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Библиотека „Бранко Радичевић“ и Клуб књиге су у суботу, 9. новембра били гости
Књижевног кружока „Крила“ из Кетфеља у Румунији. Библиотека и Клуб књиге већ
дуже време успешно сарађују са кружоком „Крила“. Књижевни сусрети и дружења се
одржавају у Житишту, на Књижевном маратону и приликом обележавања Светског дана
поезије, и у Кетфељу, на годишњој скупштини Књижевног кружока „Крила“. Ове године,
Књижевни кружок „Крила“ је обележио 40 година постојања и рада. Окупљање гостију и
чланова кружока је било у парохијском дому, у порти кетфељске цркве. У цркви је
служен помен преминулим члановима кружока, који су одржали протојереј сатврофор
Маринко Марков и прота Благоје Чоботин. Дружење је настављено у парохијском дому.
Присутне су срдачно поздравили Јаворка Марков Јоргован, председница кружока,
протојереј ставрофор, архијерејски заменик Епархије темишварске Маринко Марков,
Огњан Крстић, председник Савеза Срба у Румунији. Јаворка Марков Јоргован је
надхнуто говорила о Књижевном кружоку „Крила“, о идеји да се у Кетфељу оснује
књижевни кружок, о његовом оснивачу, песнику, Валдимиру Барзину, о дугогодишњем
председнику Љубомиру Степанову. Чули смо много лепих сећања и анегдота, али и
бојазни да неће бити млађих, који ће наставити живот кружока и писање на српском
језику. За овај важан јубилеј објављена је антологија „На крилима речи“, коју је приредио
Иво Мунћан, у којој су својим књижевним, публицистичким и ликовним радовима
заступљени чланови кружока. Иво Мунћан је истакао да је то књига за понос, лексикон
књижевних стваралаца из Кетфеља, који су писали и оних који и данас са поносом пишу
на српском језику, у румунском делу Баната. Захваљујући њима, ту још живи српска реч,
пише се на ћирилици, објављују се књиге на српском језику. Они су чувари српске
културе, језика и писма. Својим прегалаштвом остављају дубок траг у књижевном,
културном, етнолошком, фолклорном животу и, историјском трајању Срба у Румунији.
Зборник „На крилима речи“ је илустрован графикама и сликама Божице Чоботин Илић,
Владиславе Барзин и Невене Јоргован Миреа. На сусрету је отворена и изложба слика
чланице кружока, Невене Јоргован Миреа. О изложби, сликама и ауторки је надахнуто
говорио прота Благоје Чоботин. У другом делу овог изузетног књижевног сусрета у
Кетфељу, своје стихове, прозне радове, афоризме, говорили су чланови кружока и
њихови гости из Темишвара, Арада, Дунавске клисуре, Кикинде, Житишта.
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