ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2016.ГОДИНУ
1. Анализа рада за 2016.годину:




Формиран огранк Параћин, 5. децембар 2016.године, али покрива подручје Јагодине и
Ћуприје, због близине градова. За председницу Огранка изабрана је од стране самих
чланова, а што је Председништво прихватило, госпођа Радмила Милојевић.

Књижевне манифестације организоване од стране Савеза:

НИШ

15.01.2016 - "Богојављењско вече"- књижевно вече у галерији "Милица", Ниш.
Медијски пропраћено.

21.01.2016. - Промоција књиге сараднице Јане Маслаковић у просторијама Библиотеке
"Стеван Сремац" Ниш, чији је рецензент била председница Огранка. Медијски пропраћено.

27.01.2016. - Програм поводом школске славе "Свети Сава" у СТШ "12. фебруар"
Ниш.

28.01.2016. - Песничко вече "Песма у нама" у Омладинском савету Ниша са
слободном темом. Медијски пропраћено.

11.02.2016. - "Бранку у част" књижевно вече поводом 55. годишњице од смрти Бранка
Миљковића у Омладинском савету Ниша (ОСН).

17.02.2016. Књижевно вече" Винске песме" галерија "Милица" Ниш. Медијски
пропраћено.

04.03.2016. - "Жена је љубав" традиционално књижевно дружење у Нишу поводом 8.
марта. Медијски пропраћено.

07.03.2016. - Дружење у ОШ "Стефан Немања" Ниш, пред дан мајки.

14.03.2016. - "Масленице" школска прослава празника источних Словена у ОШ"
Мирослав антић" Ниш, уз узајамно књижевно дружење песника и ђака

21.03.2016. - Организовано песничко дружење песника Миљане Игњатовић Кнежевић
и Зорана Маслаковића у Јавној библиотеци Дољевац у оквиру традиционалне манифестације
"Упознајмо песнике нашег окружења". Медијски пропраћено.

25.03.2016. - Књижевно вече "Подсећање" посвећено 17. годишњици бомбардовања
наше земње. медијски пропраћено.

05.04.2016. - Дан СКОРа у галерији "Милица" Ниш са коктелом, тортом, музиком и
пригодним дружењем. Медијски вишеструко пропраћено.

27.04.2016. - "У сусрет Васкрсу" у ОШ "Први мај" , Трупале, Ниш.

03.05.2016. - Књижевно вече духовних песама, галерија "Милица" Ниш. Медијски
пропраћено.

21.05.2016 - Огранак организовао песничко дужење у "Народној библиотеци "Стеван
Сремац" Ниш, затим у галерији "АРТ 55". Учествовали Миљана Игњатовић Кнежевић, Зоран
Маслаковић и Тања Трашевић уз пријатеље бугарске националности. Медијски пропраћено.

27.05.2016. - "Таленти" у СТШ "12. фебруар" - књижевно дружење са ученицима и
професорима, организовао Огранак Ниш у просторијама школе. Медијски пропраћено.

30.05.2016. - одржана књижевна трибина у ЕТШ "Никола Тесла" Ниш. Медијски
пропраћено.
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23.06.2016. - Организован сусрет у Дечијем позоришту са писцима из дијаспоре "Седмица" из Франкфурта на Мајни, које је довео председник овог клуба Љубиша Симић и
који је претходно гостовао у НКЦ.

27.06.2016. - "Срећан распуст"-књижевно дружење о ОШ "Стефан Немања" Ниш.

09.08.2016. - Поводом Св.Пантелејмона организовано читање стихова пред
истоименом црквом у Нишу.

21.08.2016. - Књижевно сабрање у част Велике Госпојине пред црквом Пресвете
Богородице у Доњој Врежини, Ниш. Медијски пропраћено.

06.09.2016. Презентација књиге Миљане Игњатовић Кнежевић "Искре духовности".

09.09.2016. - Књижевно вече у сали ОСН Ниш, под називом "Осунчане песме".

03.10.2016. - Дечија недења у ОШ "Стефан Немања" Ниш под називом "Нећу да
бригам, хоћу да се играм"

08.10.2016. - У сарадњи са УК "Чегар" и ОСН, огранак Ниш је учествовао у
организацији "Миљковићевих вечери поезије 2016." Вишеструко медијско пропраћивање.

17.11.2016. - Представљање зборника СКОР-а "Има нека тајна веза"у сали ОСН.
Медијска презентација на ТВ "Белле Амие" и медијски пропраћен.

26.10.2016. - "Школе на ивици опстанка"-ове године посећене школе у Звонцу,
Стрелцу и Бабушници.

29.11.2016. - Дан на Сајму књига у Нишу. На уступљеном делу штанда НКЦ дружење
и потписивање књига.

15.12.2016. - Промоција зборника "Сазвежђа 14" у ОСН Ниш.
БЕОГРАД

14.2.2016. -Вече поезије на тему ‘’Љубав и вино’’. Београд.

12.3.2016. - Вече поезије под називом ‘’У инат Осмом марту’’, Клуб Драм, Београд.
Песницима је било нарочито интересантно што су стихови писани на лицу места; поете су
писале и читале стихове присутним поетесама и обрнуто. Свако је за свој труд добио и неки
симболичан поклон, књигу и сл.

05.04.2016.- прослава Дана Савеза и читање родољубиве поезије у установи културе
‘’Палилула’’(са посебним освртом на бомбардовање од стране НАТО снага). Позив је био
упућен свим заинтересованим књижевним ствараоцима и љубитељима писане речи. У
другом делу вечери су подељене дипломе књижевницима добијене на основу њиховог рада у
претходној години. Посећеност вечери је била одлична, како чланова, тако и осталих
заинтересованих писаца.

23.6.2016. -у библиотеци ‘’Милутин Бојић’’ Београд - Промоција зборника ‘’Панонски
бисери'’. Овоме је присуствовао мали број чланова Савеза писаца, а они који су дошли имали
су прилику да читају свој рад у трибини ‘’Чајанка у 19:00 код Бојића’’.

28.10.2016 у библиотеци ‘’Милутин Бојић’’ у Београду, промоција збирке песама
‘’Дуга Искона’’, Филипа Димкоског из Прилепа.

23.09.2016. - Центар лепих уметности ‘’Гварнеријус’’, изложба слика Марије Лесан у
партнерству са Виолетом Ђурђевић и књижевним клубом ‘’Сирин’’. Отварању изложбе је
претходило читање поезије на тему ‘’Уметност и уметник’’. У овоме су учествовали
књижевници СКОРа, као и књижевници Сирина и многи други песници.
ВРАЊЕ

16.5.2016. у гимназији „Бора Станковић“ Врање, промоција књиге приповетки Милета
Костића, Тапија у бунару.

15.12.2016. –у Врању у ОШ В.С. Караџић одржанба је промоција Зборника радова
чланова Савеза Сазвежђа 14.
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НОВИ САД

Дана 25.03.2016.године, у Новом Саду у УНП, организовано је обележавање 17годишњице од почетка НАТО агресије, поводом чега је уприличено књижевно вече
родољубиве поезије, посвећено обележавању годишњице НАТО агресије. Тим поводом,
песме су говорили бројни чланови и пријатељи Савеза.

Дана 05.04.2016.године, организовано је обележавање Дана Савеза, у сали Удружења
новосадских пензионера, Димитрија Аврамовића 10, организовао Свечану доделу награда и
признања уз пригодан програм и коктел. Свечаности је присуствовало око 25 гостију чланова Савеза и представника награђених и гостију. Након уручивања награда, песмама су
се представили чланови Савеза, а потом је уприличен коктел за све присутне.

Савез је и ове године учествовао на Новосадском Сајму књига, и то у периоду од
12. до 18. априла 2016.г. тј. на 22. Међународном салону књига. С обзиром да нам је раније
одобрено бесплатно учешће на наведеном салону, у смислу добијања гратис штанда на коме
би се могла изложити ауторска дела чланова Савеза, као и представљати сами чланови са
својим ауторским делима: Будимир Фрка "Модификација"; Игор Станковић " Аматергија";
Љуба Глигорић "Хаљина од сонета"; Стојанка Ковачевић "Чува мене Бог"; Мирко Стикић "
Корак до сна"; Љиљана Фијат "Осећање принципа"; Милорад Куљић " Плеурат"; Петар
Шушњар „Плаво црно црвено“ .

Активности чланова:

Иван Гаћина, Задар, Хрватска, заступљен у 65 међународних зборника (Италија,
Хрватска, Словенија, БиХ, Бугарска, Румунија) и 13 међународних часописа. Добитник
бројних међународних награда (три прве, седам других и једну трећу):
1. С љубавном песмом "Јесења вече" освојио другу награду на 15. међународном натјечају
љубавне пјесме над пјесмама 2016/02/13. у Мркоњић Граду (Босна и Херцеговина, Република
Српска) на тему "Слатко пијанство љубави".
2. На 15. Међународном конкурсу хумора и сатире који је расписао Тим уметничких душа из
Мркоњић Града (Босна и Херцеговина, Република Српска), поводом 1. априла 2016. - Дана
шале и збиље, на тему "Нисам гладан, али сам много тога жељан ", у конкуренцији 140
аутора, награђен истог датума са укупном првом наградом (САТИРИКУС 1. реда) као
најкомплетнији аутор који се огласио у 9 сатиричних категорија: најоригиналнија шифра бронзани шифрарник, позлаћени афоризам, топ 10 најбољих тематских афоризама, најбоља
сатирична прича, најоригиналнија сатирична пјесма, најбоља сатирична пјесма у акростиху,
најоригиналнији епиграми, најбољи вицеви и шале, најоригиналнија савремена басна.
3. С љубавном песмом "Јесења вече" освојио другу награду на конкурсу "Песничко Пролеће
Чукарице" дана 2016/11/04. (Тим писаца "Чукарица", Београд).
4. На међународном поетском конкурсу "Дисово злаћано перо" за најлепшу љубавну песму,
који су расписали Књижевни клуб "Дис" и Културни центар из Бачке Паланке, освојио је
2016/08/01. с пјесмом "Јесења вече" такође другу награду у категорији пунолетни аутори.
5. На другом тендеру за најлепшу песму и причу који је расписало уредништво сајт и блога
"Српски језик и књижевност" освојио је другу награду са песмом "Пјесма мртвог песника" у
августу 2016. године.
6. На конкурсу "Руско срце у српској земљи", који су расписали Удружење песника Србије ПоезијаСРБ и Удружење сународника и пријатеља Русије "Свеславица", освојио треће место
у категорији поезије са песмом "Ана и Вронски", дана 2016/09/03.
7. На Трећем међународном конкурсу "Вечити несмирајник", који је расписао Књижевни
клуб "Мала птица" из Београда, дана 2016/11/09. освојио прво место у категорији хаику
поезије.
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8. У организацији Удружења "Три реке" ХПОИ, Иванић-Град, у склопу Трећег сусрета
Хаиђин у Иванић-Граду, дана 2016/09/13. освојио је друго место на конкурсу за хаику на
хрватском стандарду.
9. На Фацебоок догађају "Ове ноћи звук валцера је тако мистичан", који је организовала
Фацебоок група "Валцер поезије и уметности" освојио друго место 2016/10/02. за песму
"Творац мисли".
10. С истом песмом "Творац мисли", освојио је 2016/11/29. прву награду на рођенданском
конкурсу Књижевног клуба којег води Нена Црнчевић.
11. На другом издању италијанског конкурса "Тхе воице оф тхе поетс" ( "Ла Воце деи
Поети") освојио је дана 2016/12/18. другу награду са песмом "Живети љубав" у категорији
класичне поезије.

Бошко Барјактаровић, друга награда за песму Огњиште моје у брду крша, КК
Расковник, два трећа места, За Богојављенски крст и Он лајн најлепша песма 2016.г.
Заступљен у 6 зборника.

Валентина Вулић, Врбас, заступљена у 13 зборнка.

Војислав Трумпић, Јагодина, заступљен у 17 зборника а у Мркоњић Града од стране
КЛУБ УМЈЕТНИЧКИХ ДУША награђен је за Најбоља љубавна песма, Најоригиналнији
афоризам, Топ 10 најбољих афоризама и Најдуховитија сатирична песма.

Виолета Пенић, заступљена у 16 зборника. Прва награда за најсензуалнију песму у
зборнику Слатко пјанство љубави, Мркођић град.

Емилија Ема Живковић, Крагујевац, заступљена у 23 зборника, Прва награда у
Мркоњић Граду.

Зорка Чордашевић, Франкфурт, Немачка, НАГРАДЕ 1.Диплома за њубавну поезију
Св. Трифун Мркоњић град, 2.Златни траг Смедерево, 3.Бешеновачка приношења Манастир
Бешенево, 4. Златна плакета и Диплома за пјесму године - Академски критериј - Савез српске
дијаспоре - Љубљана, 5. Награда града Вршца - Седам градова код Стерије. Заступљена у
многим зборницима и Антологији - ПЕЋ У ПЈЕСМАМА - Хаику Jahrbuch Њеначка.

Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш, 9 признања и награда, од чега Прва и
престижна награда "Горчиво вино" за песму, међународни фестивал песника, Мелник,
Бугарска; Прва награда за поезију "Бранко Миљковић и скулптуру песника Бранка
Миљковића на Миљковићевим вечерима поезије и конкурсу "Између два света"; Трећа
награда на конкурсу "Оловко не ћути", Барајево 2016; имала 23 промоције књига, превођена
на бугарски, више пута заступљена у медијима и у 9 зборника.

Мила Марковић, Параћин, заступљена у 15 зборника, превођена на бугарски и
арапски. Удружење књ. Србије, песма Нису знали- прво место и Златан Карађрђев знамен;
УК „Б. Миљковић“ Меморијална награда "Миомирка Нешић", Конкурс "огњиште моје
вековима траје", Уметнички клуб - "Расковник", Смедерево. Песма "станиште", освојила
одличје "Витез од Расковник првог реда".

Миомир Лакићевић, најбоља љубавна песма „Песма је најбоља с неба скривалица“ у
Мркоњић граду, песма По сатанској стопи- књ. награду за најоргиналнију сатиричну песму;
Песма Албанска голгота 3. место у Алексинцу; песма Света Петка- књ. награда као најбоља
традиционална песма. Заступљен у 30 зборника и часописа.

Момчило Јањичић Момос, Инђија, Књижевна награда за најлепшу љубавну песму,
Мркоњић Град, 2016. Заступљен у 5 зборник.

Мирослава Мира Цветковић, Смедерево. заступљена у 6 зборрника, ПОВЕЉА за
велике заслуге „МИЉКОВИЋЕВИХ ВЕЧЕРИ“ ПОЕЗИЈЕ – Ниш; НАГРАДА
„СМЕДЕРЕВСКИ ОРФЕЈ“ за најбољу песму завичајних песника у оквиру манифестације
СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН.

Мирослав Мишел Билтрес, Смедерево. Присуство на књижевним манифестацијама
и догађајима: седамнаест књижевна манифестација. Објављени радови у: три антологије,
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тридесетдевет зборника, руковети и алманаха, три билтена. пет ПДФ издања, два часописа за
уметност и културу. Добио је 15 повеља, похвала, плакета и захвалница, од којих издвајамо:
КЊИЖЕВНА НАГРАДА за најљепшу љубавну пјесму „о нади“ - КЛУБ УМЈЕТНИЧКИХ
ДУША – Мркоњић Град и ПОВЕЉА за очување културне баштине у оквиру међународног
књижевног сабора „ЋИРИЛИЦА ОГЛЕДАЛО СРПСКОГ ЛИЦА“ у име Црквене Општине
Велики Поповац, СО Петровац на Млави, Народне библиотеке „Ђура Јакђић“ – Петровац на
Млави и Огранка Вукове Задужбине Београд – Велики Поповац.

Љиљана Глигоријевић, Смедерево. Заступљена у 35 зборника, две антологије, два
билтена, четири ПДФ зборника, пет медија и сајтова, рецензент у две књиге, коректор и
лектор у две књиге. КЊИЖЕВНА НАГРАДА за најљепшу љубавну песму „о чежњи“ - КЛУБ
УМЈЕТНИЧКИХ ДУША – Мркоњић Град, седам захвалница и неколико повеља и плаката за
књижевни рад.

Гордана Миљковић, Параћин. Заступљена у 10 зборника. Добила ПОвељу за велике
заслуге „Миљковићевих вечери“ у Нишу; Диплому КК „Душан Матић“, као и неколико
похвала и захвалница.

Даринка Томић, заступљена у 10 зборника, превођена на бугарски језик, треће место
у Ћуприји КК „Душан Матић“, Повеља КК „Бранко Миљковић“ Ниш, још две дипломе.

Драгица Бека Савић је заступљена у 13 зборника, освојила је: Награда „Милош
Шубариички“ за 1.место на 37. Песничким стазама, Кикинда; Књижевна нграда за љубавну
песму, КУД Мркоњић Град, 2016.; Трећа награда на песничком конкурсу
„Сремскокарловачки песнички бродови“, Сремски Карловци 2016.; Награда СПЦ за
најдуховнију дечију песму на 23. Међународном фестивалу песника за децу „Булка“,
Црвенка 2016.

Јасна Стојановић, Параћин, 1. награда жирија у Ћуприји и КК Д. Матић. Заступљена
у 2 зборника.

Радмила Милојевић, Параћин, заступљена у 27 зборника, 3. место КК Д. Матић
Ћуприја за поезију, Најосећајнија љубавна песма , диплома, Мркоњић град. Виђе похвала и
захвалница.

Ратко Рале Белић, Суботица, заступљена у 25 зборника, учесник 25 књ.
манифестација, добитник у Ћуприји- на песнички маратону -II место публике и неколико
похвала.

Ружица Томић, Панчево,
имала 5 промоција књиге у основним школама,
обдаништима и библиотеци у Нишу, Панчеву, Јабука, Луковска Бања, Панчевачкој
библиотеци. Објављене су ми песме у 5 зборника.

Филип Димкоски, Прилеп, Македонија, Учествовао на 18 манифестација и више
пута заступљен у медијима, заступљен у 8 електронских часописа и зборника, Награде: трећа
на међународна награда „Мелничке вечери поезије“, Бугарска и друга за најбољу песму „Сви
смо ми божија деца“, на сајму књига у Београду.

Марина Милосављевић, Ниш, има 8 промоција, заступљена у 12 зборника и два пута
заступљена у новинама.

Милена Дрпа, Модрича, Р. Српска. Награде: Песничко пролеће Чукарица 2016,

Београд (друга награда за песму у категорији родољубива поезија); Међународни
илиндански пјеснички сусрети ''Прљача 2016'' Дервента (трећа награда за песму); Мелнишке
вечери поезије 2016, Мелник, Бугарска (прва награда за хаику пјесму).

Зорица Станковић, Ниш, II награда за љубавну песму у Јабуци код Панчева; II
награда у Ивањици; III награда на фестивалу "Песнички вез" у Сокобањи.

Нада Малек, Панчево, заступљена у 5 зборника, учесник 6 књ. Манифестација, има
неколико прилога у медијима.

Велики број чланова Савеза је заступљено у до 10 различитих зборника!
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Само на основу достављених узвештаја, чланови Савеза су током 2016.године били
заступљени са преко 400 радова у раличитим зборницима, алманасима, као и са преко 80
прилога у писаним и ТВ медијима и преко 140 учешћа на различитим манифестацијама.


Гостовања чланова Савеза на разним манифестацијама:


22.01.2016 - Књижевно вече слободне тематике у организацији УП "Чегар" из Ниша у
Дому војске, при чему су своје књижевне радове читале Миљана Игњатовић Кнежевић, Тања
Трашевић, Душан Ђорђевић и Зоран Маслаковић испред СКОР-а.

11.02.2016. - Књижевно вече УК "Бранко Миљковић“ у НКЦ. Учествовала
председница Огранка Ниш и Љиљана Митровић испред СКОР-а.

12.02. 2016. - Полагање венаца песника из Ниша на гроб Бранка Миљковића у
Београду први пут после 55 година. Гостовање уз читање поезије у Удружењу књижевника
Србије. Од присутних осам песника из СКОР-а биле Мињана Игњатовић Кнежевић и
Љиљана Митровић. Вишеструко медијски пропраћено, председница Огранка учествовала на
ТВ "Белле Амие" у емисији "Из савим другог угла", где је говорила о посети, СКОР-у и
односу Града према култури.

8,05.2016. - Председница СКОР-а Снежана Алексић, гостовала испред Савеза у
Рибарској Бањи на изложби уметника Пенкова, где је са групом писаца Бугарске
националности читала своју поезију од слике до слике уметника.

24.05.2016. - "Вече ћирилице" у организацији Бугарског Конзулата у Нишу, испред
Савеза позвана Миљана Игњатовић Кнежевић.

30.05.2016. - Представљање зборника "Синђелићеве Чегарске ватре" у сали НКЦ,
читала објављену песму председница СКОР-а Снежана Алексић.

11.06.2016. - У Нишу представњен зборник Удружења Српско- Бугарског
пријатељства из Новог Сада. Учесници испред скора Миљана Игњатовић Кнежевић и Марија
Миленковић.

24.06. 2016. - Председница СКОР-а Снежана Алексић као члан жирија конкурса
"Најлепша реч - мама" читала стихове својих песама за децу и делила награде награђенима.

28.06. 2016. - На изложби ликовног удружења "Луна" у књижевном делу учесници
песници Миљана Игњатович Кнежевић из СКОР-а

23.06.2016. - Разговор и дружење са члановима "Седмице" из Франкфурта на Мајни,
које је довео председник Љубиша Симић у просторијама Дечијег позоришта Ниш.

02-04.07.2016. - Председница Огранка Ниш и Љиљана Митровић биле
на
међународном фестивалу поезије у Мелнику, у Бугарској. Том приликом је Миљана
Игњатовић Кнежевић награђена јединственом и престижном наградом "Горчиво вино" за
песму о вину. Вишеструко медијски пропраћено у новинама и у телевизијским емисијама,
нашим и бугарским.

20.08.2016. - На међународном конкурсу "Оловко не ћути" у Барајеву по позиву
организатора гостовала и примила трећу награду за љубавну и родољубиву поезију
председница Огранка Ниш.

21.10.2016.-Песнички маратон Асоцијације Арте из Београда "Арте двор". Из СКОР-а
Огранак Ниш присуствовали председница Огранка, Зоран Маслаковић и стална млада
сарадница Јана Маслаковић. Медијски пропратио Б-92 у емисији о култури.

13.11.2016. - "Четврти мултимедијални изазов" у организацији Града Ниша и Центра
за унапређење друшвене свести при Канцеларији за образовање, културу и спорт.
Учествовала председница Огранка са подмлатком из ОШ "Стефан Немања". Медијски
пропраћено и преко локалних новина и преко ТВ.
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12.12.2016. - Чланови Огранка Ниш су гостовали на радио станици Глас Епархије
Нишке, духовна поезија.

Миле Костић, Врање је гостовао у ОШ „Први мај“ у Горњем Вртогошу.

28.8.2016. -Миле Костић, Врање је учесник међународне манифестације у Љубљани.

28.8.2016. -Миодраг Томић, Врање је учесник међународне манифестације у
Љубљани.

Миодраг Томић, Врање је учесник манифестације у Соко Бањи.

Дана 14.04.2016.године, у Новом Саду, на Новосадском Сајму, у оквиру програма
Банатског културног центра, многи чланови Савеза су учествовали на 7. Европском Фејсбук
песничком Фестивалу при Међународном салону књига, а Савез је као најзаступљенија
организација из области културе добио захвалницу.

Дана 18.10.2016.године са почетком у 18,00 часова, у просторијама Центра за
социјални рад, Клуба за одрасла и старија лица, одржана је друга промоција зборника са 10.
међународне уметничке колоније, Панонски бисери, под називом "Има нека тајна веза".
Домаћин вечери била је Мирјана Соколовић испред Центра за социјални рад, иначе
дугогодишња чланица СКОР-а. Уметнички део вечери водио је заменик председника Савеза
Милош Иветић. Том приликом бројној публици представили су се својим стваралаштвом:
Љубомир Глигорић, Будимир Фрка, Игор Станковић, Милош Иветић, Мирко Стикић, Душан
Ковачевић, Момчило Јањичић и Мирјана Соколовић, као и гост вечери Дијана Драгин.
Локални медији су пропратили промоцију зборника, и то од "Старопазовачког огледала" и
"Сремских новина", за које је заменик председника Савеза Милош Иветић дао кратак
интервју. Сви учесници, као и Савез, су добили захвалнице од Центра за социјални рад Стара
Пазова.
 Нове књиге чланова Савеза:
У току 2016.године објављене су следеће књиге чланова Савеза (38 наслова, од тога је за 3
издавач Савез):
o Сети се Србине сети, како је часно за отаџбуину мрети, збирка песама
СКОР, Милош Иветић, Футог
o Србијснки крој, збирка песама СКОР, Вера Цветковић, Книћанин,
o Сусретања, збирка песама СКОР, Славица Тодоровић, Стајићево
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Бубамара - збирка поезије, Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш
Искре духовности - духовна поезија, Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш
Бонтон 3 - проза, Љубинка Светозаревић
Крик из дубине душе – збирка песама, Слободан Савић –Бели, Вукошић
Од пакла до безнађа- аутобиографија, Слободан Савић –Бели, Вукошић
А кад облак заплаче -збирка песама, Јована Живановић
Путовање кроз сећање 1- роман, Јелица Ивановић, Параћин
Путовање кроз сећање 2- роман, Јелица Ивановић, Параћин
Путовање кроз сећање 3- роман, Јелица Ивановић, Параћин
Чудна земља- збирка песама, Владисав Арсеновић, Шабац,
Модификација - збирка песама, Будимир Фрка, Нови Сад,
Срце једног песника -збирка песама, Вилоета Пенић
Зидине сузорочних погледа - збирка песама, Будимир Фрка, Нови Сад,
На крилима орла - збирка песама, Љубиша Војиновић, Петроварадин
Плодови живота - роман, Вера Александрић, Нови Сад
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o Балканска традиционална медицина -приручник, Стојанка Ковачевић, Ср.
Карловци
o Дуга искона -збирка песама, Филип Димкоски, Прилеп, Македонија,
o Дуга искона -превод на бугарски, збирка песама, Филип Димкоски, Прилеп,
Македонија,
o Додир љубави -збирка песама, Марина Милосављевић, Ниш
o Зорујем зору -збирка песама, Зорица Станковић, Ниш.
o Не скидајте тугу са кловновог лица -збирка приповедака, Драган Вилић,
Америка.
o Живот је тајна -збирка песама, Душан Ковачевић -Батуља, Рума
o Осећање принципа -збирка песама, Љиљана Фијат, Нови Сад
o Небеске птице -збирка песама, Љиљана Фијат, Нови Сад
o Из дневника Малекове –проза, Нада Малек, Панчево
o Алтенка Сапунџиева, Левач, Бугарска
o 1.Петојезична антологија савремене поезије "Гласови Балкана";
o 2.Двојезични алманах модерне македонске поезије, македонски и бугарски
језик;
o 3.Двојезична књига поезије Птице др Љиљана Фијат, српског и бугарског
језика;
o 4. приредила, Двојезична књига поезије "Цри" од проф.д.н. Васил Тутсиновски
македонски и бугарски језик;
o 5.Тројезични алманах савремене босанско-херцеговачке поезије (босански,
хрватски и бугарски).
o 6. приредила, Двојезична књига поезије "Хематите Честице" песник Борче
Панов македонски и бугарски.
o Срце на камену- збирка путописних прича, Добрила Ристић, Ниш
o Цврчкова смрт -роман, Добрила Ристић, Ниш

o
o
o
o
o

Тапија у бунару, Миле Костић, Врање
Унин свет -књига за децу, Ружица Томић, Панчево
Бијела лица несаница - збирка песама, Милена Дрпа, Модрича, Р. Српска
Шапат душе - збирка песама, Живорад Жика Милоичић
Зборник поезије „ОГЊИШТЕ МОЈЕ ВЕКОВИМА ТРАЈЕ“ - Мирослав
Мишел Билтрес, Смедерево.

 Друге активности Савеза од значаја за рад:

Председница Савеза, Снежана А. Станојловић је 5.5.2016.г. гостовала на РТВ
Панонија у емисији „Кроз Војводину“.

У Новом Саду је 7. децембра 2016. године одржана ванредна седница Скупштине
Савеза и промоција зборника радова чланова Савеза "Сазвежђа 14".

Огранак СКОР Ниш сарађивао је у свом раду са другим књижевним клубовима ("УП"
Чегар, УК "Бранко Миљковић" и "Глас корена"), основним и средњим школама, радио са
подмлатком према Статуту Савеза, сарађивао са локалном заједницом (Град Ниш,
Омладински Савет Ниша, Општина Пантелеј) према Статуту Савеза и књижевним клубовима
ван Ниша (Удружење Српско-Бугарско пријатељство, Расковник, Вршачки књижевни клуб,
Савез српских удружења Севернобачког округа Суботица, итд.) и земаља региона (Вишеград
- Република Српска) и из иностранства ( Удружење књижевника Мркоњић Град, Република
Српска; "Седмица" из Франкфурта на Мајни, Немачка; Удружење "Вишњев Цвет", Казанлак,
Удружење бугарских књижевника у Софији, Бугарска).
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Сарађивало се са бројним часописима и листовима, као и ТВ станицама, а посебно се
истиче РТВ Белами из Ниша.

Ове године прослава "Песничке нове године" је одржана у организацији Огранка
Београд, 28.12.2016. год. на сплаву ‘’Седеф’’. Уз књижевнике и љубитеље писане речи, у
пријатној атмосфери уз живу музику и пиће, дочек је потрајао до зоре. Том приликом је
промовисан зборник ‘’Сазвежђа 14’’.

Учествовали смо на конкурсу са пројектом „Десета међународна уметничка колонија
„Панонски бисери“, код покрајинског секретаријата за културу, али нисмо прошли на
конкурсу.

Објављен је 14-ти по реду зборник радова чланова Савеза, под називом „Сазвежђа
14“. Тема овог зборника је била песма, песник, писање, а заступљено је 56 аутора из Србије и
иностранства. Књига је штампана у тиражу од 200 примерака и одлучено је да Огранци
добију по 5-10 примерака за поделу.

Пети број Билтена Савеза, под називом „Трагови душе“ је изашао из штампе крајем
марта. Билтен садржи 16 страница, а у њему су осим основних и актуелних информација о
Савезу, и фотографије појединих чланова Савеза, као и њихови радови.

У току 2016.године није одржан ниједан састанак Секретаријата Савеза.

Свим председницима постојећих Огранака у току месеца децембра поново је
прослеђен је образац прављења годишњег извештаја. Извештаји су потребни како због
годишњег извештаја рада Савеза, тако и због прављења билтена, ради информисања чланова.

Одржано је више седница (4 од октобра) Председништва Савеза (поводом чега су
сачињени посебни записници) на којима су разматрани резултати рада, планирани
предстојећи задаци и обавезе, дискутовало се и о другим питањима, а примани су и нови
чланови. Присуство на седницама је било задовољавајуће, но и даље је приметна појава да
неколико чланова Савеза редовно присуствује седницама, док поједини чланови, нарочито
они који су носиоци одређених функција, ретко или ниједном не присуствују.

Огранак Ниш, поред књижевних дружења, редовни састанци сваког задњег петка у
месецу са текућом проблематиком.
2. Пријем нових чланова:
На седницама Председништва Савеза у току 2016.године једногласно су примљени следећи
чланови, укупно њих 21.
1. Марина Божичковић Тот, Панчево
2. Ружица Томић, Панчево
3. Миомир Лакићевић, Јагодина,
4. Сузана Рудић, Степановићево
5. Радојка Мирешевић, Нови Сад
6. Јелица Ивановић, Параћин,
7. Виолета Пенић, Дубље- Мачва,
8. Иван Гаћина, Задар, Хрватска,
9. Филип Димкоски, Прилеп, Македонија,
10. Милена Дрпа, Београд,
11. Момчило Момос Јањичић, Инђија,
12. Валентина Вулић, Врбас,
13. Зоран Стијачић, Ветерник,
14. Славица Тодоровић, Стајићево,
15. Данило Коцић, Лесковац,
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16. Даница Ђурић, Лајковац,
17. Јасмина Ан Јовановић, Крагујевац,
18. Даринка Томић, Београд, Ресник,
19. Марина Милосављевић, Ниш,
20. Јована Живадиновић, Рашевица, Параћин,
21. Јасна Стојановић, Ћуприја.
 In memoriam
1. Никола Станковић, Београд


Друге активности:


Дана 21.02.2016.године, у времену од 16,00 до 18,00 часова, одржана је редовна
седница Скупштине Савеза у Новом Саду, у просторијама Удружења новосадских
пензионера, ул.Димитрија Аврамовића бр.10, на којој су, између осталог, прочитани
Годишњи извештај о раду за 2015.годину, Годишњи план рада за 2016.годину и
Финансијски план за 2016.годину. На Скупштини је потврђен предлог Председништва
Савеза, да нови заступник и председник буде госпођа Снежана Алексић Станојловић
из Новог Сада. Од стране књиговодствене агенције Р & М, урађен је годишњи
финансијски извештај, који је прослеђен АПР.

Дана 28.12.2016.године, у Новом Саду закључен је СПОРАЗУМ О САРАДЊИ,
између:Удружења новосадских пензионера, из Новог Сада, улица Димитрије
Аврамовића број 10, (у даљем тексту: Удружење) и Савеза књижевника у отаџбини
и расејању, из Футога, улица Гаврила Принципа 53, (у даљем тексту: СКОР).
Потписнице Споразума, сагласне су да свака од њих, остварујући активности из своје
надлежности, међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака ради којих су
организоване. Простор се састоји од једне сале за састанке, две канцеларије и тоалета.
Централа може користити салу за састанке, као и тоалет, сваког дана у
послеподневним часовима и викендом, када УНС нема својих активности. Такође,
добили смо могућност да своје књиге, а и заставу ставимо на прозор просторија, како
би били на увид пролазницима. Савез је заузврат, уплатио 20 чланарина УНП у износу
од 5000 динара. Сарадња се не може оценити као добра током 2016.године, али
потписивањем Споразума, верујемо да ће се многе раније несугласице отклонити.







Дана 07.12.2016.године, са почетком у 18:00 часова у Новом Саду, у просторијама
МЗ „Житни трг“ ул. Гајева бр.30 Нови Сад, одржана је ванредна седница
Скупштине Савеза. Девни ред:Именовање нових чланова органа Савеза; разрешење
и именовање заступника, Промена седишта Савеза, Усвајање измена Статута, Разно.
Усвојене су измене и допуне Статута,
Усвојен је Правилник о пријему у чланство ПРИЈАТЕЉА Савеза,
Усвојена је измена Правилника о пријему у чланство Савеза.
Осмишљене су и одштампане нове чланске карте за Пријатеље Савеза

Чланови СКОР-а су се укључили у акцију "Космету на поклон", коју
организује Савез студената Правног факултета Универзитета у Новом Саду, те
прикупили и предали преко 350 разичитих наслова који ће уз новогодишње пакетиће
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да се деле деци Космета, док ће остале књиге бити дониране школским библиотекама
Космета.
Дана 28.децембра 2016.године, представник Савеза студената, Правног факултета
Универзитета у Новом Саду, у својству организатора акције „КОСМЕТУ НА
ПОКЛОН“ је преузео прикупљене књиге различитих наслова, прикупљених од стране
чланова и пријатеља Савеза књижевника у отаџбини и расејању, као и литературе у
издању Савеза. Савез студената се обавезује да преузету литературу, која не спада у
категорију школске, проследи тј. донира библиотекама на подручју Космета, по
могућности библиотеци ОШ „Благоје Паровић“ у Зубином Потоку.

На Фејсбуку је марта дошло до промене у раду, услед чега је профил Савеза
преиначен у страницу, без права жалбе. Тиме смо изгубили најекономичнији и
најбржи вид рекламирања, а такође, избрисана је комплетна библиотека фотографија
и видео прилога. Страницу је уређивао искључиво нови председник Милош Иветић.
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