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25. PJESNIČKI SUSRETI U DRENOVCIMA  

Kristini Krušelj nagrada za neobjavljenu 
zbirku pjesama  
Objavljeno 13. svibnja, 2014.  

 

Dodjelom nagrada završeni su, ove godine, jubilarni 25. pjesnički susreti Drenovci 2014. Povelju 
“Visoka žuta žita” za sveukupni književni opus i trajni doprinos hrvatskoj književnosti dobio je 

Ivan Rogić Nehajev, a Priznanje “Duhovno hrašće” pjesniku iz Slavonije za pjesničku zbirku 
objavljenu između dvaju susreta dobili su Miroslav Mićanović za zbirku pjesama “Jedini posao” i 
Tihomir Dunđerović za zbirku “Maja i Vuneni”.  

Umjetnički odbor u kojem su bili Davor Šalat, Goran Rem i Goran Pavlović nagradio je rukopisnu 
zbirku “Vi meni pjesmu, ja vama...” pjesnikinje Kristine Krušelj iz Osijeka.  

Priznanja "Duhovno hrašće" uručili su Marko Đidara, predsjednik Duhovnog hrašća, i Mirko 
Ćurić, predsjednik Ogranka DHK Slavonije, Baranje i Srijema. Zahvalivši na priznanju Miroslav 
Mićanović iz Gunje, koji živi u Zagrebu, napomenuo je da mu je ovo već drugo priznanje. Prvo je, 

podsjetio je, dobio prije 15 godina za knjigu pjesama “Zib”. Tihomir Dunđereović iz Osijeka 
također je drugi put nagrađen u Drenovcima. Prvi put bilo je to za neobjavljenu knjigu “P siho, 

ptice”. 
Ivan Rogić Nehajev – pjesnik “tijela, identiteta i energije”, kako je u obrazloženju napisano, za 
kazane svoje stihove nagrađen je pljeskom. “Posebno mi je drag ovaj događaj u Drenovcima, 

mjestu koje nije na popisu velikih gradova i naselja. Ovi ljudi pokušavaju i uspijevaju da preko 
posredništva kulture uspostave jednu središnjost, jedan identitet koji stvara valjanu zalihu za dalje 

djelovanje na drugim različitim područjima. Drenovačko ulaganje u kulturu, posebno pjesništvo, 
kao najslobodniji dio kulture, čini ga posebnim mjestom”, rekao je Ivan Rogić Nehajev.  
Tijekom pjesničkih susreta uz sudjelovanje pjesnika i studenata iz Osijeka koji su se održavali u 

Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci i Domu kulture u povodu 90. rođendana održan je okrugli 
stol o doajenu pučkog pjesništva Đuki Galoviću. “Najvažnije što se dogodilo za više od pola 

stoljeća djelovanja čika Đuke Galovića je to što on ne propušta reći da je važniji dio njegova 
stvaralačkog bića njegova supruga Maca koja je davala liriku njegovu pisanju”, rekao je prof. dr. 
sc. Goran Rem. Doc. dr. sc. Sanja Jukić bavila se panonizmom u poeziji pjesnika Đuke Galovića, 

načinom kojim on piše o prostoru Slavonije, Panonije, Cvelferije i stilskim postupcima koje on 

http://www.facebook.com/Glas.Slavonije


koristi pri pisanju pjesama. O vrijednosti Galovićeve poezije govorila je prof. dr. sc. Ružica 
Pšihistal. 

Sudionike je primio prof. Jakša Šestić, načelnik općine Drenovci, i u prisnom razgovoru dotaknuto 
mnogo pitanja koja traže odgovor kada su pjesnici i lokalna zajednica u suradnji. S posebnom 

pozornošću je od sudionika i publike praćen završni čin Središnje književno sijelo. Nastup ili su 
brojni pjesnici, kazivajući svoje stihove. Pozdravili su ih biranim riječima Jakša Šestić, načelnik 
općine Drenovci, Andrija Matić, predstavnik Vukovarsko-srijemske županije, i Mirko Ćurić, 

predsjednik Ogranka DHK za Slavoniju, Baranju i Srijem.  
Tijekom programa u Domu kulture nastupile su drenovačke pjevačke skupine Veselo srce i Sinovi 

Cvelferije. 
Stjepan BOGUTOVAC 
 


