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билтен Савеза књижевника у отаџбини и расејању

ТРАГОВИ ДУШЕ

Председник савеза ИГОР СТАНКОВИЋ

Панонски бисери 2014,  посета музеју града

Оља Петровић, гитариста из Новог Сада.

У дане 27. и 28.09.2014.године, у Новом
Саду и Петроварадину, у организацији
СКОР-а, одржана је Осма међународна
уметничка колонија "Панонски бисери". На
колонији је било присутно педесетак 
уметника разних профила из Србије
и иностранства.

Змај Јовина улица у Новом Саду

Промоција зборника у просторијама КЦНС

IV



Ранка Срдић Милић - представник

Градског одбора за културу града Новог Сада

Уручење пехара  председници огранка Ниш

Зорици Станковић

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА САВЕЗА 

ПОВЕЉЕ, за изузетан допринос у раду

Савеза – већа популаризација и 

подизање угледа Савеза, додељене су : 

•Станковић Гордана, вокални солиста,
Врање
•Културни центар Новог Сада, Нови
Сад
•Удружење новосадских пензионера,
Нови Сад

ПЛАКЕТЕ, за запажене резултате на

другим  конкурсима, манифестацијама

и такмичењима, ван активности Савеза

: 

•Драгаш Немања, Београд 

•Ђапо Мирјана, дистрикт Брчкo

•Игњатовић Кнежевић Миљана, Ниш 

•Петровић Братислав, Бела Паланка

•Фијат Љиљана, Нови Сад 

•Чордашевић Зорка, Франкфурт, Не-

мачка 

ЗАХВАЛНИЦУ, за изузетан допринос у

раду Савеза - материјални допринос у

реализацији активности Савеза : 

•Градска управа за културу Града Новог

Сада, Нови Сад

•Лито Студио, Нови Сад

ДИПЛОМУ, за изузетан допринос у

раду Савеза - највећи број објављених

ауторских дела у претходној години 

додељена је :

•Петровић Братислав • Фрка Будимир 

СЛИКА, за изузетан допринос у раду

Савеза - проширење, побољшање и 

реализовање делатности Савеза:

•Драгољевић Борка – члан Савеза

•Гргуревић Сандра – секретар Савеза

•Петровић Братислав – председник

Огранка Бела Паланка

Игор Станковић, Горјана Ана Дабић, Душан

Живковић

Савез је доделио повеље, плакете,за-
хвалнице, дипломе и слике следећим-
члановима: 

Дан СКОР-а, 5.април, обележен је

како у централи, тако и у већини

огранака.

У Новом Саду је дана

05.04.2014.године у просторијама

УНП, одржана Свечана додела на-

града и признања. Након про-

славе, приређен је коктел.

Дана 05.04.2014.године у просто-

ријама Нишког културног

центра, одржана је прослава у

којој су осим чланова Савеза,

учествовали многобројни гости

уз богат музички програм. По ов-

лашћењу Председништва, пред-

седник Огранка Београд 

Радисав Пантелић уручио је

Пехар за најбољи огранак пред-

седнику Огранка Ниш Зорици

Станковић. На крају програма

сви су се почастили "СКОР" тор-

том уз пригодан коктел. 

Програму су присуствовали и

чланови Огранка Врање.



Прослава је организована и у

огранцима Савеза: Бабушница и

Смедерево

П
ЕХАР, за изузетан допринос

у раду Савеза - за најбоље

остварене резултате у току

претходног периода од годину дана:

Огранак Ниш – Станковић

Зорица, председник Огранка

Огранак Београд

ПРОМОЦИЈЕ ЗБОРНИКА

“САЗВЕЖЂА 12” И “ПРИНЦИПОВАЊЕ”

Н О В И С А Д

Промоција зборника „Принциповање“ одржана је дана 23.12.2014.

године, у времену од 19,00 до 20,30 часова у сали „Трибина младих“ 

Културног центра Новог Сада, у Новом Саду, Католичка порта 

У музичком делу програма учествовали су ученици и професори 

музичке школе „Исидор Бајић“ из Новог Сада, као и гуслар Марко

Шћепановић из Београда. На крају промоције је послужен  коктел.

Скупу су присуствовали и два

члана из Београда и по једна

чланица из Старе Пазове, 

Сокобање и Надаља.

У музичком делу програма 

учествовали су 

Гордана Станковић вокални 

солиста из Врања и 

Гајдош Золтан пијаниста из

Новог Сада. 

На крају промоције је 

послужен коктел.

Промоција зборника „Сазвежђа 12“ 

одржана је дана 10.11.2014.године,

у времену од 18,00 до 20,00 часова

у сали „Трибина младих“ Културног

центра Новог Сада, у Новом Саду,

Католичка порта 1.



ПРОМОЦИЈА "САЗВЕЖЂА 12" и  у БЕОГРАДУ, 
19. октобар 2014.

Промоција зборника „Сазвежђа 12“
одржана је дана 19.11.2014.године у
времену од 18,30 до 20,00 часова, у
просторијама „Галерија 73“, 
у Београду, улица Пожешка број 83а.
На промоцији су присуствовали и
чланови из централе (Нови Сад). Му-
зички део програма употпунили су вокални солиста Гордана Станко-
вић из Врања и пијаниста Мирослав Ђоловић из Београда. Након
промоције уприличен је коктел за
учеснике и посетиоце.

В РА Њ Е

ПРОМОЦИЈА "САЗВЕЖЂА 12" и "ПРИНЦИПОВАЊЕ" У ВРАЊУ, 
03.12.2014.године

Промоција зборника „Сазвежђа
12“ и прва промоција зборника
„Принциповање“, одржана је
дана 03.12.2014.године, пово-
дом Дана особа са инвалидите-
том, у Дому удружења
пензионера у Врању. Приређен
је богат књижевни и музички
програм, као и
коктел, након званичног дела. Програм је пропратила екипа РТВ
Врање, која је емитовала извештај, и ТВ „Фокус“ из Врања, која
је снимила целокупан програм и емитовала једночасовну еми-
сију.

ПРОМОЦИЈА "САЗВЕЖЂА 12"
у КИКИНДИ, 
23. децембар 2014.године

Промоција зборника 
„Сазвежђа 12“ одржана је дана
23.12.2014.године у времену
од 18,00 до 19,00 часова у
сали културног центра Ки-
кинда, Трг српских доброво-
љаца 1, у организацији
Огранка Кикинда. 

К И К И Н Д АБ Е О Г Р А Д

Дана 16.12.2014.године, 
у времену од 18,00 до 19,00
часова, у просторијама 
„Галерија 73“ у Београду,
Пожешка 83, у организацији
Огранка Београд одржана је
промоција зборника 
“ПРИНЦИПОВАЊЕ” 

Промоција зборника
„Сазвежђа 12“, одржана је
дана 21.10.2014.године, 
у времену од 17,30 до 19,00
часова у сали Дечије 
библиотеке у  након промоције
уприличен је скроман коктел.

Н И Ш

Дана 21.01.2015.године, у Гале-
рији Дома културе у Бабушници,
Огранак Бабушница је одржао
промоцију зборника 
"Принциповање", чији садржај
чине песничка остварења око 60
аутора из Србије 
и иностранства, учесника 
8.међународне уметничке коло-
није "Панонски бисери", одржане
у Новом Саду и Петроварадину
у дане 27. и 28.септембра
2014.године, поводом обележа-
вања стогодишњице од почетка
Првог светског рата.

Б Е О Г Р А  Д 



Промоција књига Вере Цветковић  и

Стојанке Ковачевић

Б А Б У Ш Н И Ц А

С М Е Д Е Р Е В О ПРОМОЦИЈЕ

КЊИГА 

ЧЛАНОВА 

САВЕЗА

Д
ана 05.03.2014.године, у про-

сторији Америчког кутка у биб-

лиотеци „Бора Станковић“ у

Врању, одржана је промоција прве

збирке песама Љубомира Тројановића

„Живот или грешка“, под покровитељ-

ством  Полицијске управе Врање.  О

књизи и аутору говорили су начелник

ПУ Врање Слађан Велиновић, проф.

др. Момчило Златановић – рецензент и

Воја Микић испред  Удружења  за очу-

вање традиција Срба „Записи“ у

Бујановцу, као издавач. Обезбеђена је

музичка пратња Братислава Давидо-

вића на клавијатурама. Програм је во-

дила и песме читала ПР ПУ Врање

Милена 

Димитријевић. Пре промоције аутор

књиге је дао интервју РТВ Врање, који

је емитован истог дана и још неколико

наредних дана, а о промоцији књиге је

било у вестима и дневнику РТВ Врање. 

Д
ана 29.03.2014.године у времену

од 18,00 до 19,30 часова, у про-

сторијама МЗ „Дунав“, Београд-

ски кеј 19а, 

одржана је промоција збирке песама

„Буре барута“, аутора  Глигорић Љубо-

мира из Новог Сада. Одзив је био 

задовољавајући. Након промоције

уприличен је коктел.

Д
ана 03.04.2014.године у вре-

мену од 19,00 до 21,00 ча-

сова у сали Културног

центра Новог Сада, Католичка порта

1, одржана је промоција збирке пе-

сама „Казна без злочина“, аутора

Иветић Милоша из Футога. Промо-

ција је била изузетно посећена и ме-

дијски пропраћена, а након

промоције је уприличен коктел.

Д
ана 17.11.2014.године, у вре-

мену од 19,00 до 20,00 ча-

сова, у Ликовном салону

Културног центра Новог Сада, одр-

жана је заједничка промоције 2

збирке песама: љубавне песме

„Створили смо љубав“ Вера 

Цветковић, Книћанин и рефлек-

сивне песме „Трска на Дунавцу“,

Стојанка Ковачевић, Сремски Кар-

ловци. Музички део програма су чи-

нили наступи Гордане Станковић,

вокалног солисте из Врања и Оље

Петровић, гитаристе из Новог Сада.

Одзив публике је био задовоља-

вајући. Програм није био медијски

пропраћен. Након промоције 

уприличен је богат коктел.

Тадија Ераковић-рецезент књиге Милоша

Иветића

Дана 28.11.2014,године, СКОР,
Огранак Смедерево је у про-
сторијама Интер медија
Центра Србије, у Смедереву,
представио зборник Савеза
под називом "Сазвежђа 12" у
коме су заступљени сви 
чланови огранка.
Пратећи део програма била је
својеврсна изложба свих до
сада објављених књига наших
чланова Огранка Смедерево.
Промоцији је присуствовао и
Радисав Пантелић, 
председник Огранка Београд.
Музички интермецо употпу-
нила су два маестра: Борис
Машић, вокални солиста и
Бојан Ђукић, виртуоз 
на гитари.
Након промоције уприличен је
богат коктел.

Промоција зборника 
Принциповање” у Бабушници



VIII МЕЂУНАРОДНА УМЕТНИЧКА 
КОЛОНИЈА "ПАНОНСКИ БИСЕРИ"

На средини програма, који је трајао
око два сата, пројектован је филм
„Балада о млеку“ наведених филм-
ских режисера. Након тог дела, учес-
ницима је организован бесплатан (о
трошку Савеза) ручак у ресторану
"Наша тврђава" у подножју тврђаве
у Петроварадину (преко пута ВМЦ),
уз звуке хармонике Бранка Ђукића
из Футога. Представницима
огранака (Бела Паланка, Београд,
Врање, Ниш и Смедерево) обезбе-
ђен је смештај (преноћиште са до-
ручком) у наведеном ресторану.
Након ручка и дружења, учесници су
у Новом Саду посетили изложбу екс-
перименталних фотографија Савић
Жељка, из Н.Сада, а потом су на
„Трибини младих“ присуствовали
промоцијама збирке пословица, по-
словичких поредби и изрека „Срећа
у плитком џепу“, Миле Костића Дуб-
нице из Врања и збирке песама
„Распеће“ Марије Миленковић Маце
из Ниша. У музичком делу програма
наступили су Александар Јањић и
Гордана Станковић, вокални солисти
из Врања. По завршетку званичног
дела првог дана програма, учесници
су факултативно обилазили град у
вечерњим часовима. Другог дана,
учесници су се окупили у Петровара-
радину, на тврђави, на простору ис-
пред "Сата", потом су се на два
платоа представљали радовима на
тему Колоније. У музичком делу про-
грама гитару је свирала Оливера
Петровић из Новог Сада, а учестово-
вала је и вокални солиста Гордана
Станковић. По завршетку званичног
дела, другог дана, учесницима је
обезбеђен бесплатан обилазак Му-
зеја града, где су имали прилике по-
сетити поставку изложбе „Живео
живот“, која говори о животу у СФРЈ.
Потом је програм затворен обраћа-
њем руководства Савеза. Програм је
медијски пропраћен (РТВ Нови Сад
и Канал 9). Представницима
огранака исплаћени су и путни
трошкови (по 3.000 динара за
огранке Београд и Смедерево и по
5.000 динара за огранке Бела Па-
ланка, Врање и Ниш). Колонији није
присуствовао ниједан члан Огранка
Кикинда. Од радова са колоније при-

ређен је зборник "Принциповање".

У
дане 27. и 28.09.2014.године, у Новом Саду (Дунавски парк и Културни

центар Новог Сада) и у Петроварадину (Петроварадинска тврђава), одр-
жана је Осма по реду међународна уметничка колонија под називом „Па-

нонски бисери“. Колонији је присуствовало око 60 уметника, а поред песника и
писаца учествовало је двоје сликара, као и два филмска режисера (Драго Ла-
тиновић, Футог и Илија Галоња, Нови Сад). Првог дана учесници су се окупили
у Новом Саду, Дунавски парк, крај фонтане „Дунавска нимфа“, након чега су по-
служени коктелом крај Салетле, и том приликом им је подељен и трећи број
Билтена "Трагови душе". На том простору је отворен програм обраћањем руко-
водства Савеза, а задата је и тема Колоније - Принциповање. Потом су учесници
имали свечани дефиле улицама Дунавска-Змај Јовина-Трг Слободе-Католичка
порта, до зграде Културног центра Новог Сада, где су се у сали „Трибина мла-
дих“ представљали. Музичку паузу је употпунио господин Гајдош Золтан, пијани-
ста и корепетитор балета Српског народног позоришта. 



О
гранак у Белој Паланци је формиран 28.01.2014.године а за председника је постављен Братислав Петровић.

Огранак је угашен дана 08.11.2014.године, након што је Братислав Петровић дао оставку на функцију, и тада је

формиран Огранак Бабушница, а на чело огранка је постављена Вера Цветановић из Бабушнице, нови члан 

Савеза.

ФОРМИРАНИ ОГРАНЦИ      ВРАЊЕ, СМЕДЕРЕВО  И БЕЛА ПАЛАНКА

С
авез књижевника у отаџбини и расејању  је учествовао на јавном конкурсу Градског завода за културу

града, Нови Сад за суфинансирање издаваштва и пројеката, а прошли смо са пројектом „Осма међу-

народна уметничка колонија „Панонски бисери“.

Градска управа за културу града, Нови Сад, је почетком 2014.године објавила јавни конкурс за суфинансирање раз-

личитих пројеката, између осталог и издаваштво. Суфинансирање је могуће до 70% од тражене цене. Један од услова

конкурса је да правно лице које конкурише мора бити регистровано као предузеће са издавачком делатношћу као при-

марном, и са адресом на територији АП Војводине. СКОР је регистрован као Савез књижевника, те издаваштво није

примарна делатност, али је седиште у Новом Саду, те смо учествовали на конкурсу са пројектом „Осма међународна

уметничка колонија „Панонски бисери““. Ове године смо, по други пут, добили новчана средства од државе за одржа-

вање Колоније и то износ од 150.000 динара. Такође, на истом конкурсу, добили смо и износ од 120.000 динара за по-

требе суфинансирања објављивања књиге „Трагом братства Иветић“, аутора Иветић Милоша из Футога, издавач СКОР.

Градском заводу за културу града су редовно достављени Извештаји о утрошку средстава.

СКОР НА КОНКУРСУ  Градског завода за културу града, Нови Сад

Огранак у Смедереву је формиран 02.03.2013.године а за председника је постављен Мирослав Болтрес. Огранак није

имао посебних активности у току 2014.године, те се од њих очекује бољи рад у току 2015.године.

Крајем 2013.године, тачније 15.11.2013.године, наново је (по други пут) формиран Огранак Врање. За председника

Огранка постављен је Бојан Митић, млади песник који је показао ентузијазам у раду Савеза. Дана 12.09.2014.године,

једногласном одлуком Председништва, за новог председника постављен је Љубомир Тројановић.

ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА

На седницама Председништва Савеза у току 2014.године једногласно су примљени следећи чланови, укупно 46

њих : 

Aна Жигић (Нови Београд), Антон Ловрић (Ниш), Бранислав Ђинђиновић (Београд), 

Бранислав Филиповић (Београд), Велимир Ковачевић (Нови Сад), Вера Цветановић (Бабушница), Горјана Ана Дабић

(Београд), Доринка Симић (Ниш), Драгица Добријевић (Смедерево), Драгица Савић (Бачка Паланка), 

Душан Живковић (Београд), Јелена Божиловић (Бабушница), Јелена Јовановић (Велико Градиште), 

Јованка Новковић-Перге (Сремска Митровица), Катица Бабић (Нови Сад), Љиљана Глигоријевић (Житковац)  

Љиљана Марић (Смедерево), Љиљана Митровић (Ниш), Љубинка Златковић (Ниш), Љубинка Светозаревић (Ниш),

Љубомир Тројановић (Врање), Маја Томић (Богатић), Марија Миленковић (Ниш), Милица Аранђеловић (Панчево),

Милојка Јововић (Подгорица, Црна Гора), Милорад Куљић (Стари Лединци), Милосав Влајић (Младеновац), Милош

Елек (Београд), Миодраг Томић (Божињевац), Мирјана Цветковић (Смедерево), Мирјана Хемун (Сремски Карловци),

Мирослав Ђоловић (Београд), Мирослава Цветковић (Смедерево), Наталија Карић-Слијепчевић (Смедерево), Никола

Станковић (Београд), Оливера Носов (Орљане), Оливера Шестаков (Београд), Петар Ћирић (Перлез), 

Радомир Станојковић (Врањe), Слађана Недељковић (Врањe), Слободанка Митровић (Ниш),  

Снежана Алексић Станојловић (Нови Сад), Снежана Милошевић (Врање), Срба Ђорђевић (Врање), 

Стојан Марјановић (Београд), Тања Трашевић (Ниш)
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Миљана  Игњатовић Кнежевић

РАЗГОВОР О РОДОЉУБЉУ

Дозволите ми да будем родољуб, 

да у рупама од бомби и Томахавк

ракета

поново посејем траву и цвеће да

процвета

и знај да ме сваки увели и 

сасушени

или венац од свежег цвећа

на неко време под сиренама и 

бомбама

са болом у срцу и тугом подсећа.

Допусти ми да будем родољуб!

Ма што те уопште и питам?

У својој земљи ћу живети и 

срећније и боље

него по туђини да скитам.

Овде ћу плакати само заједно 

са кишом из нашега  неба

и јести од нашег брашна, од нашег

жита

топлу, мирисну на слободу, корицу

хлеба.

А теби да кажем ово могу,

ма где ћеш дом твој свити

да земљи својој се вратиш,

немој се по свету губити или

крити, 

ако ни због чег другог онда да

барем знаш

да ће ти уз славне претке твоје

вечита кућа бити.

Да се отаџбина воли и брани

никоме, па ни мени, у ствари доз-

вола и не треба.

Родољубље  је у срцу, у коренима,

икони славској и дому испод

српскога неба.

Љубомир Тројановић

ПРИЧА ГОЛЕМА                                                                                  

Ако си Борина дела прочитаја                                                    

и све песме Станишине слушаја                                                

ако те је Бакијина труба веселила                                              

а Јустинова теолошка реч научила                                                

неће ти је тешко Врање да разумеш                                           

н кд као Митке због младос кунеш                                             

или кд како Коштана играш вешто                                             

изеди самсу пропећ или такво нешто                                         

па нека ти уживо поје Марковић Чеда                                       

нека те убава Врањанка кроз трепке

погледа                            

а Ивана Тасић те гласом из мртви

дигне                                  

док Цера прича да ће Бору да пре-

стигне                                 

Каце Карамингине песме има у уши да

ти уденује                   

а тебе има драги Бог да погледа и да

чује                                        

док Морава дзмни а петлови појев                                           

Зијин кларинет свири тнко а Миланова

труба труби                 

тг ће се распаметиш и ће ти утрнев

зуби                                 

а Севдах ће по цел свет да поје и коло

да води                      

салте овдек влас узаврела и не знаје кој

кога оноди                

Шаф анимира а сликари прс и плева                                          

све се помешало како свињски црева                                      

млозина ће Врање да ти дочарав                                                          

млозина ће те разочарав                                                                                           

затој искочи на Пржар па запој                                                            

Волела ме једна Врањанка   

нит` је Софка, нит` је Коштана

већ најлепша Лела Јелена

али неће те спаси ни кафана

јер даншње Врање је прича голема

Вера Цветановић

У МУДРОСТИ ТИШИНЕ 

Од мрака до сиве измаглице

неизвесност претварам 

у мирну реку 

Безгласја словесности све више 

Омамљеност благог неизмерја

ко васкресења узнесена

у озареном сјају замирише 

Чак и лицимерне маске 

желе да их успава 

спонтана игра месеца

у овом несталном варљивом свету 

Да ли их то мање худим чини

Не желим да моја 

Вера у боље сутра одрасте и остари

Зато пуштам све немире и зебње

да ме у очи право гледају 

И када ми крв прокључа

и срце јаче закуца полако изађу ван. 

Зорица Станковић

МИРИС ЈОРГОВАНА

Док звезде,слажу узглавља,

манастирска звона јече.

Опија мирис јоргована,

помешан са огњем, узаврелих 

пољубаца.

Љубавици, оковани жудњом.

маме зреле,сочне јабуке из недара

долином се разлежу уздаси на 

месецини.

Стидљиво ,

месец се полако завлачи иза облака.

Призива зору.

Остаде,

недопевана песма,

недоречене речи,

казује пој петлова!!!



Мирослав Мишел Болтрес

ВЕЧИТО ПЛЕМСТВО УМА

Има оних давнашњих тајни које

често 

Вешто кријемо и од нас самих... 

Има оних сазрелих сазнања да је

дошло 

Време право да обелоданим их... 

То ћу учинити управо сада:

...........................................

- У венама мојих славних предака 

Некада је текла крв плава... 

У праху се обурвавали векови, од-

нела нас

Све којекуда - Лета - река од забо-

рава...

У мени данас пламти вечито плем-

ство ума: 

Духовне спознаје се уздижу до да-

леко 

Сазнајних истина од постања све-

това...

Тело нам свима временом

незауставно стари и пропада

А, мисао надјачава и у једниство

спаја 

На граничном рубу свих постојећих

егзистенција 

Што васиона насељава сажимајући

све у једну 

Божанску промисо: 

- Љубав је сврха постојања - 

Чист ум је најсветлија круна! - 

Све су наше мисли дар створитеља!

............................. 

Хвала ти на свим тим даровима

Небески Оче над нама!

ПРЕДСТАВЉАМО ОГРАНАК

СМЕДЕРЕВО

Чланови Огранка Смедерево су:
Председник огранка: Мирослав Болтрес и чланови : Драгица Добријевић,
Љиљана Глигоријевић, Љиљана Марић, Миомирка Нешић, Мирјана 
Цветковић, Мирослава Цветковић, Наталија Карић -Слијепчевић, 

Мирослав Мишел Болтрес, боготражи-
тељни песник сербски, рођен је трећег
дана месеца јулија 66. године двадесе-
тог века у Смедереву. 
Пише класичну поезију, хаику, рубаије,
кратке приче и записе, афоризме. Прву
Збирку „365 хаику песама за добар дан
и лаку ноћ“ објавио с' јесени 2011. 
године обележавајући 30 година књи-
жевног рада.
Фрагментарно (са по неколико песама)
превођен на руски, италијански, 
енглески, јапански и арапски језик; 
заступљен у више од стотину 
зборника, руковети, алманаха, 
присутан на бројним песничким 
манифестацијама, фестивалима, 
сусретима, маратонима, 

промоцијама...

Учесник Првог европског Фејсбук 

фестивала у Новом Саду 2010. године.
Почаствован са више књижевних 
награда и признања до данашњих
дана.

МИРОСЛАВ МИШЕЛ БОЛТРЕС       председник огранка СМЕДЕРЕВО

Члан је Савеза књижевника у от-
аџбини и расејању (СКОР) и пред-
седник Огранка Смедерево, а члан
је и Књижевног клуба „Мирослав
Мика Антић“ из Инђије, Удружења
Балканских Уметника и Хрватског
књижевног друштва (ХКД) из Ријеке
и Независног удружења новинара
Србије (НУНС).
Збирку боготражитељних песама
„Благост божијег гнезда“ објавио је
2014. године у издању УК Расковник,
a збирку „Крик“ (посвећена борби
против наркоманије) у ПДФ издању
Удружења Балканских Уметника по-
четком 2015.
Један је од оснивача и председник
Уметничког клуба РАСКОВНИК,
Смедерево, Србија.
Данас живи, пише и ствара, још
увек, у Граду Смедереву, на десној
обали Дунава.

Мирослав Мишел Болтрес

ЛАВИРИНТ СЕЋАЊА

У лавиринту многоликих
сећања
често ми се враћа једна слика
из мог чароликог детињства:
Слепа девојка на харфи
свира
мелодију заборављену, сетну
у хладу топола на обавли Ду-
нава...
Ми, још тада, разиграни мали-
шани
гологузи и блатом попрскани,
жабице каменчићима по води
бацали...



Љиљана Марић

ДА МЕ СТВАРНОСТ НЕ
СЛЕДИ 

Уморила сам се трагајући
врата твог света тражећи  
рукама облаке сам хватала
и гнездо љубави свијала 
из безнађа наду враћала

Мостове спајања од снова сам
градила
преко њих ме носили ветрови 
до нашег гнезда љубави

Отварам прозор времену
да чујем твоје поруке
тражи ли и срце твоје
љубав безвремену и вечну

Уколико икада за мене
имало засија топлине код тебе
Дунав ће је донети 

Бојим се да ме не следи

хладноћа празне стварности

Мирјана Мирча Цветковић

УХВАТИЋУ...

Ухватићу месец за рог
да му откинем парче.
Мора да је од сира,
рече ми ноћас маче.

Ухватићу сунце за прст,
за онај зрачак што бљешти,
да ми исплете дугу.
Кажу да прсти му вешти.

Ухватићу кишу за кап.
ону што с облака кану,
да језеро направим теби
овде на моме длану.

Ухватићу маглу за скут,
мекани, лагани плиш,
сашићу хаљину чудну,
гледаш, а не видиш.

Ухватићу тебе за осмех
и кад би плакати хтео
да ти га вратим понекад,
а некад украдем цео.

Миомирка Нешић

ЖЕЉА

Желим да ме у меком до бола
чудном и неизрецивом несазнају
озаре најтоплије очи

Очи боје праскозорја

Очи милоште и доброте
довољне да цео свет покрну

Једине кадре
да осветле мрачне несагледице

Очи што гледају продорно
са оне стране постојања

И узалуд

на вододелници светова
покушавам да умакнем замкама
у које ме снови заплићу

Мирослава Мира Цветковић

БАНАЋАНСКО КОЛО
(Васку Попи навезено)

Звони јутро шоровима
у облим говорним тоновима.
Патка, дуговрата, бела,
са облака слетела;
у песми се настанила;
у бари немир гасила.

Разапет између земље и неба,
под шеширом, због јаре што вреба,
бркати паор оре
бескрајно зелено море.

Још са небом у очима,
у веселим бећарским ноћима,
скупља сићане бисере
кад излазе из тамбуре.
Заплете банаћанско коло;
„аој, лоло, ко те не би вол'о!“

Упрегне у ветрове,
па потера до зоре
гиздаве чилаше -
да га виде снаше.
Хвата звезде падалице
док склањају своје лице.
Баш „не воле“ ружокрадице.

Често се кошава
на Банат обрушава,
Шамара, удара, брише.
Ал' и сунце уме да га крунише
и начини од злата јабуку.
Узме га за руку

и у песму одене.

Драгица Добријевић

ЦВЕТ И ПЧЕЛА 

Расцветала трешња бела,
долетела на цвет пчела,
напила се од нектара
па са трешњом резговара.

Поклони ми мало праха
захвална ћу теби бити,
ти ћеш мене нахранити,
а ја тебе опрашити

Кад плодове твоје зреле,
гладне птице буду јеле,
коштице ће расејати
па ћеш свуда изницати.



Чланови Огранка Врање су:
Председник огранка: Љубомир Тројановић и чланови : Бранка Марковић, Ка-
тарина Стаменковић, Зоран Недељковић, Миле Костић, Миодраг Томић, Сне-
жана Милошевић, Срба Ђорђевић.

ЉУБОМИР ТРОЈАНОВИЋ 
(Председник огранка)

Рођен је 28.03.1963.г. у с. Бараљевац.
Основну школу завршио у с. Кленике и
Гимназију у Врању.
Ожењен је и има три сина.
Живи у Врању, где и ради у Полицијској
управи као форензичар.
Објавио је збирку песама “Живот или
грешка” , а тренутно је у припреми за
штампу друга збирка песама « Горе
умире свет». Бави се сликарством.
Заступљен је у монографији О.Ш. “

Бора Станковић” у с. Кленике.

Срба Ђорђевић

БАБА ЗОРКИНО СЛАТКО ОД
ДУЊЕ

Затој, немој ники да ме салтаносује
и матка:
Тој Баба Зоркино слатко панти се за
навек;
Тој неје слатко слатко – Тој је и
мелем и лек!?
За тој се вика: « Ама је убаво, да
утепаш и татка!?»

Бранка Марковић

ДЕЧАК СА ВИОЛИНОМ
-Мајка-

Никада је нисам разумела. Бар не
онако како је сада разумем.
Како је сада осећам.Кроз сваку
пору, вену, кост и мисао.
Да, и кроз мисао ми хода.Шета се
њима и покреће ми биће, 
а сећања везује у чвор кајања. А
када изађе из моје главе, 
прошета мојим телом, па ми у груди
убаци нешто тешко,
толико тешко да ме гуши, попут не-
чисте савести залутале у Рај.

Катарина Стаменковић

ЛАЖУ ТЕ

Лажу те вечерас
ове моје очи,
пуне сјаја и топлине...

Лажу ове моје руке,
пуне нежности и милине.

Лажу да те волим...
и та љубав што постоји,
није љубав
већ горчина пуна светлине.

Миле Костић Дубница

СРЕЋА У ПЛИТКОМ ЏЕПУ

*Болна уста и кривдину зборив.
*Брат ли на брата катилује, туј
једнога Бог из кућу искарује.

*Висока снашка високо гледа, а
малецка деца рађа.
*Голема рука не тепа, него голема
беда.
*Другога питуј за пут, а по свој
памет иди.
*Жена неје труба, па сваки да се
учи на њума.
*За чис образ затворена  врата
нема.
*Истина се тешко сахрањује.
*Ко није мучен, није ни учен.

Зоран Недељковић

ЗАПИСИ СА ПЧИЊЕ
-Кратак Сусрет-

На Пчињи ловиш мрене.
молим те заборави мене.
заборави моје косе плаве.
заборави наше љубавне дане.

Снежана Милошевић

ЗЕЛЕНО СУТРА

И Природа душу има,
ал сад стење и уздише
зато што се мења клима
нељуди је загадише.
--------------------------
Опет биће добра клима
ако заједно радимо

кад еколошку свест свима

од темеља изградимо

Миодраг Томић

ВРАГОЛИЈЕ, ЧАРОЛИЈЕ 
-Песме-

Неке су лепе, неке су слатке.
Неке су дуге, неке су кратке.
Неке су тужне, неке су срећне.
Неке су зимске, неке пролећне.

Шта кажете?! Зар не, лепе су све!
Страсном читаоцу намењене.
Не пише их свако, нити лако.
Читај их редом, само полако. 

ПРЕДСТАВЉАМО ОГРАНАК

ВРАЊЕ



У току 2014.године објављене су следеће књиге чланова Савеза (17 наслова,
од тога је за 8 издавач Савез):

Бонтон (3. издање), Љубинке Светозаревић из Ниша,
Душом одана, збирка песама, Лепосава Увалин, Кикинда,

Зашто?, збирка песама, Добринка Симић из Ниша
Истина у оку, збирка песама, Лепосава Увалин, Кикинда,

Једна младост жедна младости, збирка песама, Добринка Симић из Ниша,
Казна без злочина, друго, допуњено издање збирке песама, Милош Иветић, Футог,

Клијање, збирка прича, Зоран Маслаковић из Ниша,
Поглед са висине, роман (2.издање), Саша Аранђеловић из Бабушнице,

После ватре, роман, Љиљана Митровић из Ниша
Проклетство неправде, роман, Братислав Петровић из Беле Паланке,

Разломљена времена, збирка песама, Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша,
Родослов - Иветићи из Пеуља, Милош Иветић, Футог,

Распеће, збирка песама, Марија Миленковић , Ниш,
Сви смо деца, збирка песама за децу, Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша,

Срећа у плитком џепу, збирка пословица и изрека, Миле Костић , Дубница,
Створили смо љубав, збирка песама, Вера Цветковић, Книћанин,

Трагом братства Иветић, монографија, Милош Иветић, Футог,
:
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Немања Драгаш из Београда, добитник је многобројних 1.награда: на 3.међународном фести-
валу „Павле Поповић“; на 5.међународном фестивалу „Јанош Сивери“; на 3.међународном фе-
стивалу поезије и кратке приче „Раде Томић“; на 8.међународном фестивалу поезије и кратке
приче „Душко Трифуновић“; на 1.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Жељко Аћи-
мовић“; на 6.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Магда Симин“, на 6.међународ-
ном фестивалу поезије и кратке приче „Станислав Препрек“; на 4.мултимедијалном фестивалу,
Пљевље, Црна Гора; на 3.међународном фестивалу поезије и кратке приче „Михајло Ковач“; На-
града за најискренију љубавну песму на 13.међународном конкурсу Клуба умјетинчких душа из
Мркоњић града.

Братислав Петровић из Беле Паланке, добио је 1.награду на фестивалу „Топла“, у
Србији, организованом од стране ИК „Арте“ из Београда, и Плакету „Слобо хвала и 
захвале“, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу.

Марија Миленковић из Ниша, добила је Диплому на песничком конкурсу удружења
Српско-бугарског пријатељства у Новом Саду.

Марина Адамовић из Ниша, добила је 1.награду за књигу поезије „Бесмисао смисла“,
издање „Нова поетика“ Београд.
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Трашевић Тања из Ниша, добила је међународну награду „Гра-
моте“ у месту Казанлк, Бугарска.

Миљана Игњатовић Кнежевић из Ниша, добила је 2.награду
за поезију, Повељу за велике заслуге и бисту царице Теодоре
на „Миљковићевим вечерима поезије“, у организацији Удру-
жења књижевника „Бранко Миљковић“ из Ниша, Диплому на
песничком конкурсу удружења Српско-бугарског пријатељства
у Новом Саду и Похвалу за љубавну поезију на манифестацији
„Барајево 2014“.

Ове године прослава "Песничке
нове године" је одржана у организа-
цији Огранка Врање, према пред-
логу Председништва Савеза.
Прослава је одржана дана
27.12.2014.године у Врању, уз хар-
моникаша Слободана, сарадника
Том приликом је одржан и радни са-
станак чланова Огранка.

Дана 26.11.2014.године у времену од
18,00 до 20,00 часова, у просто-
ријама библиотеке ЦОПО (Центар за
основну полицијску обуку), улица Же-
лезничка бр.22, у организацији СКОР
и ИПА (интернационална полицијска
асоцијација), Секција Србија, Регија
у Новом Саду, одржано је „Друго по-
лицијско књижевно вече“. Осим пред-
седника и потпредседника Савеза -
Игора Станковића и Милоша Иве-
тића, који су официри полиције, у
програму су учествовали и Велимир
Ковачевић, Даница Радин, Зоран
Дражић, Милан Пантић, Ненад Ла-
сица, Ненад Срдановић и Предраг
Ласица, радници МУП Р.Србије. Му-
зички део програма су употпунили
Миодраг Миша Близанац са кварте-
том, и Марко Шћепановић, гуслар.
Гост вечери је био књижевник Благоја
Баковић, а међу публиком је била и
Весна Срданов из Управе за културу
града Новог Сада. Посећеност је
била на задовољавајућем нивоу.
Програм није медијски пропраћен, а
за учеснике и госте је приређен богат
коктел.

Горан Ранчић из Бабушнице, добио је 3.награду на међу-
народној књижевној манифестацији „Лирични гласови“ у
Софији, Бугарска.

Прослава ПЕСНИЧКЕ
НОВЕ ГОДИНЕ 
У Врању

Друго полицијско књижевно вече

Друго полицијско књижевно вече



Књижевне манифестације 
организоване од стране Савеза
Чланови  СКОР-а у свим својим огранцима Ниш, Кикинда,Београд, Нови

Сад, Бела Паланка, Врање,Cмедерево ... организовали су књижевне манифе-

стације током календарске 2014 године 

Д
ана 08.03.2013.године

Огранак Ниш је одржао књи-

жевно вече у Удружењу само-

храних мајки у Нишу, поводом

обележавања Дана жена – 8.март.

У
току месеца марта, Огранак

Бела Паланка је у Центру за

културу Бела Паланка одржао

књижевно вече на којем су се предста-

вили чланови тог огранка.

ГОСТОВАЊЕ  

О
ктобарски дани солидарно-

сти са старим људима, 2014

Дана 14.10.2014.године у Старој Па-

зови, у оквиру манифестације "Окто-

барски дани солидарности са старим

људима", у организацији Центра за

социјални рад Стара Пазова, одр-

жано је вече родољубиве поезије, на

којем су се представили чланови Са-

веза из централе. Програм је водила

Мирјана Соколовић, такође члан Са-

веза.

У
току месеца октобра, чла-

нови Огранка Бела Паланка

Братислав Петровић и Саша

Аранђеловић учествују на међуна-

родној уметничкој манифестацији

„Дани балканске културе“ у Видину,

Д
ана 19.03.2014.године, у про-

сторијама УНС (удружење

новосадских пензионера) у

Новом Саду, улица Димитрија

Аврамовића 10, одржано је књи-

жевно вече СКОР, на којем се у

првом делу програма говорило о

књизи Петра Шушњара, која носи

назив „Плаво, црно и црвено“, док

су у другом делу програма песници

СКОР читали своје песме. Тиме је

обележен почетак сарадње између

СКОР и УНП.

Д
ана 24.03.2013.године, у

времену од 18,00 до 19,30

часова, у Новом Саду у про-

сторијама УНС, улица Димитрија

Аврамовића бр.2а, поводом

24.марта, дана када је НАТО бом-

бардовао Србију, одржано је књи-

жевно вече на којем су учесници

говорили родољубиве песме.

О
гранак Бела Паланка је у
Бабушници, у ресторану
„Спорт“ одржао књижевно

вече под слоганом „Као некада пес-
ници наши“. Гости огранка су били
по један представник библиотека са
региона, те је уједно и одржан рдни
састанак са њима у вези стварања
на дијалекту и монографија – да
библиотеке стоје као подиздвачи, у
оквирима својих финансијских мо-
гућности. Богату закуску омогућили
су покровитељи прославе, велики
љубитељи писане речи и
дијалекта: Анђела Ивановић из
Ниша и Роза Чолић из Београда.
Дана 04.-04.2014.године чланови
огранка су поклонили школским
библиотекама у Белој Паланци и
Бабушници своја ауторска дела.

Д
ана 09.03.2014.године у вре-

мену од 19,00 до 20,00 часова у

Новом Саду у сали Месне

заједнице „Дунав“, Београдски кеј 19а,

одржана је прослава Дана жена -

8.март, у виду књижевне вечери по-

свећено женама, на којем су стихове

говорили како чланови Савеза, тако и

песници намерници.

Д
ана 21.03.2014.године, Свет-
ски дан поезије је обележен у
просторијама УНС, у Новом

Саду, улица Димитрија Аврамовића
10, у виду књижевне вечери на којој
су чланови СКОР читали стихове
песника – чланова СКОР који су
преминули 2013 године. Посебан
осврт је дат на постхумно објав-
љену збирку поезије Николе Васића
Тополовачког из Кикинде, која носи
назив „Безмерни доказ“.



САВЕЗА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА

Д
ана 28.06.2014.године, у

Нишу, председник Огранка

Бела Паланка Братислав Пет-

ровић је наступао у Атељеу „Ми-

лица“, на духовној књижевној

манифестацији поводом Видовдана.

Братислав се представио делима на

дијалекту.

.

Д
ана 08.05.2014.године, пово-

дом верског празника Свети

Марко, чланови Огранка

Бела Паланка Братислав Петровић,

Горан Ранчић и Душан Јовановић, и

су узели учешћа у књижевној мани-

фестацији „Селу Дол у походе“ у

Белој Паланци.

С
лађана Недељковић се дана

30.11.2014.године, представила у

Бања Луци у музичком пави-

љону „Стакленац“, у оквиру традицио-

налне манифестације Поетског круга

„Стиховица“ под називом „Бањалуци са

љубављу“ који су јој доделили Захвал-

ницу.Слађана је 29.11.2014.године уче-

ствовала у пројекту „Загребачке вечери

поезије“ у Загребу, Горњи Град, на позив

издавачке куће „Култура снова“.

Сви огранци савеза и чланови савеза су у 2014.години били гости на бројним локалним и међуна-

родним манифестацијама као што су  “Селу Дол у походе, “Лирични гласови” , “Сретања“, Дани

балканске културе,”Таленти“, “Преображенско појање“,"Закопано благо" , "Вино и љубав" ...као и

књижевним вечерима ,били гости библиотекама али и дародавци, гости на промоцијама ...

Ч
ланови Огранка Бела Палан-

касу у Нишу, ресторан „Стари

млин“, у организацији „Ниш-

ког песничког круга“24.07.2014.го-

дине,узели учешћа у хуманитарној

књижевној манифестацији поводом

помоћи настрадалима у поплавље-

ним селима у околини Параћина,

којом  приликом су дариване ауто-

рске књиге.Д
ана 25.11.2014.године, у

Нишу, председница Огранка

Ниш учествовала је на Skype

конференцији у оквиру Сајма, у ор-

ганизацији Канцеларије за сарадњу

са дијаспором Града Ниша. Том при-

ликом је говорила о СКОР као књи-

жевној организацији која негује

идентитет српског живља, традицију

и живи језик Срба, ма где се они на-

лазили. Такође је читала неколико

песама о Великом рату.

Д
ана 17.08.2014.године, чла-

нови Огранка Бела Паланка

узели су учешће на књижев-

ној манифестацији „Преображенско

појање“ у Народној библиотеци

„Стеван Сремац“ у Нишу.

Д
ана 01.02 и 03.08.2014.године,
чланови огранка Бела Па-
ланка Братислав Петровић и

Душан Јовановић узели су учешћа
на међународној културној манифе-
стацији „Закопано благо“ у селу Ве-
лики Кривељ код Бора. Братислав
Петровић је тада водио и дечију ко-
лонију песника из ОШ „Ђура Јакшић“

Велики Кривељ.

Д
ана 04.12.2014.године, чла-

нови Огранка Ниш су уче-

ствовали на књижевном

дружењу у Алексинцу, у оквиру књи-

жевног клуба „Велимир Рајић“.

У
Дому културе у Бујановцу,
14.10.2014.године, чланови
Огранка Врање су присуство-

вали промоцији прве збирке песама
за децу „Враголије чаролије“ Миод-
рага Томића. 
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