
 
Трг од књиге 

„Читајте да бисте живјели „ 
________________________________________________________ 
 

МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГА „ТРГ ОГ КЊИГЕ“ 
 

Организовање сајма књига, поготову сајма на отвореном, јесте 
сложен посао који захтијева одговарајући простор, изнајмљивање опреме, 
транспорт, шпедицију, значајна финансијска средства, али и огромну 
енергију, искуство, одговоран и професионалан однос свих који се 
ангажују. Наша уважена књижевница Светлана ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ, 
која је била гост на прошлогодишњем Тргу, између осталог је рекла: 
"Енергија уложена у сајмове књига увек мора да се врати. Можда не 
данас и не Вама, али врати се на најлепши начин". 

И заиста ангажујући се на овом послу уложили смо велику енергију, 
вјерујући на ријеч госпођи Велмар Јанковић да та енергија мора да се 
врати на најљепши начин. Ако нашим посјетиоцима будемо успјели да 
пружимо задовољство уживања у  књигама и разноврсним програмима , 
нема сумње да ће наш посао бити успјешан, а уложена енергија враћена на 
најљепши начин.За слоган смо посудили мисао Гистава Флобера: "Не 
читајте да бисте се забивили, као што то чине дјеца, нити да бисте се 
подучили као што то чине амбициозни људи. Читајте да бисте 
живјели". 

 У концепцији Сајма није се ништа мијењало, изузев неких мање 
значајних техничких питања.   

У термину од 19 - 24 часа биће отворен продајни дио на платоу 
поред Библиотеке, а од 21 час сваке вечери поред Цркве св. Арханђела 
Михаила одржаваће се разноврсни културни програми. Треба нагласити 
да смо задржали већ препознатљиви плакат и лого Сајма, чији је аутор 
сликар Борис ВУЈОВИЋ. 
  Према Плану  биће реализовано више од 20  културних програма, 
примјерених мјесту, публици и концепцији Сајма, промоције актуелних 
наслова лијепе књижевности и науке, програми намијењени најмлађима, 
драмски колажи, представљање издавачких кућа, програми завичајног 
карактера, квалитетни музички програми. Имаћемо прилику да чујемо 
живу ријеч писаца, научника, духовника...Организатор је омогућио 
издавачима да представе своја најзначајнија издања и  и на press 
конференцијама  у читаоници Градске библиотеке . 
________________________________________________________________________ 
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Према приспјелим пријавама на Сајму ће се представити : 

 
1) БЕСЈЕДА – Бања Лука 

2) ЦИД – Подгорица 
3) ЛИРА – Крагујевац 

4) АКИА МАЛИ ПРИНЦ – Београд 
5) ЦНБ “ЂУРЂЕ ЦРНОЈЕВИЋ” – Цетиње 

6) ЗОГРАФ – Ниш 
7) LEOCOMMERCE   D.O.O. – Београд 

8) ПРАВОСЛАВАЦ -  Шабац 
9) “VESMARK” – Београд 

10) “EDUCATIONAL CENTRE” D.O.O. – Подгорица 
11) FENIKS LIBRIS – Београд 

12) ПРОЗАИК – Београд 
13) НЕВЕН – Земун 

14) ЗАДУЖБИНА ПЕТАР КОЧИЋ – Бања Лука 
15) ЛАГУНА – Београд 
16) АЛТЕРА – Београд 

17) КОМОВИ – Андријевица 
18) “ BOOK-MARSO” – Београд 
19) ДОМ И ШКОЛА – Београд 

20) UNIREX – Подгорица 
21) ИП НАУЧНА КЊИГА КОМЕРЦ – Београд 

22) ДЕЧЈА КЊИГА – Београд 
23) ДОБРА КЊИГА – Београд 

24) ПАРАДИЖ – Земун 
25) НАРОДНА КЊИГА - Ниш 

26) ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА – Београд 
27) ОКТОИХ – Подгорица 

28) СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЦГ - Београд 
29) ЈАСЕН - Београд 

30) ARS LIBRI - Београд 
31) РАЧУНАЈТЕ НА РАЧУНАРЕ - Београд 

32) ЛАПИС  -  Београд 
33) ESOTHERIA   -  Београд 

34) НОВА ИСКРА   -    Београд 
35) УДРУЖЕЊЕ БИБЛИОФИЛА ЛИБЕР   -   Београд 

36) СВЕТИГОРА – Цетиње 
37) ТАБЕРНАКЛ – Сремска Митровица 

38) БОКЕЉСКО ИЗДАВАШТВО 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 
 

На Сајму ће се представити и 
 

EDUCAIONAL CENTRE PODGORICA 
 

као званични заступник слиједећих страних издавача 
 

1. HUEBER VERLAG   -   NJEMAČKA 
2. ALMA EDIZIONI   -   ITALIJA 
3. HACHETTE   -   FRANCUSKA 

4. OXFORD UNIVERSITY PRESS   -   VELIKA BRITANIJA 
5. CAMBRIDGE UINIVERSITY PRESS   -   VELIKA BRITANIJA 

6. ELSEVIER   -   VELIKA BRITANIJA I SAD 
7. PENGUIN   -   VELIKA BRITANIJA I SAD 

8. MACGROW-HILL   -   VELIKA BRITANIJA I SAD 
9.  MACMILLAN   -   VELIKA BRITANIJA I SAD 

 
***** 

 
Имајући у виду да издавачи размјењују издања  

очекујемо  
да ће и на овогодишњем сајму заинтересованима бити доступна 

и издања оних издавача који из неког разлога нијесу у 
могућности да се представе. 

 
* * * * * 
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________________________________________________________ 
 

Организатори  
 

Међународног сајма "ТРГ ОД КЊИГЕ" 
 према одлуци СО Херцег-Нови су: 

 
Општина Херцег-Нови 

ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови 
ЈУК Херцегфест 

НВО Књижевна заједница Херцег-Нови 
 

О р г а н и з а ц и о н и   о д б о р: 
 

Предсједник Општине, Дејан МАНДИЋ 
Начелник за друштвене дјелатности, Раде БОЖОВИЋ 

Директор ЈУ Градска библиотека и читаоница, Невенка МИТРОВИЋ 
Директор ЈУК  Херцегфест, Jован  ГОВЕДАРИЦА 

Предсједник  Књижевне заједнице Херцег-Нови, Вишња КОСОВИЋ 
 

С а в ј е т: 
 

Невенка МИТРОВИЋ 
Дејан ЂУРОВИЋ 
Вишња КОСОВИЋ 
Биљана ИВАНОВИЋ 
Желидраг НИКЧЕВИЋ 

 
Стални књижевни критичар „Трга од књиге“  је  

Желидраг НИКЧЕВИЋ 
 

Press   с л у ж б а: 
 

Витка ВУЈНОВИЋ, Петар  ЈАНИЧИЋ 
 
________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М  „Т Р Г А   О Д    К Њ И Г Е “ 2005.  

________________________________________________________________________ 
21. 07. (четвртак)  21:00 

 
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 

 
Рецитал - одломци из дјела (Андрић, Црњански, Костић) 

 
Данијел Церовић (гитара) 

 
Предсједник Општине Дејан Мандић -  поздравна ријеч 

 
Ријеч пјесника - Миро Вуксановић 

 
Коктел у Библиотеци 

22. 07. (петак)  21:00 
_____________________________________________________________________ 

«ЧУДА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ»  
(Говори  Митрополит Амфилохије, Проф.др Богољуб Шијаковић …) 

 
«СЕМОЉ ЗЕМЉА»  Миро Вуксановић 

(Говоре: Миро Вуксановић, Желидраг Никчевић) 
 

«КРФСКИ ЗАБАВНИК» (фототипско  издање)  
(Говоре: Проф. др Миливој Ненин, Др Ирена Арсић) 

________________________________________________________________________ 
23. 07. (субота)    20:30 

________________________________________________________________________ 
«БАЈКА О МАЈУШКУ» Дјечији умјетнички центар Подгорица  
(Ж. Радуновић, Д. Драгојевић, С. Сеферовић, Д. Драгићевић) 

 
«ОДЛИЧНА ИДЕЈА»  Дејан Ђоновић 

 
«МОЈА МАСЛИНА» Проф. др Радиша Јанчић  

(Говоре: аутор и З. Живковић) 
 

 «ЕДИЦИЈА ДЕСЕТ НАЈБОЉИХ НИНОВИХ РОМАНА»  
(Говоре: Петар Пјановић, Проф. др Радош Љушић) 

________________________________________________________________________ 
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„Читајте да бисте живјели „ 
________________________________________________________ 

П  Р  О  Г  Р  А  М    „Т Р Г А   О Д   К Њ И Г Е “ 2005.  
 

24. 07. (недјеља)  21:00 
________________________________________________________________________ 

 
«О ДУБРОВНИКУ И ДУБРОВЧАНИМА» епископа Ђорђа Николајевића, 

приредила Др Ирена Арсић  
(Говоре: отац Горан Спаић , владика Григорије и Др Ирена Арсић)  

 
«ДРИНА» са видео пројекцијом  

(Говори Проф. др Радош Љушић) 
 

«ВРТИЈЕЉКА» Коста Радовић 
 (Говоре: Коста Радовић, академик Зоран Лакић, Радомир Уљаревић) 

____________________________________________________________________ 
25. 07. (понедјељак)  21:00 

________________________________________________________________________ 
 

«ГРАД СОЛИ» Јасмина Анастасија Асја 
(Говоре: Ж. Никчевић, Милован Лукић и глумица Рада Ђуричин) 

 
« НА СУНЧАНОЈ СТРАНИ»  вече са  Радом Ђуричин 

 
«РУСИЈА  И РАСКОЛ ЕВРОПЕ » Проф. др Сава Живанов  

(Говоре: Проф. др Сава Живанов, Проф. др Драгољуб Живојиновић, Зоран 
Живковић) 

_______________________________________________________________________ 
26. 07. (уторак)  21:00 

_____________________________________________________________________ 
 

«НЕМА ВЕРОНИКЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ» Јован Радуловић 
(Говоре: Јован Радуловић, Желидраг Никчевић) 

 
«СВИХ ЖАЛОСНИХ РАДОСТ» Љиљана Хабјановић 

(Говоре: Љиљана Хабјановић, Катарина Брајовић)  
(хор Цркве св. Петке - Београд) 

 
 

_______________________________________________________ 
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„Читајте да бисте живјели „ 
________________________________________________________ 

П Р О Г Р А М  „ТРГА ОД КЊИГЕ“ 2005.  
27. 07. (сриједа)  21:00 

________________________________________________________________________ 
 

ЗБОРНИК БОКА  25/2005. 
 

КОНЦЕРТ  ансамбла « БОКЕЉИ» 
 

 «СА ЕВОМ У РАЈ» Ева Рас 
(Говоре: Ева Рас, Анита Панић ) 

 
Представљање издавачке куће Задужбина „Петар Кочић“ 

и додјељивање награде «Кочићево перо» 
_____________________________________________________________________ 

28. 07. (четвртак)  21:00 
________________________________________________________________________ 

 
«БАР ФЛОБЕР» Алексис Стаматис 

(Говоре: Алексис Стаматис, преводилац Исмини Радуловић и Гојко 
Божовић) 

_____________________________________________________________________ 
28. 07. (четвртак)  21:00 

________________________________________________________________________ 
 

КЊИЖЕВНА ЗАЈЕДНИЦА ХЕРЦЕГ-НОВИ 
 

«НОВЕ ПРИЧЕ ИЗ ЖУТИЛОВИНЕ» Шпиро Живковић 
(Говоре: Шпиро Живковић, Драгољуб Брајковић, Желидраг Никчевић) 

 
Додјељивање награда:  

најпродаванија књига на сајму, књига године, најбоље опремљена књига ...  
 

ријеч на затварању Сајма  
_____________________________________________________________________ 
Савјет Међународног сајма књига «Трг од књиге 2005.»  

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 
 
 Невенка МИТРОВИЋ, директор Градске библиотеке и читаонице 
  

БИБЛИОТЕКА ПРЕПОЗНАТЉИВА И КАО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
 
Дјелатност сваке јавне библиотеке, која тежи да прати трендове 

модерност библиотекарства, јесте у знаку трансформације традиционалне 
библиотеке у модеран библиотечко информациони центар средине у 
којој дјелује. У том циљу ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег-
Нови јасно је дефинисала свој "modus vivendi" да својим услугама 
одговори сазнајним, образовним, друштвеним, културним, 
информацијским... потребама корисника и буде препознатљива 
истовремено као  библиотечко-информациони центар и културни центар 
града.  
 

Његовање завичајности и библиографско истраживање културне 
прошлости Боке Которске приоритетан су задатак Библиотеке, који се 
афирмише кроз пројекат Завичајне библиотечке збирке, издавачку 
дјелатност и културне програме. Принављање библиотечке грађе и 
стручна аутоматизована обрада по међународним стандардима, рад са 
дјецом, рад са одраслим корисницима у двије смјене и у читаоници, 
пружање информација из наше електронске базе података, односно 
захваљујући COBISS-u и из електронских база других библиотека 
чланица, међубиблиотечка позајмица са ЦНБ "Ђурђе Црнојевић" са 
Цетиња ... јесу наши редовни послови.  
 

За период између два сајма значајно је поменути следеће: 
 
*Библиотека је обиљежила 155 година од оснивања, односно 110 

година од ступања на снагу Правилника Српске читаонице у Херцег-
Новом, прве јавне библиотеке у херцегновском крају чију традицију 
настављамо; 

 
_______________________________________________________ 
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________________________________________________________ 
 

*постављенa је INTERNET презентација Библиотеке, којa поред 
исцрпних информација о установи садржи и full text свих бројeва научног 
часописа Бока:зборник радова из науке, културе и умјетности, што значи 
преко 7 000 страница; 
 

*на Тргу од књиге 2005. биће промовисан нови 25. број часописа 
Бока, обима око 550 страница, који чине научни и стручни радови, 
прилози, саопштења и прикази са тематиком Боке Которске. 

 
*припрепљен је за штампу Водич Библиотеке; 
 
*сходно финансијским могућностима Библиотека je организовала 

културне програме, углавном представљање значајних дјела лијепе 
крижевности и науке, а нашој публици су се представили, академици  

 
Владета Јеротић,  
Обрад Станојевић,  
пјесник Миро Вуксановић,  
Проф. др Драган Копривица,  
о Бокељу др Лазару Томановићу говорио је др Горан Максимовић  

 
*значајан допринос, малобројни колектив Библиотеке, даје у 

организацији Међународног сајма књига "Трг од књиге" у смислу 
обезбјеђивања присуства издавача, осмишљавања вечерњих програма и 
пружања гостопримства учесницима и гостима манифестације. 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М  „Т Р Г А   О Д    К Њ И Г Е “ 2005.  

________________________________________________________________________ 
21. 07. (четвртак)  21:00 

 
 

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 
 

Рецитал – одломке  из дјела Ива Андрића, Милоша Црњанског  
и Душана  Костића говориће глумци: 

 
Зоран ТРОЈАНОВИЋ  
Данијел ФЕМИЋ и  

Предраг Браца ТОДОРОВИЋ 
 

Данијел ЦЕРОВИЋ ,  
млади гитариста рођен 1979. године у Црној Гори дипломирао је 

на Музичкој академији у Београду  
у класи Вере ОГРИЗОВИЋ. 

Учесник је и 22. Међународног фестивала  
„Дани музике“ у Херцег – Новом. 

 
 

Предсједник Општине Дејан МАНДИЋ  
поздравиће присутне учеснике, госте и публику „Трга од књиге“  

 
ријеч пјесника  на отварању „Трга од књиге“ упутиће ове године   

 
Миро ВУКСАНОВИЋ, аутор књиге «Семољ земља»,  

 
азбучног романа о 909 планинских назива, коју је недавно  објавило 

Издавачко предузеће »Филип Вишњић» из Београда  
и која је добила награду „Лаза Костић“ 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М  „Т Р Г А   О Д    К Њ И Г Е “ 2005.  

22. 07. (петак)  21:00 
_____________________________________________________________________ 

 
«ЧУДА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ»  

(Говори  Митрополит Амфилохије, Проф.др Богољуб Шијаковић …) 
 

Четири књиге обједињене насловом „Живот и чуда Светог 
Василија Острошког“ посвећеен Светом подвижнику Тврдошком, 
Митрополиту Захумско.-Херцеговачком и Скендеријском, слава му и 
милост, нови су плод сарадње манастира Острога и издавачке куће 
Митрополије Црногорско-приморске „Светигора“. 

Корпус који је пред нама представља друго, делимично исправљено 
и допуњено издање прве од двеју претхподних књига записа о чудесним 
делима Светитеља Острошкога до 1962. године, проширено  и трећом 
књигом сведочанствима о самим чудима (оним у последњим десетлећима 
двадесетог и првим годинама 21. века), као и четвртом књигом, која 
садржи Службу Светом Василију са Акатистом и „Повијест о животу 
Светога Василија“. 

Да подсјетимо прве двије књиге, већ познате читаоцима састављене 
су углавном од записа првих нама познатих записивача чуда Острошкога 
Светитеља, савршених над православнима, римокатолицима и 
мјуслиманима у арздобљу 1895-1962. година, протођакона Филипа 
Радичевића, протосинђела Макарија, јеромонаха Острошког Дамјана 
Томића, јеромонаха и потом игумана Острошког, Серафима Кашића, 
Илије Златичанина и Максима Јововића...  

Захваљујући мр Жарку Лековићу и његовим истраживањима 
црногорске периодике с краја 19. и прве половине 20. виејка приређивач 
је дошао до нових, првобитних, изворнијих, па и наративно успелијих 
верзија сведочанстава о Светитељевим чудима... 

 
 Из текста приређивача и аутора Весне НИКЧЕВИЋ 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М  „Т Р Г А   О Д    К Њ И Г Е “ 2005.  

22. 07. (петак)   
__________________________________________________________________ 

«СЕМОЉ ЗЕМЉА»  Миро Вуксановић 
(Говоре: Миро Вуксановић, Желидраг Никчевић) 

 
Књигу «Семољ земља» аутора Мира ВУКСАНОВИЋА, азбучни 

роман о 909 планинских назива, недавно је објавило Издавачко предузеће 
»Филип Вишњић» из Београда. 

 
Аутор је 2000. године објавио азбучни роман «Семољ гора» у 878 

прича о ријечима.  
Сродности ова два романа су вишеструке. Ријеч је о јединственим 

књигама које се допуњују, а Михајло Пантић у рецензији пише:  
«Роман Семољ земља је резултат једног несвакидашњег 

лингвистичког напора и готово неупоредиве романсијерске језичке 
концентрације...»   

Роман „Семољ земља“ је добио награду «Лаза Костић».   
 На читаоцу је да провјери како је могуће написати књигу о 
ријечима, непознатим или заборављеним, као што су – сутаком , љемина, 
ђодба, вереџик, одак,  а на нама да  кратко претставимо писца :  

 
Миро ВУКСАНОВИЋ (1944. Црна Гора) је потпредсједник Матице 

српске и управник Библиотеке Матице српске у Новом Саду.  
Аутор је књига ''Клетва Пека Перкова'', ''Горске очи'', ''Немушти 

језик'', ''Вучји трагови'', ''Градишта'', ''Тамоони'', ''Морачник'',''Далеко 
било''. За неке од ових наслова заслужио је награде, Политикину, 
Октобарску, награду »Светозар Ћоровић», награду Друштва књижевника 
Војводине за књигу године, награду «Лаза Костић»...  
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М  „Т Р Г А   О Д    К Њ И Г Е “ 2005.  

22.07.(петак) 
___________________________________________________________________ 

 
«КРФСКИ ЗАБАВНИК» (фототипско  издање)  

(Говоре: Проф. др Миливој Ненин, Др Ирена Арсић) 
 

Издавачко предузећe БЕСЈЕДА из Бања Луке објавило је 
фототипско издање „КРФСКОГ ЗАБАВНИКА“. 

„Српска књижевност се не може изучавати без помињања Крфа и 
Сент Андреје. Оно што је Сент Андреја била крајем 17. и почетком 18. 
вијека то је Крф био за вријеме Првог свјетског рата, склониште и 
уточиште за избјегли и прогнани српски народ.... Крф је мјесто гдје су се 
окупили готово сви српски писци и није нимало случајно што се 
књижевност тог периода назива и крфска књижевност. Овдје су српски 
пјесници одговорили и на библијску тврдњу да није могуће – пјевати 
пјесму Господњу у земљи туђој – констатацијом – наша умјетност је тамо 
гдје смо. 

Ту крфску књижевност је релативно лако пратити. Догађала се 
углавном у Забавнику који је, послије нултог, новогодишњег броја 1917. 
године, најчешће излазио једном мјесечно (од 2.04. 1917. до 15.05. 1918. 
год.) као додатак Српским новинама. Забавник се брло брзо изборио за 
профил који није напуштао: дужи, уводни текст,  поезија, повећи огледи, 
па политички преглед, књижевна критика, библиографија српских књига 
(или књига о Србији) објављених у Грчкој, Француској...  некролози.  

 
 Писац предговора је професор Миливој НЕНИН из Новог Сада, 
уредник је Ненад НОВАКОВИЋ. Издавач је Предузеће БЕСЈЕДА из 
Бања Луке.“ 
 

За Пројекат КРФСКОГ ЗАБАВНИКА, Ненад Новаковић 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М  „Т Р Г А   О Д    К Њ И Г Е “ 2005.  

23. 07. (субота)    20:30 
 

«БАЈКА О МАЈУШКУ» Дјечији умјетнички центар Подгорица  
 

Популарна позоришна представа Дјечјег умјетничког центра из 
Подгорице „Бајка о Мајушку“ одавно је  имала и стото извођење 

У представи играју:   
Данијела ДРАГОЈЕВИЋ, Сејфо СЕФЕРОВИЋ и Жељко 

РАДУНОВИЋ.  
Аутор БАЈКЕ О МАЈУШКУ  је Карел НОВАК, а позоришну 

адаптацију направио је Дејан ЂОНОВИЋ. 
Редитељ представе је Драгиша КОСАР. 
Ауторски тим и глумци који  „Бајку....“  очигледно  воле поручују – 

они који су  као дјеца гледали премијеру можда сада ан ову представу 
доводе неку другу или чак своју дјецу. То је зато што добре представе 
никад не остаре. 
________________________________________________________________ 

23. 07. (субота)     
________________________________________________________________________ 

 
«ОДЛИЧНА ИДЕЈА»  Дејан Ђоновић 

 
„Одлична идеја“ је прва књига у новој едицији  „МАЛА ЛИРА“  

Креативног центра, едицији која отвара простор новим дјечјим 
пјесницима. „ОДЛИЧНА ИДЕЈА“ је занимљив колаж надахнутих стихова 
Дејана ЂОНОВИЋА, талентованог пјесника и позоришног глумца из 
Херцег Новог, односно Подгорице у којој годинама живи и ради. 
Стиховима су придружене модерне и колористички веома богате 
илустрације Николе ВИТКОВИЋА. 

„Одлична идеја“ је трећа књига за дјецу настала  у пјесничкој 
радионици Дејана Ђоновића, а њено објављивање најављено је на 
прошлогодишњем „Тргу од књиге“. 
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Трг од књиге 

„Читајте да бисте живјели“ 
_____________________________________________________________  

23. 07. (субота)     
«МОЈА МАСЛИНА» Проф. др Радиша Јанчић 

(Говоре: аутор и З. Живковић) 
 

Проф. др. Радиша Јанчић (1951.  Бела Црква)  професор је 
ботанике на Фармацеутском факултету у Београду. Аутор је више 
уџбеника и монографија. У  издању Службеног листа СЦГ, објавио је 
између осталог   историју ботанике „Свети храст“. 

У књизи“Моја маслина“ сабрао је сва своја истраживања на тему 
маслине и њеног значаја у култури, историји, цивилизацији па и исхрани. 
Код нас је ово прва књига те врсте а посебну вриједност даје јој и ликовна 
и графичка опрема коју је урадио наш познати графичар Богдан 
КРШИЋ. Проф. др. Радиша Јанчић  аутор је и најкомплетнијег уџбеника 
ботанике за студенте фармације "Botanika farmaceutika" .   

 
«ЕДИЦИЈА ДЕСЕТ НАЈБОЉИХ НИНОВИХ РОМАНА» 

(Говоре: Петар Пјановић, Проф. др Радош Љушић 
 

    У едицији ДЕСЕТ НАЈБОЉИХ (1954 – 2004) НИН и Завод за 
уџбенике и наставна средства из Београда објавили су романе које је 
одабрао велики НИН-ов  жири бирајући најбоље од књига са престижном 
НИН-овом наградом. 
Десет најбољих  су: Меша Селимовић – ДЕРВИШ И СМРТ,Данило Киш 

– ПЕШЧАНИК, Милош Црњански – РОМАН О ЛОНДОНУ 
Милорад Павић – ХАЗАРСКИ РЕЧНИК, Борислав Пекић – ХОДОЧАШЋЕ 
АРСЕНИЈА ЊЕГОВАНА, Ранко Маринковић – КИКЛОП, Александар Тишма – 
УПОТРЕБА ЧОВЕКА, Радослав Петковић – СУДБИНА И КОМЕНТАРИ, 
Добрица Ћосић – КОРЕНИ и Слободан Новак – МИРИСИ, ЗЛАТО, ТАМЈАН 
НИН-ова награда  остаје,  једино наше књижевно признање које   може 

проширити круг потенцијалних читалаца . Први пут је  додијељена 13. 
фебруара 1954. године. У ужем избору било је шест романа признање је 
добио Добрица Ћосић за роман „Корени“. 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М    „Т Р Г А   О Д   К Њ И Г Е “ 2005.  

24. 07. (недјеља)  21:00 
________________________________________________________________________ 

«О ДУБРОВНИКУ И ДУБРОВЧАНИМА» 
 епископа Ђорђа Николајевића,  
приредила Др Ирена Арсић 

Центар за црквене студије, Ниш, Арс либри, Београд, 2005. 
Говоре:  

отац Горан Спаић, владика Григорије и Др Ирена Арсић  
 
 Књига изабраних текстова Ђорђа Николајевића О Дубровнику и 
Дубровчанима представља риједак примјер публиковања о овом 
некадашњем граду-држави из пера једног православног великодостојника, 
који је, уз то, био угледан члан Српске дубровачке православне општине, 
која је, исто тако, ријетко била тема проучавања историчара и у прошлом 
и на почетку овог вијека. Као сарадник тадашњих далматинских и српских 
листова и часописа, а и као уредник „Српско-далматинског магазина“, 
Николајевић је у периоду од 30-тих до 80-тих година 19. вијека објавио 
низ историјских и књижевноисторијских студија и текствоа о Дубровнику. 
 Овај избор,  обухвата Николајевићеве текстове објављене у 
часопису „Српско-далматински магазин“, монографију Окружије дубровачко 
(Circolo di Ragusa),  прву историју српске дубровачке цркве, са приказом 
савременог живота – Српско општество у Дубровнику, књижевно-историјски 
приказ дубровачке књижевности као и изводе из биографија Димитрија 
Милаковића, писца историје Црне Горе и дугогодишњег Његошевог 
секретара, и Божа Бошковића, добротвора и велепоседника дубровачког. 
Ту је  један број архивских докумената и два писма Вуку Караџићу...  

Као подсјећање на толерантност у вјерском смислу, објављују се и 
стихови поводом смрти дубровачког бискупа Антуна Ђуричеа, као и 
писмо бану Јелачићу, којим Николајевић у име Срба Дубровчана, шаље 
удовицама и сирочади Хрвата погинулих током револуционарних дана, 
помоћ у новцу у висини исте суме коју је послао патријарху Рајачићу за 
српску нејач у Војводини. 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М    „Т Р Г А   О Д   К Њ И Г Е “ 2005.  

24. 07. (недјеља)   
_____________________________________________________________________ 

 
«ДРИНА»  

 
са видео пројекцијом  

(Говори Проф. др Радош Љушић) 
 

Књига о ријеци Дрини представља мултидисциплинарно дјело које 
приказује живот на ријеци и у ријеци, на обалама и у Подрињу, а прати је 
CD са филмом о Дрини (60 мин.) и етно музиком. 

 
 Петнаест еминентних аутора и издавачи (Завод за уџбенике и 
наставна средства у Београду и Завод за уџбенике и наставна средства у 
Српском Сарајеву) потрудили су се да читаоцима представе данас 
несумњиво најзначајнију српску ријеку.  
 

На 487 страна описани су: географски положај, историја од 
античких до данашњих времена, подрински манастири, природне и 
друштвено-економске одлике Подриња, туристички садржаји, могућности 
регионализације, етнолошка обиљежја, дијалекти Подриња и мотив 
Дрине у српској књижевности. 

 
Књига садржи и опсежан резиме на енглеском језику, регистар 

географских појмова, регистар личних имена, списак литературе, 
географску карту Подриња, бројне  оригиналне  фотографије, 
илустрације и историјске карте.  
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М    „Т Р Г А   О Д   К Њ И Г Е “ 2005.  

24. 07. (недјеља)   
________________________________________________________________________ 

 
«ВРТИЈЕЉКА» Коста Радовић 

(Говоре: Коста Радовић и академик Зоран Лакић) 
 

Коста РАДОВИЋ (Пива, Миоча - 1936) пјесник, романсијер, 
приповједач, сценариста, путописац, есејиста, аутор историјских радова, 
посебно из историје СПЦ у Пиви. Познат је и као бесједник. 

Објавио је књиге пјесама: ПИВА СЕДМОГЛАСНА, ПСАЛМ О 
ЗЕМЉИ, ПРОСУТО НЕБО, ЗА НОВИ ЗАВИЧАЈ, ИЗГОВОР УМА, 
ПОВЕЉА, СМРТ ЖИВОГ ВРЕЛА, СТРАХ ОД СРЕЋЕ, ПОВРАТИЧ, 
ЉУБАВ СЕ ЈАВНО КАЂЕ, КУЋА КОД ХРИСТА, затим два романа 
ЉЕТОПИСНА КЊИГА АРСЕНИЈА ГАГОВИЋА и ГЛАВА БАЈА 
ПИВЉАНИНА, књигу кратких прича УСПЕНСКА ВРАТА и 
документарно умјетничке прозе ПИВА – ПОТОП, историјске књиге 
АРХИМАНДРИТ АРСЕНИЈЕ ГАГОВИЋ И ДУХОВНОСТ ПИВЕ и 
СЕОБА МАНАСТИРА ПИВЕ. 

Бесједе, есеје, путописе, књижевну критику, рецензије, записе 
објављивао је у разним часописима, листовима и ревијама. 

Утемељио је књижевне сусрете ПЈЕСНИЧКА РИЈЕЧ НА ИЗВОРУ 
ПИВЕ. 

Коста Радовић потврђује тезу да писац пишући роман, ствара нови 
свијет од познатог, историјског, легендарног и стварног, тако је и у 
ВРТИЈЕЉЦИ, роману времена, идеја и простора који композицијски 
повезује другу половину 17. и 20. вијека са почетком 21. вијека, записује у 
поговору „Вртијељке“  Др Вукашин БАЋОВИЋ. 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М    „Т Р Г А   О Д   К Њ И Г Е “ 2005.  

25. 07. (понедјељак)  21:00 
«ГРАД СОЛИ» Јасмина Анастасија Асја 

(Говоре: Желидраг  Никчевић, Милован Лукић и  
глумица Рада Ђуричин) 

Нови роман Јасмине Анастасије Асје  вас води у узбудљиву причу 
из давнина  о шпанским  и о отоманским освајањима Херцег Новог, 
прича која траје до данашњег дана . 

Јасмина Анастасија Асја као једна осјетљива, немирна душа 
обликовала је ткиво романа у зависности од амбијента, расположења, 
времена  и дала  причу  која потреса чула и уноси неспокој у  читалачко 
биће.  

Роман „Град соли“ објављен је постхумно. У Београду је у 
присуству бројне публике па и представника Херцег феста успјешно 
промовисан током овогодишњег Празника мимозе. 

_________________________________________________ 
« НА СУНЧАНОЈ СТРАНИ»  вече са  Радом Ђуричин 

 
“НА СУНЧАНОЈ СТРАНИ“  глумица Рада ЂУРИЧИН је са 

Десанком МАКСИМОВИЋ, Ивом АНДРИЋЕМ, Душаном 
РАДОВИЋЕМ, Момом КАПОРОМ...Иако је већ четири деценије на 
сцени Рада Ђуричин носи енергију глумице која је тек почела каријеру. У 
Библиотеци града Београда поставила је недавно драму „ТРН У ОКУ“ 
посвећену великој америчкој књижевници Силвији ПЛАТ. Објавила је и 
књигу „ТАЈНА ЦРНЕ РУКЕ“, дневник једне глумице, како пише у 
поднаслову. Глумице коју памтимо из филмова „Дани искушења“, 
„Искушавање ђавола“, „Бештије“, „Балканска правила“... али и из бројних 
позоришних представа, поменућемо „Коштану“ коју је у ЈДП-у 2000. 
године режирао  Југ РАДИВОЈЕВИЋ, представу у којој је Рада играла 
Стану, мајку Стојанову, и доживљавала овације на свим гостовањима. Рада 
Ђуричин је увијек најљепше говорила о љубави.Тако је и „На сунчаној 
страни“. 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М    „Т Р Г А   О Д   К Њ И Г Е “ 2005.  

25. 07. (понедјељак)   
 

«РУСИЈА  И РАСКОЛ ЕВРОПЕ » Проф. др Сава Живанов  
(Говоре: Проф. др С. Живанов, Проф. др Д. Живојиновић, З. Живковић) 

 
Русија и раскол Европе – односи између европских сила пред Први 

светски рат – друга је књига  истраживања аутора Саве ЖИВАНОВА 
садржаних у општем наслову Русија на прелому векова, а освјетљава 
вријеме  у Европи од Берлинског конгреса до почетка рата (1878 – 1914) 

Из увода: 
Берлински конгрес европских сила (1878) , одржан након рата на 

југоисточној периферији Европе, представљао је, како истиче Тејлор, 
А.Џ.П. својеврсну вододелницу у историји Европе: после децније 
преврата, револуције и ратова дошле су 34 године мира на европском 
континенту. Овај конгрес успоставио је сређено стање Европе – били су 
укинути пасоши (осим у Русији и Турској) , па су људи слободно путовали 
преко државних граница.... У знатном делу интелектуалних кругова 
владало је уверење у незаустављиву силу свеопштег друштвеног прогреса. 
У таквој душтвеној и духовној клими настале су и велике илузије: да је 
„наука апсолутна добробит за човечанство, које је њом овладало“ ; да je  
„ хуманизам природно стање“ друштва и човека које доноси неизбежно 
зближавање народа, те да је „човечанство изнад нације“. 

Испод те светле и у великој мери идиличне слике, скривали су се 
тамна страна и бројне противречности тадашњег европског друштва. 

У четири поглавља аутор пише о корјенима и актерима европског 
конфликта, евроским силама и односу који се кретао од коегзистенције ка 
конфронтацији, Балканским ратовима, спремности восјке и чекању 
повода за рат.Међу корицама су и одговори на питања о карактеру рата и 
његовим виновницима. Књигу  „Русија и раскол Европе“ објавио је 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЦГ, издавач афирмисан у области права, историје 
и философије, издавач који се по својој уређивачкој концепцији  бави 
често и магистралним вриједностима наше културе. 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М    „Т Р Г А   О Д   К Њ И Г Е “ 2005.  

 
26. 07. (уторак)  21:00 

_____________________________________________________________________ 
 

«НЕМА ВЕРОНИКЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ» Јован Радуловић 
(Говоре: Јован Радуловић, Желидраг Никчевић) 

 
 

Јован РАДУЛОВИЋ рођен је  1951. године у Полачи код 
Книна.Основну школу  завршио је у родном мјесту; а гимназију у 
Книну. Дипломирао је на Филолошком факултету у Београду. 

 
Објавио је књиге приповедака :Илинштак; Голубњача; Даље од 

олтара; У Исламу Грчком; Идеалан план; као и више избора својих 
приповједака; књига прича за децу Замка за зеца ;романе:Браћа по 
матери и Прошао живот; драмске , позоришне текстове :Голубњача и 
Учитељ Доситеј; аутор је бројних телевизијских  и филмских 
сценарија; књиге документарно прозних и есејистичких записа По 
Сроској Далмацији: 
Све Радуловићеве књиге објављене су у више издања . 
На телевизији је изведено више оргиналних телевизијских драма  и 

адаптација Јована Радуловића.   
Радуловићева проза преведена је на 

енглески;француски,руски,талијански,шведски,мађарски,украјинскине
мачки и македонски језик. 
Радуловић је добитник  Октобарске награде града Београда, 

Андрићеве награде ,награде ''Исидора Секулић''  , награде ''Бора 
Станковић'', награде ''Бранко Ћопић'' , награде ''Јоаким Вујић'' (за 
најбољи драмски текст), награде ''Браћа  Мицић'', награде Виталове 
књижевне фондације  ''Златни сунцокрет'' , Грачаничке повеље, 
награде ''Петар Кочић'', награде ''Матија Бан''  и награде Графичког 
атељеа  ''ДЕРЕТА''  за књигу године.    
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П  Р  О  Г  Р  А  М    „Т Р Г А   О Д   К Њ И Г Е “ 2005.  

26. 07. (уторак)   
 

«СВИХ ЖАЛОСНИХ РАДОСТ» Љиљана Хабјановић 
(Говоре: Љиљана Хабјановић, Катарина Брајовић)  

(хор Цркве св. Петке - Београд) 

„СВИХ ЖАЛОСНИХ РАДОСТ “ роман Љиљане ХАБЈАНОВИЋ 
ЂУРОВИЋ (1953. година  Крушевац) говори  о земаљском животу 
Пресвете БОГОРОДИЦЕ.  Потресну причу о најважнијем догађају од 
постанка човјечанства причају нам сама Пресвета Богородица и Јован 
Богослов и јеванђелиста, онај ученик Христов коме је Господ са крста 
повјерио најмилије што оставља на земљи, Своју мајку... Како је изгледала 
њена свакодневица, чему се радовала, шта је бољело, чему се надала а шта 
је плашило, како је живјела са сазнањем да је њено дијете Син Божји, 
обећан људима прије свих вјекова, како је подносила сазнање да ће њено 
дјете једнога дана пострадати, да ће бити жртвовано за спас људи. 

Љиљана Хабјановић Ђуровић аутор је романа: Ана Марија ме није 
волела , Женски родослов, Пауново перо, Ива , Јавна птица , Петкана, 
Игра Анђела...  

Послије толико наслова који су дуго први на бестселер листама  
занимљиво је шта  Хабјановића каже о „женском“ и „мушком“ писму.  

„ Не верујем у постојање мушког и женског писма, као што не верујем у 
мушку и женску медицину, или у мушко и женско сликарство или 
новинарство. Постоје писци које читаоци воле и писци према којима су 
читаоци равнодушни. Постоји интересантно и досадно писмо. Постоје 
добри и лоши писци. А њих има и међу мушкарцима и међу женама. 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П Р О Г Р А М  „ТРГА ОД КЊИГЕ“ 2005.  

________________________________________________________________________ 
27. 07. (сриједа)  21:00 

________________________________________________________________________ 
 

ЗБОРНИК БОКА  25/2005. 
(Говоре: Проф. др Дарко Антовић, Др Драго Шеровић) 

 
Тринаест радова, четири прилога и по једно саопштење и  приказ  

садржи  25. број зборника за науку културу и умјетност БОКА. И овај као 
и претходни бројеви БОКЕ обухвата изузетно озбиљне научне студије и 
прилоге. 

Аутори радова су између осталих  др Радославка Радојевић, Смиљка 
Кривокапић, Невенка Богојевић Глушчевић, др Ленка Блехова Челебић и 
проф др Дарко Антовић. 

Веселин Песторић писао је о књижном фонду православних цркава 
са подручја општине Херцег Нови, а ту су још и радови мр Илије 
Лалошевића, Марије Црнић Пејовић – о традицији и етичности у 
стиховима Бокеља исељеника, па рад проф др Драгог Маликовића, Аните 
Мажибрадић, др Јелене Никчевић, Иване Антовић и Чабе Мађара који 
потписује рад посвећен Адоријану Мађару, сараднику Народног музеја из 
Херцег Новог. 

Ђорђе и Радмила Ћапин приредили су  саопштење – извјештај о 
заштитном археолошком ископавању код цркве светог апостола Томе у 
Требесину, а приказ је о зборнику радова „Црквени архиви и библиотеке 
-међународна искуства у заштити обради и валоризацији културног блага 
које се чува у овим институцијама“ припремила Снежана Пејовић. 

Уз промоцију 25. броја  веома цијењеног зборника за науку културу 
и умјетност „Бока“ треба подсјетити да часопис излази од 1969. године. У 
периоду од 1988. до 1999. године није објављиван.  Са овим издањем  број 
сарадника „Боке“ билижи се цифри од 230 аутора, а текстови су 
штампани на  преко 7 700 страница. 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П Р О Г Р А М  „ТРГА ОД КЊИГЕ“ 2005.  

________________________________________________________________________ 
27. 07. (сриједа)   

________________________________________________________________________ 
 

КОНЦЕРТ  ансамбла « БОКЕЉИ» 
 

 «СА ЕВОМ У РАЈ» Ева Рас 
(Говоре: Ева Рас, Анита Панић ) 

Представљање издавачке куће Задужбина Петар Кочић  
и додјељивање награде «Кочићево перо» 

 
Роман „СА ЕВОМ У РАЈ“ опсежна је и провокативна 

рекапитулација једног умјетничког живота, али и Југославије, односно 
Београда и београдског умјетничког  живота. Јунаци овог романа су 
Макавејев, Жика Павловић, Раде и Горан Марковић, Небојша Митрић и 
Милорад Павић, Бајага, Аркан, Цеца, али и многи фиктивни хероји... 

 Ева РАС  поводом објављивања  романа „СА ЕВОМ У РАЈ“: 
Никада нисам ставила прст на чело и дала себи улогу великог 

ствараоца. Ипак у књизи „Са ЕВОМ У РАЈ“ битнија је реченица да смо 
ми творевине нашег доба, притиснути дневном политиком која нас 
непрекидно унакажава.  

Поводом номинације за награду  The Man Booker International 
Prize 2005 (ријеч је о најпрестижнијој  награди у свијету књижевности која 
се додјељује у Великој Британији а од ове године је 
интернационализована)  за роман „Рођени мртви“ Ева РАС каже: 

Када су ми јавили, помислила сам, благи Боже ми ипак припадамо 
свету, а целог живота слушам како нас тај свет одбацује. И сада нам стално 
причају како нас одбацују, а ја сам на списку... Добро је све то јер ме моји 
Мађари сада први пут читају на енглеском. Просто, осећам, ако уопште 
имамо неке мисије да враћам дуг Шандора Петефија Србима, јер је он 
српског порекла, а свој дар је уградио у мађарску културу. Мене је Бог 
створио као Мађарицу која треба да се угради у српску културу. 
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„Читајте да бисте живјели „ 
________________________________________________________ 

П Р О Г Р А М  „ТРГА ОД КЊИГЕ“ 2005.  
________________________________________________________________________ 

27. 07. (сриједа)   
________________________________________________________________________ 

 
Представљање издавачке куће Задужбина Петар Кочић  

и додјељивање награде «Кочићево перо» 

Задужбина „Петар Кочић“ Бања Лука – Београд -  већ десетак 
година додјељује четири пута ( у прољеће, љето, јесен и зиму) награду 
„Кочићево перо“. Награда се додјељује писцима који својим дјелом 
настављају Кочићеву „причевину и учевину“, односно који на себи 
својствен начин слиједе љепоту Кочићеве ријечи и дубину његове мисли. 

Међу награђенима су минулих година били и  Ђорђо Сладоје, 
Слободан Ракетић, Драган Марјановић , Ненад Грујичић,  Љиљана 
Хабјановић Ђуровић, Верољуб Вуксановић, Алек Вукадиновић, Милутин 
Алемпијевић...  

Директор и главни и одговорни уредник задужбине „Петар Кочић“ 
је пјесник, есејист, књижевни критичар и публициста Никола ВУКОЛИЋ 
који је минулих година успоставио добру сарадњу и са ауторима из 
Херцег Новог.  Објавио је књиге Оливере Доклестић, Шпира Живковића, 
Вишње Косовић, и преводе Загорке Зечевић. 

За прољеће 2005. Кочићево перо припало је Вишњи КОСОВИЋ 
за књигу „КАПИЈА ЗА НОВУ РИЈЕЧ“ а за љето Татјани КЕЦОЈЕВИЋ 
за књигу с насловом „ПРАСЕ НАД БЕОГРАДОМ“. У жирију за додјелу 
Кочићевог пера су били Зорица ТУРЈАЧАНИН, Рајко  ЛУКАЧ и Никола 
ВУКОЛИЋ. 
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Трг од књиге 
„Читајте да бисте живјели „ 

________________________________________________________ 
П Р О Г Р А М  „ТРГА ОД КЊИГЕ“ 2005.  

28. 07. (четвртак)  21:00 
________________________________________________________________________ 

 
«БАР ФЛОБЕР» Алексис Стаматис 

Говоре:  
Алексис Стаматис, преводилац Исмини Радуловић и ГојкоБожовић 

______________________________________________________  
 

Гост „Трга од књиге“ биће ове године и познати писац из Грчке 
Алексис СТАМАТИС.  

Уз аутора који сматра  да „треба увек пустити читаоце да о књизи 
сами просуде“  сајамска публика биће у прилици да чује и преводиоца 
Исмини РАДУЛОВИЋ као и  Гојка БОЖОВИЋА пјесника, 
критичара,  новинара,  уредника у београдским  „Стубовима културе“. 
 

Алексис СТАМАТИС овог љета био  гост је и Трга пјесника у 
Будви. 
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Трг од књиге 

„Читајте да бисте живјели „ 
________________________________________________________ 

П Р О Г Р А М  „ТРГА ОД КЊИГЕ“ 2005.  
________________________________________________________________________ 

28. 07. (четвртак)   
________________________________________________________________________ 
 

КЊИЖЕВНА ЗАЈЕДНИЦА ХЕРЦЕГ-НОВИ 
 

«НОВЕ ПРИЧЕ ИЗ ЖУТИЛОВИНЕ» Шпиро Живковић 
(Говоре: Шпиро Живковић, Драгољуб Брајковић, Желидраг Никчевић) 

 
Шпиро ЖИВКОВИЋ Бура рођен је 1958. Студирао у Дубровнику 

и Сарајеву. Ради у ЈУК Херцег фест.Члан је Матице српске – Нови Сад, 
Удружења књижевника  Србије и Удружења књижевника Црне Горе као и 
Књижевне заједнице Херцег-Нови.  

Досада објавио збирке поезије „СУЗА“, „ТРОСКОТОВА 
СЈЕТВА“,  „ПОМРАВ“ , „ЖАЛОСНА ВРБА“, затим збирке прича 
„ВЕЛЕ“ и „ПРИЧЕ ИЗ ЖУТИЛОВИНЕ“ као и роман „УСУД 
МРАМОРНОГ СТУБА“ . 

 
Из предговора Драгомира БРАЈКОВИЋА 
за „НОВЕ ПРИЧЕ ИЗ ЖУТИЛОВИНЕ“ 

 
„Нове приче из Жутиловине обрађују старо и ново време 

посматрајући живот са свих страна, трагајући за његовим лепотама и 
непролазним врлинама које посебно долазе до изражаја у тегобним 
временима, а у њима, како непретенциозно прича овај приповедач нисмо 
оскудевали....“ 

„Особена нарација садевана око какаве анегдоте или народног 
предања, опис или фабулација каквога стварног догађаја и његова 
бравурозна приповедачка обрада, богата и разноврсна лексика уз обилно 
коришћење локализама, занимљиви ликови и колоритне слике заштитно 
је богатство нове проповедачке књиге Шпира Живковића...“ 
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Трг од књиге 

„Читајте да бисте живјели „ 
________________________________________________________ 

П Р О Г Р А М  „ТРГА ОД КЊИГЕ“ 2005.  
________________________________________________________________________ 

28. 07. (четвртак)  
________________________________________________________________________ 

 
Додјељивање награда:  

 
најпродаванија књига на сајму, 

књига године, најбоље опремљена књигa.... 
 

ријеч на затварању Сајма  
 

_____________________________________________________________________   
 
 

• Поједини издавачи најавили су могућност да своја издања представе 
на   press конференцијама које ће бити организоване у Градској 
библиотеци Херцег Нови у договору са издавачима и новинарома 

 
• До краја „Трга од књиге“ биће објављена још 2 броја БИЛТЕНА 

 
• Бројеви телефона  press службе: 069 446 867 или 067 679 665 

 
• Градска библиотека и читаоница  Херцег Нови 

 
Телефон: 088 321 900 
Факс: 088 324 328 
е-mail biblhn@cg.yu 

www.bibliotekaherceg-novi. org. yu 
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Трг од књиге 

„Читајте да бисте живјели „ 
________________________________________________________ 
 

ПОКРОВИТЕЉ 
МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА „ТРГ ОД КЊИГЕ“ 2005. 

*** 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ХЕРЦЕГ НОВИ 

 
ПРИЈАТЕЉИ 

МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА „ТРГ ОД КЊИГЕ“ 
*** 

 
„ПАНТОМАРКЕТ“ ДОО – Херцег – Нови 

 
ПЕТРАЛ РАНЧ - Мељине 

 
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D. filijala Herceg Novi 

 
 

МЕДИЈСКИ СПОНЗОРИ 
МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА „ТРГ ОД КЊИГЕ“ 

*** 
 

ЈС ИНФОРМАТИВНИ  ЦЕНТАР  РАДИО – ХЕРЦЕГ -  НОВИ 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
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