


УВОДНА РЕЧ
ПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА

Драги пријатељи, иза нас је

још једна године, чиме се

Савез примакао на корак од

пунолетства тј. до 18. рођен-

дана. Година иза нас је била

јако динамична, а лађу Савеза

ударале су бројне олује и не-

даће. Ипак, захваљујући ис-

кључиво својој посади,

односно чланству које је пуно

ентузијазма, лађа је успела да

преброди све олује и крајем

године уплови у мирне воде.

Наиме, почетком 2016. године

пошто је истекао мандат гос-

подину Игору Станковићу,

Скупштина Савеза је изабрала

у фебруару госпођу Снежану

Алексић Станојловић за пред-

седницу Савеза. Огранак

Врање се доста пасивизирао,

чланство је било у опадању,

Савез није имао ни привре-

мено решене просторије за

рад... Сви проблеми су кулми-

нирали већ у јуну месецу када

је председница Савеза

најавила оставку. 

Међутим, ентузијазам чланова Са-

веза, а нарочито Централе је побе-

дио, пребродиле су се потешкоће и

са новим снагама, пуним једрима

запловили напред. Наиме, крајем

године, тачније 7. децембра на

Скупштини Савеза изабрано је ново

Председништво, које чини Милош

Иветић као председник Савеза; Ми-

лорад Куљић, заменик; Игор Стан-

ковић, потпредседник; Сузана

Рудић, секретар Савеза. За председ-

ника Огранка Врање именован је

Миле Томић из Дубнице. У децем-

бру основан је и нови Огранак, Па-

раћин, а за председницу огранка

изабрана је Радмила Милојевић.

Дошло је до промене и у Огранку

Београд, при чему је изабрана нова

председнца Огранка Београд, Ма-

рија Лесан, још почетком 2016. го-

дине. Већ у последњој декади

године, видљиви су први резултати

рада, јер Савез објављује Зборник

радова чланова Савеза, „Сазвежђа

14“, чланство се увећало за три ме-

сеца за 20 нових чланова, повећао

се број културних манифестација у

организацији Савеза, али и припре-

мили бројни предлози за унапре-

ђење рада Савеза. У том смислу на

седници Скупштине, 7. децембра,

усвојене су измене правних про-

писа Савеза, па и сада желим да се

осврнем на исте. Најважнија измена

Статута огледа се у усвајању члана

49а, који подразумева организацију

чланства у две категорије чланства:

активно и пасивно. Активан члан

остварује сва права предвиђена

Статутом и Правилницима Савеза;

Пасивни члан не може бити биран у

радна тела Савеза, нити учество-
вати у годишњим зборницима ра-

дова чланова Савеза (Сазвежђима)

и зборницима  у издању Пасивни

члан може да објављује ауторска

дела преко Савеза у својству изда-

вача. . 

Активно чланство се активира

уплатом чланарине. Следећа но-

вина у Статуту је промена члана

50., односно, у складу са чл.49а,

брисана је могућност губитка

чланства због неплаћања го-

дишње чланарине. 

Даље, донет је нови члан 54.,

који предвиђа сасвим  нову кате-

горију чланства у Савезу, одно-

сно да се у активности и рад

Савеза, могу укључити и друга

лица, књижевни ствараоци и љу-

битељи писане речи кроз члан-

ство у „Пријатељима Савеза“, а

према Правилнику о пријему у

чланство пријатеља Савеза, а

који немају објављено ни једно

ауторско дело. Ова измена ди-

ректно остварује један од основ-

них циљева рада Савеза, тј.

афирмацију књижевног ствара-

лаштва. Изменама Статута сада

се децидно прописују дужности

председника Огранака (чл.83.).

Овај новоусвојени члан 54. је на

самом почетку 2017. године дока-

зао свој значај, јер је до почетка

марта у „пријатеље Савеза“ при-

мљено шест чланова. Треба напо-

менути да се неколико старих

чланова вратило у Савез, управо

захваљујући усвајању раније из-

нетих измена у Статуту.

О ефектима усовојених промена

у раду и организацији Савеза

могао бих још причати, али онда

би се већ зашло у 2017. годину,

па то остављам за другу прилику

и билтен бр.7. Иначе, успешну

оганизацију чине њени људи!

Ако се сви само по мало анга-

жујемо на реализацији програм-

ских циљева Савеза, онда ће се

засигурно за Савез и његове чла-

нове још више чута, још више

писати, а надам се да то сви же-

лимо... а желимо!



5 АПРИЛ- ДАН САВЕЗА 

ЗАХВАЛНИЦУ, за изузетан допри-

нос у раду Савеза - материјални до-

принос у реализацији активности

Савеза добили су: 

•Народни покрет „Динара, Дрина,

Дунав“, Нови Сад

•Лито Студио, Нови Сад

ДИПЛОМУ, за изузетан допринос у

раду Савеза - највећи број објавље-

них ауторских дела у претходној го-

дини добили су : 

Алтенка Сапунџиева, Ловеч- Бугар-

ска, Добрила Ристић- Сокобања,

Милан Добровољски- Маглић, Ни-

кола Станковић- Београд, Братислав

Петровић- Бела Паланка, Душан

Живковић- Београд, Душан Коваче-

вић- Мали Радинци, Горјана Ана

Дабић- Београд, Миљана Игњатовић

Кнежевић- Ниш, Оливера Шестаков-

Београд

ПЕХАР, за изузетан допринос у раду

Савеза - за најбоље остварене резул-

тате у току претходног периода од

годину дана:

•Огранак Ниш – председник Огранка

У централи савеза у Новом Саду у

сали Удружења новосадских пензио-

нера, Димитрија Аврамовића 10 као и

у огранцима Савеза књижевника у от-

аџбини и расејању дана 05.04.2016

одржане су свечаности поводом обеле-

жавања дана савеза и додељене су  на-

граде и признања.

ПОВЕЉЕ, за изузетан допринос у раду

Савеза – већа популаризација и 

подизање угледа Савеза, добили су : 

•Културни центар Новог Сада, Нови

Сад

•Удружење новосадских пензионера,

Нови Сад

•Миодраг Миша Близанац, Нови Сад

•Председник Огранка Ниш Миљана

Игњатовић Кнежевић

•Члан Огранка Врање Љубомир

Тројановић

•Љубомир Глигорић, Нови Сад

•Милан Добровољски Ранчер, Маглић

ПЛАКЕТЕ, за запажене резултате на

другим  конкурсима, манифестацијама

и такмичењима, ван активности Савеза

добили су: 

Алтенка Сапунџиева, Братислав Пет-

ровић, Драгица Савић, Душан Живко-

вић, Горјана Ана Дабић, Емилија

Живковић, Загорка Тополац Ристи-

војевић, Зоран Маслаковић, Зорка Чор-

дашевић, Иван Петровић, Љиљана

Фијат, Мила Марковић, Милосав

Влајић, Миодраг Томић, Милан Доб-

ровољски, Миљана Игњатовић Кнеже-

вић, Мирјана Соколовић, Немања

Драгаш, Радисав Пантелић, Ружена

Краћица и Снежана Алексић Станојло-

вић

Прослава Дана Савеза и читање

родољубиве поезије у установи

културе ‘’Палилула’’. У другом

делу вечери су подељене дип-

ломе књижевницима добијене на

основу њиховог рада у претход-

ној години. 

НИШ 05 АПРИЛ 2016 

Дан СКОРа у галерији "Милица”

СЛИКА, за изузетан допринос у

раду Савеза - проширење, побољ-

шање и реализовање делатности Са-

веза добили су:

•Борка Драгољевић, Нови Сад

•Љиљана Фијат, Нови Сад

•Снежана Алексић Станојловић,

Нови Сад



промоције Зборника “Сазвежђа 14”

...НОВИ САД   НИШ  ВРАЊЕ  БЕОГРАД  ...

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

промоције зборника ИМА НЕКА ТАЈНА ВЕЗА

15.12.2016. - Огранак Ниш, је организо-
вао промоцију зборника "Сазвежђа 14" у
просторијама Омладинског Савета
Ниша. 

23.6.2016. -у библиотеци ‘’Милутин Бојић’’ Београд - Промоција зборника ‘’Панонски бисери'’. Овоме је присуство-
вао мали број чланова Савеза писаца, а они који су дошли имали су прилику да читају свој рад у трибини ‘’Чајанка
у 19:00 код Бојића’’.
17.11.2016. - Представљање зборника СКОР-а "Има нека тајна веза"у сали ОСН. Медијска презентација на ТВ

"Белле Амие" и медијски пропраћен.

Објављен је 14-ти по реду зборник радова чланова Са-
веза, под називом „Сазвежђа 14“. Тема овог зборника је
била песма, песник, писање, а заступљено је 56 аутора из
Србије и иностранства.
Песници СКОР - Савеза књижевника у отаџбини и ра-
сејању су од оних који се редовно и годинама срећу на до-
маћој и међународној књижевној сцени, по бројним и
разним зборницима и алманасима. Увек спремни и распо-
ложени, да кажу и напишу оно што тренутно осећају и
виде. Управо задата тема у први план истиче писца, а не
само дело. Тема даје слику писца који је написао дело, за-
сигурно оставивши у њему печат своје личности. Тако овај
зборник постаје документ за познавање писаца, и критичке
расправе не би требале бити анализе појединих дела, ко-
лико портрета појединих, заступљених аутора у зборнику.
То је зато што се писци у књижевности, као и у свакоднев-
ном животу, показују ко су и какви су. Њихове нам особине
постају јасније када их видимо и препознамо у њиховим
делима, а тема зборника управо то омогућава. Заступ-
љени аутори су кроз своја дела поделили са читаоцима
њихове тајне, бриге, осећања, животне путеве и странпу-
тице.



Уметничка колонија ПАНОНСКИ БИСЕРИ

Дана 18 и 19. јуна 2016. године у

Новом Саду и околини, одржана

је 10. Међународна колонија “Па-

нонски бисери”. Циљ ового-

дишње колоније је био

вишеструки: обележавање десе-

тогодишњице постојања поме-

нуте манифестације и

обележавање десетогодишњице

смрти песника Душка Трифуно-

вића. Реализацијом овогодишњих

“Панонских бисера”, остварен је

контакт са ауторима из региона ,

који до сада нису  чули за СКОР.

Неке радне организације и кул-

турне установе у граду су чуле,

али су биле изненађене озбиљ-

ношћу пројекта који је реализо-

ван. Душку Трифуновићу је

одана почаст, а СКОР је обеле-

жио своју десетогодишњицу

„Панонских бисера“. Читале су

се песме на: српском језику, маке-

донском, мађарском, хрватском,

босанском, словеначком, русин-

ском, ромском, енглеском, немач-

ком, словачком језику. Учешће су

имала и деца са посебним потре-

бама из Удружења „Љубав-Вера-

Нада“ 

Певале су се песме Душка Трифу-

новића на више локација и у више

момената током два дана – понекад

организовано, а кадкад спонтано.

Стиховало се у Културном центру у

језгру Новог Сада, где је манифе-

стација званично отворена и где је

реализован први део промоције

зборника „Има нека тајна веза“.

Други део промоције зборника реа-

лизован је на надморској висини

преко 400 м на Видиковцу 

код споменика Душка Трифуно-

вића, одакле се простирао поглед на

Сремске Карловце. После обиласка

Сремских Карловаца у пратњи ту-

ристичког водича, стиховање се на-

ставило на Петроварадинској

тврђави – прво 15 м испод земље у

ходницима трвђаве, а затим необа-

везно, у хладовини стољетних зи-

дина на травнатим површинама у

кругу Тврђаве. 

Промоција словеначке поезије

аутора Андреја Кокота из Радов-

љице  и  Здравка Кокановића из

Марибора, као нешто потпуно

ново у СКОР-у, остварена је на

средини Дунава на катамаринској

палуби уз залазак сунца, чиме су

гости били посебно одушевљени,

јер им је пружена прилика да се

увере у лепоте Дунава и његове

обале, али и у домишљатост и

оригиналност организације

СКОР-а.Другог дана су се пред-

ставила својим радом многа књи-

жевна и уметничка удружења,

чиме су чланови СКОР-а и

остали учесници имали прилику

да се међусобно упознају, остваре

сарадњу и контакте за будућа

учествовања и гостовања у неким

другим државама ( СКОР- Нови

Сад, „Мајдан“ –Костолац, ХКД –

Ријека, Удружење уметника –

Сплит, Удружење уметника – Беч,

Огранак СКОР-а – Ниш, „Лите-

рарна хиша“-Марибор, „Култура

снова“- Загреб, Друштво књижев-

ника Војводине – Нови Сад,

Удружење балканских уметника-

Суботица, Српски културни цен-

тар Свети Сава -  Суботица,

„Расковник“- Смедерево...). 



X МЕЂУНАРОДНА УМЕТНИЧКА 
КОЛОНИЈА "ПАНОНСКИ БИСЕРИ"

САЛОН КЊИГА 

НОВИ САД

Представљен је и мали део македонске савремене поезије и књига Фи-

липа Димкоског, чиме је стављен акценат на загађење планете и по-

слата еколошка порука од стране СКОР-а. Чуле су се и изворне песме

из Македоније и југа Србије, које је отпевала Гордана Станковић. Сти-

ховање је настављено у Сремској Каменици у кући Јована Јовановића

Змаја, где су учесници погледали изложбу и  чули предавање кустоса,

што је имало посебан едукативни значај, како за песнике из Србије,

тако и за оне који су допутовали из других држава и који се први пут

срећу са неким информацијама (знају песме, а не знају да их је написао

Јован Јовановић Змај). Ту, у дворишту музеја читала се и рецитовала

поезија за децу. Због временских услова, изоствљена је шетња Фруш-

ком гором и обилазак неких историјских места на локацији Стари Ле-

динци, али је обилазак историјских знаменитости врло добро

компензован у просторијама Месне заједнице Лединци, где су се, уз

освежење, фрушкогорске домаће производе и срдачну гостољубивост

Марије Савић и Милорада Куљића,  учесници манифестације упознали

са историјатом Фрушке горе и Лединаца, после чега  је следило не-

уморно читање поезије по избору самих учесника. Ту су превладавале

песме посвећене женама, мајкама... После престанка кише, учесници –

они неуморни и најупорнији, који су остали до краја, прошетали су до

етно-домаћинства породице Савић, где су опет били почашћени па-

жњом и закуском домаћице Марије. Ту се читала и рецитовала поезија

у специфичном природном окружењу фрушкогорске шуме, уз цвркуте

птица и опуштено коментарисање и дружење. Дводневна колонија, за-

вршила се у Винском подруму Драгана Миљевића, где су гости

срдачно дочекани уз здравицу домаћина и дегустацију домаћих вина и

ракије. Дружење се наставило уз вечеру, песму и игру, уз музику там-

бураша који су прво изводили песме из Војводине, а затим и песме из

свих крајева одакле су учесници „Панонских бисера“ стигли, што је

целој вечери дало посебну ноту гостољубивости и срдачности, какву

наш народ има.

Савез је и ове године учествовао

на Новосадском Сајму књига, и

то у периоду од 

12. до 18. априла 2016.г. тј. на 22.

Међународном салону књига. 

С обзиром да нам је раније одоб-

рено бесплатно учешће на наве-

деном салону, у смислу

добијања гратис штанда на коме

би се могла изложити ауторска

дела чланова Савеза, представ-

љали су се својим ауторским де-

лима: Будимир Фрка

"Модификација"; Игор Станко-

вић  " Аматергија"; Љуба Глиго-

рић   "Хаљина од сонета";

Стојанка Ковачевић "Чува мене

Бог"; Мирко Стикић " Корак до

сна"; Љиљана Фијат  "Осећање

принципа"; Милорад Куљић "

Плеурат"; Петар Шушњар

„Плаво црно црвено“ . 



Валентина Вулић, Врбас,

Виолета Пенић, Дубље- Мачва, 

Данило Коцић, Лесковац, 

Даница Ђурић, Лајковац,

Даринка Томић, Београд, Ресник, 

Зоран Стијачић, Ветерник,

Иван Гаћина, Задар, Хрватска, 

Јелица Ивановић, Параћин,

Јована Живадиновић, Рашевица,

Параћин,

Јасна Стојановић, Ћуприја.

Чланови СКОР-а су се укључили у акцију "Космету на поклон",
коју организује Савез студената Правног факултета Универзи-
тета у Новом Саду, те прикупили и предали преко 350 разичитих
наслова који ће уз новогодишње пакетиће да се деле деци Кос-
мета, док ће остале књиге бити дониране школским библиоте-
кама Космета. Дана 28.децембра 2016.године, представник
Савеза студената, Правног факултета Универзитета у Новом
Саду, у својству организатора акције „КОСМЕТУ НА ПОКЛОН“ је
преузео  књиге различитих наслова, прикупљенеод стране чла-
нова и пријатеља Савеза књижевника у отаџбини и расејању,
као и литературу у издању Савеза.  

КОСМЕТУ НА ПОКЛОН“

Јасмина Ан Јовановић, Крагујевац, 

Марина Милосављевић, Ниш, 

Марина Божичковић Тот, Панчево

Милена Дрпа, Београд, 

Момчило Момос Јањичић, Инђија, 

Миомир Лакићевић, Јагодина,

Ружица Томић, Панчево

Радојка Мирешевић, Нови Сад 

Славица Тодоровић, Стајићево

Сузана Рудић, Степановићево

Филип Димкоски, Прилеп, 

Македонија,  

Пријем нових чланова Савеза књижевникаВера Александрић, књижев-

ница, иницијатор оснивања СКОР-
а, иако у деветој деценији живота и
даље је књижевно активна. Ауто-

рка пише поезију, прозу, песме за

компоновање, али и рецензије. Пи-
сањем се бави преко 40 година, а
2016. године Вера је објавила своју
32. самосталну књигу, роман  „Пло-
дови живота“. Најлакше је написати
песму или роман, пун измишљених
ликова и догађаја, а најтеже је пи-
сати срцем и о живим сведоцима
времена, при чему писац мора да
осети бол, радост и патњу свога
јунака, а Вера увек успе  да их
удахне у своја дела.

Милорад Куљић, заменик
Председника савеза



У просторијама Центра за со-
цијални рад, Клуба за одрасла и
старија лица, 18.10.2016.године, са
почетком у 18,00 часова, одржана
је друга промоција зборника са 10.
међународне уметничке колоније,
Панонски бисери, под називом
"Има нека тајна веза", инспирисана
ликом и делом песника Душка Три-
фуновића.
Домаћин вечери била је Мирјана
Соколовић испред Центра за со-
цијални рад, иначе дугогодишња
чланица СКОР-а. Уметнички део
вечери водио је заменик председ-
ника Савеза Милош Иветић.
Том приликом бројној публици
представили су се својим ствара-
лаштвом:  Љубомир Глигорић, Бу-
димир Фрка, Игор Станковић,
Милош Иветић, Мирко Стикић,
Душан Ковачевић, Момчило Јањи-
чић и Мирјана Соколовић, као и
гост вечери Дијана Драгин.
Вече је оплеменио музичким  нуме-
рама локални уметник Чеме.

Локални медији су пропратили про-
моцију зборника, тако да се у штам-
паним и електронским медијима
очекују извештаји, и то од "Старо-
пазовачког огледала" до "Сремских
новина", за које је заменик пред-
седника Савеза Милош Иветић дао

кратак интервју.

Дана 19.3.2016.г. чланови СКОР-а су у
Смедереву учествовали у културној
манифестацији,промоција међународ-
ног зборника поезије, у организацији
уметничког клуба “Расковник”, Смеде-
рево. Том приликом јавности и бројној
публици се представило око 30 чла-
нова Савеза, који су заступљени у
зборнику. 

НИКОЛА СТАНКОВИЋ рођен је 1952.године

у Прекопчелици, СО Лебане. Живео у Београду.

Објавио је: хроника Прекопчелица, предграђе

Царичиног града (2012), речник говора меш-

тана из околине Царичиног града Говорите ли

прекопчелачки (2012), Родослови Прекопчелана

(2015), 2 збирке афоризама Афоризми из пред-

грађа Царичиног града (2012) и Рат и ми (2014);

збирку епиграма Не бојте се, ђаво је уз нас

(2014), књигу Жена у мислима (2015); збирке

песама: У пролазу (2014), Прекопчелица у

песми и срцу (2014) и Песме за децу, мању и већу

(2015).

ОЈ, СРБИЈО

Ој, Србијо, међ шљивама,

на што си то данас спала,

од Душана Силног царства

шака јада преостала.

Одавно је било кад си

излазила на два мора;

и Егејско и Јадранско

сад су за те ноћна мора.

Чак и мала Црна Гора

гледа на те ко с балкона,

Европа јој тик пред носом,

бриселска већ чује звона.

У том свом заносу силном

и с Русијом раскрстише,

Косово да није српско

с тврдом вером одлучише.

Али Срби и Србија

пријатеље своје воле,

пате и због својих рана

и оних што друге боле.

Мана им је само жеља

да у спорту буду први,

испред Руса и Амера,

шта ће кад им то у крви.

Због словенске топле душе

задњу кап би крви дали,

за помоћи у невољи

први били и остали.

И на знање свим онима

што  нас руже, што нас куде:

Србије ће земље бити

док Србина задњег буде!

Манифестација и организација су за-
иста били на нивоу, тако да у име Са-
веза честитамо организатору, а
посебно господину Мишелу Болтресу
на вођењу програма. С обзиром на
број учесника чланова Савеза, као и на
чињеницу да је господин Мишел наш
председник огранка Смедерево, мо-
жемо са поносом рећи да је манифе-
стацији посебан почат дао управо
СКОР. Нека је срећно и берићетно, а
видимо се опет у јуну на међународној
уметничкој колонији у организацији Са-
веза!



ПРОМОЦИЈЕ ЧЛАНОВА

САВЕЗА КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ

23.09.2016. - Центар лепих
уметности ‘’Гварнеријус’’, из-
ложба слика Марије Лесан у
партнерству са Виолетом
Ђурђевић и књижевним клу-
бом ‘’Сирин’’. Отварању из-
ложбе је претходило читање
поезије на тему ‘’Уметност и
уметник’’. У овоме су учество-
вали књижевници СКОРа, као
и књижевници Сирина и многи
други песници.

Pромоција збирке песама ‘’Дуга Искона’’, Филипа Димкоског из Прилепа. Про-
моција наведене збирке је одржана и у Новом саду у оквиру 10. Међународне

уметничке колоније.

У Куцури је пред крај 2015. године
одржано књижевно вече поводом
промоције три књиге аутора Милана
Добровољског Ранчера, члана
СКОР-а.

Промоција Љиљане Фијат
“ОСЕЋАЊЕ ПРИНЦИПА” на штанду
СКОР-а у оквиру салона књиге у
Новом Саду.

Промоција збирке поезије 
“Зидине сузорочних погледа”
Будимира Фрке

промоција књиге “Аматергија”-
Игора Станковића на штанду
СКОР-а на Новосадском салону
књиге.

Пети број Билтена Савеза,
под називом „Трагови душе“
је изашао из штампе крајем
марта. Билтен садржи 16
страница, а у њему су осим
основних и актуелних инфор-
мација о Савезу, и фотогра-
фије учешћа на културним
манифестацијама и дога-
ђајима чланова Савеза, као и
њихови радови.

Дана 28.12.2016.године, у Новом

Саду закључен је СПОРАЗУМ О

САРАДЊИ, између:Удружења

новосадских пензионера, из

Новог Сада, улица Димитрије

Аврамовића број 10, (у даљем

тексту: Удружење) и Савеза књи-

жевника у отаџбини и расејању,

из Футога, улица Гаврила Прин-

ципа 53, (у даљем тексту:

СКОР). Потписнице Споразума,

сагласне су да свака од њих,

остварујући активности из своје

надлежности, међусобно сара-

ђују ради остваривања циљева и

задатака ради којих су организо-

ване. Савез је заузврат, уплатио

20 чланарина УНП у износу од

5000 динара. Сарадња се не
може оценити као добра током

2016.године, али потписивањем

Споразума, верујемо да ће се

многе раније несугласице откло-

нити. 



П О Е З И Ј А
ЕПИГРАМИ

ПРОЗА

ПОЕЗИЈА
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ЈОВАНА ЖИВАДИНОВИЋ,
Параћин

ОД ДАВНИНА МОЈЕ СЕЛО

Моје родно село

зове се Рашевица,

њега су основали

старац Раша и старица Евица.

Мале куће од блата су биле,

под стрехом су ласте гнездо

свиле,

а на прозоре саксије цвећа

стављане су сваког пролећа.

Друмови су прашњави били,

чобани су овце на пашу водили.

Са извора бистру воду пили,

на потоке жедну стоку појили.

Морава и Јухор понос мога села,

њима се поноси околина цела.

Нигде нема лепшег краја

од мог завичаја.

МИОМИР М. ЛАКИЋЕВИЋ,
Јагодина

АЛБАНСКЕ ГОЛГОТЕ

Од како се Сунцем свануло пла-

нети, 

није било тежих голгота и јада

за народ српски што крену да

страда,   

да се и страдањем душману

освети!

Ево сто година од страшне гол-

готе, 

кад колоном крену Краљ државе

српске, 

да народ свој води кроз зимске ра-

боте, 

да би ропство презро и душмане

мрске!

Гмиже висинама колона народа,

узвишеним срцем времену и роду, 

саплиће је студен, али народ хода

преко Албаније, желећи слободу!

Иде народ с Краљем и вером у

Бога, 

да са оне стране где светлост ца-

рује,

осветли се надом рад спасења

свога! 

иде, иде трпњом и слободу снује!   

Уз народ је ишла и цела држава

са богом у души, војском, песни-

цима!...

с њима је у срцу био Свети Сава, 

казујући стопе своје свете, свима! 

Зли су Арнаути кроз планинске

струге,

убијали српске озебле пешаке, 

казујућ се злоћом да су туђе слуге, 

да су ништа људи, да су смрада

свлаке!

А кад се на Крфу Србија сабрала,

из смртних костију својих муче-

ника, 

песму је слободе и сунцем дозвала, 

била јој је ближа домовине слика! 

Којој је хитала у бојне редове

кроз солунске ланце! – домовини

преко!, 

рушећи свуда хабзбуршке окове

с песмом о слободи: и „Тамо да-

леко!...“

ЖИВОРАД ЖИКА МИЛОИЧИЋ, 

Јагодина

ВЕЛИКО  СРЦЕ

Мала  си  жена  ал' велико срце имаш

Знаш љубав да дајеш   не жалећи себе

Не жалиш себе ни љубав кад  примаш

За љубав  си рођена  срећно обдарена

Откуда снаге у  том  телу малом

Када бих могао у џеп  бих те ставио

Носио бих те свуда  са собом по свету

Летели  би на килима  лабудове љубави

Пловићемо  свим светским водама

Дивићемо се дугим родиним ногама

Гледаћемо ласту у бришућем лету

Јуре и оне негде по белом свету

Када се на путу љубави  уморимо

У прву оазу мира ћемо слетети

За даљу  љубав снаге повратити   

Нашу љубав децом крунисати        

Огранак Параћин



ФИЛИП ДИМКОСКИ, Прилеп,
Република Македонија

ВИТЕЗ ЧОПОРА

Његово је доба младунца без-

брижно,

вучица-мајка љубави и кураж му

даје,

учи га одмалена

како се у животу на своје ноге стаје.

Балаво игра се у степи,

исто раде и остали вучићи

кроз трк, борбе и игру

јача своје кости и добијају се ми-

шићи.

Брзину, одважност и снагу постиже,

Пуноћу младог курјака полако до-

стиже.

Авај! Још увек најчешће задњи

остаје

Његова безбрижна игра, борба за

опстанак постоје.

Напорно се труди да буде бржи и

јачи,

Али вичнијих од њега има и сад

добро зна шта то глад значи.

Није више беспомоћан младунац

који се тек родио

то је снажни млади вук,

који засигурно чопор би водио.

Пут до самог врха  лако може да га

скрха,

јер старији вуци издржљивији су у

муци.

За курјака младог одступања нема

да постане вођа упорно се спрема.

Ал у окршају сваком тек лекцију

нову учи,

каква је сила чељусти других

и док штап удара, како фијучи.

Уморан и гладан, сав у крви

често,

схватио је млади вук да у чопору

му није место.

Напустио је чопор,

сад је вук самотњак

сам лови, сам се брани,

сам самцат је

а опасност вреба са свих страна.

Овај увек има среће

сад његова вучица

гордо стоји испод старог храста,

радује се и задиркује младунце

што расту.

Стрпљиво одлучно и примером

својим

вук учи потомке своје на све што

за опстанак  треба научити,

како би се дошло до храбрости,

силе и слободом

нужно је својски се намучити.

У његовом чопору мук је док се

његово завијање ори,

то је можда вучја срећа којом он

говори.

Младићи и мушкарци!

Шта је важно у овој песми-

причи?

Зар и наш кратак живот на вучји

сличи.

ЖИВОТА ИГЊАТОВИЋ

КРАЉ ПЕТАР

Била је љута зима дувао је снажан ветар 

На челу српске војске био је краљ Петар 

Прошли су Солун и Кајмакчалан 

Српски краљ је војсци давао елан 

Краљ Петар је био прави српски вођа

И наследник чувеног Карађорђа 

Неустрашиви српски херој је био 

И моју вољену Србију ослободио

Он је српска легенда права 

И зато, 

Нека му је вечна слава!

МИЛОШ ИВЕТИЋ, Футог

СЕТИ СЕ, СРБИНЕ, СЕТИ

Због клетог Великог светског

рата

Многи српски хероји под зем-

љом леже,

Без заслуженог признања за

своја дела.

Због тога данас у грудима стеже!

Јунаштва њихова осташе за-

трпана

На Виду, Албанији, Колубари и

Церу,

Прашином немара и заборава

А падоше јуначки за српску

веру!

Памти, Србине, памти! Никада

не заборави!

Пиши, пиши и причај о томе

Какав је био тај рат крвави,

Што трећину глава узе роду

твоме!

Сети се Србине, сети! Цене коју

си платио,

Спаљеним кућама, регрутима и

децом,

Да би земљу своју пошто-пото

одбранио,

А душману истом мером ниси

вратио.

Џефердар и шајкачу давнога пре-

тка

У кућу поред иконе свете стави,

Да ти причају, да те подсећају

Какав је био Велики рат крвави!



А кад облак заплаче -збирка песама, Јована Живадиновић, Параћин,

Бубамара - збирка поезије, Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш,

Бонтон 3 - проза, Љубинка Светозаревић,Ниш,

Балканска традиционална медицина -приручник, Стојанка Ковачевић, Сремски Карловци,

Бијела лица несаница - збирка песама, Милена Дрпа, Модрича,

Гласови Балкана ,Петојезична антологија савремене поезије, Алтенка Сапунџиева, Левач, Бугарска,

Дуга искона -збирка песама, Филип Димкоски, Прилеп, Македонија,

Дуга искона -превод на бугарски, збирка песама, Филип Димкоски, Прилеп, Македонија,

Додир љубави -збирка песама, Марина Милосављевић, Ниш,

Живот је тајна -збирка песама, Душан Ковачевић -Батуља, Рума,

Зидине сузорочних погледа - збирка песама, Будимир Фрка, Нови Сад,

,Зорујем зору -збирка песама, Зорица Станковић, Ниш,

Из дневника Малекове –проза, Нада Малек, Панчево,

Искре духовности - духовна поезија, Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш,

Крик из дубине душе – збирка песама, Слободан Савић –Бели, Вукоши,

Модификација - збирка песама, Будимир Фрка, Нови Сад,

Небеске птице -збирка песама, Љиљана Фијат, Нови Сад,

На крилима орла - збирка песама, Љубиша Војиновић, Петроварадин,

Не скидајте тугу са кловновог лица -збирка приповедака, Драган Вилић, Америка,

Осећање принципа -збирка песама, Љиљана Фијат, Нови Сад,

Огњиште моје вековима траје - Зборник поезије, Мирослав Мишел Болтрес, Смедерево,

Од пакла до безнађа- аутобиографија, Слободан Савић –Бели, Вукошић,

Путовање кроз сећање 1,2 3- роман, Јелица Ивановић, Параћин,

Плодови живота - роман, Вера Александрић, Нови Сад,

Сети се Србине сети, како је часно за отаџбину мрети, збирка песама СКОР, Милош Иветић, Футог,

Србијаснки крој, збирка песама СКОР, Вера Цветковић, Книћанин,

Сусретања, збирка песама СКОР, Славица Тодоровић, Стајићево,

Срце једног песника -збирка песама, Вилоета Пенић, Дубље, 

Срце на камену- збирка путописних прича, Добрила Ристић, Ниш,

Тапија у бунару, Миле Костић, Врање,

Унин свет -књига за децу, Ружица Томић, Панчево, 

Хаљина од сонета -збирка песама, СКОР, Љубомир Глигорић, Нови Сад,

Цврчкова смрт -роман, Добрила Ристић, Ниш,

Чудна земља- збирка песама, Владисав Арсеновић, Шабац,

Шапат душе - збирка песама, Живорад Жика Милоичић, Јагодина,

У току 2016.године објављене су следеће књиге чланова Савеза (49 наслова, од тога је за 4
издавач Савез):



ИВАН ГАЋИНА, Задар, 
Хрватска

КОСОВСКИМ ЈУНАЦИМА

Надире Мурат, хришћанство раз-

ара

треба му харач поробљене раје,

али славна војска кнеза Лазара

Султану на мегдан поносно стаје.

Предају градова Турчин жели,

без битке хоће народ да покори.

Косово не дам, Лазар му вели,

до задњег даха Србин се бори.

Домовином мојом царује слобода,

Турчин неће даље од Косова

поља

потећи ће крв ко са брда вода,

све што буде било, Божја је воља.

На бојном пољу часно Србин

гине,

кад остави рало, он се сабље

вати,

да одбрани поља, брда и долине,

без уздаха болног испраћа га

мати.

Ко је српске крви и српскога рода

нека у бој пође, Косово га чека,

ко у боју падне, тај кроз вечност

хода,

само јунак живи после свога века.

П О Е З И Ј А
ЕПИГРАМИ

ПРОЗА

ПОЕЗИЈА

С
К

О
Р

Крв славних јунака низ Ситницу

тече

о Косову пољу слепи гуслар пева,

по три турске главе бритка сабља

сече,

Милошева кама под чадором сева.

Песме о јунаштву ветри пољем

носе,

божура црвених пуно поље равно,

у косовке младе расплетене косе,

Лазар и јунаци изгинуше славно.

ЈЕЛИЦА ИВАНОВИЋ, 
Параћин

БАДЊЕ ВЕЧЕ

Шириио се мирис тек испечене бундеве,
смешан с' врућим уштипцима,
а напољу снег све жешће веје.
На софри из котарчета извирују ман-
дарине,
јабуке, крушке и суве шљиве.
Овалним послужавником кочопере се
ораси,
бомбоне и друге ђаконије.
Ослоњен о зид куће
повећи бадњак стрпљиво чека,
пали се улична расвета,
приближава се Бадње Вече!

Одједном по снегу
чује се шкрипа разноликих корака
и дечија граја,
пас у боксу весело залаја.
Стари деда као младић хитро скочи,
из куће излете.

Баба свелим рукама зграби сито,
сва трепери од улоге и нестрпљења,
није јој лако, обредна представа
за неколико тренутака започиње.

Од раздрагане дечије вике

једва се чује дедино куц, куц куц.
И, гле, чим баба бадњак спази,

преко рамена домаћина
и иза њега петоро унучића
неста треме.
Одмах се у квочку претвори:
Уз кво, кво, кво, кво,
око синије корача и из сита на све
стране
баца пшеницу белицу,
бонбоне, шећерламе и по неку па-
рицу.
Унучићи као по команди њене ко-
раке следе.
Са раздраганих дечијих лица
разлева се пијукање, уз гласно
смејање.
Само мала Ема искаче из реда,
уз кво, кво и пију, пију,
разрогаченим окицама збуњено
трчи
од бабе, ка деди, брату, сестрама,
тетки, течи, тати и мами.
Дилему и збуњеност брзо раз-
реши,
поче да се по слами ваља,
гледа бомбоне и паре,
али малим ручицама згрће шећер-
леме...

Бадње Вече полако тече,
мало спонтано, а више по плану.

Светлост из запаљеног кандила,

испод иконе Светог Стефана,
лелуја по зиду,
а баби се чини да им то машу
душе њихових предака,
задовољни што су им потомци на
окупу,
у овом свечаном чину...
Уз општу какафонију,
пуцкетање ватре, јурцање деце,
вику њихових мама и тата,
низ бабине образе,
тромо су се котрљала два бисера,
док јој се у грудима све више раз-
левала

Богом дарована милина...



Бошко Барјактаровић, друга награда за песму Огњиште моје у брду крша, КК Расковник, два трећа места, За Богојављен-
ски крст и Он лајн најлепша песма 2016.г. Заступљен у 6 зборника
Валентина Вулић, Врбас, заступљена у 13 зборнка Војислав Трумпић, Јагодина, заступљен у 17 зборника а у Мркоњић
Града од стране КЛУБ УМЈЕТНИЧКИХ ДУША награђен је за Најбоља љубавна песма, Најоригиналнији афоризам, Топ 10
најбољих афоризама и Најдуховитија сатирична песма. Виолета Пенић, заступљена у 16 зборника. Прва награда за најсен-
зуалнију песму у зборнику Слатко пјанство љубави, Мркођић град.
Емилија Ема Живковић, Крагујевац, заступљена у 23 зборника, Прва награда у Мркоњић Граду.
Зорка Чордашевић, Франкфурт, Немачка,  НАГРАДЕ 1.Диплома за њубавну поезију Св. Трифун Мркоњић град, 2.Златни
траг Смедерево, 3.Бешеновачка приношења Манастир Бешенево, 4. Златна плакета и Диплома за пјесму године - Академски
критериј - Савез српске дијаспоре - Љубљана, 5. Награда града Вршца - Седам градова код Стерије. Заступљена у многим
зборницима и Антологији - ПЕЋ У ПЈЕСМАМА - Хаику Jahrbuch Њеначка.
Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш, 9 признања и награда, од чега Прва и престижна награда "Горчиво вино" за песму, ме-
ђународни фестивал песника, Мелник, Бугарска; Прва награда за поезију "Бранко Миљковић и скулптуру песника Бранка
Миљковића на Миљковићевим вечерима поезије и конкурсу "Између два света"; Трећа награда на конкурсу "Оловко не ћути",
Барајево 2016;  имала 23 промоције књига, превођена на бугарски, више пута заступљена у медијима и у 9 зборника.
Мила Марковић, Параћин, заступљена у 15 зборника, превођена на бугарски и арапски. Удружење књ. Србије, песма Нису
знали- прво место и Златан Карађрђев знамен; УК „Б. Миљковић“ Меморијална награда "Миомирка Нешић", Конкурс "ог-
њиште моје вековима траје", Уметнички клуб - "Расковник", Смедерево. Песма "станиште", освојила одличје "Витез од Рас-
ковник првог реда". Миомир Лакићевић, најбоља љубавна песма „Песма је најбоља с неба скривалица“ у Мркоњић граду,
песма По сатанској стопи- књ. награду за најоргиналнију сатиричну песму; Песма Албанска голгота 3. место у Алексинцу;
песма Света Петка- књ. награда као најбоља традиционална песма. Заступљен у 30 зборника и часописа.
Момчило Јањичић Момос, Инђија, Књижевна награда за најлепшу љубавну песму, Мркоњић Град, 2016. Заступљен у 5
зборник. Мирослава Мира Цветковић, Смедерево. заступљена у 6 зборрника, ПОВЕЉА за велике заслуге „МИЉКОВИЋЕ-
ВИХ ВЕЧЕРИ“ ПОЕЗИЈЕ – Ниш; НАГРАДА „СМЕДЕРЕВСКИ ОРФЕЈ“ за најбољу песму завичајних песника у оквиру манифе-
стације СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН. Мирослав Мишел Билтрес, Смедерево. Присуство на књижевним
манифестацијама и догађајима:  седамнаест књижевна манифестација. Објављени радови у: три антологије,  тридесетдевет
зборника, руковети и алманаха, три билтена. пет ПДФ издања, два часописа за уметност и културу. Добио је 15 повеља, по-
хвала, плакета и захвалница, од којих издвајамо: КЊИЖЕВНА НАГРАДА за најљепшу љубавну пјесму „о нади“ - КЛУБ
УМЈЕТНИЧКИХ ДУША – Мркоњић Град и ПОВЕЉА за очување културне баштине у оквиру међународног књижевног сабора
„ЋИРИЛИЦА ОГЛЕДАЛО СРПСКОГ ЛИЦА“  у име Црквене Општине Велики Поповац, СО Петровац на Млави, Народне биб-
лиотеке „Ђура Јакђић“ – Петровац на Млави и Огранка Вукове Задужбине Београд – Велики Поповац.
Љиљана Глигоријевић, Смедерево. Заступљена у 35 зборника, две антологије, два билтена, четири ПДФ зборника, пет ме-
дија и сајтова, рецензент у две књиге,  коректор и лектор у две књиге. КЊИЖЕВНА НАГРАДА за најљепшу љубавну песму „о
чежњи“ - КЛУБ УМЈЕТНИЧКИХ ДУША – Мркоњић Град, седам захвалница и неколико повеља и плаката за књижевни рад.
Гордана Миљковић, Параћин. Заступљена у 10 зборника. Добила ПОвељу за велике заслуге „Миљковићевих вечери“ у
Нишу; Диплому  КК „Душан Матић“, као и неколико похвала и захвалница. Даринка Томић, заступљена у 10 зборника, прево-
ђена на бугарски језик, треће место у Ћуприји КК „Душан Матић“, Повеља КК „Бранко Миљковић“ Ниш, још две дипломе.
Драгица Бека Савић је заступљена у 13 зборника, освојила је: Награда „Милош Шубариички“ за 1.место на  37. Песничким
стазама, Кикинда; Књижевна нграда за љубавну песму, КУД Мркоњић Град, 2016.; Трећа награда на песничком конкурсу
„Сремскокарловачки песнички бродови“, Сремски Карловци 2016.; Награда СПЦ за најдуховнију дечију песму на 23. Међуна-
родном фестивалу песника за децу „Булка“, Црвенка 2016. Јасна Стојановић, Параћин, 1. награда жирија у Ћуприји и КК Д.
Матић. Заступљена у 2 зборника. Радмила Милојевић, Параћин, заступљена у 27 зборника, 3. место КК Д. Матић Ћуприја
за поезију, Најосећајнија љубавна песма , диплома, Мркоњић град. Виђе похвала и захвалница. Ратко Рале Белић, Суб-
отица, заступљена у 25 зборника, учесник 25 књ. манифестација, добитник у Ћуприји- на песнички маратону -II место пуб-
лике и неколико похвала. Ружица Томић, Панчево,  имала 5 промоција књиге у основним школама, обдаништима и
библиотеци у Нишу, Панчеву, Јабука, Луковска Бања, Панчевачкој библиотеци. Објављене су ми песме у 5 зборника.  Филип

Димкоски, Прилеп, Македонија, Учествовао на 18 манифестација и више пута заступљен у медијима, заступљен у 8 елек-
тронских часописа и зборника, Награде: трећа на међународна награда „Мелничке вечери поезије“, Бугарска и друга за
најбољу песму „Сви смо ми божија деца“, на сајму књига у Београду Марина Милосављевић, Ниш, има 8 промоција, заступ-
љена у 12 зборника и два пута заступљена у новинама. Милена Дрпа, Модрича, Р. Српска. Награде: Песничко пролеће Чу-
карица 2016, Београд (друга награда за песму у категорији родољубива поезија); Међународни илиндански пјеснички сусрети
''Прљача 2016'' Дервента (трећа награда за песму); Мелнишке вечери поезије 2016, Мелник, Бугарска (прва награда за хаику
пјесму). Зорица Станковић, Ниш, II награда за љубавну песму у Јабуци код Панчева; II награда у Ивањици; III награда на
фестивалу "Песнички вез" у Сокобањи. Нада Малек, Панчево, заступљена у 5 зборника, учесник 6 књ. Манифестација, има
неколико прилога у медијима. Иван Гаћина, Задар, Хрватска, заступљен у 65 међународних зборника (Италија, Хрватска,
Словенија, БиХ, Бугарска, Румунија) и 13 међународних часописа. Добитник бројних међународних награда (три прве, седам
других и једну трећу).

Велики број чланова Савеза је заступљено у до 10 различитих зборника!

ГОСТОВАЊЕ   САВЕЗА  КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ 
НА ФЕСТИВАЛИМА, ПЕСНИЧКИМ ВЕЧЕРИМА, И БРОЈНИМ  МАНИФЕСТАЦИЈАМА



ГОСТОВАЊЕ   САВЕЗА  КЊИЖЕВНИКА У
ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ НА ФЕСТИВАЛИМА,

ПЕСНИЧКИМ ВЕЧЕРИМА, И БРОЈНИМ  МАНИФЕСТАЦИЈАМА

Дана 25.03.2016.године, у Новом

Саду у УНП, организовано је обеле-

жавање 17-годишњице од почетка

НАТО агресије, поводом чега је

уприличено књижевно вече родо-

љубиве поезије, посвећено обеле-

жавању годишњице НАТО агресије.

Тим поводом, песме су говорили

бројни чланови и пријатељи Савеза. 

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

21.03.2016. - Организовано
песничко дружење песника
Миљане Игњатовић Кнеже-
вић и Зорана Маслаковића у
Јавној библиотеци Дољевац у
оквиру традиционалне мани-
фестације "Упознајмо пес-
нике нашег окружења".
Медијски пропраћено.

23.06.2016. - Организован су-
срет у Дечијем позоришту са
писцима из дијаспоре - "Сед-
мица" из Франкфурта на
Мајни, које је довео председ-
ник овог клуба Љубиша
Симић и који је претходно го-
стовао у НКЦ. 

У сарадњи са УК "Чегар" и
ОСН, огранак Ниш је учество-
вао у организацији "Миљко-
вићевих вечери поезије 2016."
дана 08.10.2016. 

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

Велики број чланова је учествовао
на културној манифестацији у Мрко-
њић Граду коју организује КЛУБ

УМЈЕТНИЧКИХ ДУША

Неколико чланова је учество-
вало и награђено на „Мелнич-
ким вечерима поезије“,
Бугарска

12.02. 2016. - Полагање

венаца песника из Ниша на
гроб Бранка Миљковића у
Београду први пут после 55
година. Гостовање уз читање
поезије у Удружењу књижев-
ника Србије. Од присутних
осам песника из СКОР-а биле
Мињана Игњатовић Кнежевић
и Љиљана Митровић. Више-
струко медијски пропраћено,
председница Огранка уче-
ствовала на ТВ "Белле Амие"
у емисији "Из савим другог
угла", где је говорила о по-
сети, СКОР-у и односу Града
према култури.

8.05.2016. - Председница СКОР-а
Снежана Алексић, гостовала испред
Савеза у Рибарској Бањи на из-
ложби уметника Пенкова, где је са
групом писаца Бугарске национал-
ности читала своју поезију од слике
до слике уметника.

12.12.2016. - Чланови
Огранка Ниш су гостовали на
радио станици Глас Епархије
Нишке, духовна поезија.

У Новом Саду, дана
14.04.2016.године, на Новосад-
ском Сајму, у оквиру програма
Банатског културног центра,
многи чланови Савеза су уче-
ствовали на 7. Европском
Фејсбук песничком Фестивалу
при Међународном салону
књига, а Савез је као најзаступ-
љенија организација из обла-
сти културе добио захвалницу.

Огранак Врање




