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Библиотека "Бранко Радичевић" и Клуб књиге из Житишта су у четвртак, у ресторану
“Ловац” у представили нови зборник одабраних радова са Књижевног конкурса
"Банатско перо" за 2015. годину под називом "Срма међу ожиљцима". О новом,
петнаестом Зборнику, говорили су Александар Чотрић, Душан Милићев, Александар
Бјелогрлић и Весна Ћук.
Директорка Библиотеке, Весна Ћук, је поздравила све присутне у име организатора и
рекла да је на овогодишњи конкурс је стигло 869 радова од 137 аутора из наше земље,
из Републике Српске, Хрватске, Црне Горе, Федерације Б иХ, Словеније, Бугарске,
Македоније. За Зборник је одабрано 95 радова од 62 аутора. Жири у саставу Милана
Рајић, Душан Милићев и Александар Чотрић су за најбољу причу прогласили причу
“Жеђ” Александра М. Аресенијевића из Београда, најбоља песма је “У нашој посљедњој
ноћи” Здравка Одорчића из Загреба а најбољи афоризам је послао Живко Продановић,
из Загреба.
Душан Милићев је у свом осврту на песме са овогодишњег Конкурса констатовао да су
веома квалитетне, да одишу изузетном различитошћу, како по одабиру тема, тако и по
начинуизражаја, стила, метрике. У Зборнику је објављена 41 песма чија се песничка
изражавања, записи, реминисценције, медитативни искази, егзистенцијални јецаји,
гноме и сентенце преплићу кроз разноврсне форме уз настојања да оставе своје
утемељење у битисању, а управо и то је присутно код многих аутора: идејна
размишљања и јасне поруке. Уосталом без тога и нема добре песме.
Александар Чотрић је, говорећи о афоризмима са овогодишњег "Банатског пера" рекао
да су аутори исписали духовите и сатиричне мисли о властима, социјалним темама,
свакодневним животним проблемима, породичним односима, љубавним јадима, брачним
невољама, незапослености, политичарима, европским интеграцијама...И закључио:
“Сатиричари сликају ствари и ликове ружнијим, него што јесу, да би се у њима
критиковани препознали. Надамо се да ће и читаоци препознати праву вредност ових
„романа у једној реченици“. Књиге, укључујући и овај Зборник су, упркос и уинат свему,
наша највреднија хартија од вредности!“
Александар Бјелогрлић, рецензент овогодишњег зборника, је своје утиске о конкурсу и
зборнику “Срма међу ожиљцима” завршио следећим речима: “Књижевни конкурс
'Банатско перо' – петнаести по реду - сведочанство је истрајности посленика
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Библиотеке 'Бранко Радичевић' и истоименог Клуба књиге из Житишта, белег њихове
чврсте намере да не поклекну пред модерном какофонијом инстант информација. Крај
обала Бегеја, у срцу Баната, као некад на Дњепру, свеједнако тиња пламен око којег се
окупља мали табор ловаца-сакупљача снова новог миленијума.”
Пред почетак промоције Зборника, отворена је изложба фотографија “200 година парка
у Житишту”.
Више фотографија са промоције Зборника погледајте у фотоалбуму
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