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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 
             Културни центар у Власотинцу, чији је оснивач Скупштина општине 

Власотинце, улагао је напор да у извештајном периоду у интересу грађана и 

локалне самоуправе организује и реализује културно-уметничке програме, садржаје 

и манифестације које задовољавају потребе грађана у области књижевног, 

музичког, ликовног, драмског, народног и другог стваралаштва и афирмише богату 

културну баштину Власотинца и власотиначког краја. 

Наша културна институција је носилац одговорности јер је наш задатак да 

нудимо садржаје усмерене ка развитку културних интересовања код деце и младих, 

као и свих грађана наше општине. Управо из тог разлога Културни центар 

Власотинце одржава и негује своје традиционалне манифестације, али покреће и 

нове по узору на велике градове. 

                Културни центар је током извештајног периода обављао своје активности 

у складу са Програмом рада за 2021. годину. Међутим, у 2021. години због 

пандемије вирусом COVID-19 и епидемиолошке ситуације на територији наше 

општине и у Републици Србији, није било могуће реализовати све планиране 

активности предвиђене Програмом рада за 2021. годину, тако је један број 

активности реализован у мањем обиму, а неке и отказане, придржавајући се 

тренутних мера Кризног штаба општине Власотинце и Републичког кризног штаба. 

Програмске задатке у Културном центру извршавало је 16 радника на 

неодређено време и три радника са којима су закључени уговори о привременим и 

повременим пословима. 

 Завичајни музеј при Културном центру Власотинце у коме се налазе сталне 

поставке предмета и докумената из археологије, ентологије и историје завичаја и 



јединствена збирка Стара српска графика од 16. до 19 века, легат Миодрага 

Нагорног, свакодневно је отворен за посетиоце. На најбољи начин посетиоцима су 

представљени предмети из културне баштине завичаја.  

 У оквиру програма за 2021. годину у музеју су реализовани следећи послови: 

евидентирање културних добара, мере заштите, сарадња са установама и 

грађанством, учешће у припреми и реализацији тематских изложби и рад на 

експонатима. У току прошле године у музеју је настављено са дигитализацијом 

музејске грађе,  која се у њему налази. 

 У извештајној години дограђен је пројекат Виртуелни музеј, који се налази 

на интернету. Може се погледати на интернет адреси Завичајни музеј у Власотинцу 

muzejvlasotince.rs . Овај пројекат се показао као веома користан за презентацију 

нашег музеја путем интернета и доступне видљивости музејских поставки и збирки 

свим људима, ма где се они налазили. 

 

 Информативни билтен „Власина“ и током 2021. године наставио је свој 

рад. Током 2021. године из штампе је изашло седам бројева, јер су поједини 

штампани примерци излазили као двоброј двомесечно. Сваки број Билтена садржи 

вести, инетрвјуе, репортаже, забележене текстове са свих догађаја, манифестација и 

дешавања на подручју власотиначке општине. Бави се темама из области политике, 

привреде, села, пољопривреде, просвете, образовања, здравства, социјалне 

политике, друштва, културе и спорта. Сви текстови распоређени су према 

садржини у рубрике, тако да садржи рубрике: актуелно, вести, скупштинска 

хроника, привреда, култура, образовање, друштво, пољопривреда, село, спорт и 

сервисна страна. Уз скоро сваки текст објављују се и фотографије догађаја о коме 

се пише, тако да сваки број, поред више од шездесет текстова, садржи и обиље 

фотографија. Насловна и последња страна у боји чиме је побољшан квалитет и 

естетски изглед Билтена, састављена је од најактуелнијих догађаја који су 

обележили претходни месец уз одговарајуће фотографије. Прве стране су због 

актуелности увек резервисане за рад локалне самоуправе. Преостале стране 

посвећене су образовању, култури, талентованој деци, раду многих удружења, 

пољопривреди, здравству, селу, друштву, невладиним организацијама, потом иду 

стране посвећене спорту. Често се објављују и репортаже и занимљиве приче из 

живота. На претпоследњој страни се објављују сервисне информације и најважнији 

бројеви телефона јавних служби и установа са подручја власотиначке општине. У 

извештајном периоду многи текстови су били посвећени пандемији вирусом 

Корона. 



Све информације редакције Информативног билтена Власина су 

свакодневно и  редовно постављане на интернет и FB страници.  

Информативна мрежа „Власина“  је током извештајног периода пратила 

све културне, а и остале догађаје од значаја за општину, тако да Културни центар 

поседује архиву измонтираних видео снимака са свих дешавања.            

    

Манифестације у 2021. години 

Током месеца јануара радило се и на пројектној документацији за конкурс 

при Министарству културе и информисања за финансирање или суфинансирање 

пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштво 

у Републици Србије у 2020. године. 

Дана 9. фебруара, поводом 135 година од рођења Христифора 

Црниловића (08.02.1886. год.) у Галерији Културног центра отворена је изложба 

слика „Етно мотиви Христифора Црниловића“ аутора Александра Спасића. 

Изложба садржи 24 слике рађене техником уље на платну и настала је из 

истоименог пројекта за који је Министарство културе и информисања РС одобрило 

средства Културном центру Власотинце у износу од 195.000,00 динара у оквиру 

конкурса савременог стваралаштва у Републици Србији у 2020. години у области 

културне делатности особа са инвалидитетом. Пројекат се односи на набавку 

материјала, платна и уљаних боја и опремање дуплим рамовима 24 слике формата 

70х50cm, као и хонорар за сликара 

Александара Спасића (особа са 

инвалидитетом). Слике су након 

изложбе остале у власништву 

Културног центра, чиме је 

обогаћен ликовни фонд Културног 

центра и у наредном периоду биће 

излагане у више галерија широм 

Србије.    

 

Општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“ – Културни 

центар традиционално ову манифестацију организује у сарадњи са Друштвом за 

српски језик и књижевност Јабланичког округа и сваке године на овој смотри узму 



учешће све основне и средње школе са територије наше општине. Смотра је била 

заказана за 25. март, али је због пандемије и затварања школа отказана како на 

општинском, тако и на окружном и републичком нивоу. 

- Дечји пролећни ликовни салон – у спомен професору Небојши 

Митровићу Пуши – Манифестација која је покренута у 2021. години са 

тенденцијом да постане традиционална. Овом приликом расписан је дечји ликовни 

конкурс на тему „Власотинце у Срцу“ на коме су право учешћа имали сви ученици 

основних и средњих школа са подручја општине Власотинце. На конкурс је 

пристигло преко 200 радова. Награђивани су ученици у три категорије, и то: 

категорија ученика од првог до четвртог разреда основних школа, категорија 

ученика од петог до осмог разреда основних школа и категорија ученика средњих 

школа. Комисија која је оцењивала радове радила је у саставу: Драгољуб 

Станковић Чиви – академски сликар из Лесковца, Иван Ранђеловић – професор 

ликовне културе из Лесковца и Јасмина Златковић – историчар уметности из 

Власотинца. По прва три рада из сваке категорије награђени су новчаним и робним 

наградама у виду сликарског прибора и материјала. Награђени радови, као и 

педесетак најуспешнијих 

радова, изложени су у 

Галерији Културног 

центра дана 20. априла 

поводом дана рођења 

Небојше Митровића 

Пуше, када је одржано и 

отварање изложбе, као и 

подела награда и диплома 

награђеним учесницима.   

Поводом ускршњих празника у Галерији Културног центра дана 27. априла  

одржана је креативна ликовна радионица за млађе основце под називом „Црвен бел 

ко јаје на Великден“ коју су водиле 

Јасмина Златковић, историчар уметноси 

и Јелена Петрењ, ликовни сарадник у 

Предшколској установи „Милка 

Диманић“. Истим поводом сутрадан је 

одржана и вајарска радионица коју је 

водио Милош Шарић доктор вајарства.  



Дана 5. маја у Манаковој 

кући у Београду отворена је 

изложба под називом „Дарови“ 

аутора Александра Спасића на 

којој су изложене слике које су 

настале из пројекта „Етно 

мотиви Христифора 

Црниловића“, а које су у 

власништву Културног центра. 

На изложби су говорили: Маја Марјановић, руководилац збирке Христифора 

Црниловића у Манаковој кући, Братислав Валчић, уредник програма у Културном 

центру Власотинце, Јован Спасић, академски сликар и аутор изложбе Александар 

Спасић. Овом изложбом настављена је дугогодишња сарадња између Етнографског 

музеја у Београду и Културног центра Власотинце.  

Поводом отварања канцеларије Удружења „Безбедно дете“ у Власотинцу 

дана 9. маја у Сали Културног центра одржано је књижевно вече на коме су 

представљена дела књижевника Владе Арсића. Том приликом говорили су: 

Братислав Петровић - председник општине Власотинце, Игор Јурић – председник 

Фондације „Тијана Јурић“, Јелена Ђокић – професор српског језика и председник 

Удружења „Безбедно дете“ и Влада Арсић – књижевник. 

Дана 11. маја у Галерији Културног центра отворена је колективна изложба 

“Вратимо се коренима”. То је прва селектована, колективна изложба радова младих 

власотиначких уметника, коју је организовало удружење “Артизан”. Реч је о првом 

пројекту овог удружења који је реализован уз помоћ и подршку општине 

Власотинце и Културног центра. Овом изложбом уједно је почела и манифестација 

“Музеји за 10”, која је трајала од 12. до 18. маја.   

 

- Ноћ музеја 2021 (Музеји за 10) - Манифестација „Музеји за 10“ 

одржава се у Србији од 12. до 18. маја, а у склопу ње обележавају се и 

Међународни дан музеја, Европска ноћ музеја и Национална недеља музеја. Дана 

15. маја, Културни центар је по шести пут у Власотинцу, након прошлогодишњег 

прекида звог епидемиолошке ситуације када је манифестација била отказана на 

европском нивоу, организовао манифестацију „Ноћ музеја“ у времену од 17:00 до 

01:00 сати. Поводом Европске ноћи музеја Завичајни музеј  у Власотинцу је 

приредио вече под називом „Кажу да камен може да проговори“, на коме су 



гостовали сликар Братислав Анђелковић 

– Бата из Вучја и филмски стваралац  

Небојша Илић Илке. Ово је била 

прилика за разговор о унији две 

уметности, сликарству и филму. Током 

разговора са публиком представљен је 

део стваралачког опуса два уметника, 

посебно онај део који је настао заједничком сарадњом, први и други део филма 

“Камен древног сневача”. Публика је током трајања Ноћи музеја имала прилику да 

погледа Илкетов филм “Мала Госпојина”, који је снимљен 2014. године у 

манастиру Раковица, на 4. Међународном сабору духовне поезије, који је отворен 

изложбом Батиних слика “Будимо људи” и пројекцијом Илкетовог филма “Камен 

древног сневача”. У Ноћи музеја On line су се укључили и говорили пред 

власотиначком публиком Зорица Атић – директор Центра за културу Гроцка и 

Ратко Поповић – књижевник из Грачанице када је приказана и пројекција филма 

„Грочанске приче“.  

Дана 17. Маја у Галерији културног центра одржана је дечја ликовна 

радионица под називом „Ренесансне приче“ којом је руководио професор ликовне 

културе Јован Спасић. Овим је манифестација Музеји за 10 завршена.  

- Дани Власотинца - поводом преноса моштију Светог оца Николаја 

22. маја – Градска слава Власотинца – 

одржано је резање славског колача уз 

присуство свештенства власотиначке 

цркве поред Градског крста. 

Планирано је да се одржи и литија 

која је обновљена након 70 година, 

али из епидемиолошких разлога није 

одржана.  

У даљем програму ове манифстације у холу Сале Културног центра отворена 

је изложба фотографија инспирасана филмом „100“ посвећена веку постојања ФК 

„Власина“, а након отварања изложбе у Сали Културног центра уз придржавање 

свих епидемиолошких мера одржана је премијера филма „100“ аутора Небојше 

Илића. Пројекција филма „100“ је затим одржана и 24. и 26. маја.  



Дана 25. маја пригодним програмом 

обележен је Међународног дан нестале деце у 

Спомен парку Богдана Богдановића у сарадњи са 

Фондацијом Тијана Јурић и Удружењем „Безбедно 

дете“.  

 

 

Манифестација Дани Власотинца завршена је дана 27. маја када је отворена 

прва самостална изложба графика под називом „Чујте Срби“ аутора Стефана 

Петровића из Власотинца. 

- Власинско пролеће 2021 - У организацији Културног центра 

Власотинце и Удружења музичких уметника Федора дана 29. маја је у Завичајном 

музеју одржан 4. Музички фестивал “Власинско пролеће”. Такмичење је 

организовано у категоријама виолине, виолончела и камерне музичк за ученике 

нижих и средњих музичких школа и студенте. На фестивалу су учествовали 

ученици из Београда, Ниша, Лесковца, Врања, Новог Пазара и Власотинца, као и 

студенти са Факултета уметности у Косовској Митровици. У жирију су били 

Марина Денић, редовни професор на Факултету уметности у Косовској Митровици, 

Донка Анђелковић, професор у Музичкој школи “Ватрослав Лисински” у Београду, 

Оливера Тодоровић, професорка виолине у Музичкој школи “Станислав Бинички” 

у Лесковцу, Ана Ђорђевић Мерле, члан Оркестра националне опере и балета и 

Александар Ђорелијески, члан Симфонијског оркестра РТС-а. Свеукупни победник 

фестивала је Војин Маринковић из 

Београда. Међу такмичарима из 

Власотинца прва  места у 

категорији нижих музичких школа 

освијили су Христина Јовић и 

Александар Стојанов. Награду као 

најмлађи учесник је добила 

шестогодишња Теодора Мерле.  

Дана 10. јуна Културни центар Власотинце посетили су археолози из Завода 

за заштиту споменика културе из Ниша и са њима је одржан састанак у вези 

покретања археолошких истраживања и испитивања на локалитетима Градац и 



Трап у Конопници. Уједно се изашло на терен и обишли су се поменути 

локалитети. 

У Галерији Културног центра одржана је изложба гљива дана 18. јуна у 

организацији Гљиварског друштва „Рујница“ из Власотинца. 

Дана 22. јуна организована  је и одржана у Дворишту Културног центра 

графичка радионица „Креативне занатлије“ у сарадњи са уметником Стефаном 

Петровићем, у којој су учешће узели ученици средњошколског узраста. 

Истога дана у Сали Културног центра одржана је промоција збирке 

приповедака на дијалекту под називом „Мимо света и адета“ књижевнице Јелене 

Миленковић. О књизи су говорили: Влада Арсић, књижевник, Јелена Ђокић, 

професор књижевности и ауторка. 

Дана 24. јуна у Сали Културног центра одржана је промоција књижевног 

стваралаштва младог књижевника Стефана Тићмија (Стефан Митић). Том 

приликом приказан је и краткометражни филм „Џем на облак. 

У Сали Културног центра дана 29. јуна одржана је промоција књиге 

„Небеске хероине света”, ауторке Радмиле Тонковић. Радмила Тонковић је српска 

хероина небеских висина, једна је од најобразованијих Српкиња, научник је, 

академик, филолог, филозоф, професор, преводилац, писац, новинар и авијатичар. 

Прва је и једина жена са наших простора која је носилац почасног Златног летачког 

знака пилота Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране Војске Србије и 

прва и једина жена која је добитник почасног парадног официрског вазухопловног 

бодежа. 

- Лето у Власотинцу 2021 – Традиционална манифестација коју 

организује Културни центар Власотинце одржана је у периоду од 8. јула до 4. 

августа. 

Програм манифестације „Лето у Власотинцу 2021“ 

Четвртак, 08.07.2021. год. у 

20:00 сати, Плато испред  

Галерије КЦ-а 

Отварање ЛУВЛ-а 

Концерт Плесног клуба 

„Fantasy“ и дечје покретне 

игре са Заниматорима  



Петак, 09.07.2021. год. у 

20:00 сати, Плато испред  

Галерије КЦ-а 

Дечја позоришна представа „Сачувајмо природу“ 

Позориштанце „Ципелица“ - Лесковац 

Понедељак, 12.07.2021. год. у 

20:00 сати, Галерија КЦ-а 

Изложба слика Снежане Марковић 

„Сликање – победа живота“ 

Уторак, 13.07.2021. год. у 

20:30 сати, Двориште КЦ-а 

Целовечерњи концерт Вокално инструменталног састава 

„Рузмарин“ из Лесковца 

                                        
Среда, 14.07.2021. год. у 

20:30 сати, Двориште КЦ-а 

Целовечерњи концерт 

Вокалне групе 

„Либеро“ 
Лесковац      

 

 

 

 

 

                 

 

Четвртак, 15.07.2021. год. у 

20:30 сати, Двориште КЦ-а 

Целовечерњи концерт 

Хора „Симонида“ 

Грачаница 

 

 

 

 

 

 

Понедељак, 19.07.2021. год. у 

20:00 сати, Двориште КЦ-а 

Због временских услова 

концерт је одржан у Сали 

КЦ-а 

Младен Пецовић – Концерт дуа гитара 

Пецовић – Каначки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понедељак, 19.07.2021. год. у 

21:30 сати, Двориште КЦ-а 

Због временских услова 

концерт је одржан у Сали 

КЦ-а 

Вече грчке музике – целовечерњи концерт 

 

Уторак, 20.07.2021. год. у 

20:30 сати, Двориште КЦ-а 

Због временских услова 

концерт је одржан у Сали 

КЦ-а 

Концерт Милоша 

Радовића 

„Љубав, вино и 

пијанино“  

 

 

 

 

 

 

 

Среда, 21.07.2021. год. у 

20:00 сати, Сала КЦ-а 

Дани ВАЛТЕР-а (Infodesk / КЦ Власотинце) 

Пројекција представе „Српска драма“ 

Четвртак, 22.07.2021. год. у 

20:00 сати, Сала КЦ-а 

Дани ВАЛТЕР-а (Infodesk / КЦ Власотинце 

Пројекција представе „Ближи небу“ 

Петак, 23.07.2021. год. у 

20:00 сати, Сала КЦ-а 

Дани ВАЛТЕР-а (Infodesk / КЦ Власотинце 

Пројекција представе „Ђенерал Милан Недић“ 

Понедељак, 26.07.2021. год. у 

20:00 сати, Плато испред  

Галерије КЦ-а 

Дечја представа „Учимо Туфницу лепом понашању“ и дечја 

журка са „Заниматорима“ 

Уторак, 27.07.2021. год. у 

20:30 сати, Двориште КЦ-а 

Промоција књига Дејана Радуловића 

„Кроз трње и камење – слике живота“ и „Сви ми“ 

Среда, 28.07.2021. год. у 

20:30 сати, Двориште КЦ-а 

Гудачки квартет „Leggiero” 

Вече класичне, евергрин и етно музике 

-целовечерњи 

концерт 

 

 

 

 

 

 

Четвртак, 29.07.2021. год. у 

20:30 сати, Двориште КЦ-а 

Концерт Чеде Марковића 

-концерт изворне, 

староградске и народне 

музике 

 

 

 

 

 



Петак, 30.07.2021. год. у 

20:30 сати, Двориште КЦ-а 

Музичко – поетско вече Драгана Величковића 

Промоција збирке песама „На хлебу и води“ 

Понедељак, 02.08.2021. год. у 

20:30 сати, Двориште КЦ-а 

Пројекција филма „Nije važno одакле сам“  

Небојше Илића Илкета 

Уторак, 03.08.2021. год. у 

20:30 сати, Двориште КЦ-а 

Градски оркестар Власотинца 

-целовечерњи концерт 

 

 

 

 

Среда, 04.08.2021. год. у 

20:30 сати, Двориште КЦ-а 

Вече евергрин музике и поезије „Траг у бескрају“ 

(Удружење „Севап“ / КЦ Власотинце) 

 

 

Дана 12. августа у Сали Културног центра одржана је пројекција 

документарног филма „Власотинце – неиспричана прича“ који је снимила и 

режирала група младих аутора из Власотинца, ученика Гимназије „Стеван 

Јаковљевић“. 

У Галерији Завичајног музеја дана 13. августа отворена је изложба керамике 

под називом „Траговима винчанске културе“ ауторке Милене Николић. У питању је 

изложба реплика артефаката винчанске културе са познатих археолошких 

локалитета у Србији. У оквиру ове изложбе организована је и радионица винчанске 

керамике коју је водила ауторка Милена Николић. Вишедневна радионица је 

одржана у дворишту зграде Центра за социјални рад. Разлог томе је што је сама 

ауторка потомкиња Петра Поповића, који је подигао то здање. Учесници радионице 

су били деца корисници Дневног боравка 

Центра за социјални рад, предшколци, 

студенти и одрасли. Уз стручно Миленино 

вођење, они су израђивали различите 

посуде и фигурине и орнаментисали их по 

узору на старе Винчане. Након завршене 

радионице, предмети су сушени и на крају 

испечени.  



Поводом 35. Винског бала у Галерији Културног центра на Нешићевом кеју 

дана 27. августа отворена је изложба карикатура са конкурса за најбољу 

карикатуру, где је уједно и одржано проглашење победника и додела награда. Прво 

место припало је карикатуристи Горану Ћеличанину из Варварина. Другог дана 

Винског бала у Дворишту Културног центра одржан је салон власотиначких вина и 

подела награда најбољим винарима на Винском балу. Те вечери одржан је концерт 

Ансамбла „Грош“ из Ниша. 

Дана 29. августа у Сали Културног центра 

организовано је књижевно вече у сарадњи са 

Удружењем „Безбедно дете“ где је 

представљено књижевно стваралаштво 

списатељице Бранкице Дамјановић.  

 

У Галерији Културног центра на Нешићевом кеју је 3. септембра приређена 

изложба костима, цртежа и слика под називом “Џингис Кан и стварање савременог 

света”, ауторке Тијане Сићевић,  дипломираног примењеног уметника и 

костимографа. Изложба је настала по 

истоименој књизи Џека Ведерфорда 

“Џингис Кан и стварање савременог 

света”.  Изложба се састоји од три 

изведена костима, костимографских 

скица и ликовних радова. Костими 

представљају склоп традиције, 

монголске културе и савременог света.  

Балкан рели је по десети пут је посетио Власотинце 03. септембра. За 

бајкере, учеснике релија, Културни центар Власотинце је приредио пријем и 

пројекцију филма „Није важно дакле сам“ аутора Небојше Илића у Сали Културног 

центра. 

У периоду од 15. до 17. септембра у Сали Културног центра приређене су 

пројекције филма „Нечиста крв – грех предака“.  

У сарадњи са Удружењем „Безбедно дете“ дана 20. септембра у Сали 

Културног центра одржана је трибина за родитеље, васпитаче, учитеље, 

наставнике, професоре и социјалне и здравствене раднике о вршњачком насиљу, 



безбедности деце на интернету, проблемима интернет света за омладину и о 

значењу система Амбер Алерт. Трибину је водио Игор Јурић. 

Дана 22. септембра Власотинце је учествовало у обележавању Европске 

недеље мобилности, односно Дана без аутомобила која је одржана на Платоу 

испред општине Власотинце. Културни центар је у техничком смислу помогаао у 

организацији и реализацији овог програма. 

У Галерији Културног центра дана 23. септембра отворена је друга 

колективна изложба коју је приредило Удружење „Артизан“, под називом 

„Топлина југа“, која представља наставак пројекта „Вратимо се коренима“. Учешће 

у овој изложби узело је седам младих уметника из Власотинца и Лесковца. 

Културни центар Власотинце је технички помогао оранизовање и одржавање 

манифестације „Укуси југа“ која је одржана 25. септембра у Спомен парку Богдана 

Богдановића – Старо гробље. 

- Ликовни салон „Ликовни ствараоци Власотинца“ - У Галерији 

Културног центра дана 07. октобра отворен је традиционални 38. Ликовни салон. 

Учешће у овој изложби узело је 23 ликовна ствараоца из Власотинца. Ликовни 

салон отворила је Јасмина Златковић, историчар уметности. Трајање Ликовног 

салона скоро четири деценије говори о самом значају ове културне манифестације 

која окупља сликаре са подручја власотиначке општине. Изложба је за посетиоце 

била отворена наредних 15 дана.  

 

Поводом Дана општине Власотинце, 10. октобра у Сали Културног центра 

одржана је свечана седница СО-е Власотинце. Том приликом у културно-забавном 

делу седнице организован је наступ Вокалне групе „Либеро“. 



Дана 13. октобра у Сали Културног центра одржана је промоција Војне 

акдемије на којој су присуствовали ученици завршних раздера власотиначких 

средњих школа. 

У Сали Културног центра дана 23. 

октобра одржана је промоција монографије 

„Милена Дравић или кључ снова“, ауторке 

Аните Панић. Том приликом приказане су 

видео пројекције фотографија и одломака из 

филмова у којим је глумила Милена 

Дравић. На промоцији је ауторка Анита 

Панић говорила о Милени Дравић.  

 

У периоду од 28. до 30. октобра у Сали Културног центра приређене су по 

три дневно пројекције филма „Тома“ који је изазвао велико интересовање 

власотиначке публике. 

- Стих за Огија – По пети пут за редом Културни центар у сарадњи са 

Канцеларијом „Безбедно дете“ расписао је литерарни конкурс у две категорије под 

називом „Деца су украс света“ (поезија) и „Дечји осмех је најбезбедније скровиште 

среће“ (приче). Радове су прегледали и оцењивали књижевник Тоде Николетић и 

проф. Јелена Ђокић и књижевница Зорица Деспотов. Без обзира на епидемиолошку 

ситуацију, постојало је велико интересовање за овај конкурс, тако да су радови 

пристигли из многих школа широм Србије. Овом приликом није одржано 

планирано књижевно вече и свечана подела награда и диплома, већ су награде и 

дипломе награђеним ученицима и школама послате поштом. Ове године специјална 

награда Огијева благодарница у категорији млађег узраста припала је Милици 

Николетић из Куљана код Бања Луке. Међу учесницима старијег узраста ову 

награду је добила Маша Родић из Белог Потока, у категорији прозе прво место и 

Огијеву благодарницу је добила Јована Глиџић из Ниша. Друго место за поезију у 

млађем узрасту је освојио Вукашин Милојевић из Књажеваца, а треће место Дуња 

Кошуљандић из Шида. Другу награду у старијем узрасту је освојила Ивона Божић 

из Смедерева, а трећу награду Ленка Смиљанић из Чајетине и Милица 

Миловановић из Београда. Другу награду за прозу у старијем узрасту је добила 

Миа Јанковић из Власотинца, а трећу Уна Вељковић из Књажевца, Алексија 

Спасић из Клокота (Косово и Метохија), Млађан Младеновић из Власотинца и 



Невена Николић из Ниша. Посебну захвалницу добили су ученици литерарне 

секције О Ш „Карађорће Петровић” из Крушевице. 

- Песнички час – учитељству у част, у спомен Даници Горуновић – 

Тасић планирана је да се одржи по 28. пут у новембру месецу. У том периоду 

школе су прешле на on line наставу, па епидемиолошка ситуација није дозвољавала 

одржавање ове манифестације, морали смо да је откажемо, тако да планирамо да у 

2022.  години одржимо два Песничка часа, један ванредни у априлу или мају и 

један редовни у новембру. 

Дана 26. новембра у Сали 

Културног центра приређена је 

монодрама под називом „Жи ми ти“ – 

Rocky 6. По тексту Бранислава 

Марковића монодраму је извео глумац 

Народног позоришта у Лесковцу Драган 

Божа Марјановић.  

Поводом Дана особа са инвалидитетом 03. децембра је у Сали Културног 

центра приказана је пројекција филма „Пут једне нити“ аутора Небојше Илића. 

Пројекцији филма присуствовали су корисници Центра за децу и омладину из 

Власотинца. 

Ученици и професори Гимназије „Стеван Јаковљевић“, поводом Дана школе 

приредили су изложбу ликовних радова у Галерији Културног центра дана 07. 

децембра. 

У знак сећања на Новицу Костића, ратног ветерана и дугогодишњег 

мировног активисту, преминулог у децембру 2020. године у Сали Културног центра 

дана 08. децембра одржане је Комеморативни скуп. 

У Сали Културног центра, дана 

10. децембра организовано је вече 

стендап комедије под називом 

„Пловидба по Панонском мору“. 

Заинтересованима су се по први пут 

представили Душан Варничић и 

Небојша Грујић, стендап комичари из 

Новог Сада. Ово је уједно била прилика 

да се овај вид уметности први пут представи у Власотинцу.  



У периоду од 15. до 17. децембра представници Културног центра 

Власотинце Бранислав Катић, директор, Братислав Валчић, уредник програма, 

Небојша Илић и проф. Станислав Станковић гостовали су у Источном Новом 

Сарајеву на 20. „Фестивалу поезије за дјецу и младе“ и уједно је потписан 

меморандум о сарадњи између Општине Источно Ново Сарајево, Културног центра 

И.Н. Сарајево, Форум театра И.Н. Сарајево, Општине Власотинце и Културног 

центра Власотинце о заједничком оснивању и организовању манифестације 

„Поетски дани Даре Секулић“ која ће се одржавати и у Источном Новом Сарајеву и 

у Власотинцу, с обзиром да је Дара Секулић за живора живела и у Сарајеву и у 

време избелиштва у Власотинцу.  

 

У повратку представници Културног центра Власотинце присуствовали су 

отварању изложбе у Андрићграду у Галерији Андрићевог института поводом 

обележавања 60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу. Изложбу је 

отворио директор института Емир Кустурица, наш прослављени редитељ. 

 



Дана 23. Децембра у Сали Културног центра организована је конференција 

„Украдена безбедност“ посвећена ученицима и родитељима. Конференцију је 

држао Игор Јурић. 

Поводом новогодишњих празника за наше најмлађе суграђане у Сали 

Културног центра дана 24. децембра 

организована је дечја представа под 

називом „Срећа“ у којој су учествовали 

глумци Народног позоришта из 

Лесковца. Истога дана у вечерњим 

сатима одржан је новогодишњи концерт 

Власотиначког женског певачког 

друштва и чланова Градског оркестра 

Власотинце.  

Дана 30. децембра у Сали Културног центра организован је новогодишњи 

концерт Плесног клуба „Fantasy“. 

Током 2021. године филмови Небојше Илића Илкета имали су наступе на 

следећим међународним и домаћим филмским фестивалима:  

– 16. Међународни фестивал документарног филма Златна буклија, за филм 

„Није важно одакле сам“, добио је награду за братски однос међу народима, 

– 24. ИТF ЦРО Међународни фестивал туристичког филма, Солин, посебно 

признање за филм „Није важно одакле сам“, 

– 5. Интернационални фестивал туристичког и еколошког филма у Врмџа 

фест – награда за монтажу за филм „Није важно одакле сам“, 

– На „Јахорина филм фестивалу“ филм „Није важно одакле сам“, добио је 

титулу најбољег туристичког филма Златна боровница. 

Такође, филмови Небојше Илића приказивани су на разним културним 

манифестацијама у Лесковцу, Смбору, Грделици, Медвеђи и Бојнику. 

Током 2021. године за потребе Културног центра набављено је ново возило 

марке Dacia Dokker, а у Завичајном музеју је по препоруци министарке културе и 

информисања Маје Гојковић уграђен видео надзор, а у Сали Културног центра 

уведен је интернет. 



 Озвучење Културног центра током 2021. године коришћено је за потребе 

свих манифестација које је организовао Културни центар, за потребе СО 

Власотинце, Предшколске установе „Милка Диманић“, ОШ „Синиша Јанић“, ОШ 

„8. октобар“, Гимназије, Техничке школе, Музичке школе „Станислав Бинички”, 

Народне Библиотеке „Десанка Максимовић“, Туристичке организације општине 

Власотинце, Центра за социјални рад, Фудбалског клуба „Власина“ и разних 

других организација. 

          У извештајном периоду Галерија Културног центра на Нешићевом кеју 

коришћена је за одржавање разних културних садржаја које је организовао 

Културни центар. Истовремено Галерија је уступана за потребе градских основних 

и средњих школа, Предшколске установе „Милка Диманић“, политичких странака, 

многих организација и удружења, као и других установа. Простор Галерије током 

2021. године коришћен је и за одржавање проба Фолклорног ансамбла 

„Црниловић“, Градског оркестра Власотинца и Плесног клуба „Fantasy“ у оном 

периоду када су то дозвољавали епидемиолошки услови, придржавајући се свих 

епидемиолошких мера.  

 Сала Културног центра Власотинце је поред коришћења за одржавање 

програма Културног центра, коришћена и за одржавање Седница СО-е Власотинце 

због епидемиоложких мера и подела награда најбољим студентима и ученицима и 

разних подела субвенција.  

Програмске садржаје Културни центар је реализовао, пре свега, 

захваљујући локалној самоуправи као финансијеру, али и бројним сарадницима из 

свих области уметничког стваралаштва.  

                 Културни центар је и у 2021. години веома добро сарађивао са свим 

установама, Етнографским музејем, утановама културе са југа Србије, школама, 

удружењима, институцијама, невладиним организацијама, политичким странкама, 

војском, црквом и свима осталима који су показали интерес за било који вид 

сарадње. Сарадња се огледала, пре свега, у заједничкој организацији бројних 

дешавања у нашој општини и суседним општинама, пружању стручне и кадровске 

помоћи, стављању на располагање просторија Културног центра, уступању технике 

(озвучења), медијском представљању манифестација итд. Такође треба истакнути и 

вишегодишњу сарадњу са установама културе из Републике Српске, Бугарске и 

Северне Македоније. 



Културни центар Власотинце има свој веб сајт на коме се објављују све 

вести, информације и фотографије са манифестација и осталих догађаја у 

организацији Културног центра, као и све вести са догађаја које прати 

Информативни билтен Власина, а везане су за Власотинце, као и витруелну 3Д туру 

кроз музеј, где свако путем интернета може да погледа музејске поставке. 

 

                                                                                                         Културни центар  

    У  Власотинцу,                                                                                  директор 

    01. 02. 2022. год.         

                                                                                                  _____________________      

                                                                                                        (Бранислав Катић) 
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