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Центар за културу „Вељко Дугошевић“ 

Кучево  

 

ПРОГРАМ РАДА 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

         

Центар за културу  „Вељко Дугошевић“ Кучево ће у 2014. години, 

планираним културним активностима остварити своју улогу и оправдати 

своје место на културној мапи Србије. 

Све активности планиране су у складу са одобреним буџетским 

средствима, која су из године у годину све већа и значајнија. Културни 

идентитет наше средине  је већ формиран и препознатљив у широкој 

јавности, а Центар за културу Кучево је средиште свих делатности. 

Целокупна активност у области културе на подручју наше Општине, одвија 

се преко Центра за културу „Вељко Дугошевић“ у Кучеву, са ослонцем на 

центре у месним заједицама. 

План рада за 2014. годину подразумева одржавање традиционалних 

манифестација и програма као  и покретање потпуно нових садржаја, од 

којих смо реализацију неких већ започели. 

Центар за културу Кучево у свом раду даје подједнак значај делима 

уметничког стваралаштва, подстицању уметничког стваралаштва, као и 

анимацији и едукацији грађана. То је  установа која садржајима свога рада 

усмерава и утиче на живот у свакодневици и пружа могућност свима да своје 

пројекте и стваралачке потенцијале реализују преко ње. Подстицање 

стваралаштва и анимација остварује се кроз организацију клубова, 

радионица, секција и сектора. Концентрисан културни живот подразумева 

једно комплементарно деловање, стваралачку размену и креирање културне 

делатности, као и задовољење културних потреба грађана. 

У оквиру активности Центра за културу Кучево током године 

организоваће се радионице, ликовне изложбе, серијал завичајних сликара, 
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концерти (аматера и професионалаца), приказивање позоришних представа 

за децу и одрасле, биоскопски репертоар са најистакнутијим филмским 

остварењима. Центар за културу Кучево је домаћин свих значајнијих 

културних манифестација и активности на подручју Општине. 

Током године организоваће се општинска Смотра дечијег изворног 

стваралаштва, Општинска смотра рецитатора, 47. Смотра изворног народног 

стваралаштва „Хомољски Мотиви“, 23. Фестивала телевизијског етнолошког 

филма – ФЕСТЕФ 2014,  Позоришне свечаности „Жанки у част“ у Раброву и 

многе друге манифестације, које ћемо свесрдно подржати 

(„Великогоспојински дани воденице“ у Каони, традиционални Рок концерт, 

Рођендански концерт дечјег хора „Иван и његови клинци“ и др).  

Рад Фолклорног ансамбла Центра за културу Кучево настављамо 

омасовљавањем чланства у свим узрастима. Негује се иугра, песма и свирка 

из свих крајева Србије. Руководилац Ансамбла је Миодраг Траиловић. У овој 

години планира се стилизовање изворних влашких и српских игара нашег 

краја, што ће допринети заштити и очувању аутентичног корака и музике. 

Планира се да Ансамбл са овим кореографијама и изворним играма наступа 

на предстојећим домаћим такмичењима и смотрама, а у плану су и наступи у 

иностранству. Треба имати у виду да гостовања значајно утичу на 

масовност, а сам тим и на квалитет Ансамбла.  

О неопходним условима  за квалитетан рад Установе, брине оснивач -  

Општина Кучево. Такође, значајну улогу има и Месне заједнице Кучево, као 

и предузећа и појединци, који нам пружају подршку у остварењу културних 

садржаја. 

Конкретно, у току 2014. године редовне активности Центра за културу 

Кучево базираће се на организацији и реализацији следећих садржаја: 

- изложбе, приредбе (свечане, теметске, уметничке, едукативне, контакт-

програми, забавно-комерцијални и колаж програми); 

- представе (позоришне, музичке, мјузикли); 

- концерте (класична музика, џез, поп, рок, народна музика); 

- трибине; 

- уметничке вечери; 

- промоције; 

- саветовања. 
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Приказивање филмова у овој години наставиће се са већ утврђеним 

циљевима који подразумевају актуелност репертоара и квалитет програма. И 

поред слабије посећености филмских представа програм ће и у овој години 

бити реализован у сарадњи са дистрибутером највећих хитова холивудске  и  

домаће продукције „Синема Арс“ и „Кошутњак филма“. 

Успешну сарадњу Центра за културу Кучево наставиће у наредном 

периоду и Дечјим хором „Иван и његови клинци“ као и  са другим 

аматерским групама и појединцима, који желе да под кровом наше Установе 

желе да раде и стварају.  

За реализацију програма Центра за културу Кучево веома је битна 

сарадња са Предшколском установом, свим основним школама, као и са 

Економско-трговинском и машинском школом, посебно у области литералног, 

ликовног и рецитаторског стваралаштва.  

У складу на наставним плановима и програмима, Центар за културу за 

основце и средњошколце планира позоришне представе, биоскопске 

пројекције, књижевне вечери. 

Са радом ће, у 2014. години наставиће Песнички и Ликовни клуб, који 

окупљају ствараоце из Кучева и околине.  

У циљу задовољавања потреба у области културе корисника 

Геронтолошког центра у Кучеву, Центар за културу Кучево планира низ 

програма које ће реализовати у координацију са Центром за социјални рад и 

тако наставити вишегодишњу успешну сарадњу. 

За време школског распуста, планирасе одржавање, сада већ 

традиционалне, Летње ликовне школе за децу.  

Свакако најзначајни програм Центра за културу Кучево је сваке, па и 

ове године, Смотра изворног народног стваралаштва „Хомољски Мотиви“. 

План је да у програмима 47. „Хомољских мотива“ учествује више стотина 

извођача, а очекујемо неколико хиљада посетилаца из Србије и 

инстранства. И ове године, у  складу са могућностима, Организациони одбор 

Смотре настојаће да што квалитетније и садржајније организује ову 

манифестацију. 

Пратећи програми Смотре морају бити у функцији њене основне идеје-

неговање и очување наше традиције и културе. У том циљу биће 
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организоване изложбе, концерти етно-музике, промоције књига, концерти 

ансамбала који негују стилизовану народну игру. 

23. Фестивал телевизијског етнолошког филма-ФЕСТЕФ, треба да 

очува постигнути значај и квалитет уз учешће наших и иностраних аутора. У 

циљу што  афирмације ФЕСТЕФ-а планирано је да и ове године Фестивал  

има своје презентације у другим срединама, а по могућству и у 

иностранству, за шта су се створили услови интезивном сарадњом наше 

Установе са установама културе које су учествовале у стварању и 

продуцирању филмова у земљама  у окружењу. 

За ове манифестације треба више учинити на плану маркетинга, што 

би допринело развоју наше средине, посебно на туристичком плану. Да би 

манифестације биле што боље медијски пропраћене и биле запажене, 

планира се, као и претходних година њихово представљање на Сајму 

туризма у Београду. Наступ ће се организовати у сарадњи са Туристичком 

организацијом, а стечена искуства биће драгоцена за наредне године. 

У сарадњи са Народним музејом из Пожаревца планира се израда и 

реализација пројекта „Традиционална култура Звижда“ због специфичних 

архаичних и добро очуваних елемената и заокружених система 

традиционалне културе. Осим неких парцијалних истраживања Звижд је 

остао недовољно истражен. Због тога би публиковање етнолошке грађе 

Звижда имало неизмеран значај за нашу и светску науку, јер духовна и 

материјална култура представља важну карику за правилно разматрање, 

проучавање и тумачење појава значајних за културу балканске, словенске, 

па чак и шире индоевропске заједнице.  

Центар за културу Кучево поседује известан број експоната са 

археолошког локалитета Краку лу Јордан, римског утврђења из 3. века нове 

ере, које је обрадио и рестаурирао Археолошки институт из Београда. У 

сарадњи са Туристучком организацијом, планира се формирање археолошке 

поставке у просторијама Установе, како би широј јавности био предочен део 

историјског наслеђа са овог локалитета. 

Поред наведених Центар за културу Кучево ће се активно укључити у 

реализацију свих других културних дешавања на подручју Општине. 

Посебним пригоднима програмима биће обележени значајни датуми, 

државни и међународни празници. 
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За крај 2014. године, у плану је организација Новогодишњег концерта на 

градском тргу, уз учешће солиста и КУД-ова нашег краја.  

Успешна реализација свих активности Центра за културу Кучево 

подразумева испуњење одрђених техничких услова. Неопходно је обновити 

и сценску технику и озвучење. Треба обезбедити набавку нових и 

савремених уређаја (микрофона, рефлектора, озвучења, видео-бима, 

дигиталног фото-апарата и друго). 

Посебан проблем представља загревање објекта у зимском периоду када се 

у ту сврху користи електрична енергија, што ствара велике материјалне 

трошкове. Планира се обнова комплетне дотрајале санитарије у згради 

Центра, такође и замена дотрајалог канцеларијског намештаја у појединим 

просторијама. Планира се набавка и неколико рачунара. 

 

                                              

                                                                            Директор: 

                                                                   Јасмина Благојевић                           


