REKLI SU O ZBORNIKU
Никако да стигнем да Вам пошаљем поруку..Била сам на многобројним
промоцијама, али промоција зборника прошлог викенда је била
несвакидашња.Толико лепе поезије, шале, добре музике, позитивности,
спонтаности нисам одавно видела. Драго ми је што сам то вече била са вама..
Мирјана Арсенијевић Анђелковић
&

Мирјана Арсенијевић Анђелковић Посебна промоција..Толико занимљивих тема, лепе поезије,
добрих афоризама, одличне музике и сва је била у изненађењима...Сваки секунд је био леп ,
занимљив...

Ружица Голубовић Све честитке организатору ове предивне промоције. Уживала сам у друштву
дивних људи....

&

Spomenka Denda Hamović Hvala KR Balkan i Stevanu Krstecu na sjajnoj zbirci i posebno
lepoj promociji.

Goran Marina Raicevic Hvala svima za divno provedeno veče

<3

Marina Tot Hvala KR Balkan i Stevanu Krstecu na sjajnoj zbirci i uspešnoj promociji
zbornika. Bilo je veličanstveno!

Ljubica Stojanovic Hvala KR Balkan i Stevanu Krstecu, na divnom druzenju

❤

Verica Milosavljevic Da... Snajna promocija, divan Zbornik u tvrdom po ezu dat i u
elektronskoj formi. Sadržaj vredan pre svega. Hvala na zastupljenosti, imponuje.

Илинка Марковић Ponela sam prelepu uspomenu sa osećanjem dužnog poštovanja prema
divnim pesnicima i aforističarima i njihovim stihovima i aforizmima...zadivljena skladnošću i
u isto vreme velikom raznolikošću poetskog stvaralaštva. Hvala KRB!
Свиђа ми се

Mirjana Djapo Vrhunska organizacija, sjajni umetnici... Hvala Kreativnoj radionici i Stevanu!

&

Verica Milosavljevic Bila je i biće to lepa saradnja i na sledećim izdanjima, objavama za Zbornik i sl.

Kreativni Radioničar Izvolite, raspisan je konkurs za ZBORNIK HAIKU POEZIJE i ZBORNIK SAVREMENE
POEZIJE, dobrodošli su i fotografi, slikari, karikaturisti, dizajneri...

Verica Milosavljevic Hvala za obaveštavanje... biće..

Kreativni Radioničar Treba nam još više vizuelnik umetnika da nam Zbornici budu još lepši nego ZBORNIK
RADOVA KR BALKAN 2017

Verica Milosavljevic Eto neko od mojih prijatelja-(ima i slikara) će videti pa se možda i prijaviti za
saradnju.Poz

Kreativni Radioničar Verica Milosavljevic Divno

Kreativni Radioničar Pokažite im knjigu, QR kod, previše je prevaranata da bi ljudi prepoznali kvalitet koji
nudimo i radimo...

Verica Milosavljevic Svakako...radi se ozbiljno.

&

Spomenka Denda Hamović Draga Beka

Stevan Krstec E ovo je ciljj kome stremimo da autor autora poštuje. Hvala Beka Savic hvala Spomenka
Denda Hamović. Tako treba da bude, zbog toga smo i napravili Kreativnu radionicu Balkan... Hvala Vam...

Spomenka Denda Hamović Fb prijateljice smo dugo i prvi put smo se videle.Bio je to srdačan susret,
razmenile zbirke i sačuvale toplinu susreta. Hvala, Stevane, zaista je KR Balkan i sve što radi za svaku
pohvalu.

&

Jovan Bajc је додао 20 нових фотографија.
11. децембар у 19:09 ·
Promocija ZBORNIKA RADOVA KR BALKAN 2017
Kuća Đure Jakšića, Beograd
Subota 9.12.2017.
U prelepom ambijentu Kuće Đure Jakšića, pred impozantnim brojem gledalaca održana je promocija knjige
ZBORNIK RADOVA KR BALKAN 2017. Pored autora Zbornika kao gosti nastupio je neumorni orkestar
MRAMORAČKE LALE iz Mramorka koji je pesmom i svirkom razgalio pesnike, pripovedače i aforističare...
Jovan Bajc ovog puta okupljene zasmejava svojim aforizmima. Podršku iz publike pružaju mu prijatelji: Mila
Popov, Gorica Dončić i Ivan Aranđelović. Uživajte!!!

&

Истакнут коментар
Sinisa StamenkovicПре 19 сати
Ovo je najbolja ekipa pisaca i poeta koju sam do današnjeg dana i gledao i slušao,bravo za organizatora ove
divne manifestacije...pozdrav svama poštovane kolege i koleginice po peru...Pisac Siniša Stamenković od
srca...

&
(SMS poruka)
Kad god pomislim da je predhodna promocija „najbolja“ ti me iznenadiš i napraviš
još bolju...
Snežana Samčević Cvetkoski
&

Nada Rankovic Šta reći... Bilo jato veče za pamćenje
.puno lepe poezije, dobre muzike, aforizama koji nas nasmejaše do suza...

&

Olivera Šestakov U subotu, 9. decembra održana je promocija Zbornika radova Kreativne
radionice Balkan. Uprkos hladnoći i snegu, sala je bila prepuna, a došli su i pesnici iz drugih
gradova. Bilo je to veče puno topline, divnih stihova i aforizama.

&

Marina Tot Bilo je predivno, sjajna prezntacija na kojoj čestitam organizatorima!

:3

&

Verica Milosavljevic Biće ovo divna uspomena od organizatora i madjioničara kreativnog druženjasada i fb. prijatelja. Hvaaala

&

Goran Marina Raicevic Divni, dragi... talentovani ljudi
Pozdrav organizatorima, svi gostima i učesnicima
<3

Ulepšali su ionako predivno veče
iz Bora od Marine
<3

:)

&

Gorica Dončić Kvalitetno provedeno veče...

Sve pohvale za organizatore i učesnike...

&

Beka Savic Прекрасно децембарско вече остаће заувек забележено у сећању.

&
Rade Pantelić
Kuća Đure Jakšića..
Predstavljanje Zbornika Kreativne radionice Balkan 2017.
Moja malenkost sa ostalim učesnicima...
Čestitke Krstecu na dobroj organizaciji...
&
Mirjana Topovsek Očigledno je bilo mnogo lepo.

Verica Milosavljevic Kreativno, puno duha i lepih vibracija Miro.Pozdrav
&
Beka Savic Скадарлија, децембар 2017. Презентација Зборника радова КР
Балкан 2017. у кући Ђуре Јакшића. Хвала КР Балкан и Стевану Крстецу на
организацији прелепе књижевне манифестације. Част ми је што је и моја песма
заступљена у Зборнику. Поздрав свим песницима, било ми је задовољство
дружити се са вама.
&

Весна Милосављевић је са корисником Весна Милосављевић.
· 9. децембар у 23:26 ·
Malo javnog nastupa posle duže pauze.
Moja maklenkost i moji afirizmi u Kuću Djure Jakšića
Skadarlija, Begrad
9. decembar 2017.
Veče poezije, satire, novih poznanstava i susreta sa starim prijateljima. Veče za
pamćenje i neke nove početke....
&
Поштовање
Зборник је испунио моја очекивања. Овим путем желим успех свима у промоцији Зборника,
а уједно шаљем лепе жеље, пољубац и срдачан поздрав за све који ће присуствовати
догађају, а посебно желим Вам да се лепо дружите и проведете. Моје мисли и срце ће бити са
Вама.
Срдачан поздрав
Славица Д. Дамњановић - Саша

&
ramona zugic

Poštovani,
Preuzela sam Zbornik. Izuzetno mi je drago što sam deo projekta čiji su autori ovako dobri pisci, aforističari
i poetičari.
Srdačno Vas pozdravljam i zahvaljujem se!

&
Презадовољна сам зборником, хвала. С поштовањем, Зорана Гавриловић
&
Весна Милосављевић Zaista izuzetno dobro odrađena knjiga, čast mi je da se
pojavljujem kao jedan od autora.
Весна Милосављевић Zaista prelep Zbornik, sjajan odabir radova i autora, veoma
luksuzno izdanje, sve pohvale naročito za onaj objevljen audio zapis namenjen
slabovidim i slepim osobama. Ozbiljno odradjeno.
&
Postovani,
dobila sam Zbornik.
Prezadovoljna sam...
Veliki pozdrav, Solkotovic Snezana
&
Željko Žele Jovanović Živeo Stevan, koji je na svojim plećima izneo mnogo toga
kako bi reči umetnika došle da čitaoca! Poštovanje za ovog dobrog čoveka, umetnika
i dedu!
&
Avdulah Ramcilovic Knjiga je super. Imam je. Moji radovi u njoj! Cestitke KRB.
Pozdrav svima!
&
Jelena Radan Kocovic Zbornik je odlican divne pesme fotogrqfije price odusevljena
sam sve pohvale

&
Borislav Gavric Хвала пријатељу Стевану Крстацу (Креативној радионици
Балкан) што су истрајали да приреде Зборник радова својих чланова. Ова књига
је "МОЋНА" по свему: садржају, лексичком и нормастивном стандарду,
графичкој обради и дезену корица. Не пишем афоризма, али написао сам за овај
зборник тек неколико (страна 37).
&
Slobodan Cvitković Књига која може да се чита, слуша и гледа.
&
Ljubica Stojanovic Iskreni pozdrav,Stevanu Krstec. Zbornik je tako kvalitetno
uradjen da zasluzuje sve pohvale
&
Nada Vucicic ma baš ste me oduševili

:) hvala

&
Vesna Oborina Hvala puno na informaciji! Pogledala sam radove, i oduševljena sam.
Čast mi je da se i moja pjesma i slika našla u ovom ZBORNIKU ! Kada planirate
promociju u Bgd-u? Rado bih došla, ako budem u mogućnosti! Veliki pozdrav i
mnogo uspjeha u daljem daru, redakcijii, svim učesnicima , a posebno Vama lično
&

Postovani,
Hvala puno onima koji su glasali za mene, jako sam srećna sto je i moje ime na ovoj
tabeli
Pozdrav
Jelena Jeka Kocovic
&
Poznato je da pisanje općenito ne donosi određenu materijalnu korist, već sam
pisanju pristupio iz čistog entuzijazma jer mi ovakva vrsta pisane forme najviše
odgovara. Iskreno se nadam da ćete razmotriti moje radove, jer jako cijenim Vaš
angažman da se eto na ovakav način potiče pisanje aforizama, jer vrlo se rijetko
pojavljuju natječaji za ovakvu vrstu pisane riječi. Upravo zato mi je i drago da ću i ja
jednim dijelom sudjelovati u ovom Vašem hvale vrijednom projektu.

Darko Žigrović
&

Коментари

Bojan Bogdanovic Malo pitanjce za g-dina Krsteca: Nije li ovih 8 evra glavni motiv ovako lijepo najavljenog
zbornika? Čuj ti ove mudre dosjetke: autori dostave novac i dvadesetak aforizama, pa ako ne zadovolje
kvalitetom, novac će biti vraćen?! Nije li ovo malo naopaka logika? Valjda bi novac trebalo uplatiti tek ako
zadovolje kvalitetom?! Možete li nam, gospon Krstec, odmah reći imena "stručnih konsultanata" za
dostavljene radove? Ja sam slučajno bio u brojnim žirijima i biće mi drago da pozdravim kolege, obzirom da
ih znam sve do jednoga u regionu! Za Vas, poštovani Krstec, nikad nisam čuo i sve mi to pomalo liči na
Ostapa Bendera. Naravno, vi znate g. Bendera, poznatog satiričara, humoristu i člana brojnih žirija?! Znam,
znam, sve će biti obnarodovano kad sve bude gotovo! Još samo jedna sitnica: Zeničani, ne nasjedajte na ove
kreatore zbornika, antologija, enciklopedija i ostalih mamaca za nesuđene pisce! A svaki organizator sličnih
kalambura, treba da zna da je sve ovo vrlo kažnjivo ( u kategoriji prevare ), i da smo nedavno raskrinkali
nekolicinu takvih, od kojih jedan mudri Diogen uređuje el. časopiščić u glavnom gradu. Gospon Krstec, ne
shvatite ovo lično, Bože sačuvaj, samo želim da upozorim brojne mlade autore, da se čuvaju svakojakih
opačina i "mudraca" koji bi da se okoriste nečijom ambicijom, koristeći "tehnike" slične vašoj, s tim što se
po vašem ogromnom i temeljitom objašnjavanju, odmah vidi da ste poštenjačina i profesionalac! Moje
štovanje za sve ljude od ideje! ZENIČANI, ZIPA ĐALE!
Свиђа ми се · Одговори · 26 минута

Stevan Krstec Poštovani Bojan Bogdanovic, da krenem redom: nije tih 8 evra glavni motiv, jer, knjiga kakvu
radimo košta daleko skuplje, tih 8 evra pokriva tek štampu i neke sitnije troškove. Naznaka da se novac
vraća je samo u slučaju, ukoliko autor uplati UNAPRED novac (što se dešava ljudi misle da time obezbedjuju
prostor u knjizi) a radovi ne zadovolje, u tom slučaju se novac vraća, i vraćan je do sada uredno, svima
onima koji nisu zadovoljili kriterijume. U principu, autorima šaljemo našu odluku da li su ili ne zadovoljili
kriterijume i tek onda pozivamo, da, kada mogu, uplate novac. Stručni konsultanti su mr Milenko Mihajlović
za karikaturu i Miodrag Stošić za aforizme. Da ne nabrajam reefence oba ametnika, To što niste čuli za
mene, jako me raduje, jer, ne osećam potrebu da ističem da sam potpisao-priredio preko 100 knjiga a
uredio više stotina, odavno sam prestao da brojim. Poređenje sa Ostapom Benderom je neumesno, i ne bi
ga komentarisao. Uostalom to će biti četvrta knjiga, do sada su izašle tri (priložena fotografija) i možete na
fejsbuk stranicama ovih knjiga pročitati mišljenja autora. Nadam se da ćete biti u prilici da držite neku od
ovih knjiga u rukama, pa i OVAJ ZBORNIK. Uostalom preko 50 autora iz BIH je uzelo učešće u predhodna tri
zbornika i još uvek nijedan nije reč napisao da je nasamaren, kao što neće niko biti nasamaren ni ovom
knjigom. Lep pozdrav

Свиђа ми се · Одговори · 1 · 3 минута · измењен

Bojan Bogdanovic Svaka čast! Iz ovog ugla sjajno izgledaju! Samo što one moje enciklopedije koje sam
kupio u mlađim danima, isto ovako izgledaju. Ali kad ih otvoriš, odmah ispadne desetak listova ( nije bilo
dovoljno ljepila ), a a nakon još par pokušaja da nađem svoje pjesme, nađem ih - na podu! Dobro su ispale!
Ali, opet kažem, gospon Krstec, vi ste mi samo dali povod da upozorim mladež od onih koji ne rade kao Vi!
Nadam se. da, još nešto, molim svakog onoga koji ne "zadovolji kriterije" i dobije 8 evra natrag, da mi se
javi, pa ću mu ja refundirati sikiranciju sa 8 evra.
Свиђа ми се · Одговори · 12 минута

Bojan Bogdanovic G,ne Krstec, upoznajte me, molim Vas, sa par imena mojih cijenjenih kolega kritičara i
ocjenjivača kvaliteta, koji su, pretpostavljam, u ovim, prekrasno izgledajućim knjigama. Poštovanje!
Не свиђа ми се · Одговори · 1 · 8 минута

Stevan Krstec Vrlo rado, izvolite linkove: http://www.avlija.me/.../zbornicima-kreativne-radionice...

O zbornicima Kreativne radionice Balkan
Treba da podržimo ovakve pozitivne, dobronamerne i otvorene zbornike ljubavne poezije i proze čiji je…
AVLIJA.ME

Свиђа ми се · Одговори · Уклони преглед · Управо сада

Stevan Krstec i ovaj http://www.avlija.me/.../dr-miodrag-ignjatovic-zborniku...

Dr Miodrag Ignjatović: O Zbornicima savremene ljubavne poezije i ljubavne…
AVLIJA.ME

Свиђа ми се · Одговори · Уклони преглед · Управо сада

Stevan Krstec Više informacija šta i kako radimo možete naći na našem sajtuwww.krbalkan.rs

kreativna radionica balkan
KRBALKAN.RS

Свиђа ми се · Одговори · Уклони преглед · Управо сада

Bojan Bogdanovic E, sad vidim da sam totalno pogriješio! Bender je bio samo udica, koju ste vi, naravno
uočili. Izvinite. Poštovane kolege, aforističare Mihajlovića i Stošića veoma cijenim, a pošto krajem mjeseca
gostujem u vašem Pančevu, na poziv Zorana Popovića, nadam se da ćemo se zajedno nasmijati mom
neuspjelom pokušaju Vašeg "raskrinkavanja". Ali znate onu o dobrim namjerama... Piće, naravno, plaćam ja
i kupujm par knjiga! Biće mi drago da Vas upoznam! Dragi Zeničani, garantujem za Gospodina Krsteca!
Ozbiljan i kvalitetan izdavač, šaljite svoje radove!
Не свиђа ми се · Одговори · 1 · Управо сада

