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Нова књига Радивоја Шајтинца, књижевника из Зрењанина, и Људмиле Шајтинац,
„Дилинкуца“, објављена у издању Библиотеке "Бранко Радичевић" представљена је у
среду, 14. новембра у Народној библиотеци „Бранислав Нушић“ у Новом Кнежевцу. О
књизи су говорили Весна Ћук, директорка Библиотеке „Бранко Радичевић“, аутори
Радивој и Људмила Шајтинац и Душанка Томић, директорка Библиотеке „Бранислав
Нушић“. Весна Ћук је истакла да нова књига кратких и фришких банатских бајки
Радивоја Шајтинца, „Дилинкуца“, садржи 53 приче из живота обичног човека, житеља
банатске равнице, оне које већ одавно нема јер, све је отишло "с Богом, и бајка, и песма,
све мање паорлука, све више варошарлука." И зато су ту Радивој и Људмила Шајтинац
да речју и фотографијом све то отргну од заборава. И локални говор, завичајни,
лалински, и куће, банатске, са авлијама, венчићима од ивањског цвећа на вратима,
кибицфенстерима на пенџерима, ајмфорт капијама, блатњавим колским путевима,
пољским цвећем, кукурузом и лудајама. А на лицима осмеси пуни сете, животног
искуства, меланхолије и година тешког рада.Бајке Радивоја Шајтинца су маштовите,
испуњене сновима и јавом, лепотом и мирисима завичаја, срећом и тугом, љубављу и
болом, маштом и емоцијом. Ове бајке оплемењују душу и враћају нас у време када се
мирније живело, када смо срећу и радост препознавали у малим стварима и делили их са
пријатељима, комшијама, кумовима, родбином. Новом књигом Шајтинац је обогатио свој
књижевни опус са темама и мотивима из Баната. „Банатској читанци“, „Оловном долову“,
„Бегејској страни света“ додао је и „Дилинкуцу“ и још једном показао да се и локалним
језиком могу стварати вредна књижевна дела. Весна Ћук је нагласила да је поносна и
радосна што је дугогодишња сарадња са Радивојем Шајтинцем крунисана на најлепши
могући начин, издавањем књиге „Дилинкуца“. Радивој Шајтинац је у свом обраћању
испричао како су настајале бајке и приче сабране у књизи „Дилинкуца“ и изразио
задовоство што је ауторство поделио са ћерком Људмилом која је фотоапаратом
бележила пејзаже, људе и куће банатске равнице и тим фотографијама су илустроване
бајке. Бајке из књиге „Дилинкуца“ које су прочитали Весна Ћук, Људмила Шајтинац и
аутор изазвале су посебно занимање публике јер су везане за Тису, Нови Кнежевац,
његове становнике и околину.
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