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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНКА САВЕЗА 

Даме и господо, уважене колеге,

поштовани гости,

Дозволите да вас званично поздра-

вим испред Председништва Са-

веза, као и у своје лично име и

захвалим што сте вечерас овде у

предивним просторијама Медија

центра, СПЦ „Војводина“, како би

смо заједно поделили тренутке ра-

дости и тако увеличали прославу

Дана Савеза, и то јубиларног 18 ро-

ђендана.

Сваки почетак је био тежак, о томе

најбоље знају управо неки чланови

који су и вечерас овде присутни,

али сада не бих говорио о прошло-

сти, већ о садашњости. Савез

након 18 година постојања, заиста

има чиме да се поноси. Желели

смо оно што вечерас прослављамо,

УСПЕХ. Већину важних ствари у

свету постигли су људи који нису

одустајали када се чинило да

уопште нема наде. - давно рече

Дејл Карнеги. Тако је било и са

нашим Савезом. Смењивали су се

председници, потпредседници,

огранци су се формирали, гасили,

али увек су се налазили људи ват-

реног ентузијазма, са упорношћу

планинског јелена, који су квалите-

том рада донели данашњи

успех.Том успеху допринео је сваки

члан, сваком својом написаном,

објављеном песмом, сваким учеш-

ћем на књижевним вечерима, дру-

жењима или радним састанцима.

Вечерас ће бити рекордан број на-

грађених чланова и заслужних

лица, али никако не смемо да забо-

равимо да је још више оних који

раде у сенци, који се не виде,

најчешће и не желе да се експони-

рају у јавности, али раде, граде и

неизмерно доприносе успеху Са-

веза. Само да напоменем неке од

њих: Драгица Ждралић- технички

уредник; Данијела Милосављевић-

уредник сајта;

Валентина Вулић- гл. и одговорни

уредник; Душица Гак- лектор; Милу-

тин Шљиванчанин, Петар Шушњар,

Љиљана Фијат, итд; председници

огранака: Београд- Чедна Радиновић

Лукић, Смедерево- Мишел Болтрес,

Параћин- Радмила Милојевић, Ниш-

Миљана Игњатовић Кнежевић,

Врање- Миле Костић, Лесковац- Љи-

љана Миленковић.

Објављене књиге у издању Савеза,

више се не могу пребројати, а сваке

године их је све више и више... Тра-

диционално се већ 12 година одр-

жава Међународна уметничка

колонија „Панонски бисери“, а објав-

љује и зборник радова чланова Са-

веза „Сазвежђа“ а ове године ће бити

објављен двоброј 17-18, а објављен

је и седми број билтена. Чланство се

увећава не сваке године или месеца,

већ недељно, тако да комисија за

пријем нових чланова ради пуним ка-

пацитетом.

Бројне књижевне манифестације у

организацији Савеза (којих је ове го-

дине било преко 70), као и учешћа

чланова на другим културним деша-

вањима (преко 450) и учешћа у раз-

ним зборницима (око 500 објављених

радова), показатељ су рада, енту-

зијазма и успеха.

Даље, остварена је сарадња са

бројним удружењима, часописима,

телевизијама, новинама, организа-

цијама и институцијама  а све из раз-

лога што је Савез, значајна звезда на

књижевно-културном небу, јака и

битна карика у ланцу културних де-

шавања!

Овај успех не сме никако да нас ус-

пава и омами! Напротив, пред нама

је задатак да овај успех одржимо,

унапредимо, а ове и наредних година

задатак ће нам бити да остваримо

значајније везе са расејањем, да

више учествујемо у културним пројек-

тима у Србији али и расејању.

У остваривању ових задатака

опет ће бити  неопходан допри-

нос сваког члана, а нарочито

чланова радних тела Савеза.

Како рече Војвода Мишић: Ко

сме, тај може. Ко не зна за

страх, тај иде напред! Савез је

доказао да жели и може, да не

зна за страх неуспеха, а самим

тим и за очекивати је да иде на-

пред, да напредује, да расте, да

још јаче сија на културном небу!

Желео бих на крају да се по-

себно захвалим, али и честитам

госпођи Вери Александрић,

нашем оснивачу, јер верујем, да

је она поносна на нас, на Савез,

али и ми на њу. Хвала ти Вера

на твојој визији, на угаженој

пртини кроз сметове потешкоћа,

на твојој вери у све нас.

Успех је загарантован само ако

људи заиста воле оно што раде,

а ми у Савезу, заиста волимо

ово што радимо...

Хвала вам свима још једном на

личном доприносу у афирмацији

СКОР-а.

Председник Савеза

Милош Б. Иветић
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5 АПРИЛ- ДАН САВЕЗА

На основу члана 5. Правил-

ника о додели награда и

признања Савеза књижев-

ника у отаџбини и расејању

(у даљем тексту Савез), Ор-

ганизациони одбор, форми-

ран од стране

Председништва, на седници

дана 14.03.2018.године, по-

водом прославе Дана Са-

веза даје следећи:

ЗЛАТНА ПОВЕЉА –

члановима Савеза за изузе-

тан дугогодишњи допринос у

раду Саве

-Љубомир Глигорић, Нови

Сад

-Будимир Фрка, Нови Сад

-Миљана Игњатовић Кнеже-

вић, Ниш

ПОВЕЉА, за изузетан до-

принос у раду Савеза – већа по-

пуларизација и подизање угледа

Савеза:

•СПЕНС Нови Са

•Новосадски сајам

•Градска библиотека Нови Сад

•Зоран Керкез, Нови Сад

•Матеј и Нађа Пушкаревић

•Гордана Станковић, Нови Сад

-Слободан Цвитковић, Шид 

-Милојка Јеловац, Црна Гора

-Виолета Пенић, Дубље

-Јасмина Ан Јовановић, Кра-

гујевац

-Милан Чорак, Вуковар

-Милена Вучковић,  Параћин

-Миомир Лакићевић, Јаго-

дина

-Снежана Шолкотовић, Кор-

бово

-Maша Вујновић, Оџаци

-Миле Костић Дубница,

Врање

-Зорка Чордашевић, Франк-

фурт

-Љиљана Глигоријевић, Сме-

дерево

-Мирослав Мишел Болтрес,

Смедерево

-Бранка Тирнанић, Крњево

-Иван Гаћина, Задар, Хрват-

ска

ПЛАКЕТА, за запажене

резултате на другим конкурсима,

манифестацијама и такмиче-

њима, ван активности Савеза:

-Милорад Куљић, Стари Ле-

динци

-Момчило Јањичић Момос,

Инђија 

-Милена Дрпа, Модрича Р.

Српска 

-Радмила Милојевић, Параћин

-Мила Марковић
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-Оливера Шестаков, Бео-

град

-Пламенка Ђого Вулић, Бео-

град

-Будимир Ракић, Београд

-Милана Давидовић Драго-

љевић, Богатић 

Зоран Керкез

ПЛАКЕТА, члановима

Савеза који су објављивaли

ауторско дело у издању Са-

веза у претходној години: 

-Вера Александрић, Нови

Сад

-Душан Ковачевић Батуља,

Мали Радинци

ЗАХВАЛНИЦА, за изу-

зетан допринос у раду Са-

веза - материјални допринос

у реализацији активности Са-

веза:

•Лито Студио, Нови Сад

ДИПЛОМА, за изузе-

тан допринос у раду Савеза -

већи број објављених ауто-

рских дела у претходној го-

дини.

-Бојана Николетић Мићуно-

вић, Београд 

-Добрила Ристић, Сокобања

-Милан Добровољски Ранчер,

Маглић

-Снежана Шолкотовић,

Koрбово

-Станка Ћаласан, Нови Сад

-Миљана Игњатовић Кнежевић,

Ниш

-Срба Ђорђевић, Врање 

-Драгана Миљковић, Лесковац 

ПЕХАР, за изузетан допринос у раду Савеза - за најбоље оства-

рене резултате у току претходног периода од годину дана:

• Огранак Ниш – председник Огранка

Огранак НИШ

Огранак СМЕДЕРЕВО
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Уметничка колонија 2018.
ПЛАН АКТИВНОСТИ

ТОКОМ 12.МЕЂУНАРОДНЕ

УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ

„ПАНОНСКИ БИСЕРИ“

1.дан (25. мај 2018. године) -

Музеј „Спомен Збирка Јован

Јовановић Змај“

• Директор музеја по-

здравна реч– свечано отва-

рање манифестације;

• Кустос музеја Спомен

Збирка Јован Јовановић

Змај-биографија;

• Рале Нишавић, По-

здравна реч, рецитује песму;

• Рецитација песника:

Удружења књижевника:

„Вихор“ Дервента, „Талас“

Прњавор, Удружење књи-

жевника Вуковар;

• Инструментални кон-

церт – „Трио Пушкаревић“,

(Змајев музеј или МЗ Ср. Ка-

меница)

• 9,00 – Песничка пред-

стављања – Савез књижев-

ника у отаџбини и расејању

„СКОР“.

• Звуци с камена

• Музичке

нумере:Зоран Керкез

2.дан -26. мај 2018. године -

СПЕНС Нови Сад, ул. Сутјеска

бр.2 (амфитеатар)

• 12,00- Централна

промоција зборника

„Змајјовање“

Поздравна реч- Председник Са-

веза

• 12,10- 12,30 - Вера Алек-

сандрић, Нови Сад  - Некад и

сад- поезија

• 12,35- 12,55 - Милорад

Куљић, Стари Лединци – Огле-

дало лепоте реку успорава –

поезија

• 13,00- 13,20 - Душан Ко-

вачевић Батуља, Мали Радинци

– Лира мира и сеоска идила –

поезија

• 13,25- 13,45 – Љиљана

Гутић, Футог – Озебло срце -пое-

зија

• Мали коктел

• 14,10 – Предговор из

зборника – Валентина Вулић,

гл.уредник Савеза

• Песничка представљања

• Музичкe нумерe: Хор

„ИСОН“ и Миша Близанац, „Дуо

Пушкаревић“, Јован Ћаласан,

Гордана Станковић
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3.дан- недеља (27.мај 2018. године) – Стари Лединци.

• 12:00 до 12:15-  Пешачко ходочашће ка црквишту "Светог Ђорђа", остатку средњовековног

манастира.

• 12:15 до 12:45- "Онебешење стихова каменим узносником".

Након кратког упознавања са историјатом ове споменчке баштине,  од стране Милорада Куљића,

песници, у Црквишту, говоре духовне стихове. 

• 13:00 до 14:15 - „Активна Фрушка“, туристичка задруга. Обилазак ергеле и освежење у ве-

гетаријанском ресторану "Добро прасе".

Стиховна захвалност домаћинима,  породици Лауш.

• 14:30 до 19:00 "Стиховање кроз "телевизор". Етно домаћинство "Савић". 

• Инструментални концерт – „Дуо Пушкаревић“

• Затварање манифестације

bilten2018 20 str PRIPREMA bw:TRAGOVI DUSE bilten  3/1/2019  10:57 AM  Page 6



чланови савеза (примљени 2018. године)издања чланова савеза

пријатељи савеза (примљени 2018.године)

Биљана Савић, Велика Плана •Бобан Пауновић, Пожаревац

Виолета Грујичић, Нови Сад • Гордана Марковић, Ћуприја

Гордана Срећковић, Београд • Далматинка Станковић, Ниш

Дана Радуловић, Нови Сад • Драган Савић, Бечеј

Драгана М. Јовановић, Ковиљ•  Драгица Грујић, Мали Радинци

Драгољуб  Јанојлић, Смед. Паланка • Жарко Вучинић, Подго

рица, Црна Гора•  Желимир Ристић, Платичево • Живорад Ми-

летић, Ћуприја • Зоран Јовановић, Лесковац • Зорица Ђуђић,

Пожаревац • Јасна Софија Косановић, Немачка • Љиљана

Гутић, Футог • Љубисав Грујић, Пожаревац • Мара Руег, Адет-

свил, Швајцарска • Маријана Грачан Ливада, Рума • Марко Ма-

ринковић, Гњилане • Меланија Бојановић, Руски Крстур •

Милана Давидовић, Богатић • Милица Бошковић, Аустралија •

Милован Петровић, Смед. Паланка • Милорад Хаџи-Лазић,

Бабин Мост

Милосав Петровић, Ниш • Миодраг Петровић, Нови Сад

Миомир Спалевић, Нови Сад • Младен Несторовић, Београд•

Нада Јовановић Крупљанин, Нови Сад • Јокић, САД • Никола

Корица, Загреб, Хрватска • Предраг Станаћев, Београд • Пред-

раг Цветковић, Смед. Паланка • Рада Лотина, Земун • Саша Ма-

ринковић, Гњилане • Светлана Перишић, Смољинац • Симо •

Голубовић, Палић • Слаавица Пејовић, Костолац Славица Агић,

Бачка Паланка • Слободан Миљановић, Нови Сад • Слободан

Тодоровић, Смед. Паланка • Слободан Трифуновић, Ср. Каме-

ница • Софија Николић, Пожаревац • Споменка Хамовић Денда,

Београд • Стеван Кораћ, Војка • Тања Радивојевић, Смед. Па-

ланка • Шпејтим Сојева, Београд

Ана Миладиновић, Смед. Паланка • Ана Миладиновић, Смед.

ПаланкаАлександра Љубисављевић, Смедерево • Ана Мила-

диновић,  Смед. Паланка • Ана Митић Стошић, Врање • Богдан

Јевтић, Крушевац • Велика Томић, Руменка • Виолета Стамен-

ковић, Ниш • Владимир Аранђеловић, Смедерево • Драган Ра-

досављевић, Пожаревац • Ивана Илић, Норвешка • Јован

Стефано• вић, Павловци • Јованка Роквић, Нови Сланкамен •

Јовица Плачкић, Темерин • Марија Богдан, Енглеска • Милица

Витановић, Београд • Милица Пајкић, Смедерево • Милка Глу-

шац Васић, Београд • Мирјана Миланков, Нови Сад • Младен •

Хабуш, Ср. Каменица • Невенка Алиспахић, Рума • Пламенка

Пешић, Београд • Светлана Андрејић, Параћин • Снежана

Најдановић, Ћуприја • Сузана Асковић, Параћин • Тања Ајтић,

Канада • Кркљеш Даниловић, Бања Лука 
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ПРОМОЦИЈЕ 
САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

Промиција стварлаштва Ми-

лене Дрпа из Модриче, Репуб-

лика Српска, одржана је

13.2.2018. године у Новом

Саду у просторијама УНП. Ми-

лена је новосадскохј публици и

колегама представила шест

својим ауторских остварења.

Вече је музичким нумерама

улепшао Ненад Ласица.

У градској библиотеци Новог

Сада, 5.јуна од 19 часова одр-

жана је промоције збирке при-

поведака "Живот је планина",

ауторке Станке Ћаласан,

члана СКОР-а, Нови Сад.

Верујем у црвене реке - Вален-

тина Вулић- 18:00 сати одр-

жано је ауторско вече

Валентине Вулић, у Кули, у

Српској ратарској читаоници,

односно промоција збирке пе-

сама "Верујем у црвене реке".

Програм је водила Мирјана Ан-

тонић Штефаницки. Учесници

програма су били: Станка Ћа-

ласан, Милорад Куљић"

Промоција књиге Миомира Спа-

левића, Погледи из таме, одр-

жана 18.06.2018. у Градској

бибилотеци Новог Сада.

Свечану прилику је искористио

председник СКОР -а Милош

Иветић да новом члану уручи

чланску карту.

Промоција збирке бајки за децу

"Царство Вилинског срца" ауто-

рке Александре Љубисављевић

из Смедерева одржана је у теат-

рону СПЕНС-а, на задовољство

бројне публике.

Песнички триптих Вере Алек-

сандрић - У библиотеци града

Новог Сада је у уторак

23.10.2018. године у 19 часова

одржана промоција три књиге

поезије Вере Александрић.

Бројној публици и пријате-

љима о књигама су говорили

проф. Ненад Радош, проф.

Валентина Вулић и Милош

Иветић, а исти су и говоруили

песме из збирки. Музичким ну-

мерама је вече улепшао

Зоран Керкез.

Књига  Миомира Спалевића-

"ПОГЛЕДИ ИЗ ТАМЕ" -промови-

сана је на Спенсу, у театрону

1.11.2018. модератор програма:

Милош Иветић. Музика: Зоран

Керкез. Промотери: др Ристо

Прентовић и Милорад Куљић. У

другом делу уметничког дела

програма, публици су се пред-

ставили чланови Савеза.

Врата среће Душана Коваче-

вића Батуље- На СПЕНС-у у

театрону је данас, 8.11.2018.го-

дине одржана промоција

збирке песама Душана Коваче-

вића Батуље. О збирци је гово-

рио Милош Иветић, апесме су

говорриле Маја Грачан Ливада

и Драгица Грујић.

9.11.2018.године у 19 часова у

библиотеци у Каћу, одржана је

промоција првенца, збирке пе-

сама Трагови душе ауторке Дра-

гана Мексимовић Панић. О

збирци су говорили рецезенти:

Вера Александрић, Будимир

Фрка и Нада Ђурђевић. Модера-

тор вечери био је Милош Иве-

тић.
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ГОСТОВАЊЕ   САВЕЗА  КЊИЖЕВНИКА У

ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ НА ФЕСТИВАЛИМА,

ПЕСНИЧКИМ ВЕЧЕРИМА, И БРОЈНИМ  МАНИФЕСТАЦИЈАМА

16.маја СКОР огранак Београд

уцествује на манифестацији у

част 

песникиње Десанке Максимо-

виц, Десанкини дани у Бранко-

вини, као једини 

књизевни клуб који је тад уче-

ствовао и чланови су читали

своје стихове 

у склопу манифестације уз оби-

лазак гроба Десанке Максимо-

вић.

Огранак Ниш СКОРа је у 2018. го-

дини одржао 18. књижевних

вечери, 7. радних састанака, било у

склопу вечери, било посебно и 6.

промоција књига чланова у Нишу

или ван Ниша.

Било је 14. посета и 12. дру-

жења афирмисаних и младих пи-

саца у организацији Огранка са

школама, а поводом пригодних да-

тума( историјских, међународних

актуелних или Дана школе, 1.

школског дана или Св. Саве и сл.). 

11.август чланови СКОР уце-

ствују у програму под називом

Песма на 

Чукарици, која је уједно била и

хуманитарног карактера

Огранак Лесковац организује

20. Августа у Дому за стара

лица је одржано песничко дру-

жење и промоција зборника. 

Огранак Параћин организовао је

17.05.2018.Представљање нове

збирке поезије,, Љубав према

деци,, Зивоте Зике Игњатовића из

Огранак Врање организује Учешће

на Међународном дану матерњег

језика у организацији: Савета за

културу, Савета за образовање, и

Унија Жена СНС у Дому ученика у

Врању. Са пословицама и изрекама

на дијакту из књиге ''Свака грбина

товар не носи'' 21.02.2018

- Песничком речју „СТОП НАСИЉУ

НАД ЖЕНАМА“– , галерија „La pe-

tite” у организацији огранка Смеде-

рево

Огранак Ниш је у току године

сарађивао са другим књижевним клу-

бовима из Ниша и околине (Доље-

вац, Горња и Доња Врежина, Нишка

Бања, Јагодина, Вишеград - Репуб-

лика Српска, Пријепоље, Димитров-

град). Огранак је сарађивао са

Омладинским Саветом Ниша, СУБ-

НОР-ом преко сале Сабор у којој су

држане књижевне вечери, иконопи-

сачким атељеом и галеријом "Ми-

лица", галеријом слика "Пенков".

Учествовало се на многобројним кон-

курсима, чланови су заступљени у

многим зборницима где су освајали

награде, плакете, захвалнице.

Промоција збирке „ШАРЕНИЦА“

– библиотека Десанка Максимо-

вић, Власотинце, 08.05.2018.

Огранак Врање реализује

02.09.2018 -Учешће у Жикиној

шареници поводом прославе

седамдесете годишњице осни-

вања Алфе у Врању. Читајући

пословице, изреке и афоризме

на дијалекту. -11.април, промоција књиге “Распле-

тиви верси”, аутор Чедна Радиновић

Огранак Београд организовао је
27.јуна Божидарац, представљање

ствараластва Младена Несторо-

вића,

- 28.маја промоција ствараластва

Милице Квапил у КЦ Чукарица
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ПРЕГЛЕД ДЕЛА РЕЗУЛТАТА И АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У

ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

Драгана Миљковић, Лесковац-  освојила 2. место на песничкој манифестацији "У срцу југа ", домаћи так-

мичари, и песничко признање песми "Бела пахуља " фондације књижевнице Мирјане -Добриле Романелло из

Италије.

Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш -Добила је трећу награду на конкурсу Поетског клуба "Знакови" из Више-

града "Пјесме Андрићграду"; Повељу УК"Бранко Миљковић"; Златну повељу СКОРа за изузетан дугогодишњи

рад у Савезу; Три разне захвалнице; Диплому Скора за изузетан допринос у раду Савеза. Објавила је и две ре-

цензије. Заступљена у 17 зборника и алманаха.

Милосав Петровић, Ниш -Објавио две књиге и имао две ауторске промоције; учествовао на 15 књижевних

вечери СКОР-а; објавио осам комплетних репортажа у Слободи, Пирот; Народним новинама, Ниш и Просвет-

ном прегледу, Београд; О књижевним вечерима Нишког огранка СКОР-а публиковао два обимна есеја са на-

словима: Родољубље се развија и учи срцем, Народне новине и  Славе српске православне, Народне новине,

Ниш.

Чедна Радиновић Лукић, Београд –изабрана за потпредседника Савеза за град Београд; добила признање

од књижевног салона Стенка за допринос у афирмацији писане речи и признање за рад од Удружења писаца

Поета.

Оливера Шестаков, Београд -књижевна награда МИЛОРАД КАЛЕЗИЋ, КЗЈ за најбољу књигу 2017.године;

Друга награда на Међународном фестивалу поезије Глас песника у Италији за песму Река сам; Плакета за ле-

поту и снагу лирског исказа у песмама на фестивалу поезије Орфеј на Дунаву; проглашена је за најаутора у

зборницим КР Балкана. 

Шпејтим Сојева, Беогард- освојио златни медаљон од Књизевног клуба Лахор, 

Пожаревац.

Смиљана Божић, Београд- у Италији на конкурсуWerbumlandiart добила награду Diploma di Merito за љубавну

поезију. Трећа награда ѕа дечију песму од Удружења уметника Железница Србије

Љиљана Глигоријевић, Житковац -Рецензент у једној књизи; Лектор и коректор  у четири књиге; Организатор

и координатор међународне књижевне манифестације: Песничком речју „СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА“– Биб-

лиотека „Десанка Максимовић“, Власотинце; Присуство на 8 књижевним манифестацијама; Објављени радови

у 29 писаних и електронских медија. Освојено III место за песму на „Поетској позорници плус“ – КК „Душан

Матић“ – Ћуприја; ПОВЕЊА за песму о Светој Анастасији – Српска краљевска академија научника и уметника

– Београд.

Мирослав Мишел Болтрес, Смедерево - Присуство на 12 књижевних манифестација; учешће на 49. међуна-

родном фестивалу поезије „СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА  ЈЕСЕН“; Интервју за Н1 канал бечке телевизије, Беч.

Објављени радови у 32 зборника и писана медија. Добитник бројних награда: награда „ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ“ за

најбољу традиционалну песму на Песничким сусретима КК „Велимир Рајић“ – Алексинац; освојено I место за

песму на „Поетској позорници плус“ – КК „Душан Матић“ – Ћуприја; ПЛАКЕТА „ЛАХОРОВА ЗВЕЗДА“ са меда-

љом за песму – КК „Лахор“ – Пожаревац; ДИПЛОМА са медаљом – Друго место за причу – Културно удружење

„Златна реч“ и „Српска круна“– Ласе, Аустрија;  Медаља „ВИДОВДАНСКИ ЗАПИС“ за очување српске културне

баштине и писане речи - Српска краљевска академија научника и уметника, Београд.

Александра Љубисављевић, Смедерево- заступљена у неколико зборника и књижевних часописа. Побед-

ница је Конкурса за најлепшу дечју бајку који су организовале Књижевна заједница Фрушка гора из Руме и ИК

Есотхериа из Београда. Освојено треће место на Конкурсу за најлепшу љубавну песму у Ивањици, у децембру

2018.године. Учествовала је на неколико књижевних сусрета.

Милован Мићо Петровић, Смед. Паланка- Добитник је више похвала за поезију; Учесник је 10 књижевне ма-

нифестације; Заступљен је у 16 зборника. 

Зорка Чордашевић, Франкфурт, Немачка -награде: Златно Перо- Савез Српске Дијаспоре –Љубљана; Лахо-

рова Звезда – Позаревац; Хаику хеуте - светски Хаику часопис - најбољи Хаику месеца августа. Објављена у

многим антологијама и зборницима.

Учествовала више манифестација у земљи и дијаспори.

Слободан Цвитковић,  Шид – имао три ауторске промоције; учествовао на 18 књижевних манифестација; за-

ступљен у 37 различитих зборника поезије у земљи и иностранству. На конкурсу "Рудничка врела" из Горњег

Милановца освојио прво место за песму. 
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Момчило  Јањичић  Момос, Инђија- "Драганова награда" за најбољу путописну песму "Солунски ноктурно" од

стране У. Г. "Снага пријатељства" Амитy, Нови Сад. Заступљен у 12 зборника. 

Милорад Куљић, Стари Лединци- Књижевне награде: Награда „ВербумЛандиАрт“, за песму „Змајево језеро“

(сребрна медаља); Специјална награда (златна медаља) италијанске уметничке организације „ВербумЛандиАрт“.

Написао два приказа књига. Заступљен је у 11 зборника, учесник 20 фестивала и књижевних - манифестација, ор-

ганизатор и учесник 25 књижевних вечери.

Милош Иветић, Футог- Књижевне награде: Награда „ВербумЛандиАрт“, за љубавну поезију Diploma di merito

(златна медаља), јул 2019.; Специјална награда (златна медаља) италијанске уметничке организације „Вербум-

ЛандиАрт“ септембар 2019. Написао 11 приказа књига чланова Савеза. Заступљен је у 5 зборника, учесник 10 фе-

стивала и књижевних - манифестација, организатор и учесник 48 књижевних вечери.

Будимир Фрка, Нови Сад - Издао 2 самосталне књиге; Написао 5 рецензија; Имао преко 30 књижевних наступа;

Присуствовао на преко 50 промоција  - књига писаца.

Драгица  Бека  Савић, Бачка Паланка -Заступљена у 17 зборника у земљи и иностранству. 

Данијела Милосављевић, Нови Сад- Објваљени радови у 7 писаних и електронских часописа, у земљи и ино-

станству; Заступљена у 4 зборника радова; Имала 5 ауторских промоција; Учествовала у 25 књижевних догађаја у

организацији Савеза; Написала две рецензије и приказа књига; Уређивање сајта СКОР-а и ажурирање садржаја.  

Мирко Стикић, Нови Сад- прва награда на Међународном фестивалу поезије „СРЕМСКОКАРЛОВАЧКИ ПЕС-

НИЧКИ БРОДОВИ“ у Сремским Карловцима; Заступљен у 5 зборнику; Учествовао на 4 књижевне манифестације;

Учесник 20 књижевних вечери.

Драгана Миљковић, Лесковац - освојила 2. место на песничкој манифестацији "У срцу југа", и међународно пес-

ничко признање песми "Бела пахуља " фондације књижевнице Мирјане -Добриле Романелло из Италије.

Мила Марковић, Параћин - Заступљена у десет зборника у више међународних и песме су превођене на арап-

ски језик. Учесница већег броја културних манифестација и добитница бројних признања за унапређење уметно-

сти. Освојене награде: КК ,,Душан Матић,, Ћуприја, Поетска позорница плус, Песма месеца октобра 2018. и друго

место и одликовање за поезију; КК ,,Душан Матић,, Ћуприја, Поетска позорница плус,  песма месеца децембра

2018. и треће место за поезију; Поезија 016 Лесковац, Песнички сусрети у срцу југа, треће место за песму.

Радмила Милојевић, Параћин – Заступљена у 32 зборника. Добитница 19 похвала и захвалница. Награде: Трећа

награда, Поетски клуб ,,Знакови“  Вишеград, Песме Андрићграду; Специјална награда поезије СРБ за квалитет

поезије, УПС, марта 2018.године. 

Миомир Лакићевић, Параћин - Добитник је бројних признања и награда: Плакете „Живорад Милоичић“,  Књи-

жевног клуба „МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ“ Баточина, за освојено 3. место, на другом Међународном песничком мара-

тону у Баточини; освојено 1. место, на песничком такмичењу „СРБОРЕЧЈЕ“, Удружење песника „Србољуб Митић“,

Старо Село. Песмама је заступљен у 27 зборника.

Милан Чорак, Вуковар, Хрватска - објављено му је више од 30 песама и прича у  30 зборника и антологија  за

које је добио десетине Захвалница  и Признања за учешће. 

Остале награде: Златна диплома на  Међународном фестивалу поезија „Месопотамија 2018.“ за песму Башчар-

шијски ћеиф; Награда КК Златно перо Књажевац за најбољу баладу на  5. Међународном књижевном конкурсу,

„Све љубави  Балкана“; Награда  КК Златно перо  Књажевац  за најлепшу песму за децу на 5. Међународном кон-

курсу „Уметничка синергија“.

Славица Агић, Бачка Паланка –5 похвала за поезију; заступљена у 13 зборника.

Миле Костић, Дубница -Учешће на Међународном дану матерњег језика у Врању; Учешће у емисији Жикина ша-

реница РТС. Говор на Врањском дијалекту; Учешће на Регионалном такмичењу за таленте, надерених ученика

школске 2017/ 2018 год.;Учешће на четвртом Међународном фестивалу такмичења фолклора Бујановац 2018

год.;Добитник  књижевне награде у Љубљани: Златна значка, повеља, за учешће на Међународном књижевном

такмичењу Песникова душа "Најбољи од Најбољих", за Савремену поезију. Више наступа у медијима на пољу

књижевности. 

Милојка Јеловац, Пљевља, Црна Гора - Заступљена у 44 зборника у земљи и расејању; учесник 11 књижевних

манифестација; добитница великог броја признања и награда  (преко 30) од који издвајамо: Златна значка УСКС-

Словеније са сједиштем у Љубљани, за поезију; Златни медаљон-УК Лахор Позаревац, за поезију. 

Снежана Шолкотовић, Корбово - Заступљена у 40 зборника, 5 часописа, 7 антологија и 2 лексикона (укупно 54) у

отаџбини и расејању; Као ментор, њени ђаци освојили 10 награда. Добитница бројних различитих награда и при-

знања, укупно 22, као и признање за литерарно стваралаштво у Руском Крстуру; Међународни фестивал поезије –

ЛАХОР- Повеља - Златни медаљон;    освојено 3 место за поезију – Хорсе ридер на књижевном конкурсу СЛО-

БОДА, август 2018; освојено прво место за кратку причу – Хорсе ридер на књижевном конкурсу; Песмодари мира

2. место за поезију.
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Зборник радова Сазвежђа 17-18

Зборник радова „Змајјовање“ са 12. Међународне уметничке колоније Панонски бисери

Душан Ковачевић Батуља – поезија: Лира мира и сеоска идила

Душан Ковачевић Батуља – поезија: Врата среће

Милорад Куљић – поезија: Огледало лепоте реку успорава

Милорад Куљић – поезија: Радосников златозрак

Љиљана Гутић – поезија: Озебло срце

Љубомир Глигорић-  поезија: Моја светица

Љубомир Глигорић-  поезија: Нана

Нада Дангубић – поезија: Цвет Косова

Ненад Јокић – поезија: Кораци прослог времена

Никола Корица – поезија: Хвала ти мајко

Никола Корица – поезија: Изгубљено у времену

Слађана Луковић – монографија: Тавник и стабло Зуцовића од племена Буквића

Вера Александрић – поезија: Хаику ниска

Вера Александрић – поезија: Некад и сад

Вера Александрић – поезија: Век брзих промена

Вера Цветковић – поезија: Чуј мога срца глас

Вера Цветковић – поезија: Зашто млад умрети мора

-Списак објављених дела чланова

Александра Љубисављевић – бајке: Царство Вилинског срца

Будимир Фрка – поезија: Жељотека родиних снова

Будимир Фрка – други књ. облици: Светлосни одбљесци рецензентизације

Горица Додеровић – поезија: Корак

Драгица Добријевић – поезија за децу: Шапуће се да је школа... лака шетња од слова до

слова

Живота Жика Игњатовић -  поезија: Љубав према деци

Зорка Чордашевић – поезија: Стаза предака

Зорка Чордашевић – хаику: Брезе у завичају

Јока Милошевић  - поезија: Линија сћања

Љиљана Митровић - роман: Кров без куће

Мара Руег – поезија: Сусрет

Мара Руег – роман: Једна љубав у Јерусалиму
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Меланија Бојановић (коаутор) – поезија: Поезија душе

Миленко Милошевић – поезија: Јава сан и бездан

Милица Бошковић – поезија: Тајни запис душе

Милица Квапил – поезија: Још тражим себе

Милован Мићо Петровић – поезија: Голготом до живота

Милојка Јеловац – поезија: Божур

Милосав Петровић - збирка прича, песама и појмова: Ђаволанке и причанке

Милосав Петровић - монографија: Опстанак малих школа

Миљана Игњатовић Кнежевић - књига за децу: Хајде да растемо.

Миомир Лакићевић – поезија: Светло усхићења

Миомир Лакићевић – приповетке: Васкрс у нашим душама

Мирослав Мишел Болтрес – стихована сликовница: ДЕДА МРАЗ И БАТЕ МРАЗИЋИ

Оливера Шестаков – поезија: Течем као река

Снежана Шолкотовић – поезија за децу: Дечије маштарије

Снежана Шолкотовић (коаутор) – поезија: Зора живота

Снежана Шолкотовић (коаутор) – поезија: Поезија душе

Споменка Денда Хамовић – поезија: Срце из камена

Тања Радивојевић – поезија: Одлазак

Чедна Радиновић Лукић – поезија: Расплетиве верси

Шпејтим Сојева – поезија: Добалама и долинама
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Дана 11.1.2018.године у амфитеатру СПЕНС-а, Нови Сад, одржан је Новогодишњи уметноичко

књижевни салон, где су се новосадској публици представили бројни песници. Вече су музичким

нумерама оплеменили: КУД Сремац, Ср. Каменица; Зоран Керкез и Дуо Номадико. Прилог о ма-

нифестацији је урадила РТВ у емисији Новосадске разгледнице.

СКОР И "VERBUMLANDIART" -први заједнички Међународни

фестивал награђеног лепоречја, у Новом Саду, у медија центру,

на СПЕНС - у. Стихопој узнет врхунским тоновима Мише Бли-

занца и Зорана Керкеза. Савез је био домаћин ове међународне

манифестације, а потрудили смо се да управа знамените ита-

лијанске организације, коју су чинили Ређина Реста, председ-

ница и чланови Мирјана Добрила, Анналена Ћимино, понесу

лепе успомене из Новог Сада. 28.6.2018. –у перподневни часо-

вима обилазак Петроварадинске тврђаве. 28.6.2018. –посета

Дечијем селу Сремска Каменица. 29.6.2018.-посета Матици

српској 29.6.2018. –од 18 часова, Медија центар, СПЕНС, реали-

зација Фестивала доделе награда и признања и презентација

награђене поезије међународног зборника радова у издању ита-

лијанске културне организације „Verbumlandiart“ Италија.

29.6.2018. –од 20 часова заједничка вечера у ресторану Жар

Манце, Нови Сад.

Уторак, 9.10.2018.године у

Старој Пазови, у оквиру ма-

нифестације Дани солидар-

ности са старијим особама,

Савез је организовао књи-

жевно вече, тачније промо-

цију стваралаштва чланова

Савеза. Дванаест чланова се

представило публици, а сви

су у знак захвалности добили

захвалнице од Центра за со-

цијални рад Ст.Пазова.

Новогодишњи уметнички књи-

жевни салон

Дани солидарности-Ст.Пазова
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Сећање на Алексу Шантића-

У години када Српска Војво-

дина слави вијек од ослобо-

ђења и уједињења са

матицом Србијом организо-

вана је свечана академија у

част 150. годишњице од ро-

ђења великог и милог Алексе

Шантића. На позив Милана

Гутића, привредника и пошто-

ваоца Алексе Шантића и Хер-

цеговине, да се нешто мора

учинити одазвали су се

многи. У дворани Спортског

центра Војводине (СПЕНС-у)

27. новембра 2018. године

уприличен је свечани скуп, а

који је духом заиста био

свечана и јубиларна Акаде-

мија у част рођења Алексе

Шантића.

Чланови СКОР-а су учество-

вали и увеличали манифе-

стацију Дани вина у

Ср.Карловцима, 28.4.2018.

Испред Савеза, бројној пуб-

лици су се представили:

Дана Радуловић, Будимир

Фрка, Милан Добровољски

Ранчер, Душан Ковачевић,

Љиљана Гутић и Маја Ли-

вада.

песничке вечери у организацији

Савеза књижевника у отаџбини и расејању

У театрону СПЕНС-а у Новом Саду, СКОР је оргаизовао и свечано

обележио Савиндан. Публици су се представили чланови и гости

Савеза. У уметничком делу програма учествовали су кантаутори

Миша Близанац и Зоран Керкез,а вече су посебно увеличали чла-

нови хора духовни песама ИСОН, Нови Сад под диригентском па-

лицом Мише Близанца. Станка Ћаласан се у уводном делу

академија говорила пригодну беседу о Св. Сави, након чега се

публици представило петнаестак чланова Савеза, који су углав-

ном говорили песма посвећене Св. Сави.
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ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА “САЗВЕЖЂА “17/18 и ЗМАЈЈОВАЊЕ                                      2018.

У оквиру Београдског сајма књига, 26.10.2018. године од 18 часова,

одржана је промоција зборника радова чланова Савеза САЗВЕЗЂА

17/18. Том приликом публици су се представили заступљени

аутори. Организатор и модератор вечери била је потпредседница

Савеза Чедана Радиновић Лукић.

ПРОМОЦИЈА САЗВЕЖЂА

17/18 беорад ПРОМОЦИЈА САЗВЕЖЂА 17/18 ЛЕСКОВАЦ

ПРОМОЦИЈА САЗВЕЖЂА

17/18 Параћин
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ПРОМОЦИЈА САЗВЕЖЂА 17/18 Лесковац

ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА “САЗВЕЖЂА “17/18 и ЗМАЈЈОВАЊЕ                                      2018.

ПРОМОЦИЈА САЗВЕЖЂА 17/18 Смедерево

ПРОМОЦИЈА САЗВЕЖЂА 17/18 Нови Сад

•Жика Милоичић, Јагодина

•Милорад Хаџи-Лазић, Бабин Мост

•Гордана Миљковић, Параћин
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САЛОН КЊИГА 

НОВИ САД

ШТАНД САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

СКОР је од 7-12.3.2018. године

учествовао као излагач на Ново-

садском сајму књига. Реализо-

вано је девет појединачних

промоција чланова Савеза, као и

песничка представљања чланова

на централној бини сајма. Штанд

Савеза је био један од најпосеће-

нијих и најдинамичнији....

промоције СКОР-а на Ново-

садском сајму књига

7. март (среда)

-17,30 - 18,30 часова: 

-промоција збирке песама Огле-

дало лепоте реку успорава, аутор

Милорад Куљић, Стари Лединци
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8. март(четвртак)

-17,00 – 17,40 часова:

-промоција збирке песама

Жена, аутор Сања Обрадо-

вић, Сремска Каменица.

-промоција збирке песама

Некад и сад, аутор Вера

Александрић, Нови Сад

9. март (петак) 

-промоција збирке песама,

Мирјана Штефаницки Анто-

нић

10. март (субота)

-од 13,00 часова промоција

књиге Dreaming, аутор Да-

нијела Милосављевић, Нови

Сад.

-од 13,30 часова промоција

збирке песама Завет лишћу

златне боје, аутор Весна Ме-

сарош, Нови Сад

11. март (недеља)

-од 13,00 часова промоција

збирке песама Расплетиви

верси, Чедне Радиновић

Лукић, Београд

-од 17,00 часова промоција

збирке песама, Жељотека ро-

диних снова, аутор Будимир

Фрка.

-од 17,30 часова промоција

књиге Живот је планина,

аутор Станка Ћаласан, Нови

Сад.

-од 18,00 до 19 часова СКОР-

ово сајамско представљање
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Билтен Савеза књижевника у отаџбини и расејању „ТРАГОВИ ДУШЕ“

● Уређивачко-издавачки одбор: Дијана Влаинић Драгин -Главни и одговорни уредник 

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

Душица Гак-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

● Фотографије: СКОР

● Тираж: 300 примерака

● Штампа : ГОРАПРЕС, Земун

● © Ауторска права: Савез књижевника у отаџбини и расејању
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