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Драги пријатељи, година иза

нас је била јако динамична, и

успешна! То нису само речи,

јер дела говоре сама за себе.

Славни старогрчки научник

Архимед (287 п.н.е. – 212

п.н.е.) из Сиракузе је давно

изјавио "Дајте ми ослонац и ја

ћу подићи Земљу!". По том

принципу је током 2017. го-

дине деловао и Савез.

Наиме, ако организација има

добар ослонац у своме члан-

ству, људима пуним енту-

зијазма, који не питају шта

добијају, већ како могу да по-

могну, којима је духовно, на-

учно, књижевно богатство

изнад материјалног, онда се

засигурмо Земља помера, од-

носно организација напредује,

а програмски циљеви оства-

рују. Међутим, то није ни мало

лако! Такво ангажовање за-

иста захтева доста одрицања

и рада. Из тог разлога је и ове

године дошло до одређених

промена у радним телима и

органима Савеза. Тачније,

изабран је нови секретар Са-

веза, Вања Вученов, док је и

Огранак Београд добио нову

председницу, Чедну Радино-

вић Лукић Лалић. Пред крај

године основан је огранак

Лесковац, а за председницу је

изабрана Љиљана Миленко-

вић. Успели смо из редова

чланства пронаћи уредника

сајта Савеза, што до сада

нисмо имали, те је ту част и

обавезу преузела Данијела

Милосављевић.

Даље, остварена је сарадња

са бројним удружењима, орга-

низацијама и медијима у свим

огранцима Савеза. Чланство

је било изузетно испирисано и

активне, те је само на основу

достављених извештаја током

2017. године евидентирано

преко 470 радова у раличи-

тим зборницима, алманасима,

написано је преко 20 стручних

рецензија и радова, реализо-

ване су 33 промоције ствара-

лаштва члановa Савеза и

остварено преко 430 учешћа

на различитим културним ма-

нифестацијама у земљи и ра-

сејању. Резултати су вредни

пажње и за сваку похвалу се,

али истовремено представ-

љају обавезу да у наредној го-

дини наставимо истим жаром,

како би не само поновили, већ

и унапредили и побољшали

свеукупне резултате рада.

Војвода Мишић, давно рече:

„Ко сме, тај може, ко не зна за

страх, тај иде напред!“ У духу

ове крилатице, Савез је дока-

зао да зна, да може, те да ће

и у наредној години ићи само

напред!

Поред Централе, изузетан зна-

чај и допринос у ширењу и попу-

ларизацији Савеза дали су сви

огранци, а нарочито огранци Па-

раћин (Радмила Милојевић),

Ниш (Миљана Игњатовић Кне-

жевић) и Београд (Чедна Ради-

новић Лалић). Повећао се број

културних манифестација у орга-

низацији Савеза и огранака, а

посебно истичемо објављивање

прве антологије чланова Савеза,

тачније двобројa „Сазвежђа 15-

16“, као и успешну организацију

и реализацију Међународне

уметничке колоније „Панонски

бисери“, поводом које је објав-

љен и зборник радова „Књига уз-

дисаја“.  Примера ради, само је

Централа у Новом Саду органи-

зовала током године 25 књижев-

них манифестација, Огранак

Ниш 32, а радило се и у осталим

огранцима. 

УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА 

Значај ранијих измена правних

прописа, кулминирао је управо

ове године, током које се, услед

усвајања члана 54. Статута, који

предвиђа нову категорију члан-

ства (Пријатељи Савеза), број

чланова увећао за 31. По-

тврђено је да ова измена ди-

ректно остварује један од

основних циљева рада Савеза,

тј. афирмацију књижевног ства-

ралаштва, јер су из ове катего-

рије чланства у редовно

чланство прешла 4 члана, објав-

љивањем ауторског дела које је

задовољило критеријуме Пра-

вилника за пријем нових чла-

нова. Осим ових 27 чланова,

током године у Савез је при-

мљено још 38, што укупно чини

рекордан број од 65 нова члана!
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Награђени чланови поводом Дана

Савеза     
У централи Савеза, у Новом

Саду, свечано je обележен

Дан Савеза и том приликом

су подељене награде најус-

пешнијима, а примљени су и

нови чланови. Све је песмом

улепшао Зоран Керкез. Дан

Савеза је обележен и у

Oгранку Параћин, а у просто-

ријама Омладинског савета

Ниша, 6.априла од 18 часова

председник Огранка Ниш,

Миљана Игњатовић Кнеже-

вић је своје госте дочекала

рођенданском тортом, док су

они заузврат поклонили своје

стихове. Многи од присутних

добили су и захвалнице за

успешну сарадњу у претход-

ној години. Чули су се и звуци

гитаре Анђеле Татић и Ната-

лије Здравковић, које су и

прочитале своје песме.

Плакета, члановима Савеза

који су остварили запажене

резултате на разним конкур-

сима, манифестацијама и

такмичењима ван активности

Савеза.

-Иван Гаћина, Задар, Хрват-

ска

-Војислав Трумпић, Јагодина

-Виолета Пенић, Дубље

-Емилија Ема Живковић, Кра-

гујевац

-Зорка Чордашевић, Франк-

фурт, Немачка

-Миљана Игњатовић Кнеже-

вић, Ниш

-Мила Марковић, Параћин

-Миомир Лакићевић, Јаго-

дина

-Момчило Јањичић Момос,

Инђија

-Мирослава Мира Цветковић,

Смедерево

-Мирослав Мишел Болтрес,

Смедерево

-Љиљана Глигоријевић, Сме-

дерево

-Драгица Бека Савић, Бачка

Паланка

-Јасна Стојановић, Параћин

-Радмила Милојевић, Пара-

ћин

-Ратко Рале Белић, Суботица

-Милена Дрпа, Модрича, Р.

Српска

Подводом Дана Савеза, у про-

сторијама УНП, Нови Сад, одр-

жана је свечаност и при томе

најзаслужнијим појединцима и

организацијама у 2016. години

додељена су признања.

Златна повеља, за изузетан ду-

гогодишњи допринос у раду Са-

веза.

Вера Александрић, Нови Сад.

плакета Љубомиру Глигорићу

Златна повеља Вери Александрић

Дан Савеза- прослава у огранку Ниш
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Плакета, члановима Савеза

који су објавили ауторско

дело у издању Савеза:

-Милош Иветић, Футог

-Вера Цветковић, Книћанин

-Славица Тодоровић,

Стајићево

-Љубомир Глигорић, Нови

Сад

Повеља, удружењима и

појединцима за изузетан до-

принос у раду Савеза:

-РТВ Белами, Ниш

-Новосадски сајам, Нови Сад

-Културни центар, Нови Сад

Захвалница, за изузетан до-

принос у раду Савеза:

-Лито студио, Нови Сад

-Зоран Керкез, Нови Сад

-Мирјана  Штефаницки Анто-

нић, Нови Сад

Повеља за изузетан допринос у

раду савеза: Мирјана Штефа-

ницки Антонић

Повеља за изузетан допринос у

раду савеза:Зоран Керкез

Дан Савеза- прослава у огранку Па-

раћин

Дан Савеза- прослава у огранку

Нови Сад
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Уметничка колонија ПАНОНСКИ БИСЕРИ

У првој години, своје друге деценије, тродневни фестивал Савеза књижевника отаџбине и ра-

сејања /СКОР/ - „Панонски бисери“, по поновном одзиву бројних гостију из иностранства (Ау-

стрија, Немачка, Хрватска, Македонија, Бугарска, Словенија, Црна Гора, те БиХ и Република

Српска), можемо слободно именовати међународним брендом. Ко једном дође да стихује у

Српској Атини, походећи њено Светогорје у Лединцима и Каменици, затим се љуљушкајући, уз

стихове и звуке гитаре, на таласима Дунава, у Футогу и, чинећи поклон сенима књижевних вели-

кана минулих времена: Чика Јове Змаја и Др Младена Дражетина, а све то наткривено светлуца-

вим облаком, пре сто година небу узнете Дисове душе, тај се увек враћа овамо и, радосно чека

нови сусрет. Волиоци својих животних станишта из Каменице, Лединаца и Футога, пробуђеним

архетипским гостољубљем, божански узнетим у бога Радгоста, из минулих, свесловенских, госто-

примних и госту радих времена, даровима срца су омогућили наше тродневно, књижевно брат-

ствовање. Савез књижевника је био домаћин промоција, бројних књижевних дела: Ивана Гаћине

из Задра, Душана Ковачевића Батуље из Руме, Миљане Игњатовић Кнежевић из Ниша, Невене

Џаја из Беча, Аустрија, Аћима Тодоровића из Власенице, Република Српска и Здравке Бабић из

Билеће, Република Српска.

фејсбук профила, страница и група, а општи став је био да сви једва чекају наредну колонију

„Панонски бисери“.             

Милорад Куљић
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X МЕЂУНАРОДНА УМЕТНИЧКА 

КОЛОНИЈА "ПАНОНСКИ БИСЕРИ"

Програм 11.међународне уметничке Колоније Панонски бисери:

ПЕТАК, 26.мај.2017.године. НОВИ САД, 17:00-20:30 амфитеатар СПЦ “Војво-

дина” СПЕНС, Нови Сад: 17,30-18,10 - промоција збирке песама Ивана

Гаћине, Задар, Хрватска; 18,10-18,50 - промоција збирке песама „Рањени вук“,

Душана Ковачевића Батуље, Рума; 18,50-19,00 - пауза 19,00-19,30 - промоција

књиге “Одсјај мрака даљине“ Вере Александрић, Нови Сад; 19,30-20,10 - про-

моција епско-лирског путоказа “Одстрел анђела” Јасмине Ан Јовановић, Кра-

гујевац.

СУБОТА, 27.мај.2017.године, КИЦ „Младост“ Футог: 12,00-13,00 – промоција

поезије и прозе Невене Џаје, Беч, Аустрија; 13,00-13,30 - мали тамбурашки

концерт, КИЦ-а Младост, Футог; 13,30-14,30 – Време за ручак; 14,30-16,00 –

ауторска представљања учесника колоније, КИЦ Футог; 16,30-18,00 – „УЗДАХ

СА ДУНАВА“, песници скелом прелазе Дунав и говоре стихове; 18,00 –сло-

бодно време, факултативни обилазак Новог Сада.

НЕДЕЉА, 28.мај.2017.године: 11:00- 12:10 амфитеатар СПЦ “Војводина” -

СПЕНС Нови Сад -Поезија и проза дијаспоре (Аћим Тодоровић, Власеница, Р.

Српска и Здравка Бабић, Билећа, Р. Српска); 12,10- 13,00 –Промоција романа

„Путовање кроз сећање 1,2 и 3“, Јелице Ивановић из Параћина; СРЕМСКА КА-

МЕНИЦА -„УМЕСТО СВЕЋНОГ ПОЕТСКИ ПЛАМЕН“ 14:15-15:30 -Музеј Јове

Јовановића Змаја -посета музеју уз стручно предавање кустоса -читање пое-

зије; 16:00 полазак за Старе Лединце -посета гробу проф. др Младена Драже-

тина СТАРИ ЛЕДИНЦИ -„ИСКОРАК У СЛАВНУ ПРОШЛОСТ“; 16:30-17:15 -

Обилазак три споменика културне баштине, у центру Старих Лединаца: црква

„Пренос моштију светог Николаја“ и две „Турске чесме“, уз упознавање са

овим времешницима (кратак историјат споменика баштине као и некадашњег

храма, а данашњег, незбринутог црквишта – Милорад Куљић). Читање песама

учесника; 17:30-18:30 -посета етно домаћинству „САВИЋ“ – читање поезије, у

фрушкогорском етно амбијенту; од 18,45 – „НА ВИНСКОМ ПУТУ“, Вински под-

рум „Миљевић“- етно амбијент старолединачке винарије. -добродошлица до-

маћина -вечера -презентовање ликовних дела чувених ликовних колонија

Винарије -дружење уз музику -затварање колоније
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Пријем нових чланова и пријатеља СКОР-а

ЧЛАНОВИ САВЕЗА ПРИМЉЕНИ  2017. ГОДИНЕ

Андријана Долаш, Нови Сад; Биљана Хукић, Београд;

Бојана Николетић Мићуновић, Београд;

Борис Мишић, Нови Сад; Бранка Тирнанић, Крњево;

Будимир Ракић, Београд; Весна Месарош, Нови Сад;

Владо Спироски, Јагодина; Горица Станковић, Лесковац;

Глорија Вулф, Лазарево; Данијела Милосављевић, Нови Сад;

Драгана Миљковић, Лесковац; Ђура Шефер Сремац, Рума;

Живорад Жика Милоичић, Јагодин;Зорица Савић, Нови Сад;

Илијана Илић, Ковин; Јасмина Ћирковић, Панчево;

Јока Милошевић Ћетковић, Београд; Ксенија Станковић, Горњи Милано-

вац; Љиљана Миленковић, Лесковац; Марина Чворовић Баошић, Земун;

Милана Давидовић, Богатић; Милена Вучковић, Параћин; 

Милица Квапил, Београд; Милојка Јеловац, Пљевља;

Милка Шолаја, Београд; Мимица Костић, Лесковац;

Миодраг Милачић, Подгорица; Пламенка Ђого Вулић, Београд;

Рада Крстић, Сокобања; Сања Обрадовић, Сремска Каменица;

Славољуб Стојанов, Параћин; Слађана Дилић, Лапово;

Слађана Луковић, Чачак ; Слађана Миленковић, Ср. Митровица;

Снежана Шолкотовић, Кладово; Станка Ћаласан, Нови Сад;

Чедна Радиновић Лукић, Београд

ПРИЈАТЕЉИ САВЕЗА ПРИМЉЕНИ  2017. ГОДИНЕ

Александра Радоњић, Черевић; Аца Јовановић, Нови Сад;

Вања Вученов, Нови Сад; Вукица Ђорђевић, Ниш;

Дијана Влаинић Драгин, Стара Пазова; Драгана Панић, Нови Сад;

Драгица Илић Јашаревић, Јагодина; Душица Гак, Кула;

Жарко Жак Марковић, Петроварадин; Живота Игњатовић, Јагодина;

Ирена Сретић, Ниш; Коцана Колесар, Куцура;

Љиљана Гутић, Футог; Маша Вујновић, Оџаци;

Меланија Бојановић, Руски Крстур; Милан Чорак, Вуковар, Хрватска;

Mилка Шолаја, Боград; Нада Дангубић, Нови Сад; Надица Илић, Београд;

Радојка Папић, Параћин; Радослав Фелбапов, Нови Сад;

Сенаид Авдић, Прељина; Слободан Цвитковић, Шид; Смиљана Божић,

Београд; Снежана Милошевић, Врање; Снежана Растодер, Параћин;

Татјана Већкалов, Бегеч

Седнице и Скупштина 

На седници Председништва, дана

10.05.2017.године, у Новом Саду,

изабрани су нови чланови радних

тела Савеза: Чедна Радиновић

Лукић за председника Огранка

Београд, Љиљана Миленковић за

председника новог огранка у Лес-

ковцу, Валентина Вулић за Глав-

ног и одговорног уредника

Уређивачко-издавачког одбора

У просторијама УНП у Новом

Саду, дана 26.02.2017.године одр-

жана је редовна годишња Скуп-

штина Савеза. На дневном реду

су биле следеће тачке: Пријем

нових чланова, Подношење го-

дишњег извештаја о раду,

Усвајање завршног рачуна,

Усвајање плана рада и финан-

сијског плана за 2017.годину и

Разно.

Одржано је више седница (7)

Председништва Савеза на којима

су разматрани резултати рада,

планирани предстојећи задаци и

обавезе, дискутовало се и о дру-

гим питањима, а примани су и

нови чланови. 
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ПРОМОЦИЈЕ 
САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

(1936-2017). После смрти супруга

2000.године, а у позним годинама

почела је да пише и 2009.године

објавила збирку песама Корак до

свитања. Била је чланица више

књижевних клубова и удружења.

Песме су јој објављиване у 190

зборника и неколико антологија, а

била је учесник на многим песнич-

ким кокурсима, као и сусретима

песника. За свој рад је награђи-

вана и похваљивана, а песме су јој

превођене на стране језике.

• Крв, вино и мастило песме стварају. Кроз крв срца песничког песме се

рађају, вино им хоризонт стваралачки показује, а мастило за будућност бе-

лежи. Будите поздрављени ви, који сте у својој крви вино и мастило поме-

шали, а ако им је главни зачин љубав, вечерас је вече за све нас“ - овако је у

галерији "Милица" у Нишу отворен песнички скуп посвећен св.Трифуну, „Заре-

зоји“, вину и љубави дана 09.02.2017. Осим чланова Огранка Ниш, били су ту

и песнички подмладак из школе "Стефан Немања", а посебни гости су били

Денко Рангелов, песник и журналист листа "Братство" за бугарску народност,

Јелена Ранчева, песникиња листа "Другарче" за бугарску народност, Душан

Мијајловић Адски, добитник 16 књижевних награда у 2016.години, као и пес-

никиње Весна Ђурковић и Ружица Томић из Панчева. За музички део биле су

задужене Наталија и Анђела, соло гитара.

• Дана 10.05.2017.године у СПЦ "Војводина" - СПЕНС, у Новом Саду,

одржано је поетско вече у оквиру уметничке ликовне изложбе "Осети срцем".

• Дана 19.05.2017.године у 18:30 часова, у галерији ДКВ у Н.Саду, одр-

жана је промоција збирке песама Будимира Фрке "Сакупљачи сагорелог

Стакла" О збирци су говорили рецезенти, Милутин Шљиванчанин, Мирјана А.

Штефаницки и Станка Ћаласан, а програм је водио Игор Станковић.

Наталија Слијепчевић

Карић, (17.3.1942. - 13.12.2017.)

Дана 27.01.2017.године СКОР

је организовањем и учешћем

чланова на бројним књижев-

ним манифестацијама,

свечано обележио Савиндан!

Рођена је 1942 у Смедереву.

Објавила је 3 романа „Чије је семе

човек (2008), Црно огледало (2010)

и Лавиринт (2013).

19.09.2017 промоција књиге “Осећање принципа Љиљане Фијат

Савиндан, 27.01.2017, Параћин

Емилија Ема Живковић 
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• Дана 23.06.2017.године, у просторијама Културног центра "Чукарица", Београд, одржана је промо-

ција зборника радова "Књига уздисаја", са 11. Међународне уметничке колоније одржане у мају у Новом

Саду. Модератор је била Чедна Лукић Радиновић, а гости вечери су били и песници из Новог Сада.

• У Малим Радинцима је дана 30.06.2017.године у 20 часова, у просторијама Месне зајед-

нице одржана промоција збирки песама "Живот је тајна " и "Рањени вук", аутора Душана Коваче-

вића Батуље. О књигама су говорили Ђура Шефер Сремац и Милош Иветић.

• Дана 13.07.2017.године, у организацији СПЦ1 обележена је црквена слава Апостола Павла у Пет-

роварадину. У оквиру свечаности учешће су узели и чланови Савеза.

• На годишњицу Церске битке, дана 15.08.2017.године, у Новом Саду у просторијама УНП

одржано је књижевно вече, где је двадесетак песника Савеза говорило своје стихове.

• У Србији и свету се 21.септембра обележава Међународни дан мира, чија универзална порука

гласи - "Нека мир превлада на Земљи, бар један дан мира и ненасиља". СКОР се укључио у обележа-

вање културном манифестацијом „СКОР-ова лира за Дан мира“.

• Дана 17.10.2017.године, у Старој Пазови у Центру за социјални рад, Клубу за стара и од-

расла лица, у оквиру Октобарских дана солидарности, одржано је књижевно вече при чему су се

бројној публици представили чланови Савеза: Милош Иветић, Вера Александрић, Момчило

Јањичић, Будимир Фрка, Мирјана Соколовић, Дијана Влаинић Драгин и Сања Обрадовић. Пуб-

лици су представљена и издања СКОР-а - зборник "Књига уздисаја" и антологија "Сазвежђа 15-

16".

• Дана 02.11.2017.године у „Театрону“ – СПЕНС, у Новом Саду, одржано је прво од многобројних у

низу књижевно-уметничких вечери које су сваког четвртка одржавали чланови СКОР и пријатељи. Из-

двајамо следеће: дана 09.11.2017.године, поводом 11.новембра, Међународног дана мира, СКОР је у ор-

ганизацији са СПЕНС-ом уприличио књижевно вече, где се публици представило око двадесетак чланова

Савеза, а посетиоци су имали прилику да поред поезије уживају и у ликовној изложби Ненада Вујиновића

Њеша; СКОР је у сарадњи са СПЕНС-ом дана 16.11.2017.године свечано обележио Међународни дан

деце. Поред чланова Савеза, публици су се представили и гости из публике, а манифестацију је улепшао

дечији хор "Звончићи" Нови Сад, као и Нађа и Матеј Пушкаревић музичким нумерама; Дана 14.12.2017.го-

дине, поред чланова Савеза представили су се и чланови Креативног студија "Чаролија" из Новог Сада, а

бину су улепшали ручно прављени уникатни комади накита и украсних предмета, као и уметничке слике

Марије Савић и Јасминке Башић.

• СКОР и КУД "Сремац" из Ср.Каменице, свечано обележили рођендан Ј.Ј. Змаја дана

06.12.2017.године. Вече поезије, народних игара и музичких нумера Ненада Ласице, увеличали

су и песници из Београда, Куле, Новог Сада, Беочина, Лединаца, Сремске Каменице и Футога. 

• Дана 22.12.2017.године, одржано је књижевно вече Огранка Параћин, у просторијама Градске биб-

лиотеке „Вићентије Ракић“ у Параћину.

ПРОМОЦИЈЕ СКОР-а

Октобарски дани солидарности

Стара Пазова, 

Међународни дан деце, 16.11.2017 Те-

атрон, СПЕНС

Ниш, промоција Миљане Игњато-

вић Кнежевић
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Огранци Савеза књижевника у отаџбини и расејању - преглед активности

НИШ
-05.01.2017.- Посета Геронтолошком центру Ниша.

-15.01.2017.- „Богојављењско вече“- традиционално књижевно

вече у галерији Милица. Медијски пропраћено.

-26.01.2017.-  Песничко вече „Кад песма запева“ у галерији Пенков.

-28.01.2017.- Програм поводом школске славе „Свети Сава“ у ОШ

„Чегар“, Ниш

-13.02.2017.- Традиционално књижевно вече „Бранку у част“ пово-

дом годишњице смрти песника Бранка Миљковића у сали Омла-

динског Савета Ниша (ОСН). Медијски пропраћено.

-17.02.2017.- Књижевно вече „Песма, вино и љубав“ поводом

св.Трифуна, Зарезоје, и св. Валентина.

-06.03.2017.- „Најлепша реч“- књижевно дружење са ученицима

ОШ „Стефан Немања“ пред Дан мајки. 

-26.03.2017.- Књижевно вече „Подсећање“ посвећено 18. годиш-

њици бомбардовања наше земље у сали ОСН.

-06.04.2017.- „Венчић љубави“ књижевно дружење са ученицима

ОШ "Стефан Немања" поводом Цветне недеље. 

-22. 05. 2017.- Посета школама у Барје Чифлику и Пироту у оквиру

акције „Школама на ивици опстанка“. Медијски пропраћено.

-25.05.2017.- „Таленти“- књижевно дружење са ученицима ТШ „12.

фебруар“.

-30.05.2017.- Књижевна трибина у ЕТШ „Никола Тесла“. 

-23.06.2017.- „Видовданске искре“ поводом предстојећег Видов-

дана у галерији Милица. 

-06.09.2017.- Презентација књиге „Искре сећања и мудрости“ Ми-

љане Игњатовић Кнежевић у Народној библиотеци „Стеван Сре-

мац“ у Нишу. 

-28.10.2017.- Презентација књиге „Бон тон“ ауторке Љубинке

Љупке Светозаревић у сали ОСН. 

-13.11.2017.- Вече родољубиве поезије и дружење са књижевни-

цом Миљаном Игњатовић Кнежевић у ОШ „Стефан Немања“. 

-15. 11. 2017.- Литерарно историјски час поводом 11.11.-Дана по-

тписивања примирја у Првом светском рату.

-21.12.2017.- „Новогодишњи квиз“ у ОШ „Стефан Немања“. 

БЕОГРАД

-23.6.2017.- промоцијa зборника

„Књига уздисаја“ у Галерији 73,

Чукарица.

-9.10.2017. године одржана про-

моцију књига Бојане Николетић,

гост је био књижевник Драшко

Милетић. Догађај је био у Гале-

рији 73, Чукарица.

-У току Београдског сајма књига,

организована је промоцију Анто-

логије Савеза на штанду Удру-

жења писаца Поета у хали број

4.

-У новембру се организовано

присуствовало у Новом Саду, ам-

фитеатар СПЕНС-а на културним

манифестацијама. 

-Имали су разна гостовања, где

су позивани у склопу других књи-

жевних клубова (Бијељина, Али-

бунар, Банатски Карловац,

Блаце....).

ВРАЊЕ
-Организоване три промоције

књига чланова Савеза.

-Чланови Огранка су заступљени

у 8 зборника.

-Чланови Огранка су учество-

вали  на 17 културних манифе-

стација.

СПЕНС, Нови Сад, Осети срцем -

поетско вече у оквиру уметничке ли-

ковне изложбе

Скорова лира за дан мира

21.09.2017, УНП, Нови Сад
Миљана Игњатовић Кнежевић

Ниш
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НОВИ САД

-27.1.2017.- Организовано књижевно дружење поводом Савиндана.

-14.2.2017.- Организовано књижевно вече „Афродита за мене пита“,

поводом Дана заљубљених уз музичке нумере Зорана Керкеза.

-24.3.2017.- Организовано књижевно вече родољубиве поезије пово-

дом НАТО агресије

-10.5.2017.- Организовано књижевно ликовно вече „Осети срцем“,

СПЕНС, Нови Сад.

-15.5.2017.- Промоција две збирке песама Станке Ћаласан, Градска

библиотека, Нови Сад.

-16.5.2017.- Песници Савеза гостовали у ОШ „Марија Трандафил“ Ве-

терник.

-19.5.2017.- Промоција збирке песама Будимира Фрке у ДКВ, Нови

Сад.

-30.6.2017. -Организована промоција збирке песама Душана Коваче-

вића Батуље у Малим Радинцима.

-13.7.2017.- Чланови Савеза учествовали у обележавању славе Св.

Павла у Петроварадину.

-15.8.2017.- Организовано књижевно вече родољубиве поезије „За

веру захвалимо Церу“, поводом годишњице Церске битке у Великом

рату.

-17.10.2017.-У Старој Пазови, у Центру за социјални рад одржана про-

моција антологије Сазвежђа 15-16.

-27.10.2017.- СПЕНС, одржана промоција антологије Сазвежђа 15-16.

-9.11.2017.- СПЕНС,  ликовно уметничко вече, поводом Међународног

дана мира.

-16.11.2017.- СПЕНС, театрон, књижевно вече „Деца су украс света“ уз

учешће дечијег хора „Звончићи“, Нови Сад.

-6.12.2017.-У МЗ Ср. Каменица одржано уметничко вече „На Змајевом

путу“ уз гостовање песника из Београда, фолклор и звуке гитаре.

-14.12.2017.- СПЕНС, театрон, јавно читање поезије уз учешће чла-

нова Креативног студиа „Чаролија“, Нови Сад и удружења „Гороцветни

Срем“.

ПАРАЋИН
-Организоване две промоције књига члана Савеза Животе Игњатовића из Јагодине.

-Чланови Огранка су заступљени у 54 зборника.

-Чланови Огранка су учествовали  на 19 културних манифестација.

-Мила Марковић, Параћин је заступљена у средствима јавног информисања, Вечерње новости, чланак о

додели награде Златан Карађорђев знамен.

-Мила Марковић, Параћин је учествовала на неколико ликовних колонија.

СМЕДЕРЕВО

-24.11.2017. Учешће у реализа-

цији међународне књижевне ма-

нифестације: Песничком речју

„Стоп насиљу над женама“– Биб-

лиотека „Десанка Максимовић“,

Власотинце.

Присуство на књижевним мани-

фестацијама и догађајима:

-Чланови Огранка су учество-

вали на 26 књижевних маниф-

стација.

-учешће на 62. међународном

Сајму књига у  Београду на

штанду УК Расковник.  

-Љиљана Глигоријевић и Мишел

Болтрес су учествовали  у ТВ

емисији „Под сјајем звезда“  во-

дитеља Драшка Аћимовића.

-Љиљана Глигоријевић   и

Мишел Болтрес су имали  про-

моцију „Здружени поетски пар –

песме вама на дар“ – Дом кул-

туре Грделица.                                      

-25.11.2017. Мишел Болтрес уче-

ствовао у реализацији међуна-

родне књижевне манифестације:

Песничком речју „Стоп насиљу

над женама“– Интер медиа Цен-

тар Србије, Смедерево.

Промоција Будимира Фрке “Саку-

пљачи сагорелог стакла”, ДКВ
Савиндан 27.01.2017

СКОР И КУД Сремац, рођендан Ј.Ј

Змаја 06.12.2017, Сремска Каме-

ница
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У току 2016.године објављене су следеће књиге чланова Савеза (44 наслова, од тога је за 5 издавач Савез):

Објављена ауторска дела у издању Савеза:

1. Вера Александрић, Нови Сад- Корени туге, роман

2. Вера Александрић, Нови Сад- Одсјај мрака даљине, други књижевни облици

3. Душан Ковачевић Батуља, Мали Радинци- Рањени вук, поезија

Друга издања Савеза:

1. Зборник радова, Књига уздисаја

2. Антологија, Сазвежђа 15-16

3. Билтен бр.6

Објављена ауторска дела чланова Савеза:

1. Бојана Николетић Мићуновић, Београд –(Превод са енглеског), Замршена прича, Луис Керол

2. Бојана Николетић Мићуновић, Београд -Поза, пресек и став, кратке приче, елек. издање

3. Бојана Николетић Мићуновић, Београд - Сањај , Марело, кратке приче, елек. издање

4. Добрила Ристић, Сокобања, Азурна прича о сангрији и гондоли, путописни роман

5. Добрила Ристић, Сокобања, Бес и милост богова, путописни роман

6. Добрила Ристић, Сокобања, Бег од зла, збирка приповедака

7. Петар Шушњар, Нови Сад –Батинска битка, др.књ. облици

8. Петар Шушњар, Нови Сад –Рехабилитација Драже Михајловића и Милана Недића, др.књ.  

облици

9. Милан Добровољски Ранчер, Маглић, Коцана и нико више, поезија

10. Милан Добровољски Ранчер, Маглић, Кроз беспуће у немогуће, поезија

11. Снежана Шолкотовић,  Ср. Митровица, Зврчка- поезија за децу

12. Снежана Шолкотовић, Ср. Митровица, (коаутор), Зов огњишта IL RICHIAMO DEL FOCOLARE,   

Двојезична поезија Српско-италијанска збирка.

13. Станка Ћаласан, Нови Сад, Живот је планина, збирка приповедака

14. Станка Ћаласан, Нови Сад, Анђели дечјег срца, поезија

15. Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш- Анатомија страха- проза.

16. Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш- Искре сећања и мудрости-родољубива поезија.

17. Срба Ђорђевић, Врање -Ступаљка у кал

18. Срба Ђорђевић, Врање -Речник вароши Врање

19. Весна Месарош, Нови Сад, Завет лишћу златне боје, поезија

20. Виолета Пенић, Дубље, Врисак умрлог детињства, роман

21. Данијела Милосављевић, Нови Сад, Dreaming – збирка кратких прича

22. Јасмина Ан Јовановић, Крагујевац, Одстрел анђела
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23. Живота Жика Игњатовић, Звездослови, поезија

24. Милена Дрпа, Бијела лица несаница, поезија

25. Милојка Јеловац, Црна Гора, Устани пјесниче, поезија

26. Рада Крстић, Сокобања, Детињство у животињском свету, поезија за децу

27. Слободан Цвитковић, Шид, Дах узоране земље, поезија

28. Милена Вучковић, Птица у мојој глави, збирка песама

29. Љубинка Љупка Светозаревић, Ниш- Бон тон-проза.

30. Миомир Лакићевић, Једина слобода- поезија

31. Миле Костић Дубница, Додир стварности- књига мисли

32. Миодраг Томић, Божињевац -Петиција за ћоше, дечија поезија

33. Љубомир Тројановић, Врање -Задоцнела питања

34. Владо Спироски, Јагодина –Креденец, поезија

35. Будимир Фрка, Нови Сад –Сакупљачи сагорелог стакла, поезија

36. Мирослава Мира Цветковић, Смедерево –Видела у мени, поезија

37. Мирјана Мирча Цветковић, Смедерево –И опанак је ципела, роман

38. Љиљана Глигоријевић, Смедерево –Шареница, поезија

39. Мирослав Мишел Болтрес, Смедерево –Црвена магла и минут ћутања, поезија

Промоција књиге “Рањени вук”-Душан Ковачевић-

Батуља

Промоција кљиге Миле Костић Дубница-Врање

Додела награде Зорки Чордашевић
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Само на основу достављених узвештаја, Савез је организовао преко 70 културних дешавања у

централи и огранцима, чланови су током 2017.године били заступљени са преко 470 радова у ра-

личитим зборницима, алманасима, написано је преко 20 стручних рецензија и радова, реализо-

ване су 33 промоције стваралаштва члановa Савеза и остварено преко 430 учешћа на

различитим културним манифестацијама у земљи и расејању. 

КЊИЖЕВНЕ АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА

У 2017. ГОДИНИ

Милорад Куљић, Стари Лединци- Учесник 7 књижевних фестивала, заступљен у 15 зборника у земљи и ино-

странству, учесник 15 манифестација, као и 14 промоција књига. Имао своје две промоције. Написао једну рецензију.

Милош Иветић, Футог- Написао 5 рецензија. Учествовао или организовао 19 манифестација. Заступљен у 4 збор-

ника. Будимир Фрка, Нови Сад- 20 књижевних манифестација, заступљен у 2 зборника, имао 2 промоције, добит-

ник 10 захвалница, похвала. Љубомир Глигорић, Нови Сад- 20 књижевних манифестација, заступљен у 2

зборника,  добитник 10 захвалница, похвала. Петар Шушњар, Нови Сад- заступљен у 1 зборнику, учесник две ма-

нифестације, објавио 2 стручна чланка. Момчило Јањичић Момос, Инђија- Заступљен у 6 зборника. Учество-

вао на 6 манифестација. Повеља на Међународном конкурсу „Земљо славних предака“, Песма: Славим те, мајко,

Србијо! Уметнички клуб Расковник, Смедерево, 2017. год. Милена Дрпа, Модрича Р. Српска- Учествовала на 5 ма-

нифестација. Заступљена у 5 зборника. За циклус песама добила награду Стојан Стојановић, Лозница, повеља и

новчана награда од Културно- уметничког друштва Караџић, Лозница. Радмила Милојевић, Параћин- Заступ-

љена у 31 зборнику. Награде: 1.Културолоски пројекат ,,Јухорско око“ Фонд Злате Зивадиновиц, књижевнице Фран-

цуска, књига и марама Petese primus, Поетска позорница плус Ћуприја, новембар 2017., Клуб уметничких душа

Мркоњић Град. Најлепша љубавна песма 2017. Носталгија љубави. Клуб уметничких душа Мркоњић Град, Награда за

Најискренију сатиричну песму Залутали пијаница. Мила Марковић, Параћин -Прво место и златан Карађорђев

знамен за песму Нису знали конкурс родољубиве поезије Удружење књижевника Србије и  Митолошки центар

Србије из Раче. На конкурсу - PREMIO INTERNACIONALE di POEZIJA del PROSA Citg del Galateo - ITALIJA, Сребрна

медаља и друго место за песму Реанимација духа. Међународни фестивал поезије Месопотамија 2017. Београд,

бронзана медаља, диплома и треће место. Заступљена у десет зборника. Редовни је учесник књижевних и ликовних

колонија више пута годишње.Слободан Цвитковић, Шид- једна промоција збирке, учесник 7 књижевних мани-

фестација, заступљен у укупно 15 заједничких Зборника поезије земљи и иностраснству.  На Фестивалу поезије, Пре-

ображењско појење 2017, а који је организовала Народна Библиотека „Стеван Сремац“ из Ниша, његова песма је

освојила прво место и награђена је дипломом, Реч баштине. Милојка Јеловац, Црна Гора- Добитница Статуе

Цара Константина за збирку Молитва при УК Бранко Миљковић-Ниш; Златна значка за пјесму академских критерира

Грачанице Сузо ока мога при УСКС Словеније у Љубљани; Пехар за освојено прво место у категорији поезија за Црну

Гору на конкурсу VERBUMLANDRIART у Италији. Заступљена у 40 зборника, Учесница 7 промоције а имала је и једну

своју. Виолета Пенић, Дубље- Заступљена у 19 зборника и  учествовала на 14 промоција у земљи и иностран-

ству. Јасмина Ан Јовановић, Крагујевац- Заступљена у 4 зборника и учесник 8 манифестација. Имала једну промо-

цију свога стваралаштва. 09.мја 2017. уз Дан победе над фашизма-1. место и књижевна награда „Мића Зечевић“.

Теза на научном скупу у Рачи: „Поетске ватре Љубице Ивошевић Димитров“ (супуге убијеног председника Бугарске).

Превођена на руски и бугарски језик. Милан Чорак, Вуковар- Заступљен у 18 зборника. Признање за песму

Сањам љубав у нашем граду на Првом међународном конкурсу Највеће љубави 21, века од Књижевног клуба Златно

перо из Књажевца. Песма Бошко и Адмира проглашена је Баладом конкурса. Књижевну награду за најемотивнију

песму на XVI јавном конкурсу Песма над песмама од Клуба уметничких душа из Мркоњић Града. Диплому за освојену

награду Најбоља сатирична песмана XVI јавном конкурсу хумора и сатире oд Клуба уметничких душа из Мркоњић

Града. Милена Вучковић- Награђене су јој песме: Тема класика   -посебна награда за циклус песама, награда

„Богољуб Бата Ждерић“. Песма Човек који је појео месец  - 3. место  по одлуци  жирија за песму месеца октобра

2017.Миомир Лакићевић, Јагодина- Заступљен у 24 зборника. Добио 6 признања: Повеља за Миљковићеве

вечери поезије Ниш; Прва награда за песму На пола пута у Пријепољу; Најбоља љубавна песма у Мркоњић Граду.
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Снежана Шолкотовић, Корбово- GLASOVI MELPOMENE- ALIA MUNDI  за 3.место и   књижевна награда. Зимске

бајке и новогодишња чаролија- диплома за најлепшу песму. Месопотамија 2017. –  Сребрна повеља. Електронски

зборник- Не-припремљено мишљења – Мркоњић Град- диплома за најдуховитију сатиричну причу. Електронски збор-

ник –Носталгија љубави, Мркоњић Град - књижена награда за најлепшу песму  на тему – Носталгија љубави. Објаве:

2 ауторске књиге; 40 зборника; 6  часописа. Maша Вујновић, Оџаци- Научни рад: „Уметност Јарослава Супека“, у

часопису Савременик Плус бр.261-262-263, Београд, 2017. „Војвођански неоавангардни простор без граница“ (о

војвођанским мејл-арт часописима: „Total“ и „Second Manifesto“)“, у Интеркултуралност бр.13, Завод за културу Војво-

дине, Нови Сад, 2017. Прикази: „У Ољином порталу“ (приказ изложбе Заоставштина Оље Ивањицки, Историјски

музеј Србије), Култ (електронски часопис за културу, уметност, литературу и театар), октобар 2017. Веб текстови: Као

веб писац на неколико портала током 2017. године објавила око 50 текстова из области здравља, алтернативне ме-

дицине, технике и туризма. Миле Костић Дубница, Врање- Добио награду Удружења Српских књижевника Сло-

веније на такмичењу у Љубљани „Бољи од бољих“, златна значка и диплома, за модерну поезију Песникова душа.

Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш- Прва награда историјског музеја Искра на међународном песничком

конкурсу Белоцветне вишње 2017. у Казанлаку, Република Бугарска. Друга награда на међународном конкурсу На

пола пута Књижевне заједнице Југославије из Београда и Општине Пријепоље. Прва награда за песму о Мелнику,

додељена од ИК Мелник, града Мелника, фондације Мелнишке вечери поезије и  општине Сандански, на Мелниш-

ким вечерима поезије 2017. Прва награда и повеља за велике заслуге манифестације Миљковићеве вечери поезије.

Поред ових престижних награда добитник и 32 плакете, захвалнице и дипломе. Организовала 32 манифестације

Огранка, учествовала на још 17 манифестација. Зорка Чордашевић, Франкфурт- Награда  Најљепша љубавна

поезија  Мркоњиц Град. Златна Плакета - Златно Перо, Љубљана. Видовданска награда 2017 - Храм Св. Петке –

Овча. Јубиларна награда СКРФ-за чување српског језика и српске културе Франкфурт. Златна Плакета за најбољу

књигу Хаику поезије Звона у даљини - библиотека Вук Карџић, Љубљана. Похвала на светском Фестивалу Хаику пое-

зије – Лотос. Учесница на 11 манифестација у Србији  и дијаспори. Љиљана Глигоријевић, Смедерево- Реце-

зент једне књиге, лектор у 4 књиге, учесник 9 књ. манифестација, заступљена у 9 зборника, имала једну промоцију,

добила две плакете и награду за најемотивнију љубавну песму у Мркоњић Граду. Мирослав Мишел Болтрес,

Смедерево- Рецезент једне књиге, издавач 11 књига, учешће у 15 манифестација, заступљен у 25 зборника, имао

једну промоцију, добио три награде и књ. награду за најлепшу љубавну песму у Мркоњић Граду. Бранка Тирна-

нић, Крњево- Заступљена у 8 зборника, учесница 7  културних манифестација, добитница 13 различитих признања,

међу којима и 1. место, медаља за најлепшу песму на Михољданским даним. Иван Гаћина, Задар, Хрватска- До-

битник 6 трећих награда, две друге и 6 првих, од којих издвајамо: 1. На 16. међународном натјечају љубавне пјесме

над пјесмама 14.2.2017. у Мркоњић Граду, Република Српска на тему „Носталгија љубави“, 1. награда.

2. На 16. Међународном натјечају хумора и сатире који је расписао Клуб умјетничких душа из Мркоњић Града, Репуб-

лика Српска, поводом 1. априла 2017. – Дана шале и збиље, с укупном 1. наградом (САТИРИКУС И реда) као најком-

плетнији аутор који се огласио у 9 сатиричних категорија: најоригиналнија шифра – златни шифрарник, позлаћени

афоризам, топ 10 награђених афоризама, најбоља сатирична пјесма, најбоља сатирична пјесма у акростиху,

најбољи епиграми, најбоља хумореска, најбоља сувремена басна, најбоља сувремена бајка.

3. На 16. међународним књижевним сусретима „Прљача 2017.“ које је организирао Српски књижевни клуб “Вихор” из

Дервенте, за пјесму у категорији посвећеној љепотама вода „Поезија воде“ награђен је 1. наградом (повеља Вихор за

првонаграђену пјесму).

4. Поводом Четвртог међународног књижевног натјечаја „Песник и земљотрес“, који је расписао Књижевни клуб

„Мала птица“ из Београда, дана 20.10.2017. освојио је 1. награду за хаику стих.

5. На 25. јубиларном рециталу сувременога пјесништва „Сење и метеори“, којем је организатор Вараждинско књи-

жевно друштво уз потпору Глазбене школе, за пјесму „Прелијепи дане“ дана 16.12.2017. примио је 1. награду за пое-

зију у Вараждину.

6. Прва награда на Међународном песничком конкурсу Миле Величковић из Ниша.

-Добитник две специјалне награде: Бешеново, Србија и Вирпазар, Црна Гора, као и 13 похвала у Србији, Црној Гори,

Хрватској и Босни и Херцеговини, али и 13 похвала, 3 плакете и повеље за стваралаштво.

-Као ментор, његови ученици су освојили 16 разних признања. Заступљен у 70 међународних зборника и 14 часо-

писа. Оливера Шестаков, Београд- Трећа награда на фестивалу поезије На пола пута, Пријепоље 2017. Брон-

зана повеља на Међународном фестивалу поезије Суботица. Сребрена повеља на Међународном фестивалу

поезије Месопотамија 2017, Београд. Књижевна награда за најлепшу љубавну песму у Мркоњиић Граду. Пламенка

Ђого Вулић, Београд- Прва награда на књижевном конкурсу LXII Мајски сусрети, 2017, сцена Црњански. Прва на-

града на јесењем песничком маратону у Банатском Карловцу. Будимир Ракић, Београд- Диплома за најлепшу

песму, 3.Међународни књижевни конкурс, Књажевац 2017. Књижевна диплома од УСКОР за највише похвала и на-

града на Међународним књижевним конкусима, Београд 2017.

bilten 2018_TRAGOVI DUSE bilten  25.3.2018  22:03  Page 15



промоције Зборника “Сазвежђа 15-16”

Објављен је 15-ти по реду зборник

радова чланова Савеза, под нази-

вом „Сазвежђа 15-16“, тачније по

први пут Савез је објавио Антоло-

гију стваралаштва чланова Савеза.

Тема овог зборника је била сло-

бодна, а заступљено је 90 аутора

из Србије и иностранства. Књига је

штампана у тиражу од 200 приме-

рака. 

Идејно решење корица књиге ура-

дила је Драгица Ждралић, тех-

нички уредник Савеза. Зборник је

промовисан у централи Савеза у

Новом Саду, Старој Пазови као и у

огранцима савеза: Праћину, Бео-

граду, Нишу...

Промоција антологије Сазвежђа 15-16,

Нови Сад.

Промоција Сазвежђа 15-16

Параћин,

Дана 27.10.2017.године у 18 часова, у изложбеном холу СПЕНС-а у

Новом Саду, одржана је промоција Антологије чланова Савеза „Саз-

вежђа 15-16“. Вече су оплеменили музичким нумерама Пушкаревић

Нађа и Матеј, као и Зоран Керкез.
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промоције Зборника “КЊИГА УЗДИСАЈА”

Књига „Уз Диса ја“ ( уздисаја)

Владислав Петковић Дис „Песма“ –Нема смисла

реметити, бесмисленост у свом току- то је мак-

сима до које стиже уметник, коју досегну само пес-

ници. И тако настаје песма.

Без тачне преграде која разграничава свет илузија

и звезда са светом стварности; светове садаш-

њице и светове умрлих и минулих времена и

људи, и љубави, Дис пева слутњу,  и Дис пева

таму. Пева оно што живи. И што живијаше некада.

Обележавамо стогодишњицу од трагичне смрти

песника сродног Бодлеру, великог песника српске

модерне, који се у „Старој песми“ пита: „ Па куд

идем, да ли идем, је л' опсена?“ И стварно , многи

од песника и прозних писаца су проговорили и

сада, носећи у себи светове халуцинација и пред-

виђања, светове којима је тако силно пловио Дис

све до сопствене смрти, наслућене у „Утопљеним

душама“.

У циклусима“ Уздах са Дунава“, родољубивих песама, „ Нирвана“, духовне поезије,

„ Слутња“, рефлексивне поезије, „Можда спава“, љубавне поезије и „Плаве мисли“, циклусу са

слободним темама, инспирисаном целокупном Дисовом поезијом, нашле су место песме, афо-

ризми и прозни текстови савремених стваралаца, песника и прозних писаца из разних крајева

наше земље и иностранства, са темама блиским Дисовим.

Песме са мотивима мртве драге, сна и јаве, боли која је лепа, заборављене песме, лепоте која

се више не може разумети без горчине. Са мотивом тишине.

Дивне су песме у којима се као мото узима строфа из појединих Дисових песама и међу Ди-

сове стихове уплићу и развијају осећања лирског субјекта, те песма са директним обраћањем

Дису: „Ој, песниче!“ као својеврсни дијалог и најлепши поклон од песникиње. И спона која по-

беђује време.                                                                                                                 

Валентина Вулић

Kњижевно вече Oгранка Београд, 23.06.2017, Кул-

турни центар Чукарица, Београд

Огранак Параћин

зборник радова “КЊИГА УЗДИСАЈА”, промови-

сан на уметничкој колонији “Панонски бисери

2017”
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САЛОН КЊИГА

2 0 1 7

НОВИ САД

НЕДЕЉА 12.МАРТ, штандови

излагача

-Промоција књиге“Небеске

птице“ Атленке Сапунџијеве

из Бугарске и Љиљане Фијат

из Новог Сада

-Промоција романа“Плеурат“

Милорада Куљића из Ле-

динаца

-Поезија и проза Вален-

тине Вулић, Врбас

ШТАНД САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

-Промоција збирске песама „Зидине сузорочних погледа“ Буди-

мира Фрке из Новог Сада

-Промоција збирске песама „Сети се Србине сети како је часно

за отаджбину мрети“ Милоша Иветића из Футога.

-Премијерна промоција романа „Анатомија страха“ Миљане

Игљатовић Кнежевић, Ниш

-Промоција књиге „Срце које се заљубљује лако“ Драгане

Миљковић. Лесковац

-Промоција књиге „Плодови живота“ Вере

Александрић

-Промоција романа „Вила Шаторица“ Бо-

риса Мишића из Новог Сада

-Промоција књиге „Рефлексија једног

танга“ Чедне Лукић Радиновић из Бео-

града

-Промоција збирке песама „Да ми среце

буде близу“ и „Рам за драгу слику“ Ана

Берта,  Инђија

-Промоција стваралаштва Петра Шуш-

љара  „Сиви соко“ и „Плаво црно црвено“

-Промоција романа „Јованов сан“ Мило-

рада Куљића из Лединаца
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С А Л О Н

К Њ И Г А

НОВИ САД

2017

Општи је утисак да је наступ Савеза на Новосадском сајму књига

био запажен, јер смо с обзиром да се не бавимо продајом, били

доста посећени. Разлог су биле бројне промоције и посећеност ис-

тима.

Песничка нова

година 
Ове године прослава је одр-

жана у организацији Централе

у Новом Саду у палачинкра-

ници Памба. Након књижевне

вечери на СПЕНС-у, 33 члана

Савеза је учествовало у про-

слави Нове године уз скроман

мени и пиће.

Прво Театрон вече на СПЕНСУ,

02.11.2017, Нови Сад

СКОРoво отворено књижевно

вече, 30.11.2017, Театрон,

СПЕНС, Нови Сад.

Промоција романа „Вила Шаторица“ Бориса Мишића из Новог Сада

Милорад Куљић, Чедна Лукић

Радиновић

Будимир Фрка
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Билтен Савеза књижевника у отаџбини и расејању „ТРАГОВИ ДУШЕ“

● Уређивачко-издавачки одбор: Валентина Вулић -Главни и одговорни уредник 

Драгица Ждралић- Технички уредник, Данијела Милосављевић- Уредник сајта, 

Будимир Фрка-Члан, Љубомир Глигорић-Члан 

● За издавача: Милош Иветић, председник Савеза књижевника у отаџбини и расејању

● Адреса савеза : ул. Гаврила Принципа 53, Футог, Србија

● Електронска адреса: nsskor@gmail.com, http://скор.орг.срб
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