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У уторак, 10. новембра 2015. у Библиотеци Бранко Радичевић” одржан је књижевни
сусрет са члановима Књижевног кружока “Крила” из Кетфеља, Република Румунија.
Организатори овог сусрета били су Библиотека и Клуб књиге из Житишта. Учествовали
су Јаворка Марков Јоргован, Иво Мунћан и Благоје Чоботин. Госте и њихове књиге су
представили Душан Милићев и Весна Ћук. Јаворка Марков Јоргован је представила
Књижевни кружок “Крила”, његов рад и чланове. Кружок је основан пре 36 година и
окупља књижевне и литерарне ствараоце из Кетфеља, Варјаша и суседних места у
којима живе Срби. Она је истакла да је овај кружок један од ретких који је активан,
поготово у времену када се читање, писање и литерарни рад на матерњем језику,
српском, све мање вреднује и исправно говори у њиховом окружењу.

Поред редовног окупљања, објављивања и представљања књига, организовања
изложби и књижевних сусрета, редовно се сећају својих чланова на меморијаланом
скупу “Влада Барзин”. Весна Ћук је представила две књиге гостију из Кетфеља. Књигу
Јаворке Марков Јоргован “Тражим занат којег више нема” о старим занатима којима су
се бавили Срби који живе у Поморишју, и књигу песама “Непрекидно понављање”
Благоја Чоботина. Јаворка Марков Јоргован је у књизи “Тражим занат којег више нема”
описала 57 заната и занимања којима су се бавили Срби у петнаестак места у Поморишју
и тако је оставила право етнолошко, антрополошко, историјско и лексичко благо за нека
будућа истраживања. Она је прочитала два одломка из књиге и оставила изузетан
утисак на све присутне својим емотивним излагањем о занатима и Србима који живе у
Поморишју, “о остатку остатака”, како их је описао Црњански. Благоје Чоботин,
свештеник из Кетфеља, се Житиштанима представио са књигом поезије “Непрекидно
понављање”. Чоботин је свештеник, духовник, и његов песнички опус, мотиви и теме су
природно везани за духовну и релогиозну поезију. Његова поезија је рефлексивна. У
његовим стиховима се осети свечани и узвишени мир, молитвени спокој и тишина.
Поезија Благоја Чоботина је искрена, на тренутке суздржана, посебно када се обраћа
Творцу и Небу и када са стрепњом очекује одговр.
Књигу песама Иве Мунћана “Ћутња и сновиђење” представио је Душан Милићев. Мунћан
је изузетно плодан књижевни стваралац. Објавио је 80 књига поезије, прозе, есеја,
књижевних критика. Пише на српском и румунском језику а бави се и превођењем.
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Милићев је посебно истакао да Мунћан пише избрушеним и чистим стилом, који се
доликује модерним поетским изразом и савременим темама. У својој поезији
кореспондира са Црњанским, Радичевићем, Васиљевом.
Књиге које су представљене на књижевном сусрету је објавио Савез Срба у Румунији.
Гости су Библиотеци, Клубу књиге и публици поклонили своје књиге и захвалили се
Житиштанима на срдачном и пријатном дружењу.Више фотографија можете погледати
у фотоалбуму на линку:
https://www.facebook.com/media
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