Posveta u čast Aleksandru Stipčeviću
Ovaj svezak časopisa Croatica et Slavica Iadertina posvećujemo u čast Aleksandru
Stipčeviću, istaknutom hrvatskom arheologu, proučavatelju duhovne kulture starih
Ilira, bibliografu, povjesničaru i sociologu knjige, istraživaču cenzure i albanologu,
u povodu 85. obljetnice njegova života. Rođen je 10. listopada 1930. u Arbanasima
kraj Zadra, školovao se u Zadru i u Zagrebu, preminuo u Zagrebu 30. kolovoza ove
godine. Radni je vijek započeo u Zadru, no od 1957. do umirovljenja 1997. radio je u
Zagrebu, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, u Knjižnici JAZU, u Jugoslavenskom
leksikografskom zavodu, na Filozofskom fakultetu. Ostvario je opsežan i vrlo vrijedan
opus. U mladim danima, 19. lipnja 1952., pisao je u Glasu Zadra o Josipu Vladoviću
Relji, a tematika njegova užeg zavičaja prisutna je osobito u monografiji Tradicijska
kultura zadarskih Arbanasa, Zagreb, 2011. Uz to, glavna su mu djela knjige o Ilirima
tiskane u Milanu, u Sarajevu, u Zagrebu i drugdje. Bibliografija antičke arheologije u
Jugoslaviji tiskana je 1977. u Sarajevu na 1556 stranica. Osobito su važni naslovi Povijest
knjige (Zagreb, 1985) i Socijalna povijest knjige u Hrvata u tri sveska (Zagreb, 20042008). Djela su mu objavljivana na hrvatskom, talijanskom, engleskom, albanskom,
arapskom i perzijskom jeziku. Dobitnikom je mnogih priznanja, pa je postao i dopisnim
članom Akademije znanosti i umjetnosti Kosova kao i inozemnim članom Akademije
u Anconi. Primio je i Nagradu grada Zagreba, Nagradu grada Zadra za životno djelo,
Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Odlikovan je Kukuljevićevom
poveljom i Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Priznanja je dobivao i od
strane albanskih predsjednika (Rexhep Meidani, Bujar Nishani). Nažalost, zdravstveni
problemi posljednjih godina onemogućili su mu da u punoj mjeri zaokruži svoj velebni
znanstveni opus. S punom zahvalnosti Aleksandra Stipčevića spominjemo i kao suradnika
našega časopisa, kao zaljubljenika u grad Zadar, velikoga hrvatskog domoljuba, dragoga
čovjeka i odana prijatelja.
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