
CIP – Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 061 : 821 . 163 . 41 ТРАГОВИ душе : билтен Савеза-
књижевника у отаџбини и расејању / приредили: Игор Станковић, Милош Иветић, Драгица Ждралић... [ и др. ] . - Год.IX,бр. 9 (

Април 2020 ) -- Нови Сад :Савез књижевника уотаџбини и расејању , 2020- . - Илустр . ; 28 cm .Годишње 

bilten2020 color:TRAGOVI DUSE bilten  2/19/2020  6:11 PM  Page 1



РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА
Поштоване колеге и пријатељи, година иза нас је засигурно, била јако динамична, а с поносом

можемо рећи и успешна! Још једне године смо сами себи подигли лествицу. То нису само речи,
јер заједнички напори и уложени труд говоре уместо нас.

Тај пут није ни мало лак, јер данас бити песник, где полу-
писмене ријалити звезде имају више пратилаца, него

књижевно вече посетилаца говори сасвим довољно о

стању и положају културе, те бавити се књижевношћу
исто је што и бити Албатрос код Шарл Бодлера, који

давно рече. 

Песник је налик том кнезу облачних висина

Што другује с олујом, стрелца лако надлеће;
Изгнан на земљу где одасвуд поруге прима,

Џиновска крила ту му не дају да се креће.

Тражећи место под књижевним небо, Савез је трагао и за
новим снагама и идејама, те смо ове године у виду
појачања добили нове председнике Огранака: у Смеде-
реву, проф. Александру Љубисављевић и у Врању, проф. Ану Митић Стошић. Такође крајем го-
дине формиран је и осми огранак Савеза, у Суботици, а за председника Огранка именован је
Јасмин Адемовић. Ентузијазам код нових чланова радних тела Савеза није мањкао пан са раз-
логом можемо констатовати да је 2019.година била успешна.  Наравно, све то није прошло неза-
пажено, те смо ове године ималу подршку од стране ГУ за културу града Новог Сада при
реализацији 13.Међународне уметничке колоније „Панонски бисери“.
Током године у Савез је примљен 31 нови члан, док је 13 чланова примљено у категорију
Пријатеља Савеза, што укупно чини 44 нова члана! Објављена су два зборника и још 9 књига у
издању Савеза.
Повећао се број културних манифестација у организацији Савеза и огранака, а посебно ис-

тичемо објављивање зборника радова чланова Савеза, „Сазвежђа 19“, као и успешну организа-
цију и реализацију Међународне уметничке колоније „Панонски бисери“, поводом које је
објављен и зборник радова „Остајте овде“, а посебно треба истаћи да је подршку у реализацији
колоније и објављивању зборника, дао доајен поезије, господин Перо Зубац.  Централа у Новом

Саду организовала је током године 32 књижевне манифестације, Огранци: Београд, 15; Пара-
ћин, 6; Смедерево, 7; Смед. Паланка, 8; Лесковац, 3; Врање, 6; Суботица, 7 и  Ниш 22. Гене-
рално, Савез је током 2019. године организовао скоро 100 културних дешавања у земљи. Даље,

остварена је сарадња са бројним удружењима, организацијама и медијима у свим огранцима

Савеза. Чланство је било изузетно испирисано и активне, те је само на основу достављених из-
вештаја током 2019. године евидентирано на стотине учешћа у раличитим зборницима, антоло-
гијама и алманасима, написано је преко 30 стручних рецензија и радова  и остварено неколико

стотина учешћа на различитим културним манифестацијама у земљи и расејању. 

У име Председништав, као и у своје лично име, хвала свим члановима на доприносу у реализа-
цији програмских циљева Савеза.                                                 

Председник Савеза
Милош Б. Иветић
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5 АПРИЛ- ДАН САВЕЗА

На основу члана 5. Правилника о додели награда и признања Савеза књижевника у отаџбини и

расејању (у даљем тексту Савез), Организациони одбор, формиран од стране Председништва,

на седници дана 14.03.2019.године, поводом прославе Дана Савеза дао је следеће награде и
признања:

ЗЛАТНА ПОВЕЉА – члановима Савеза за изузе-

тан дугогодишњи допринос у раду Савеза:

• Петар Шушњар, Нови Сад

• Милојка Јеловац, Пљевља, Црна Гора

• Зорка Чордашевић, Франкфурт, Немачка
• Радмила Милојевић, Параћин
• Миле Костић, Дубница
• Снежана Шолкотовић, Корбово

ПОВЕЉА, за изузетан допринос у раду
Савеза – већа популаризација и подизање уг-
леда Савеза:
• СПЕНС Нови Сад
• Вербумландиарт, Италија
• Новосадски сајам
• Зоран Керкез, Нови Сад
• Милан Гутић, Нови Сад
• Данијела Милосављевић, Нови Сад
• Мирјана Штефаницки Антонић, Нови Сад
• Удружење бораца САБОР Ниш

• Омладински савет Ниша
• ОШ „Стефан Немања“, Ниш
• Марина Цветковић, Ниш

• Ирена Сретић, Ниш
• TV Belle Amie, emisija „7. dan”, Niš
• Библијска школа, Лесковац

• Библиотека „Владан Десница“, Београд
• Удруђење писаца „Поета“ Београд

• Српско уметничко друштво, Београд

• Градска библиотека „Др Вићентије Ракић“,
Параћин

• Лепосава Иванковић, Параћин
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ПЛАКЕТА, за запажене

резултате на другим конкур-

сима, манифестацијама и так-
мичењима, ван активности

Савеза:

•Миљана Игњатовић Кнеже-

вић, Ниш 
•Милосав Петровић, Ниш

•Оливера Шестаков, Београд 

•Шпејтим Сојева, Београд
•Смиљана Божић, Београд

•Љиљана Глигоријевић, Жит-

ковац 
•Мирослав Мишел Болтрес,

Смедерево 
•Александра Љубисављевић,
Смедерево
•Слободан Цвитковић,  Шид 
•Момчило  Јањичић  Момос,
Инђија
•Милош Иветић, Футог
•Будимир Фрка, Нови Сад 
•Драгица  Бека  Савић, Бачка
Паланка 
•Драгана Миљковић, Леско-
вац 
•Мила Марковић, Параћин 
•Миомир Лакићевић, Параћин 
•Милан Чорак, Вуковар,
Хрватска 

•Славица Агић, Бачка Па-

ПЛАКЕТА, члановима Са-

веза који су објављивaли ауто-

рско дело у издању Савеза у
претходној години: 

• Душан Ковачевић Батуља

• Милорад Куљић 

• Љиљана Гутић 
• Љубомир Глигорић

• Нада Дангубић 

• Ненад Јокић 
• Никола Корица 

• Слађана Луковић

• Вера Александрић
• Вера Цветковић 

ЗАХВАЛНИЦА, за изузе-
тан допринос у раду Савеза - ма-
теријални допринос у
реализацији активности Савеза:
• Лито Студио, Нови Сад
• Етно домаћинство „Савић“
Стари Лединци
• Вера Александрић, Нови
Сад
• Љиља и Душан Ковачевић,
Мали Радинци
• Драгана и Аца Јовановић,
Ковиљ
• Дана Радуловић, Нови Сад

ДИПЛОМА, за изузетан

допринос у раду Савеза -

већи број објављених ауто-
рских дела у претходној го-

дини:
• Будимир Фрка 

• Зорка Чордашевић 

• Мара Руег
• Милосав Петровић 

• Миомир Лакићевић 

• Снежана Шолкотовић 

ПЕХАР, за изузетан до-

принос у раду Савеза - за
најбоље остварене резултате

у току претходног периода од
годину дана:
• Огранак Параћин –
председник Огранка
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ОД БИСЕРА ДО БИСЕРА

Четврту годину, у низу СКОР бисерница, не бринемо о кући нашег домаћинства овом

братству, које речима зида стварност, земљом укорењену, а небом размеђену.
Новосадски храм: културе, спорта, привредно – трговинских, или само кибиц променада,

широко нам је открилио своје двери, а ми смо им срцем и речима, које одатле  извиру, узвра-
тили.

Истурили смо своје плетенице речи и усковитлали словни вртложник  око СПЕНС – а, сва-

ког четвртка, ево је томе друга година, у малом амфитеатру Театрона, попут античких песника,
упућујући пролазницима позиве да се придруже  нашим стиховним молитвама, за опстанак и

спас овог симбола града Новог Сада.
Добром смо платом плаћени, док нас је стихом устрептале, и пролазницима стиходароване, Кос-

мос,божијом милошћу, миловао и, радошћу душе драгао. 

Отворени смо били и бићемо и  надаље, за све који су желели да овде пропевају стихом, ши-
рећи свој глас аулама нашег „Града у граду“, путем моћног озвучења. 

Оптимални простор за манифестације ширег призива литерата, са подручја читаве, не-
када нам заједничке државне куће, зачињеног бројним одзивима наших европских и светских пе-
чалбара, био нам је СПЕНС Амфитеатар. 
Овде смо гостили и гостовали у суорганизацијама.

Волиоци лепе речи, широм књижевнога шара, данас знају за новосадску СПЕНС шкољку,
која рађа СКОР -Панонске бисере.

Поносно у наше Бисере сврставмо и фестивал италијанског удружења уметности, „Ver-
bumlandiart“, коме смо били добри домаћини овде у СПЕНС Медија центру, пошто су се бројни
чланови из наших седам СКОР огранака, нашли међу очашћеним похвалама или наградама
овог удружења.

Звездани Бисер зборника, чланова нашег Савеза, двобројем смо укоричили да повежемо
времешни  низ година СКОР трајања, са годинама нашег стиховног путовања кроз „Сазвежђа“, а
распевали смо га опет овде, на СПЕНС – у, у Медија центру.
Наши Бисери су и СКОР штандови, на новосадским и београдским сајмовима књига, чије не-

бројене промоције књига, слободно можемо рећи  рекордне, непрекидно шире интернетом мило-

звуке ових лепих изопштења, путем друштвених мрежа, Јутјуба или, нашег професионално
уређеног и, конципираног СКОР сајта.
Бисерно је и наше СКОР издаваштво, које је, од „Бисера до Бисера“, нанизало бројне перлице

књишкој огрлици, на коју можемо бити поносни.

„Панонски бисери“, попут каквог туристичког итинерера, након новосадског сабора, где на
олтар стиховни положе књигу посвећену некој од наших књижевних легенди, походе фрушкогор-
ску страну Новог Сада: Сремску Каменицу, Лединце и Старе Лединце.

Ни буџетски покривене организације или удружења се не упуштају у овакве, тродневне

манифестације, које културни плам односе пред домове наших осиромашених грађана, у рурал-
ним подручјима Града.

Милорад Куљић

уметничка колонија “ПАНОНСКИ БИСЕРИ”
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Програм колоније :

ПЕТАК, 24.мај. 2019 године, 18:00-
20:30 СПЕНС – АМФИТЕАТАР –
НОВИ САД
- промоција књига: Драгана
Вилића, САД; Миљана Игшатовић
Кнежевић, Ниш и Драгица Доб-
риијевић, Смедерево.

СУБОТА, 25.мај. 2019 године, 11:00-
16:00 СПЕНС – АМФИТЕАТАР –
НОВИ САД

ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА

„ОСТАЈТЕ ОВДЕ“. 
11:00 – уводни део манифестације
(поздравна реч: председник СКОР,
представник Градске управе за кул-
туру,)
11:30 – реч уредника Зборника
11:30 – 13:00– представљања
аутора Зборника- 1. део
13:00-13:40 - Коктел у галеријском
холу
13:40 - 15:00– представљања
аутора Зборника- 2. део
15:00  - подела захвалница

У ликовном салону СПЕНС-а:
* Поставка слика Драган
Симић Бели,  Врбас и Татјана Већ-
калов, Нови Сад; слике на црепу
Љиљана Фијат и  Весна Роботић,
Нови Сад.
* глумачки перформанс слике
херцеговачког домаћинског сијела:
“Удружења младих херцеговаца“,
подељен у три наставка; кантаутор
Зоран Керкез.

НЕДЕЉА 26. мај 2019. године - СР.
КАМЕНИЦА -„УМЕСТО СВЕЋНОГ
ПОЕТСКИ ПЛАМЕН“

11:30-Музеј Јове Јовановића Змаја 
-посета музеју уз стручно предавање
кустоса
-ауторска представљања учесника ко-
лоније

СТАРИ ЛЕДИНЦИ -„ИСКОРАК У
СЛАВНУ ПРОШЛОСТ“
11:00 – ликовна колонија и  изложба
радова у просторијама МЗ Стари Ле-
динци: Уметничка фотографија Хилан-
дара, Рајка Каришића и слике Драгана
Симића Белог.
14:20-15:20 - МАНАСТИР „САВИНАЦ“ -
„ПОЕТСКА МОЛИТВА НА ЦРКВИШТУ“.
-ауторска представљања учесника ко-
лоније
15:30-17:00 -посета етно домаћинству
„САВИЋ“ 
-ауторска представљања учесника ко-
лоније у фрушкогорском етно ам-
бијенту.
-музичке нумере
17:20-20:00 - Коктел за учеснике Коло-
није и забавни програм, уз звуке гитаре

и хармонике.

Међународна уметничка колонија
„Панонски бисери“, која се већ тра-
диционално одржава по 13 пут на
подручју града Новог Сада, ове го-
дине, као што је планирано, одр-
жана ја од 24-26. маја 2019. године
на подручју Новог Сада, Ср.Каме-
нице и Стари Лединаца.
Пројекат је подржала Градска
управа за културу Нови Сад на кон-
курсу за савремено стваралаштво.
Пројектом је реализована тродневна
уметничка колонија, на којој се про-
мовисао зборник радова, који је
уприличен за колонију, а поводом
150 година од рођења и 95 година
од смрти Алексе Шантића. Зборник
радова је на тему „Остајте овде“ а
има 5 циклуса који носе наслове
Алексиних стихова. Заступљено  је
око 150  аутора из Србије и 14 зе-
маља света. У три дана књижев-
ници, заступљени аутори су се на
различитим локација представљали
публици и колегама. Такође, органи-
зована је  промоције књижевног
стваралаштва аутора из земље и
иностарнства, као и изложба умет-
ничке фотографије, слика и дела,
али и посета учесника колоније
Змајевом музеју, манастиру Сави-
нац у Старим Лединцима и Етно до-
маћинству Савић у Старим
Лединцима.
Посебно морамо да се захвалимо
господину Далибору Рожићу, који је
иначе отворио уметничу колонију,
обишао ликовну поставку, те дао
лични допринос и подршку у реали-
зацији а што су присутни гости
срдачно поздравили и препознали
вољу ГУ за културу Новог Сада да
оправда назив српске Атине и ев-
ропске престонице за културу.
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ИЗДАЊА ЧЛАНОВА САВЕЗА
ЧЛАНОВИ САВЕЗА (примљени 2019 године)

Славка Станикић, Београд; Игор Садрија, Рума; Андрејана
Дворнић, Београд; Ивана Папеш Богосављев, Суботица;

Јовица Плачкић, Темерин; Инна Владимировна Начарова. Ру-

сија; Мима Пековић, Нови Сад; Гордана Опалић, Нови Сад;
Олга Аранђеловић, Параћин; Дејан Црномарковић, Смедерево;

Гордана Русинков Марковић, Београд; Милка Глушац, Београд;
Дијана Ухерек Стевановић, Суботица; Сања Хибловић, Бео-

град; Илинка Марковић, Београд; Биљана Ристић, Нови Сад;

Мирјана Милачић Бајић, Београд; Мира Максић, Пожаревац;
Авдулах Рамчиловић, Аустрија; Аранка Киш, Суботица; Ми-

лијана Јовановић, Ниш; Мирослав Бакрач, Ниш; Марјан Виг,
Суботица; Ђорђе Секулић, Бачки Јарак; Марија Рожић, Р.

Српска; Милан Тривунчић, Р. Српска; Владислав Канић, Земун;

Мариана Кунбар, Израел; Александра Љубисављевић, Смеде-
рево; Дина Заварко, Нови Сад; Бранка дачевић, Ср. Каменица

ПРИЈАТЕЉИ савеза 2019 године

Ђорђе Секулић, Бачки Јарак; Звездана Милосављевић, Ћуп-
рија; Зоран Павловић, Параћин; Бошко Стаменковић, Београд;
Горан Ђукановић, Нови Сад; Јасмин Адемовић, Суботица; Вла-
дислава Милићевић, Београд; Зорица Галоња, Суботица; Љи-
љана Терентић, Смедерево; Сања Соскић, Београд; Милица
Пошарац, Рума

bilten2020 color:TRAGOVI DUSE bilten  2/19/2020  6:11 PM  Page 7



ГОСТОВАЊЕ   САВЕЗА  КЊИЖЕВНИКА У
ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ НА ФЕСТИВАЛИМА,

ПЕСНИЧКИМ ВЕЧЕРИМА, И БРОЈНИМ  МАНИФЕСТАЦИЈАМА
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ГОСТОВАЊЕ   САВЕЗА  КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РА-

СЕЈАЊУ НА ФЕСТИВАЛИМА, ПЕСНИЧКИМ ВЕЧЕРИМА, И БРОЈНИМ  МАНИФЕСТА-

ЦИЈАМА

Симо Б. Голубовић – Имао 6 ауторских промоција; Учесник десетак књ.манифестација; Написао 8 стручних рецен-
зија и 9 књ.приказа; Заступљен у часописима Луча и Пролом и медијима ‘’YU Eco’’ телевизија; Заступљен у 5 збор-
ника и антологија.  
Аранка Киш- Заступљена у 20-ак зборника широм региона. Учествовала на 7 књ. Манифестација; Заступљена у ме-
дијима ‘’YU Eco’’ и ‘’ТВ Суботица’’.
Ратко Рале Белић – Заступљен у десетак зборника; Учесник 22 књ.манифестације у земи и расејању; Добитник
бројних награда од којих издвајамо 2. место за поезију у Аустралији, Златна повеља за доприносе на пољу међуна-
родне сарадње у домену културе; У више наврата заступљен у Новим суботичким новинама.
Јасмин Р. Адемовић- Иницијатор оснивања огранка у Суботици. Заступљен у десетак зборника. Учесник десетак
књ.манифестација. Заступљен у медијима „YU Eco’’ телевизији и ТВ Суботица, Новим суботичким новинама. Прису-
тан и на локалним веб порталима неколико пута. Добитник неколико похвала.
Миљана Игњатовић Кнежевић- Заступљена је у 16 зборника и добила више признања, од којих издвајамо: трећа
награда на конкурсу "Пјесме Андрићграду" Вишеград; трећа награда и бронзана медаља за подољубиву песму на
конкурсу "Оловко не ћути", Барајево2019; диплома за песму која је постала химна борбе против насиља над  женама
"Реци доста!", Смедерево.
Милосав Петровић-  објавио је коауторску књигу прозног и поетског састава под називом: „Еванђелисти и апостоли
православља – иконописи“; Имао две ауторске промоције; Заступљен у 4 зборника; Учесник 14 књ.вечери; Објавио
комплетне репортаже у «Народним новинама» и «Просветном прегледу» о активностима Савеза; Написао је три
приказа књига; Објавио  научни рад под називом Осам векова српске државности и духовности «Свети Сава – ду-
ховни отац Срба»; Заступљен у средствима информисања; Добитник низа признања за рад од којих истичемо Пла-
кету друштва Сербона - Ниш, за несебичан допринос у развоју предшколских установа на подручју Нишког округа. 
Драгољуб Јанојлић- освојио друго место на међународном књижевном конкурсу Удружења књижевника „Стојан Жи-
вадиновић“ у Сокобањи; Учесник и организатор 14 књ.манифестације; Написао приказ за 4 књиге; Приредио један
зборник; Заступљен у 5 зборника.
Милована Мића Петровић – Учесник 13 књ.манифестације; Имао једну ауторску промоцију; Заступљен у 5 збор-
ника.
Слободан Тодоровић-  Учесник 6 књ.манифестације; Покренуо је „Књижевне ветрометице“ и прве су одржане у
Спомен кући „Пара Тодоровић“ у Водицама; Написао приказ једне књиге; као члан СКОР-а се истакао  и у ликовном
животу; Заступљен у 3 зборника.

ПРЕГЛЕД ДЕЛА РЕЗУЛТАТА И АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У
ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ
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ПРЕГЛЕД ДЕЛА РЕЗУЛТАТА И АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У
ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

Дана Радуловић– Учесница 25 књ.манифестација, од којих је на 10 била модератор; Заступљена је у 4 зборника;
Написала је три рецензије; Добитница Прве награде 11. Књижевног салона Друштва књижевника Војводине.
Данијела Милосављевић– Заступљена у 4 зборника и 7 елек. часописа; Учесница 7 књ.манифестација; Имала 6
ауторских промоција; Написала један приказ књиге; Уређивање сајта СКОР-а и ажурирање садржаја.
Милорад Куљић– аутор је четири рецензије; награда за најлепшу песму, Београд, КЦ „Чукарица“, Поезофија; учес-
ник 10 књ.фестивала; заступљен у 12 зборника; учесник 30 културних догађаја у организацији Савеза; учешће у
реализацији Новосадског сајма књига; имао три промоције својих ауторских дела.
Славица Агић–  Награде за најдуховитији афоризам, најдуховитију сатиричну песму, најдуховитију сатиричну
причу и топ 10 награђених афоризама на Конкурсу Има ли мене тамо у Мркоњић Граду; Освојила 3. место за сати-
ричну песму на Фестивалу хумора и сатире Раковица – Београд; Победница Конкурса љубавне поезије на Међуна-
родном поетском Мега конкурсу Пут љубави у Русији; Учесница 5 књизевних манифестација; Заступљена у преко
20 зборника и часописа у земљи и иностранству.
Слободан Цвитковић - Имао две ауторске промоције истог. На Мајским сусретима КК "Сцена Црњански",  кратка
прича, Чекам да се удрвеним,  освојила је прву награду; Заступљен у 32 антологије и зборника поезије и носилац
неколико похвала, медаља и повеља за исте; Присуствовао на 14. различитих књижевних манифестација. Због свог
остварења у поезији и прози и укупног доприноса средини у којој сам провео радни век и у којој живим носилац сам
највећег признања које додељује општина Шид, а то је; Шестодецембарска награда за 2019. годину.

Драгица  Бека  Савић– Заступљена у 27 зборника у земљи и иностранству; Освојене награде: освојено треће
место у категорији љубавне поезије на књижевном конкурсу „Оловко не ћути“ у организацији КЦ Барајево; Слово
љубве за најлепшу љубавну песму, у категорији  глоса, на књижевном конкурсу „За тебе љубави моја“, у организа-
цији КЦ Горњи Милановац.
Драган Савић Драговић– Заступљен у 14 зборника са поезијом и прозом; Добитник похвале за поезију у Аустрији. 
Станка Ћаласан-  Написала 9 приказа и рецензија; Заступљена у два зборника; Учесница 15-так књ.манифеста-
ција.
Ружена Краћица– Заступљена у 5 зборника; Награде: Медаља за поезију у Идвору; Друго место за поезију у Ко-
вачици.
Снежана Шолкотовић –Заступљена у 53 зборника, антологије и часописа. Добитница бројних домаћих и међуна-
родних награда, од којих издвајамо: Победница конкурса за поезију у Индији; Златна, сребрна и две бронзане ме-
даља  за поезију на три конкурса у Нигерији; Плакета за најбољу песму у Н.Пазару. Заступљена и више различитих
медија. Превођена на италијански, нигеријски, индијски, македнонски и енглески језик.
Милена Дрпа, Модрича - Имала три ауторске промоције; Учествовала  на 7 књижевних манифестација; Објавила
радове у шест зборника и три часописа; Добила три награде, од којих једно 2. место за поезију.
Милан Чорак, Вуковар – заступљен у 33 штампана зборника, 2 електронска издања и два књ. часописа. Друга на-
града часописа Авлија, Рожаје за поезију; Друга награда у Нишу, Преображенско појање 2019 за причу на личком

дијалекту. Заступљен у зборницима у Русији и Бугарској. Учесник на две међународне књ. манифестације.
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ПРЕГЛЕД ДЕЛА РЕЗУЛТАТА И АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У
ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

Милојка Јеловац, Подгорица –Заступљена у 35 зборника; Имала 5 ауторских промоција; Учесница 9  књ.манифе-
стација; Заступљена у медијима (РТВ Пљевља; Пљеваљске новине); Добитница неколико признања: Медаљон
Мати Анастасије СКАНУ храм СВ. Саве на Врачару; Бронзани траг УК Расковник Смдерево за песму о Хиландару;
Пехар за Прво место УК Лахор Пожаревац; Златна значка за афоризме у УСКС  и Р. Српске, подружница Бања-
лука.
Зорка Чордашевић, Франкфурт – Награде: Златни Орфеј  - Удружење писаца 7  - Франкфурт.М; Златна Плекета и
Златна значка  - Златно Перо – Љубљана; Златна Плакета и Златна значка  - Сузе Козаре – Градишка; Специјална
награда  - Трагови на песку –Бечеј; Специјална Похвала – Андрићград; Прва Похвала – Реч у времену – Чукарица.
Добитница још седам различити похвала за стваралаштво.
Мариана Кунбар Селма, Израел - Заступљена у 17 зборника; Добитница награде за поезију у Италији; Заступ-
љена у медијима (часопис ОНА, Звездани колодвор; Неказано, Књижевне вертикале); Имала је две ауторске про-
моције; Учесница десетак књ.манифестација.
Тања Ајтић, Канада – Заступљена у 24 штампана и 2 електронска зборника.
Пламенка Пешић- Удружење слободних уметника Аустралије-две песме преведене на енглески језик и објављене
у зборнику, уз то је заступљена у још 13 зборника.
Будимир Ракић - добио две похвале за љубавне песме; песме су ми изашле у 15(петнаест) зборника и три песме
у Антологији. 
Рада Лотина- објавила 8 књига као издавач, освојено 2.место у зборнику поезије Месопотамија, затим награда за
заслугу за очување поезије Поетске стазе мира на Уметничкој олимпијади у Подгорици.
Младен Несторовић- Имао једну ауторску промоцију. Награде: 2.место на конкурсу Оловко не ћути, Београд. За-
ступљен у 8 зборника и у једном књиж.часопису. Учесник десетак књ.манифестација. 
Милка Глушац Васић- заступљена у 13 зборника, била уреддник у збирци Видовдански песнички сусрети, добит-
ник 4 похвале , две за поезију, две за приче.
Гордана Срећковић- заступљена у 5 зборника, у једној антологији, освојено прво место у Македонији за песму,
Струга 2019г, и објављена у два часописа.
Чедна Радиновић Лукић- добитница награде Књижевно перо од стране Хрватског књижевног друштва за најбољу
збирку поезије у 2019. години, ван Хрватске; примљена у Удружење књижевника Србије, уврштена у антологију
српских писаца рођених од 1946 до 1996.г., објављена у 10 зборник, у 4 часописа, члан жирија на међународном
конкурсу Чукарице, клуба писаца Чукарица, освојен пехар за поезију у Смедереву, плакета за љубавну песму на
конкурсу Месопотамија, отворила Дринске сусрете, међународни сусрети писаца уРС; Заступљена у бројним ме-
дијима у земљи и расејању; учесник научног скупа на Корчули где је представила научни рад о барокном песнику
Петру Канавелићу;  штампана у антологији Књижевно перо из Ријеке; похвала за песму на међународном конкурсу
Реч у времену. Као председница огранка Београд организовала 21 промоцију, што члановима, што другим коле-
гама писцима. Постављена за подпредседницу СКОР-а.
Шпејтум Сојева Соле - додељена му је медаља за причу у библиотеци у Малом Црнићу на манифестацији
Стишка свитања,  затим добтник је дипломе за освојено треће место у Банатском Карловцу, Јесењи песнички ма-
ратон.Одрадио две промоције својих књига у Малом Црнићу и у Београду.
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ОГРАНЦИ Савеза Књижевника у отаџбини и

расејању,преглед 

ЦЕНТРАЛА НОВИ САД

12.1.2019.- У МЗ 7.јули организована прославе Песничке нове године.

24.1.2019.- На Спенсу одржано Светосавско књижевно вече

7.2.2019.- На Спенсу одржано књ.вече „Песнички речено“
28.2.2019.- На Спенсу одржано књ.вече „Скоровање“

14.3.2019.- На Спенсу одржано књ.вече „Теби мило моје“

16.3.2019.- У МЗ 7.јули одржана годишња Скупштина 
21.3.2019.- На Спенсу одржано књ.вече књ.вече поводом Дана пролећа

05.4.2019.- На Спенсу обележен и прослављен Дан савеза
11.4.2019.- На Спенсу одржана промоција књиге Слободана Миљановића

21.4.2019.- У МЗ 7.јули одржана промоција збирке песама Јованке Роквић

7.5.2019.- У КЦ Темерин одржано књижевно вече и песничка представљања чланова Савеза.
25-27.5.2019.- Одржана 13 Међународна уметничка колонија Панонски бисери
13.6.2019.- На Спенсу одржано књ.вече „Сунце моје“
13.6.2019.- Чланови Савеза учествовали на књ.манифестацији у Ечкој-Бечеју.
26.6.2019.- У Градској библиотеци Новог Сада одржано Видовданско књижевно вече
10.9.2019.- Чланови Савеза учествовали на књ.манифестацији у Бечеју
10.9.2019.- Чланови Савеза учествовали на књ.манифестацији У Ср. Карловцима, Грожђебал
2019.
18.9.2019.- На Спенсу одржано књ.вече и промоција књиге Петра Милатовића Острошког из Беча.
26.9.2019.- На Спенсу одржано књ.вече „Срце моје“
10.10.2019.- На Спенсу одржано књ.вече и промоција збирке песама Јована Плачкића
18.10.2019.- У КЦ Темерин одржано књ.вече и промоција збирке песама Јована Плачкића
25.10.2019.- Председништво присуствовало књ.промоцију збирника Остајте овде на Београдској
сајму књига.
27.10.2019.- у КЦ Нови Сад одржана промоција зборника Остајте овде
7.11.2019.- На Спенсу одржано књ.вече и промоција  романа Симе Голубовића из Суботице.

15.11.2019.- Председништво присутно у Суботици приликом формирања огранка Суботица.
20.11.2019.- На Спенсу одржано књ.вече и промоција зборника Валерија Орлића из Ријеке,
Хрватска.
28.11.2019.- На Спенсу одржано књ.вече и промоција збирке песама Смиљане Божић из Бео-

града.

12.12.2019.- На Спенсу одржано књ.вече и промоција збирке песама Миленка  Милошевића из
Маглића.
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БЕОГРАД

-Промоција збирке песама Би-
љане Хукић, Плес са кишом.

-Промоција романа Зорице
Тијанић, Досвидања Авгу-

стина.

-Промоција књиге Јелене Ћу-
словић.

-Промоција књиге Сање Хиб-

ловић.
-Промоција књиге Сафете Ос-

мичић.

-Промоција књиге Младена
Несторовића.

-Промоција књиге Александре
Љубисављевиић.
-Организоване три промоције
у земљи збирки поезије Чедне
Радиновић Лукић.
-Промоција књиге Андрејане
Дворнић, Београд.
-Промоција збирке песама
Шпејтум Сојева Соле, Бео-
град.
-Књижевна прдстављања су
радили и остали чланови, јед-
ном месечно у току целе го-
дине у библиотеци Владан
Десница у Сава Центру.
-Гостовање у Новом Саду као
огранак СКОР-а у СПЕНС,

промовисали поезију уз пре-
лепа песничка дружења.
-Организована прослава пес-
ничке Нове године у Београду,

а били смо и гости песничке

Нове године у Новом Саду.
-Организована промоција
збирке песама Смиљане

Божић у организацији огранка

Београд и СКОР Нови Сад, у
СПЕНС. Гости на промоцији

су били чланови из Београда,
који су казивали њену поезију.

ЛЕСКОВАЦ

Јул 12. - У конаку цркве Оџак-

лије у Лесковцу одржала је про-

моцију зборника СКОРА "Остајте
овде ".

Октобар 29. - Одржана  промо-
ција зборника СКОРА "Сазвежђа
бр. 19"
Новембар 6. - Поводом дана
школе "Вук Караџић" у Лесковцу
Драгана Миљковић је била гост
на литерарној вечери.
Рад Огранка пропратили су ме-
дији (ТВ Лесковац).

СУБОТИЦА

Рад Огранка јее медијски од-

лично пропраћен од „YU Eco’’ те-
левизија и ТВ Суботица, Новим
суботичким новинама.

15.11.2019. Свечано формиран

Огранак уз богат музики садржај.
19.11.2019.- Организовано књи-

жевно вече на коме је гост био
песник из Хрватске, Валерио

Орлић.

Огранак организовано уче-

ствовао на књижевној мани-

фестацији у Новом Милошеву.
Организовано књижевно вече

„Стоп насиљу над женама“.

3.12.2019.- Организована про-
моција збирке песама Јована

Плачкића из Темерина.

7.12.2019.- У кафеу Корзо,
Суботица организовано умет-

ничко вече песника из БиХ,
Нихада Мешића и Брани-

слава Лукића, мултимедијал-

ног уметника.
21.12.2019.- Огранак поестио

Геронтолошки центар Суб-
отица.

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Представљање Савеза у Га-
лерији Друштва ликовних
уметника „Драгољуб Вуксано-
вић“.
Учешће у програму етно-ма-
нифестације „Под орахом“ у
Вучићу код Раче Крагујевачке,
а у организацији тамошње
библиотеке „Радоје Домано-
вић“.
Песничка представљања при-
ликом  обележавања ослобо-
ђења Смедеревске Паланке у
Првом светском рату у Мило-

шевцу и Смедеревској Па-
ланци.
Песничка представљања при-
ликом  обележавања годиш-
њице Азањске битке (Други

светски рат).
Слободан Тодоровић, као
прозни писац и председник
Књижевног клуба „Пера Тодо-
ровић“, покренуо је „Књи-

жевне ветрометице“

(ветрометице су Перин израз)
и прве су одржане у Спомен

кући „Пара Тодоровић“ у Во-
дицама.
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песничке вечери у организацији огранака Са-
веза књижевника у отаџбини и расејању

Организовано неколико про-

моција књига чланова Савеза.

Тодоровић се као члан СКОР-
аистакао  и у ликовном жи-

воту.  

Јанојлић, Тодоровић и Петро-
вић учествовали су на 13. ме-

ђународној уметничкој
колонији „Панонски бисери“ у

Сремској Каменици и Старим

Лединцима.
Огранак СКОР-а је у минулој

години остварио и запажену
сарадњу са медијима, по-
себно са регионалном ТВ
„Јасеница“, ТВ  порталом „Па-
ланка данас“ и „ е Стварност“.  

НИШ

- Одржано 17 књижев-
них вечери са различитом те-
матиком.  
Традиционалне вечери одр-
жане су: 
"Богојављењска ноћ" поводом
Богојављења, 
"Љубав и вино", поводом св.
Трифуна, Зарезоје и Дана љу-

бави, уз претходно полагање
цвећа на бисту Бранка Миљ-

ковића пред Позориштем,
"Жена је љубав", поводом 8.

марта, 
Међународног дана жена,

"Таргет" поводом бомбардо-
вања 1999., 

"Најлепше доба" у току Дечије
недеље уз посету школама.

- Одржано 7 радних са-
станака поводом договора о

начину рада 

- Организоване 3 хуманитарне
књижевне вечери у Институту
"Радон" у Нишкој Бањи, са дона-
цијом у књигама писаца учес-
ника интерној библиотеци
Института и књижевним друже-
њем са болесницма.
- Сарадња са школама, ру-
ралног и урбаног типа и то:
ОШ"1. мај"у Трупалу, "Десанка

Максимовић" у Чокоту, ОШ "Сте-
фан Немања" у Нишу, ОШ
"Душко Радовић" у Нишу ОШ
"Вук Караџић" у Нишу, ОШ "Мика

Антић" у Нишу и ОШ "Коле

Рашић" у Нишу. 
- Сарадници Огранка Ниш

су, поред школа, Омладински

Савет Ниша, медији Телевизија

"Belle Amie", емисија "Седми
дан" и водитељ Роберт Ђорђ-

евић, који прати рад Савеза од
2013. год., "Народне новине" ло-

кални лист Ниша, као и часопис

"Звонце", који издаје ОШ "Сте-
фан Немања".

ВРАЊЕ

Обележавање Дана матерњег

језика и учешће у програму

испред Савета за културу
града Врања.

Трибина поводом обележа-

вања Дечје недеље испред
Савета за културу града

Врања.
Промоција међународног

зборника поезије на дијалекту

,,Ете такој“ у дворишту музеј
куће Боре Станковића у
Врању.
Промоција међународног
зборника поезије на дијалекту
,,Ете такој“ у УКС, Београд
Учешће у културно-уметнич-
ком програму поводом Нове
године,,У сусрет Новој го-
дини“ испред Савета за кул-
туру града Врања.
Књижевно поподне и дру-
жење са члановима СКОР-а у
Савезу слепих и слабовидих
у Врању поводом обележа-
вања 19. рођендана СКОР-а.

Заступљеност у средствима
јавног информисања: РТВ

Врање; ТВ „Бел ами“; ТВ Лес-
ковац; Портал РТС-а. 
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салон књиге Нови Сад

СМЕДЕРЕВО

Организовано песничко ма-

тине на коме је обележен Дан
Савеза књижевника у от-

аџбини и расејању у Музеју у
Смедереву у априлу 2019.го-

дине;

Одржан поетски матине и
промоција зборника Остајте

овде у Малом Граду Тврђаве

у Смедереву у јуну 2019.го-
дине;

Организована промоција

збирке песама Без коначно-
сти, песникиње Србијанке

Громовић Јелић, у Малом
граду у Тврђави у Смедереву
у јуну 2019.године;
Организовано књижевно вече
посвећено Дану борбе против
насиља над женама у Народ-
ној библиотеци Смедерево у
новембру 2019.године;
Организовано песничко ма-
тине у дворишту школе Дес-
пот Ђурађ у Смедереву,
приликом гостовања песника
у оквиру Смедеревске пес-
ничке јесени.

ПАРАЋИН

У име Савеза књижевника

СКОР-а успостављена је од-
лична сарадња и несебична под-

ршка од: Градске библиотеке Др

Вићентије Ракић, Параћин; ТВ
станицом Канал М који редовно

извештава о нашем раду

огранка;  Билтен, Параћин, оп-
штински писани медији. Такође,

остврена је одлична сарадња са
бројним књижевним удруже-

њима.

08.02.2019. Промоција збирке

песама ,,Живот је балерина,,
Снезана Најдановић, Ћуприја -
Хјустон.

15.03.2019. Промоција збирки
поезије Миомир Лакићевић,
Јагодина Васкрс у нашим ду-
шама  и Гордана Марковић,
Ћуприја Додир лептира

.

05.04.2019. Свечано прослав-

љен Дан Савеза гости били
ученици из музичке школе у

Параћину. Забележили и ТВ и
писани медији. 

21.06.2019. Промоција збор-
ника радова Остајте овде са

13. уметничке колоније Па-

нонски бисери у част Алексе
Шантића.  

18.10.2019. Представљање
часописа САЗВЕЖЂА, уз  до-

делу признања и медијску
подршку новинара  Билтена,
Параћин. 

15.11.2019. Представљање
појединачно достигнућа у
књижевном раду у 2019.го-
дини у Савезу и ван Савеза. 
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промоција Сазвежђа у Новом Саду

ПРЕГЛЕД ДЕЛА РЕЗУЛТАТА И АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У

ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

Драгана Миљковић– Добитница три књ.признања и награду за најљубавнију песму у Лесковцу; Имала је 4 ауторске
промоције; Заступљеена у 5 зборника; Учесница и организатор десетак књ.манифестација; Заступљена у медијима
(ТВ Лесковац).
Миле Костић– написао један приказ књиге; Заступљен у 5 зборника; Учесник 13 културних манифестација; Заступ-
љеност у срдствима јавног информисања: РТВ Врање; Портал РТС-а; Добитник Специјалног признања са златном
значком од стране Удружења српских књижевника у Словенији за најчитанију књигу (,,Додир стварности“) у библио-
теци ,,Вук Караџић“  у Љубљани за 2018/2019.годину
Бошко Стаменковић– Аутор неколико стручних и научних радова; Имао 5 ауторских промоција у Србији и Македо-
нији; Заступљеност у средствима јавног информисања: Неколико гостовања на локалним радио-телевизијама
(Врање, Бујановац).
Ана Митић Стошић–  Заступљена  у 3 зборника; Учесник 12 културних манифестација; Лекторисала 9 књига; Напи-
сала 9 стручних рецензија, Учесник и организатор13 културних манифестација; Имала две ауторске промоције; За-
ступљена у средствима јавног информисања: РТВ Врање; ТВ „Бел ами“; ТВ Лесковац; Портал РТС-а. 
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ПРЕГЛЕД ДЕЛА РЕЗУЛТАТА И АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У
ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

Јока Милошевић-учесник у 5 зборника,  похвала за песму у часопису Ада, клуба писаца Чукарица, најбоља љу-
бавна песма на конкурсу у Мркоњић граду, заступљена у три часописа.
Пламенка Ђого Вулић- стиховима и прозом ушла је у много антологија, зборника, алманаха и часописа. Неке
песме су преведене на енглески језик;  добила и Повељу за причу Погрешна љубав. У истој години са песмом Јасе-
новац улази у Светску антологију поезије Светлост сећања чији се примерак чува у Меморијалном комплексу по-
свећеном Холокаусту, у Јерусалиму; На конкурсу који је расписало Српско уметничко друштво Београд осваја треће
место за кратку причу Још један дан.
Смиљана Божић– Добитница неколико награда за поезију: 2. Место за поезију у Ћуприји; КК Иво Андрић из Земуна
Повеља за дугогодишњи допринос раду Клуба и Колоније; КК Душан Матић  из Ћуприје.  Књижевна  награда за до-
принос и сарадњу у остваривању циљева на пољу књижевног стваралаштва; КК Душан Матић из Ћуприје Поетска
позорница плус; Диплома Сима Пандуровић за песму Пробудио си жену. Зступљена у медијима: ТВ Коперникус,
Лепа & Срећна  магазин. Учесница једне међународне сликарске колоније; имала 5 самосталних  и две заједничке
изложби фотографија. Заступљена у 15 зборника и учесница 10 књ.манифестација.
Оливера Шестаков– Заступљена у 12 зборника у земљи и расејању. Заступљена у књижевним часописима: УМНО,
Београд; Београдски круг кредом; Јесењин, Београд; Хоризонт, Земун. Учесница 6 књижевних фестивала.
Радмила Милојевић – Заступљена у 28 зборника; Превођена на бугарски, мађарски, енглески, руски; Учесник или
организатор 30 књ. манифестација; Добитница бројних признања од којих издвајамо Дилпома за поезију у Италији,
Златна плакета Месопотамија културни центар, Трећа награда у Сокобањи за поезију; Златна плакета Удружење
ромских књизевника Београд
Мила Марковић- Заступљена у 10 зборника; Добитница бројних признања од којих издвајамо Треће место за пое-
зију у Сокобањи; Учесник 10 књ. манифестација.
Миомир М. Лакићевић- Имао две ауторске промоције;  Учесник десетак књ.манифестација; Заступљен у 15 збор-
нику;  Додељена му је књижевна награда „Златна пјесма“ КК „УМЕТНИЧКИХ ДУША“ Мркоњић Град, 2019. године. На
Међународном фестивалу поезије УК „РАСКОВНИК“, Смедерево, добио књижевно признање „Сребрени траг 2019“,
за остварене песничке трагове на књижевним манифестацијама и књижевним сусретима широм Србије, Балкана,
Европе.
Терентић Љиљана-  Добитница бројних награда за поезију и прозу, од чега су два трећа и два друга места; Заступ-
љена у 24 зборника у земљи и расејању.             
Бранка Тирнанић- Велики пехар 1. место у Милошевцу за најлепшу песму; Заступљнена у медијима; Златни пехар
за 3. Место на Међ. Конкурсу Сокобања; Златна плакета 3. Место на Међ. Конкурс Бојник;  Златна медаља за песму
на манифестацији "Дани поља"; Заступљена у десетак зборника; Учесница 6 књ.манифестација.
Љиљана Глигоријевић – Присуствовала на 10 књижевним манифестацијама; написала 2 рецензије;  лекторисала 6
књига; Објављени радови у 18 различитих зборника, руковети и алманаха; Организатор и модератор хуманитарне
акције „Песничком речју „Стоп насињу над женама“ – библиотека „Десанка Максимовић“ – Власотинце. Добитница
бројних награда и признања од којих издвајамо: Хрисовуља за драгоцену помоћ у раду књижевне заједнице и об-
нове културе у центру средњовековне културне баштине „ПЕТРУС НАСТАМБА УМЕТНИКА“ – Лешје, Параћин; По-
веља са медаљом   за постигнуте поетске домете у реализацији пројекта „Поетске стазе мира“ – Умјетничка
олимпијада 2019 – V међународни књижевни фестивал – Културом до пријатељства – Голубовци, Црна Гора; Дип-
лома за допринос и развој савремене књижевности за дјецу – Удружење црногорских писаца за дјецу и младе и Ре-
дакција књижевног листа за дјецу „Осмех“– Подгорица, Црна Гора.
Мирослав Болтрес Мишел – приредио два међународна зборника; Присуство на 11 књижевних манифестација; Ор-
ганизатор и модератор хуманитарне акције „Песничком речју „Стоп насињу над женама“ ; Написао три рецензије; Из-
давач и уредник 9 књига; Објављени радови у 20 различитих зборника, руковети и алманаха; Награде и признања:
Добитник 15 различитих награда и признања у земљи и расејању, од којих издвајамо: Прва награда „Песма над пес-
мама“ за најбољу песму песничких сусрета КК „Велимир Рајић“  Алексинац; Признање „Видовдански запис“ за очу-
вање српске културне баштине и писане речи – СКАНУ, Београд; Повеља са медаљом   за постигнуте поетске
домете у реализацији пројекта „Поетске стазе мира“ – Умјетничка олимпијада 2019. Подгорица, Црна Гора.
Александра Љубисављевић- Имала 4 ауторске промоције; заступљена у 12 зборника и 4 часописа; учесник 12
књ.манифестација; Освојене награде: три треће награде за поезију и прозу и једна прва награда за прозу; Модера-
тор на 5 књижевних манифестација; Идејни творац, организатор и реализатор два поетска матинеа, нове форме
песничког окупљања и дружења; Идејни творац првог Међународног песничког конкурса Реци – Доста! посвећеног
Дану борбе против насиља над женама.
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ИЗДАЊА САВЕЗА 

Објављена ауторска дела у издању Савеза

АЛЕКСАНДРИЋ, Вера – И старост може бити лепа, поезија.
АЛЕКСАНДРИЋ, Вера – Хвала вам пријатељи, др. књиж. облици.

ГЛИГОРИЋ, Љубомир – Школско звоно у Шајкашу, поезија.

ДАНГУБИЋ, Нада - Косово-моја рана, поезија.
МАРКОВИЋ, Гордана – Додир лептира, поезија.

ПАВЛОВИЋ, Зоран – Кораци живота, поезија.

РОКВИЋ- МАТИЋ, Јованка – Стално сањам камен сиви, поезија.
РОКВИЋ- МАТИЋ, Јованка – Пртино моја, поезија.

ШПЕЈТИМ, Сојева - Балканском долином, поезија

Зборник радова Сазвежђа 19
Зборник радова Остајте овде

Објављена ауторска дела

Александра Љубисављевић, Смедерево – поезија, Песма је створила свет;
Ана Митић Стошић, Врање – поезија, Мириси Раја;
Бошко Барјактаровић, Радичевић – поезија, Заљубљени снови;
Бошко Стаменковић, Врање – здравственопопуларна књига,  Пут у дуг живот; 
Бошко Стаменковић, Врање - лирски роман,  Одрони душе;
Будимир Ракић – поезија, Све што имам то си ти; 
Велика Томић, Нови Сад – поезија, Спој ми наличје лика, анђеле мој бели
Гордана Опалић, Нови Сад – поезија, Три лица стварности
Гордана Срећковић, Београд – поезија, Лековити извор;
Дина Заварко, Нови Сад – поезија, Адађо опроштаја;  

Драгана Миљљковић, Лесковац – књига за децу, 30 прича за лаку ноћ; 
Живота Игњатовић, Јагодина – поезија, Стихом у срце;
Живота Игњатовић, Јагодина – поезија, Љубавне песме; 

Мара Руег, Швајцарска – поезија, На обали чежње

Марија Рожић, Мркоњић Град – поезија, Зов љубави, и фотомонографија Лирика
бленде;
Милан Добровољски Ранчер, Маглић – поезија, Будимо пријатељи, будимо браћа;  

Милан Добровољски Ранчер, Маглић – поезија, Мојој вољеној Коцани у аманет;

Миле Костић, Врање – збирка пословица, Ступни ву на ступку;
Милена Дрпа, Модрича – поезија, На ручку са животом;
Миленко Милошевић, Маглић – поезија, Изабране песме;

Милијана Јовановић, Ниш – роман, Мирис поморанџе;

Милка Глушац Васић, Београд - књига, Мој скривени свет;
Милорад Куљић – роман, Банатски дамари; 

Милосав Петровић, Ниш -  коаутор, књига, Еванђелисти и апостоли православља –
иконописи;
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Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш - дечији роман, Потрага за златном маском;

Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш – роман, Ружичаста патика; 
Миомир М. Лакићевић, Јагодина - поезија за децу Сунце и роса;

Мирослав Болтрес Мишел, Смедерево – стихована сликовница за децу, Деда Мраз и секе Мра-

зице;
Младен Несторовић, Београд - други део романа, Спас; 

Младен Несторовић, Београд – поезија, Радов ластар на двосмерном путу; 
Младен Несторовић, Београд – роман, Заборављени страх; 

Оливера Шестаков, Београд  - Друго изме. и допу. издање, поезија, Моје душе риме

Оливера Шестаков, Београд – поезија,  До неказаног; 
Сања Хибловић, Београд - друго издање романа, Загрли себе и свој живот;

Славица Агић, Бачка Паланка – књига афоризама Цвет без мириса; 

Слободан Цвитковић,  Шид  - роман, Преци и потомци;
Смиљана Божић, Београд – поезија, Пета страна света;

Снежана Шолкотовић, Корбово – књига, Стаза живота; 
Снежана Шолкотовић, Корбово – коаутор, књига, Дуга љубав; 
Снежана Шолкотовић, Корбово – коаутор, књига, Школски кутак; 
Снежана Шолкотовић, Корбово - српско енглеску збирку поезије Хоризонти љубави; Снежана
Шолкотовић, Корбово - поезију за децу Смицалице; 
Срба Ђорђевић, Врање -  речник, Врањски речовник;
Станка Жакула, - књига, Плави рузмарин;
Станка Ћаласан, Нови Сад -  збирка приповедака Додирни честицу падалицу; 
Станка Ћаласан, Нови Сад -  поезија, Тамо и отуд; 
Тања Радивојевић, Смед. Паланка -  роман,  13 бесаних ноћи
Чедна Радиновић Лукић, Београд – поезија, Реминисценција епизодних носталгија;
Шпејтум Сојева Соле, Београд – поезија, Вечити трагови;
Симо Б. Голубовић, Суботица – роман, Сам са собом у четири ока; 
Симо Б. Голубовић, Суботица – поезија, Мантра песникова; 
Симо Б. Голубовић, Суботица – поезија, О њима о нама; 
Симо Б. Голубовић, Суботица – роман, Тринаеста молитва;
Марјан Виг, Суботица – поезија,  Ништа (с)лично
Будимир Фрка, Нови Сад – бајке, Мистериозни посетиоци из кристалне кугле.
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