
Mohorjeva založba Celovec in  
avtorica dr. Rosvita Pesek  

vabita na tiskovno predstavitev nove knjige 

BUČAR
v ponedeljek, 12. septembra 2016, ob 11. uri  

v velikem salonu Državnega zbora Republike Slovenije,  
Šubičeva 4, Ljubljana.

„Bolj kot občutek dolžne zahvale za izkazano zaupanje, da ste 
me izbrali za predsednika tega visokega zbora, me predvsem 
naravnost pretresa zavest o zgodovinski in usodni prelomnici 
sedanjega trenutka za slovenski narod. S konstituiranjem te 
skupščine lahko menimo, da se je končala državljanska vojna, 
ki nas je lomila in hromila skoraj pol stoletja.“

— France Bučar, 9. maja 1990



Rosvita Pesek: Bučar
Zbirka Kako so gradili državo, 3. knjiga

658 strani, trda vezava, format: 16 x 24 cm, cena: 41,90 EUR 
Knjiga izide 5. septembra 2016.

Naročila v Sloveniji:  
tel.: (01) 360 28 28; e-pošta: narocila@druzina.si

Informacije:  
Mohorjeva založba Celovec, Viktringer Ring 26, A-9020 Celovec  

tel.: 0043 463 56 515 20, e-pošta: zalozba@mohorjeva.at 
www.mohorjeva.com

Dr. Rosvita Pesek je v svoji tretji knjigi v zbirki „Kako so 
gradili državo“ o pomembnih osebnostih slovenske osa-
mosvojitve orisala vlogo dr. Franceta Bučarja od rojstva do 
smrti. Bil je gojenec „škofovih zavodov“ , kjer je po lastnih 
besedah dobil temeljno infrastrukturo za svojo življenjsko 
pot, bil je partizan, zatem leto dni zaposlen v Udbi, vladni 
in skupščinski birokrat, profesor na pravni fakulteti, di-
sident, ki to nikakor ni želel biti,   bil je eden od avtorjev 
57. številke Nove revije pa znameniti potnik v Strasbourg, 
zaradi česar si je prislužil naziv „narodni izdajalec“. Bil je 
prvi delegat med 240 demokratično izvoljenimi v republiš- 
ko skupščino, tisto skupščino, ki je ustvarila zakonodajne 
podlage za samostojno Slovenijo, in tisto, ki je po Bučarje-
vih besedah, izrečenih ob inavguraciji, končala državljan-
sko vojno. Tlakoval je pot novi ustavi Republike Slovenije 
in velja za njenega očeta.  
Umrl je leta 2015 v 92. letu starosti.

„Bil je svojeglav, nepopustljiv, trmast, discipliniran in bojevit. 
Izvrsten mislec širokih obzorij. Taktik in analitik. Deloholik do 
zadnjega. Kristjan. Velik Slovenec in prepričan Evropejec.“

— Rosvita Pesek, avtorica

Medijsko pokroviteljstvo:


