
КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ 2015.

Представљање Вукове задужбине у ЧИГОТИ 

У петак, 14. новембра 2014. године у малој сали Специјалне болнице
"Чигота" са почетком у 13 часова, биће приређено представљање 
Вукове задужбине и часописа "Даница" и "Даница за младе", 
поводом обележавања 200 година од објављивања "Мале 
простонародне славеносербске пјеснарице" и "Писменице сербскога 
језика по говору простога народа написане" (Беч 1814).

Овај скуп такође је инспирисан обележавањем 150 година од смрти 
српског просветитеља, утемељивача српског књижевног језика и 
реформатора правописа Вука Стефановића Караџића (1787 - 1864), а 
организују га Специјална библиотека"Чигота", библиотека "Љубиша 
Р. Ђенић" и Вукова задужбина из Београда.

Хумористичко сатирично вече "Ја сам српски сатиричар 
2015."

У четвртак, 29. јануара 2015. године са почетком у 19 часова, у 
Малој сали Специјалне болнице "Чигота", одржаће се хумористичко 
- сатирично вече под називом "Ја сам српски сатиричар 2015.", а у 
организацији библиотеке "Љубиша Р. Ђенић", Специјалне 
библиотеке "Чигота" и хумористичке редакције Радио Београда.

Учествују: Раде Јовеновић - афористичар из Ужица, Владимир 
Путник - аутор сатиричне представе "Зезамо кризу". Ово 
хумористичко - сатирично вече биће употпуњено представљањем 
Београдског круга сатиричара и слушањем сатиричних сонгова 
Зорана Симјановића, а биће приказан и инсерт из представе "Хајд' у 
кабаре, бре!".

Промоција књига приповедака "Стан без адресе" и "Ходање
по облацима" Михајла Пантића

У четвртак, 5. фебруара 2015. са почетком у 19.00 часова, у Малој 
сали специјалне болнице "Чигота", одржаће промоција књига "Стан 
без адресе" и "Ходање по облацима", аутора Михајла Пантића.

Проф. др Михајло Пантић (1957) је писац, књижевни критичар и 
универзитетски професор импресивне стваралачке и радне 



биографије. Дипломирао на Филолошком факултету у Београду 
1981. године. На истом факултету 1998. године је одбранио докторат 
на тему "Модернистичко приповедање". Аутор је десетак књига 
прича ("Хроника собе", "Вондер у Берлину", "Песници, писци и 
остала менажерија", "Ако је то љубав"...), затим двадесетак књига 
есеја и огледа и исто толико антологија и зборника кратке приче 
(заједно са Давидом Албахаријем, Васом Павковићем и Петром 
Лазићем). Добитник је низа награда међу којима су: "Милан 
Богдановић", "Станислав Винавер", "Бранко Ћопић", "Ђорђе 
Јовановић",  Андрићеве награде, Награде града Београда. Приче су 
му преведене на више језика и заступљене у антологијама код нас и у
свету. 

Представљена монографија "Патријарх Павле - светац кога 
смо познавали" аутора Ђорђа Рандеља

Монографија "Патријарх Павле - светац кога смо познавали", 
новосадског новинара и публицисте, Ђорђа Рандеља биће 
представљена  25. фебруара 2015. године у Специјалној болници 
"Чигота". Књижевно вече води Мирјана Црнчевић. О књизи говори 
аутор.

Промоција књиге Луке Мирчете Сулејман, Хурем и Срби

Издавачка кућа Лагуна објавила је  веома занимљиво и питко 
написано историјско-публицистичко дело о Сулејману 
Величанственом роман „Сулејман, Хурем и Срби". Аутор овог 
романа је новинар и публициста Лука Мирчета. Разговор са аутором 
води Мирјана Црнчевић.

23. јул 2015. У 20.30

Промоција књиге „Разумевање и неспоразуми“ Зорице 
Томић

У уторак, 29.07.2015. у 20.30  у „Чиготи“ одржаће се промоција 
књиге „Разумевање и неспоразуми“ аутора Зорице Томић, професора
Филолошког факултета Универзитета у Београду.Након промоције 
уследиће разговор са ауторком на тему „Зашто се не разумемо?“



Вече са Мирјаном Бобић Мојсиловић

У суботу, 01.8.2015.  у 20.30 у СБ „Чигота“ одржаће се Вече са 
Мирјаном Бобић Мојсиловић на тему „Како спасити властити 
живот” уз разговор о книгама, читању и писању, о рецептима за 
срећан живот, о машти и поезији, о новцу, глади и потрази за срећом.

Промоција книге „Антологије ерског афоризма“

У петак, 7. 8. 2015. у 21.00 одржаће се ЧИГОТА вече и у оквиру 
њега, промоција „Антологије ерског афоризма“ Слободана Симића и 
Рада Јовановића. Разговор са писцима води Мирјана Црнчевић.

Промоција књиге Немање Ротара

У четвртак, 13.8.2015. у 20.30 одржаће се промоција књиге „Роман о 
Мирославу Антићу“ Немање Ротара.

Промоција збирке песама "Ветровима уназад" Мирјане 
Ранковић Луковић

Ветровима уназад је назив последње збирке песама, кроз чије 
стихове ће нас провести писац Мирјана Ранковић Луковић.

У рецензији збирке коју потписује сарајевски писац Горан Врачар 
стоји: „Разигране мисли Мирјана хвата у једноставну мисао која 
објашњава исконско правило постојања, чиме до бола разоткрива 
једноставност односа жељеног и жеље, и на прави начин показује 
сву узалудност игара које свакодневно играмо сами са собом и 
цијелим свијетом немоћни да вријеме и догађаје обликујемо на 
једини могући и једини исправан начин, онако какве оне у ствари и 
јесу“.

Аперитив бар Чигота, 26.08.2015. у 20.30.

Вече са Лазаром Ристовским

Познати глумац Лазар Ристовски ових дана огласио се збирком 
„Једноставне приче“ које представљају сјајне минијатуре о 
свакодневном животу и необичним људима. Ристовски каже да су 
приче „испричане на једноставан начин, како су се некада писале и 



причале приче, док још није било телевизије и интернета, када се 
приповедачу веровало.

Глумац и писац, Ристовски, своје ново књижевно дело „Једноставне 
приче“ представиће први пут публици на Златибору.

Организатори СБ ЧИГОТА и Библиотека Љубиша Р. Ђенић из 
Чајетине, позивају све љубитеље културних дешавања на промоцију 
књиге „Једноставне приче“ Лазара Ристовског која ће се одржати у  
Малој сали Чиготе, у суботу, 7. новембра 2015. године у 19.00. У 
програму учествују Лазар Ристовски, аутор, и Мира Црнчевић, 
библиотекар СБ ЧИГОТА.


