
Циљеви Савеза се заснивају на окупљању књижевних
стваралаца ради подстицања на неговање, раз-

вијање и усавршавање у стварању и неговању језика,
културе и живе речи српског народа, ма где били, жи-

вели и радили, и ради помагања у издавању својих
дела и популарисања књижевног стваралаштва

уопште.



У Сокобањи је одржано књи-
жевно вече, у просто-
ријама градске библиотеке

„Стеван Сремац“, ул.Алексе
Марчешића 1, у времену од
18,00 до 19,30 часова. Скупу су
присуствовали чланови огранка
се гостима представили својом
поезијом.

ОБЕЛЕЖЕН  ДАН 
САВЕЗА  

O држано је Поетско вече у
Ваљеву, испред споменика
Десанки Максимовић, у

центру града, у времену од 11,00 до
12,00 часова. На тргу су се окупили
чланови Огранка Ваљево, њих 4
(Бојан И., Милета Т., Јелена Н.,
Милош Г.), и још неколико локалних
песника који су се присутним грађа-
нима представљали својим пес-
мама. Милета Томић је музичким
нумерама на гитари употпунио про-
грам. Скуп су пропратили локални
медији лиз листа „Напред“.

Свечана додела награда и признања 
члановима и пријатељима савеза

За већу популаризацију и подизање угледа
Савеза Повељу је добила Месна заједница
"Народних хероја", а награду је преузео
Јован Башић.

Игор Станковић је добио слику "Јесен на
тврђави"аутора Владисава Арсеновића
Саморастника из Шапца за проширење,
побољшање и реализовање делатности
Савеза.

Добитници Диплома за највећи број
објављених ауторских дела у пре-
тходној години су  Милан Добровољ-
ски Ранчер и Јован Михајило.
Повеља за већу популаризацију и
подизање угледа Савеза уручена је
Строцка Светлани, диригенту Ан-
самбла „Лучезарные“друштва руских
сународника „Луч“, Нови Сад. Еми-
лија Јелић, вредни члан нашег Са-
веза, а уједно и председник КУД
пензионера"Исидор Бајић"Нови Сад,

Сабах Ал-Зубеиди је у име
Mesopotamia cultural centar преузео За-
хвалницу за материјални допринос у
реализацији активности Савеза 

Љубица Вуков-Давчик добила је Пла-
кету за запажене резултате на другим
конкурсима, манифестацијама и так-
мичењима, ван активности Савеза.

Свечаности Дана Савеза у
Новом Саду је присуствовало
око 20 гостију, од којих је било

13 чланова савеза као и десетак
представника награђених и гостију.

Огранак Кикинда је добио Пехар
за за најбоље остварене резул-
тате у току претходног периода од
годину дана. У име Планинарско
смучарског друштва "Железни-
чар" из Новог Сада, Повељу за
већу популаризацију и подизање
угледа Савеза преузела је
Александра Пивнички-Вујачић.

П рема једногласно ус-
војеном предлогу пред-
седника СКОР-а, од

стране Скупштине формиран је
Организациони одбор у следе-
ћем саставу: Игор Станковић,
Милош Иветић и Сандра Гргуре-
вић, који је у Новом Саду, у малој
сали Месне заједнице „Народ-
них хероја“, Мајевичка 2а, у вре-
мену од 18,00 до 19,30 часова,
организовао Свечану доделу на-
града и признања уз пригодан
програм и коктел. Након уручи-
вања награда, песмама су се
представили чланови Савеза, а
потом је уприличен коктел за све
присутне.Прослава је организо-
вана и у огранцима Савеза.

O гранак Кула није узео ни-
какво учешће у организо-
вању прославе Дана Савеза.

преузела је Повељу за већу попу-
ларизацију и подизање угледа Са-
везаOбележавање Дана Савеза

05.04.2012.годинe



У Београду је одржано Вече
поезије, у просторији Дома за
старе, ул.Пљешевичка 2, СО

Карабурма, у времену од 18,00 до
19,30 часова. Дружењу је присуство-
вало 5 чланова Огранка Београд
(Драгана Ј., Даринка Т., Каја Н.С.,
Љубица Е., Раде П.), у друштву још
неколико песника и већег броја ко-
рисника Дома.

промоције књига
чланова савеза

Дана 08.05.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова у Новом Саду у просторијама
Месне заједнице "Стари град", ул.Краља Александра бр.1 одржана је промоција романа „Кад
срце запева“, аутора Сандре Гргуревић, из Новог Сада.
.
Дана 10.04.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова у Новом Саду у просторијама
Месне заједнице "Народних хероја", ул.Мајевичка бр.2а одржана је промоција романа „Недо-
дирљива“, аутора Милана Пантића, из Лознице
Дана 29.05.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова у сали Културног центра Кикинда,
Трг српских ослободиоца 23, у организацији Огранка Кикинда, одржана је промоција збирке
приповедака „Горко семе“, аутора Игора Станковића, из Новог Сада.
Дана 02.04.2012.године у 18,00 часова у Културном центру Кикинда промовисана је књига пе-
сама "Експлозија крика" аутора Предрага Радаковића.
Дана 08.12.2012.године у времену од 18,00 до 19,30 часова, у сали Месне заједнице "Стари
град", улица Краља Александра број 1, у Новом Саду, одржана је промоција 4 збирки дечијих
песама "У загрљају дечијег срца I, II и III" и "Кликериште под дудом", аутора Фрка Будимира,
из Новог Сада. Рецензент проф.др Младен Дражетин је говорио о књизи, децу су увесељавали
аниматори Вила Четкица, која је осликавала по лицу деце и Сунђер Боб. Програм је водио
Станковић Игор, председник СКОР. Након промоције уприличен је коктел за посетиоце.
Дана 13.03.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова у Новом Саду у просторијама
Месне заједнице "Народних хероја“, ул.Мајевичка бр.2а одржана је промоција збирке песама
„Сенке сања“, аутора Сабах Ал-Зубеидија, из Београда.
Дана 21.05.2012.године у времену од 18,00 до 20,00 часова у Новом Саду у просторијама
Месне заједнице "Народних хероја", ул.Мајевичка бр.2а одржана је промоција 3 збирке песама
„Мирушка“, „Препознај се, љубави“, „Ех, та љубав“, аутора Милана Добровољског Ранчера, из
Маглића.

У Кикинди је одржано књижевно
вече, у сали Културног центра
Кикинда, Трг српских ослобо-

диоца 23, у времену од 19,00 до
20,30 часова. Сусрету је присуство-
вало око 30 гостију. Председник
Огранка Кикинда Снежана Томин је у
име Огранка преузела Пехар „за
најбољи огранак СКОР-а“. Након
представљања чланова огранка, реч
су добили и гости. На крају је уследио
коктел.

У музичком делу су се представили
Радован Јовановић Бата и Миодраг
Миша Близанац, гитаристи. Дога-
ђају је присуствовало око 60 за-
интересованих радника МУП. Исти
је медијски пропраћен (Новосадска
ТВ), а за учеснике и госте је прире-
ђен богат коктел.

Осим председника и потпредседника
Савеза - Игора Станковића и Милоша
Иветића, који су официри полиције, у
програму су учествовали и Миленко
Калацун, радник ЦОПО (центар за ос-
новну полицијску обуку), Драган Анд-
рић и Александар Недовић, полазници
ЦОПО и Драгана Радић, радник МУП.

Прво полицијско књижевно вече

Д ана 05.12.2012. године у вре-
мену од 18,00 до 20,00 часова,
у просторијама Полицијске

управе Нови Сад ("плава сала",
зграда у улици Пап Павла бр.46), у
организацији СКОР и ИПА (интерна-
ционална полицијска асоцијација)
одржано је прво полицијско књи-
жевно вече.



Трећа промоција зборника „Саз-
вежђа 10“ као и промоција збор-
ника „Ехо душе“ одржана је дана
03.11.2012.године у времену од
17,00 до 19,00 часова у сали кул-
турног центра Кикинда, у Кикинди,
у организацији Огранка Кикинда. 
За учеснике је био организован
коктел, а програм је пропратила
једна медијска кућа. О промо-
цији је у часопису „Нове кикинд-
ске новине“ објављен чланак.

У музичком делу програма публици
се представио гитариста Радован
Јовановић Бата. 

ПРОМОЦИЈЕ ЗБОРНИКА 
„Ехо душе“ и “Сазвежћа 10“

Промоција је била медијски про-
праћена, за учеснике је био орга-
низован коктел, даме су добиле
цвеће, било је и музичког дела
програма, а Савез, као и чланови
који су се представљали то вече,
добили су Захвалнице.Од стране
једне радио-телевизијске куће из
Старе Пазове, Савез је добио по-
нуду да наши чланови гостују код
њих.

Председник Савеза је читао преводе
на енглески и француски језик. Про-
моција није било медијски про-
праћена, иако су медији били
благовремено обавештени о томе.
На крају промоције је послужен кок-
тел .

Прва промоција зборника
„Сазвежђа 10“ одржана је дана
20.10.2012.године, у времену од
18,00 до 20,00 часова у великој
сали Културног центра Новог
Сада, у Новом Саду.  Промо-
ција је била одлично организо-
вана, на један занимљив,
мултимедијалан начин.

За сво време промоције, у јед-
ном углу сале, сликар Жарко
Марковић, из Новог Сада, сли-
као је на тему „Сазвежђа“.
Слику је на крају промоције по-
клонио Савезу књижевника у от-
аџбини и расејању.

У промоцији су учествовале и про-
фесор немачког језика у ЦОПО
(Центар за основну полицијску
обуку), Сремска Каменица, госпо-
ђица Драгана Скробоња, која је чи-
тала преводе на немачки и
енглески језик, као и млада глумица
из Румуније, Орсоја Цумбул, која је
читала преводе на румунски и ма-
ђарски језик. 

Марина Жинић Илић чита песму посвећену
Вери Александрић

Сликар Жарко Марковић

Радован Јовановић Бата

НОВИ САД

у времену од 18,00 часова до 19,30
часова у просторијама Клуба за
дневни боравак у Старој Пазови, у
организацији нашег члана Соко-
ловић Мирјане. 

СТАРА ПАЗОВА
Друга промоција зборника „Саз-
вежђа 10“, као и промоција збор-
ника „Ехо душе“ одржана је дана
30.10.2012. године,

КИКИНДА



БЕОГРАД

Одзив учесника је био одличан,
поред заинтересованих љуби-
теља лепе писане речи, било је
присутно и неколико представ-
ника других књижевних клубова,
као и удружења са сличним де-
латностима, те је том приликом
остварена сарадња са њима.
Након промоције уприличен је
скроман коктел за учеснике.

Ове године је први пут приређен
зборник радова са уметничке
колоније „Панонски бисери“,

који носи назив „Ехо душе“. Назив
зборника је био и тема колоније. Сваки
наредни Зборник ће носити други
назив.Корице за зборник је урадио Ни-
кола Васић Тополовачки из Кикинде.
Зборник је урађен у А5 формату, корице
су меке, а обим је 88 страница. Штампу
су омогућили Вера Александрић, Омла-
динска задруга „Рад“ из Маглића и
ИПА (интернационална полицијска
асоцијација), регија Нови Сад, 

Дана 26.05.2012.године у времену
од 12,00 до 15,00 часова, на про-

стору Дунавског парка, одржана је
Шеста по реду уметничка колонија
под називом „Панонски бисери“.Збор-
ник радова учесника 6.уметничке ко-
лоније "Панонски бисери" je "Ехо
душе". Колонији је присуствовало око
50 уметника, а поред песника и пи-
саца учествовао је и један сликар.
Учесници су се окупили крај фонтане
„Дунавска нимфа“...

...након чега су послужени коктелом
крај Салетле, где је и отворен про-
грам обраћањем руководства Са-
веза. Затим су се учесници
представљали крај бисте Бранку Ра-
дићевићу и Мирославу Мики Антићу
и споменика Ђури Јакшићу. По за-
вршетку званичног дела, учесницима
је организован обилазак Музеја
Војводина, 

Као гости вечери представили су се
чланови Огранка Кикинда. Програм
је медијски пропраћен. Након про-
моције је уприличен коктел.

поред плаћеног учешћа учесника Ко-
лоније.Промоција зборника „Ехо

душе“ одржана је 20.10.2012.
године, у времену од 18,00 до

20,00 часова у великој сали Култур-
ног центра Новог Сада, у Новом
Саду. Посећеност је била на врло
високом нивоу, било је присутно
скоро 50 гостију и учесника.

УМЕТНИЧКА
КОЛОНИЈА

ПАНОНСКИ БИСЕРИ

Четврта промоција зборника
„Сазвежђа 10“ као и промоција
зборника „Ехо душе“, одржана
је дана 26.11.2012.године, у вре-
мену од 18,00 до 20,00 часова, у
просторијама Установе културе
Палилула, у Београду, у органи-
зацији Огранка Београд. 

а након тога дружење је настављено
уз ручак у ресторану Дома Војске. 



У току 2012. године велики број
чланова није уплатио члана-
рину и због тога им је престало

чланство с почетком 2013. године, у
складу са Статутом. Сви чланови Са-
веза су са обавезама упознати како
путем писма које им је стигло у току
новембра (уз зборнике и Билтен), тако
и путем медија – интернет и СМС по-
руке.

Ч лан Савеза књижевника у от-
аџбини и расејању Милан Доб-
ровољски Ранчер, из Маглића,

након одржаних промоција његових
књига, у Руменци, на забавама грађан-
ског друштва, дана 15.09. и
13.10.2012.године, донирао је новац од
продаје књига Дому за децу и омладину
у Ветернику.

П оловином месеца децем-
бра од стране штампа-
рије „Лито Студио“ из

Новог Сада,  поново смо, као и
прошле године, добили на по-
клон џепне календаре са логом
СКОР-а, тираж 700 комада, а за-
слуге за то носи Љубомир Глиго-
рић и власник штампарије
господин Зоран Борчић. Кален-
дари ће бити подељени на сед-
ницама Скупштине.О држано је укупно 7 седница

Председништва Савеза, на
којима су разматрани ре-

зултати рада, планирани пред-
стојећи задаци и обавезе,
дискутовало се и о другим пита-
њима, а примани су и нови чла-
нови. 

Уручена захвалница
СКОР-у

“Старима с љубављу”

Центар за социјални рад оп-
штине Стара Пазова доделили

су захвалницу СКОР-у 
за учешће у програму октобар-
ски дани солидарности са ста-

рим људима и допринос
афирмацији вредности хума-
ног односа окружења према

старијима и старима.

Шајкому походе НовомСаду
У периоду од дана 12.07. до

17.07.2012.године, у сарадњи са
Уметничким удружењем „Расков-

ник“ из Смедерева, Удружењем руско-
српког пријатељства из Смедерева,
Удружењем грчко-српског пријатељства
из Смедерева и ЈП „Железнице Србије“,
путничком станицом Нови Сад, органи-
зована је мултимедијална манифеста-
ција под називом „Шајком у походе
Новом Саду“. 
У просторији музеја Железнице, у ок-
виру железничке станице Нови Сад,
била је постављена поставка различи-
тих предмета и рукотворина.Приликом
отварања, дана 12.07.2012.године,
представили су се чланови Савеза, рад-
ници железнице, као и гости Смедерева.
Одржано је  књижевно вече посвећено
члановима Уметничког удружења „Рас-
ковник” (председник Удружења, уједно је
и члан нашег Савеза Болтрес Мишел, из
Смедерева.)“и то дана 13.07.2012.го-
дине са почетком у 19,00 часова у про-
сторијама МЗ „Стари град“, (ул.Краља
Александра бр.1).
Председник је овом приликом присут-
нима пренео задовољство чињеницом
да су се чланови Савеза, из Новог Сада,
на најбољи начин показали као до-
маћини и ове скупове су увеличали
својим присуством и учествовањем, те
се надамо да ће се у наредним сусре-
тима ова манифестација организовати
и, што је још важније, одржати много
квалитетније, јер је сама идеја заиста
интересантна и иновативна.

М ногобројна гостовања чла-
нова огранка СКОР-а
широм Србије и иностран-

ства на медијима (радио, телевизија,
штампа),дешавала су се  току
2012.године. Било је учешћа у раз-
ним књижевним манифестацијама и
вечерима; одржано је неколико про-
моција и узето је учешће у раду дру-
гих књижевних и уметничких савеза.

С авезкњижевника у отаџбини и
расејању (у даљем тексту:
Савез),  је добровољна, не-

владина и недобитна организација, за-
снована на слободи удруживања више
физичких лица која се баве књижевним
радом и сродним делатностима, орга-
низована слободно ради самосталног
остваривања заједничких циљева и за-
датака утврђених овим Статутом, а који
нису забрањени Уставом и законом.
Савез је основан на неодређено време.

(члан 2, статута СКОР-а )

08.12.2012 Нови Сад
(промоција Будимира Фрке)



ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА
На седницама Председништва Са-

веза у току 2012.године једногласно су примљени следећи
чланови, укупно њих 30:
Александар Бачко (Београд), Божидар Бачкуљин (Кикиндa),
Борислава Дворанац (Нови Сад), Бранко Маравић (ди-
стрикт Брчко), Вања Георгиева (Велико Тарновo- Бугарска),
Горан Матић (Нови Београд), Драгана Јовановић (Београд),
Драгица Ждралић (Петроварадин), Зора Рашка
(Остојићевo), Зорица Марков (Кикиндa), Иван Деспотовић
(Београд), Јелена Милојевић (Горњи Милановац), Лазар
Лаушев (Идвор), Лепосава Увалин (Кикинда), Марина Јова-
новић (Лесковац), Милан Пантић (Лозница), Милијана Голу-
бовић (Ужице, поново примљена), Милка Вујновић (Newark,
Америка), Милош Гогић (Ваљево), Мирослав Болтрес
Мишел (Смедерево), Мирјана Крчмар (Кикиндa), Нада Ада-
мовић (Кикиндa), Немања Драгаш (Београд) , Петар Јаћимо-
вић (Сремскa Каменицa), Радисав Пантелић (Београд),
Савка Козић (Беочин), Славица Нићифоровић (Раковaц),
Славица Торма (Суботицa), Стела Михаиловић (Београд) и
Тамара Луцић Динић (Неготин).

Дана 25.02.2012.године, у времену од 16,00 до
18,30 часова, одржана је ванредна седница Скуп-
штине Савеза у Новом Саду, у просторијама
Месне заједнице "Народних хероја", ул.Мајевичка
бр.2б, на којој је између осталог и усвојен и пред-
лог за измену и допуну Статута. Поступајући по
томе, председник Савеза је дана 06.03.2012.го-
дине предао пријаву Агенцији за привредне реги-
стре (АПР), Београд, а дана 13.03.2012.године
запримљено је Решење о упису "Датума по-
следње измене и допуне Статута", број БУ
1873/2012.

УРЕЂИВАЧКО -ИЗДАВАЧКИ ОДБОРНОВА УПРАВА
САВЕЗА

На редовној седници скупштине савеза одр-
жане у Новом Саду,  26.01.2013 у просто-
ријама Месне заједнице „Народних хероја“
ул.Мајевика бр.26, донета је једногласна од-
лука на именовање нових чланова управног
одбора, као и уређивачко-издавачког одбора
којег чине :
-Марина Жинић Илић (Нови Сад) 

главни и одговорни уредник,
-Драгица Ждралић (Петроварадин)

технички уредник, 
-Миленко Милошевић (Маглић) 

члан,
-Будимир Фрка (Нови Сад)

члан.
Надзорни одбор чине:
-Петар Шушњар (преседник) и чланови:
-Тадија Ераковић (Нови Сад), 
-Љиљана Фијат (Нови Сад).

КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМУ ЧЛАНСТВО

Борислав  Путник ПубБорка Драгољевић

Тадија Ераковић

Будимир ФркаДрагица ЖдралићМарина Жинић Илић

НАДЗОРНИ ОДБОР
Петар Шушњар Љиљана Фијат

Миленко Милошевић



Љиљана Фијат
НЕ-СРЕМУШУ
Ти, тространи човече 
у кожном огртачу,
са црним очима,
што држиш моје ствари
у колиби на рубу
листопадне шуме;
тепих из мог дома,
гуме од бицикла, 
кључеве;
плешеш са њима 
на месечини. 
Ти, који ниси мој Купидон
и немаш моћи да излечиш 
моју несаницу и несвестицу.
Доћи ћу из несејане,
негажене и неђубрене 
земље,
мирисаћу непристојно 
и нацртаћу мегдан поље на
твојим прсима.
Имаћу дах оних
којима је дато време и зваћу
се сремуш.
Бићу у друштву прелепих
дечака и девојчица 
са ранчевима на леђима.
Својим нежним гласовима
растериваћемо ветар.
Певаћемо: „Човече, клекни на
колена, врати ми моје
ствари.“
Ти ниси мајстор од седам
звезда који може да рашири
стабљику. 
Све што си знао
о мени заборави.
Ти, који не умеш да цветаш у
пролеће и да донесеш семе
на грудима
краља песника;
који се играш са мојим успо-
менама на таласању трава; 

Борка Ђурђевић-Драгољевић
БОЖИЈА СИЛА
Нисмо бирали место рођења
ко ће нам бити мама и тата,
веру од предака наследисмо
требамо је чувати из ината.
Идентитет морамо сачувати
тако ћемо дуже трајати,
ако га временом изгубимо
касније се можемо кајати.
Да не знамо ко смо и шта смо
можда ће неко на то да нас
тера,
кад је човеку најтеже у животу
потребна му је љубав и вера.
Увек се у нешто веровало
и прије Христа, тако пише,
и када смо били Пагани
имали смо Богова више.
Да верујемо преци нам рекоше
и да нам вера буде мила,
иако нисмо видели Бога
видели смо да постоји „Божија
сила“.

Будимир Фрка
ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ
Мистерија се ближи кулмина-
цији!
Хистерично наричем,
бљујући по већ одавно усм-
рђеном плочнику.
Изненада ме опколише
препорођени балистички ак-
ционари,
машући некаквим визуелним
ефектима
и модификованим фотокопи-
раним графиконима,
као оплемењени аниматори,
својим прељубничким,
утемељеним захтевима.
Обасуше ме дрвљем и каме-
њем,
изговарајући срамне него-
довштине,
попут намргођених крелаца
и уличних продаваца новина.
Полако ме обузе потајно рас-
положење
и неодољива жеља за по-
новно васкрсење!

Борислав Путник Пуб
ЕПИГРАМИ
-Тешко је кад своје поштење препознаш у туђим џеповима.
-Таман помислимо да је глупака нешто мање кад јаве да је
компјутер погрешио.
-Данас није ни лако бити глупак, сва места су већ попуњена.
-Треба рећи електиричарима да сиђу са бандера, квар је у
централи.
-Има синова који би више  желели да наследе очев положај
него памет!

П О Е З И Ј АЕПИГРАМИ
�����

поезија

СК
ОР



Драгица Ждралић
НОВОГОДИШЊА

Склопљене
казаљке

нек 
стегну 
једна 
другу

и
нек

пукне 
срце 

њихово,
јер

спремају
се
да

једна
без

друге
крену
редом

у 
свијет 

минута.

Миленко Милошевић
НЕ ВЕРУЈЕМ
Не верујем више себи
Не верујем више Теби
Не верујем никоме
Велико је моје неверовање
А вера мала као трен
Што ће доћи као спас
Не само за мене самог
Већ за цео свет и све нас

Марина Жинић Илић 
КРСТ И СО
Неко је довикивао: „није за продају“
не дам своју со
покривајући се трошним капутом
по ком је капала ноћ
размишљање о стазама
водило је изнова у шкољку
по расипности ђинђува
куда је текла река смрти.
Људи су понирали као сати
протерани из ока
неки су завршавали у болницама
од дугих колона
пригњечених снова уза зид
присећајући се мемљивих одаја
и буба-шваба века.
Неки су се прикрадали језику 
довикујући: „непродат“
неко је хтео да се преда
неко да се врати
тамо далеко иза ћутања 
одзвањао је дрхтај великог ума.
Из пламена ватре устајала су имена
(људи су звери ако се не придигну)
ослободише све друге, а њима
пресудише због крста и соли
осујетише и њих и време 
и њихову жељу за животом.

Све ми врати,
ти,
који ниси медвеђи лук
и који се љубиш
са само неколико уздаха.
Ти,
чија душа није избраздана 
петељкама распрснутих
звезда,
врати ми све што је 
моје било.
Пошкропљена ливада 
и сунце иза закључаних
брава
радоваће се,
веома,
нашем спеву.
Надаће се избављењу 
од не-сремуша.
Отвориће се 
истинским песмама. 

покриј своје бестидно 
обнажено тело, 
врати ми моја надахнућа, 
магле у зраку, кукце, 
сок којим смо заливали небо.
Све ми врати, ти, 
који ниси медвеђи лук 
и који се љубиш
са само неколико уздаха.
Ти, чија душа није 
избраздана петељкама 
распрснутих звезда,
врати ми све што је
моје било.
Пошкропљена ливада 
и сунце иза закључаних
брава
радоваће се,
веома, 
нашем спеву.
Надаће се 
избављењу од не-сремуша.
Отвориће 
се истинским песмама.



СКИТНИЦА
СНЕЖАНА ТОМИН

Изван твог срца ја сам бес-
кућник,

убоги просјак у ритама
што се вуче крај ограда жи-

вота.
Изван твог срца
ја сам скитница,

сама у самој себи.
Изван твог срца

сва сам залепљена
кишама бодљивих речи

пролазника што буље сажа-
љиво.

Изван твог срца ja сам нико,
обрис,имагинација,

ничија.

Рођена
26.03.1972.го-
дине у Горњем
Бушевићу СО
Босанска Крупа.
Основну и
средњу школу
завршила је у

Кикинди, удата  је и мајка двоје
деце. Раду у ТП „ПАПИРУС“ Ки-
кинда. Песме је почела да пише
још у школским данима а прве
издаје у зборнику „Мирис пупо-
љака и зрелости“ у издању КК
„Мирослав Антић“ из Инђије.
Песме су јој штампане у многим
зборницима и књижевним нови-
нама. Прва књига поезије „Негде
испод дуге“ изашла је 2006. го-
дине, а друга под називом „Веч-
ност“ 2010. године.
Потпреседник је  КК  “Душко
Трифуновиђ”, од његовог осни-
вања 2006. године, а председник
СКОР-а, огранак Кикинда од
јесени 2011. год. У припреми је
њена трећа књига поезије
„Снови и сећања“, сликовница
за децу и роман.

ПРЕДСТАВЉАМО
ОГРАНАК КИКИНДА

Председник Огранка Кикинда Снежана Томин, уз подршку чланова огранка
и колега песника КК "Душко Трифуновић" организовала је прославу 8.марта
у виду манифестације под називом "Жени у част", одржаној у Културном
центру Кикинде 06.03.2012.године, уз богат културно уметнички програм,
коктел и вечеру.

Дана 20.03.2012.године у Културном центру Кикинда чланови Огранка Ки-
кинда су уз поезију и песму обележили „Светски дан поезије“, читајући
песме великих српских песника.

Чланови Огранка Кикинда су: Снежана Томин (Кикинда), Никола Васић
Тополовачки (Кикинда), Зорица Марков (Кикинда), Мирјана Крчмар (Ки
кинда), Адамовић Нада (Кикинда), Грошин Љиљана (Башаид), Рашка
Зора (Остојићево), Увалин Лепосава (Кикинда).

Снежана Томин  

Чланови Огранка Кикинда и КК "Душко Трифуновић" угостили су
02.04.2012. године у 18,00 часова у Културном центру Кикинда  колеге
песнике КК "Бранко Радичевић" из Житишта. Овом приликом промови-
сане су књиге радова "Банатско перо" и "Дани од снова" издавача биб-
лиотеке "Бранко Радичевић" из Житишта .



Сликар и песник.
Рођен
07.11.1956. го-
дине у Равном
Тополовцу.
Објавио је 8
збирки поезије: “Парализована светлост”-

2001, “Приђи ми ко другу”- 2002,
“Теби”-2003, “Да Бог да”-2004,
“Свако своју звезду има”-
2005,”Ветровима поста”-2006,
“У сенци сна”-2008, “Банатски
возови”-2010. Песме су му
објављиване у многим зборни-
цима, антологијама и књижев-
ним новинама и превођене на
македонски и енглески језик.
Награђиван и похваљиван.
Члан је: Клуба књиге “Бранко
Радичевић” из Житишта, “СКОР-
a”  и Матице српске. 
Оснивач је и председник Клуба
књижевника “Душко Трифуно-
вић” из Кикинде. Главни је и од-
говорни уредник књижевног
листа „Наша реч“. Председник је
“Асоцијација Културних Друш-
тава” Општине Кикинда. 
Живи и ради у Кикинди.

Никола Васић Тополовачки

Савез књижевника у отаџбини и расејању огранак Кикинда од
01.01 2012. године остварио је велики број гостовања,организо-
вао књижевне вечери и посетио многе клубове у Чоки, Бачкој Па-
ланки, Бочару, Бајмоку, Житишту, Новом Саду. Неки од чланова
су промовисали своја нова дела као што су Никола Васић, Зорица
Марков и Мирјана Крчмар. У блиској и упоредној сарадњи са КК
“Душко Трифуновиђ”, огранак Кикинда окупља чланове сваког
уторка у КЦ Кикинда где се дружe уз песму и музику и догова-
рају о даљем раду. Председник огранка је Снежана Томин.

ТРАЈАЊЕ УБИЈА
НИКОЛА ВАСИћ ТОПОЛОВАЧКИ

Ти живиш у мом сну.
Тај плес омамљености,
тај одјек простоте,
што линијом немоћја,
додирује памучну љупкост
твоје љубавне виртуозности,
узбуркани је талас надања
у врелим грудима,
неизлечни је остатак 
отворене ране.
Да је линија живота дужа
моја заљубљеност 
не би трајањем
беспомоћно зурила
кроз затамљено огледало
без стакла.

ЗАПАД
НИКОЛА ВАСИћ ТОПОЛОВАЧКИ

Испод крошње 
незараслих рана
модро-бледо јутро
подрхтава.
Окрећем леђа истоку.
Не изговарам ни једну реч
у безсусретни простор.
Кофер забрављен.
Корак неповратан.
Убрзани откуцаји срца
остали на јастуку
згужване младости.
Не боли,
јер немам с ким да потрошим
бол.
Вратићу се у каменом оделу,
са скривеном сузом
међ недовршеним стиховима.

ПОРУГА
СНЕЖАНА ТОМИН

Смејеш ми се,
нека,

тако то и треба
када се удобно сместиш

у комфору једне измучене
душе.

Ја сам прерасла кокетирања,
и по неки живот засекла

оштрицом .
Можда се чиним отворена

као балска дворана
али без довољно суптилно-

сти
могло би доћи до трескања
из тих имагинарних висина.

Смејеш ми се,
нека,

ти и јеси разлог свих сетних
смешака

и нека ми се руга
сва твоја величина.

Већи ниси био никада
као сада у мојим очима.

Огранак Кикинда 
је добио Пехар  за најбоље остварене резултате 

у току претходног периода од годину дана.

Пехар за најбољи огранак



Алтенка Сапунџиева из Бугарске, добила је 2.награду на песничкој манифестацији "Ний всички
сме деца на майката земя" организовану од стране НЧ "Христо Смирненски", у Софији, Бугарска,
као и 3.награду на песничкој манифестацији "Пролет моя" организовану од стране НЧ "Н.Й.Вап-
царов", у Софији, Бугарска.
Андреја Пауновић из Београда је добио повељу књижевног клуба „Бранко Миљковић“ из Ниша за
велике заслуге „Миљковићеве вечери“, као и повељу Српске књижевне радионице из Франк-
фурта, за освојено 2. и 3. место у конкуренцији поезија за децу.
Даринка Трифовић из Београда је освојила награду „Сребрни печат“ за песму „Трагови“ на кон-
курсу за родољубиву поезију у Великом Борку, повељу књижевног клуба „Бранко Миљковић“ из
Ниша за велике заслуге „Миљковићеве вечери“ за песму „Бадње вече“.
Иван Деспотовић из Београда је добио 2 награду за хумористичку приповетку – Стеван Сремац, у
Елемиру (приповетка Доњи град).
Јадранка ћулум из Вршца и Драгица Ждралић из Петроварадина су добиле награду „Мајсторско
перо“ за књижевно стваралаштво, на међународној књижевној манифестацији „Вршачко перо, у
организацији књижевног клуба „Леонардо“ из Вршца.

У току 2012.године објављене су следеће књиге чланова Савеза :

Вратите децу у моду, збирка песама за децу, Ружица Кљајић из Сомбора,
Декина стиходарја, збирка песама за децу, Драгољуб Станковић из Београда,

Дихание, збирка песама, Алтенка Сапунџеива, Ловеч, Бугарска,
Другарство, збирка песама за децу, Добринка Обровски из Новог Сада,

Ђед држи приватне часове, стручна литература, Тадија Ераковић из Новог Сада,
Живот је чудо, збирка прозе и поезије, Слободан Савић из Вукошића,

Жуљање мозга, збирка афоризама, Андреја Пауновић из Београда,
Игра, роман, Стела Михаиловић из Београда,

Кад срце запева, роман, Сандра Гргуревић из Новог Сада,
Казна без злочина, збирка песама, Милош Иветић из Футога,

Кликериште под дудом, збирка песама за децу, Будимир Фрка из Новог Сада,
Клупа за тиху рају, збирка песама, Мирјана Ђапо, дистрикт Брчко,

Контактно уземљење, збирка песама, Будимир Фрка из Новог Сада,
Корак до свитања, збирка песама, Емилија Живковић из Крагујевца,

Љубав, ах, љубав, збирка прозе, Радисав Пантелић из Београда,
Нада, збирка песама, Милка Вујновић из Newark, Америке,

Одлазак, збирка песама, Сабах Ал-Зубеиди из Београда,
Особе са посебним потребама, стручна литература, Тадија Ераковић из Новог Сада,

Патак Срећко у вртићу, сликовница, Нада Адамовић из Кикинде,
Пола века једног човека, збирка песама, Андреја Пауновић из Београда,

Пут у средиште бајке, збирка бајки, Мирјана Ђапо, дистрикт Брчко,
Сви сте ви у мом срцу за незаборав, збирка песама, Ратко Белић из Суботице,

Сенке сања, збирка песама, Сабах Ал-Зубеиди из Београда,
Срећа при појави звезда, роман, Радисав Пантелић из Београда,

Стазама вечности, збирка песама, Миленко Милошевић из Маглића,
У загрљају дечијег срца III, збирка песама за децу, Будимир Фрка из Новог Сада.
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Слађана Милијић из Сокобање освојила је 3.награду за песму „Елегија завичаја“ на манифеста-
цији „Поетска позорница плус“ у организацији књижевног клуба „Душан Матић“ из ћуприје и спе-
цијално признање на Првој међународној песничкој манифестацији „Интернационални поетски
дан 2012“, у организацији Месопотамија културног центра у Београду, за песму „Бележник“.
Сабах Ал-Зубеиди из Београда је добио 2.награду за песму „Моја остајеш“ на „Поетској позор-
ници Плус“ у организацији књижевног клуба „Душан Матић“ из ћуприје, 3.награду на Трећем књи-
жевном сусрету и поетском маратону у организацији књижевног клуба „21“ из Смедеревске
Паланке, као и медаљу са ликом деспота Ђурђа Бранковића за допринос уметности и писане
речи, уручену од стране Уметничког клуба „Расковник“ из Смедерева.
Песма „Ђурин шешир“ Наде Малек из Панчева постављена је у Музеј Ђуре Јакшића у Београду.
Ратко Белић из Суботице је освојио 3.награду на „Поетској позорници Плус“ у организацији књи-
жевног клуба „Душан Матић“ из ћуприје.
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Јабланка Павловић из Сокобање добила је награду „Мајсторско перо“ за изузетан допринос у очу-
вању српске књижевне речи, на међународној књижевној манифестацији „Вршачко перо, у органи-
зацији књижевног клуба „Леонардо“ из Вршца, Повељу књижевног клуба „Бранко Миљковић“ из
Ниша – за велике заслуге „Миљковићеве вечери“.
Љиљана Фијат из Новог Сада је добила 1.награду за песму „Она коју је волео мој тата“, на кон-
курсу „Лирски кругови 2012“, у организацији књижевног друштва „Запис“ из Горњег Милановца.
Нађа Бранков из Вршца добила је награду „Мајсторско перо“ за књижевно стваралаштво, на међу-
народној књижевној манифестацији „Вршачко перо, у организацији књижевног клуба „Леонардо“ из
Вршца, за песму „Мој дилбере“.
Мирослав Болтрес Мишел из Смедерева је освојио 1.награду за песму „Безимена брда“ на пес-
ничком маратону у организацији књижевног клуба „Соколово перо“ из Сокобање, 1.награду за
песму „Трагови без душе“ на Трећем књижевном сусрету и поетском маратону у организацији књи-
жевног клуба „21“ из Смедеревске Паланке, као и 3.награду у сениорској конкуренцији за песму
„Бела брада песника“ на Првој међународној песничкој манифестацији „Интернационални поетски
дан 2012“, у организацији Месопотамија културног центра у Београду. НА
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Стела Михаиловић из Београда је освојила награду Пегаз (прво место), за најбољи роман на кон-
курсу Књижевне омладине Србије (роман Игра).
Ружена Краћица из Падине је добила 1.награду за песму на словачком језику, на конкурсу град-
ске библиотеке у Ковачици и 3.награду за кратку причу објављену у часопису за литературу и
културу „Нови живот“ у Новом Саду.
Милица Живановић из Сокобање освојила је 1.награду на манифестацији „Витезово пролеће“ у
Београду, 1.награду на манифестацији „Крв живот значи“ у Сокобањи и Повељу књижевног клуба
„Бранко Миљковић“ из Ниша – за књижевност, на манифестацији „Миљковићеве вечери“.
Загорка Ристивојевић Тополац из Трстеника је добила 2 повеље књижевног клуба „Бранко Миљ-
ковић“ из Ниша – за животно стваралаштво и за велике заслуге „Миљковићеве вечери“, као и ме-
моријалну награду „Чедомир Мирковић“, књижевног клуба „Момчило Настасијевић“ из Горњег
Милановца, за песму „Погача испод сача“, на конкурсу 23.међународне песничке манифестације
„Рудничка врела“.



Тамара Луцић Динић -„Трн у сле-
поочници метак у оку“, Зорица
Марков -„Трагови“, Снежана
Томин -„Негде испод дуге“,
Мирјана Крчмар - “Постеља од
снова“ и „На црти сна“. Будимир
Фрка - „Кликериште под дудом“,
Никола Васић Тополовачки -
„Свако своју звезду има“,“Лепо-
сава Лепа Увалин - „Стао Лала на
лудају, а што не мож’ Соса“, Раде
Пантелић - „Некад и сад“и „Мирис
душе“,Бранка Зенг - „Сунцокрет”
и „Михољско лето“, Миленко Ми-
лошевић - „Стазама  вечности“,
Слободан Савић - „Јецај Дрине“,
Борислав Гаврић- „Цвијет руже
шимширове“, Сандра Пршић -
Горан Трифуновић-„Пишем за
тебе“, Милош Б. Иветић -„Рехаби-
литација“.

авез књижевника у отаџбини ирасејању је упутио допис гра-доначелнику Новог Сада,(04.02.2013 године) господину Ми-лошу Вучевићу, као представникуграда, интелектуалцу, љубитељукњижевности, и заступнику града даприми на разговор делегацију СКОР-а и упозна се радом, плановима ипроблемима савеза, помогне у радуи опстанку савеза, помоћ у реша-вању канцеларијског простора за радсавеза као и материјалну подршкупри реализацији културних пројекатасавеза као и његовог пословања иунапређења самим тим и културнесцене града. Градоначелник је упо-знат са радом савеза, његовим осни-вањем,чланством, огранцима натериторији Србије и иностранства, теса публиковањем зборника, умјет-ничком колонијом и осталим делова-њима и гостовањима савеза. Узчеститке и жеље за успех у даљемраду,писмо упућено господину градо-начелнику је имало одјека, и у пе-риоду који је пред нама очекујемоњегову подршку и помоћ како би радсавеза и његов опстанак и деловањебили још квалитетнији и ближи љу-битељима књижевности, лепоте икултуре града Новог Сада и уметнич-ког окружења Србије и иностранства.

Будимир Фрка - „У загрљају дечијег
срца“ „I, II и III део“, Нада Адамовић
-  „Чудесни дарови” и „Брезе у зави-
чају“,Зора Рашка - „И после Ма-
ријане Маријана“ и „Поглед у небо“,

Дана 09.11.2012.године Савез
књижевника се одазвао акцији

ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад, у
циљу прикупљања књижевног
фонда и попуњавању школске биб-
лиотеке и том приликом донирао
ауторска дела : Зборник радова 6.
Уметничке колоније „Ехо душе“
,Зборник радова чланова СКОР-а
„Сазвежђа 10“, као и ауторска  дела
чланова Савеза: 

Делегацију СКОР-а  су сачињавали,
потпредседник Милош Иветић и сек-
ретар Сандра Гргуревић. 

ДОНАЦИЈА
КњИГА ОСНОВНОЈ
шКОЛИ 
“ИВАН ГУНДУЛИћ”Пошта Републике Хрватске је

вратила писмо (у коме је била
чланска карта и џепни календар са
логом Савеза) упућено од стране
Савеза нашем члану Добра Љи-
љани из Загреба, Хрватска, са на-
знаком „забрањено“. Председник је
лично у Пошти Србије проверио шта
то значи и тамо су му рекли да је то
због тога што је адреса исписана на
српској ћирилици. Поводом тога,
председник и потпредседник Савеза
Милош Иветић су упутили про-
тестно писмо на неколико адреса: 

Предња страна враћене „забрањене“по-
шиљке,са уредном адресом и печатом

СКОР-а

Влади Србије; Министарству за
вере и дијаспору;  просвете; Мини-
старству за културу; Влади Репуб-
лике Хрватске; Пошти Републике
Хрватске. О овом проблему су упо-
знали и представнике медија (ин-
тервју у Вечерњим новостима), као
и Удружење за заштиту ћирилице.
Од стране Генералног секретаријата
председника Републике Савез је
примио писмени одговор у коме смо
обавештени да председник нема ин-
геренције да такве проблеме ре-
шава, али да је писмо прослеђено
Министарству за културу. Од Мини-
старства за културу смо добили
писмо сличне садржине у коме нас
упућују на Министарство за правду.
Савез се писменим путем захвалио
коресподентима и наставио са тра-
жењем решења за овај настали про-
блем.
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