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Саопштење за јавност
Европски покрет –Ниш у партнерству са Интернационалним Универзитетом из Новог Пазара а под
покровитељством Министарства за омладину и спорт и уз подршку великог броја пријатеља пројекта:
Народно позориште Ниш, Град Ниш, Миленијум Крагујевац, СКЦ Београд, ЕПуС Београд, Извршно веће
АП Војводина, Европска Војводина, ЕПуС Зрењанин, Градске Народне библиотеке- Крагујевац и
Зрењанин, Канцеларије за младе, реализује пројекат на нивоу Републике Србије "Модерно
краљевство без краља"
У склопу пројекта из штампе је изашла књига «Модерно краљевство без краља» историјско
истраживање за ову књигу је урадио Живорад Ковачевић, стручни сарадник је Гојко Божовић и
Архипелаг. Књигу су илустровали студенти Интернационалног Универзитета у Новом Пазару, Елвис
Нокић и Ивана Крповић а дизајн књиге Велибор Станојевић студент Факултета уметности у Нишу,
лектуру је урадила Ивана Илић-Стојадиновић. Књигу је написала Мила Вујић, издавач је Европски
покрет Ниш, штампа Пунта – Ниш, 2000 примерака.
« Књига Модерно краљевство без краља Миле Вујић јесте узбудљива прича, о настанку Европе и о
њеном савременом тренутку. Кроз причу о шест младих људи са различитих крајева Европе и њихове
авантуре, радости и озбиљна сазнања књига Модерно краљевство без краља прича и сведочи о
уједињењу Европе и о великим разлозима, људима и догађајима који су до тог уједињења довели.
Испреплетана нитима универзалних вредности и узајамности...» Kњига је већ добила низ препорука и
позитивних критика.
Како су млади ослонац сваког друштва, друштво је одговорно за стварање позитивних модела и
стандарда који ће бити гарант напретка. Само добар систем вредности који данас формирамо и
имплементирамо може бити гаранција да ће будући носиоци развоја донети добру будућност читавој
заједници. Посредно циљна група су сви становници Србије чија одговорност подразумева
преиспитивање система вредности и продукта који се ставља у аманет младих српског друштва.
Серија представљања књиге:
- Ниш, 03.09.2009. Народно Позориште у Нишу, (одржана)
- Крагујевац, 21.09.2009 u 19:00 часова Народна библиотека «Вук Караџић», ул: Зорана Ђинђића 10/3
- Београд, 28.09.2009 у 20:00 ч СКЦ, ул: Краља Милана 48
- Зрењанин, 24.09.2009 у 20:00 Градска Народна Библиотека,«Жарко Зрењанин»Трг Слободе 2.
- Нови Сад 25.09.2009 у 19:00ч Свечана сала Извршног већа АП Војводина, ул: Михаила Пупина бр:16
- Нови Пазар 30.09.2009 у 19:00 ч Мултимедијални центар, Стевана Немање бр:2.
Јавна дебата, ће дати шансу да се уведу озбиљни аргументи у политичке дебате и изазове, искаже
јасна перцепција ситуације од стране младих Србије, али и свих њених грађана што ће бити значајан
елемент за грађење сценарија и практичне поставке позоришне представе, која треба да испуни циљповратак радости и креативности друштва.
Књигу можете преузети са сајта www.epus.rs или www.epus.org и у току трајања промоција можете
преузети штампани примерак књиге.
Креативни тим Модерног краљевства без краља
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