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ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Полазећи од чињенице да култура има огромну моћ да утиче на живот 

сваког појединца, померајући границе креативности и уцртавајући нове 

организационе стандарде,  Културни центар ће и у 2022. години настојати да у још 

већој мери обезбеди стимулацију и развој: 

- ликовне уметности кроз организoвањe самосталних и групних изложби и откуп 

дела ликовних уметника, како професионалних тако и аматера, како би грађани 

били упознати са остварењима ликовних уметника и значајним делима наше 

културне историје; 

- музичке и сценске уметности организовањем разних врста концерата (озбиљне, 

џез, народне, поп и рок музике), као и позоришних представа професионалних 

драмских уметника и аматера и филмске пројекције; 

- културно-уметничких манифестација, смотри, такмичења која имају шири значај 

за развој културе уопште; 

- културно-уметничког аматеризма путем организовања фестивала и сусрета 

аматера и приређивање програма из њихове делатности и  

- заштита културних добара путем одређивања приоритета радова на заштити 

споменика културе, попуњавање збирке музеја предметима и документима из 

историје завичаја и издавања публикација из историје нашега краја. 

- израда пројеката за очување културних вредности и усклађивања са новим и 

модерним тековинама савременог света  

 

- МУЗЕЈСКА ДЕЛАТНОСТ - 

И током 2022. године наставиће се рад на научној и систематској обради 

експоната и реализација пројеката на проучавању локалитета нашег краја: 

- прикупљање музејске грађе 



- остваривање педагошке улоге музеја  

- афирмација секцијског рада (радионице са децом) 

- активности на изради информационог система збирке Mузеја 

- ажурирање и допуна виртуеле 3Д туре кроз музеј 

Истовремено ће се наставити са базичним стручним пословима, превасходно 

на савременој, дигиталној обради музејских предмета, као и на другим сегментима 

музејског посла, од даље допуне и измене садржаја сталне поставке и других 

разноврсних јавних програма (планира се 7 изложби у Музеју током 2022. године и 

више мањих разноврсних тематских програма). Наставиће се са компјутерском 

обрадом свих предмета посредством професионалног, наменског софтвера, уз 

перманентно дигитално снимање (фотографисање и скенирање). 

Поред тога, током 2022. године биће одржане и различите радионице за 

децу, средњошколце и студенте у циљу подстицања њихове креативности и 

подизања свести о значају очувања материјалног и нематеријалног културног 

наслеђа. 

 

- ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ - 

У 2022. години наставиће се са издавањем Информативног билтена 

„Власина“, а све у циљу актуелног и објективног информисања грађана о 

најбитнијим дешавањима на подручју наше општине. Информативни билтен 

Власина има 16 страна. Насловна и задња страна су у боји. Све информације, вести, 

репортаже, интервјуи, кратки садржаји распоређени су тематски по странама и 

углавном прате назив рубрике коју страна носи. Грађане информише објективно и 

професионално. Билтен Власина забележи углавном сва дешавања, манифестације 

и друге садржаје који се током једног месеца дешавају на подручју власотиначке 

општине. Могу да се прочитају инфомације из области политке, друштва, културе, 

образовања, здравства, спорта и друго. Прати рад локалне самоуправе, јавних 

установа и предузећа, рад цивилног сектора, школа, дома здрава, бележи успехе 

појединаца. Месечно издавање Информатинвог билтена Власина подразумева 

обилазак терена, прикупљање потребних података, праћење догађаја, 

манифестација и других садржаја у свим областима друштва политика, култура, 

здравство, спорт, образовање и др., праћење рада локалне самоуправе, установа и 

предузећа и слично, обрада прикупљених података, писање текстова и 

распоређивање по странама. Сви текстови су праћени адекатвним фотографијама. 



Увођењем сајта Културног центра Власотинце и facebook страница 

омогућило је бржу доступност информација читаоцима. Сајт Културног центра и 

facebook странице Информативног билтена Власина и Културног центра 

Власотинце се редовно ажурирају. 

Информативна мрежа „Власина“ и наредне 2022. године наставиће да 

камером бележи све битне догађаје и манифестације  које се организује Општина 

Власотинце, Културни центар и друге установе и организације. Наставиће се 

приказивање филмова Небојше Илића Илкета на разним фестивалима и 

манифестацијама у Власотинцу и другим градовима у земљи и иностранству. 

 

- ИЗДАВАШТВО - 

И y 2022. години наставиће се са издавањем и публиковањем дела 

(монографија, књига и слично) везаним за власотиначки крај и локалне ауторе. 

Такође, планира се и штампање каталога о активностима Културног центра који ће 

служити као промотивни материјал о раду Културног центра и општине 

Власотинце и припрема за штампу и репринт издања „Белешка о Власотинцу“ 

аутора Тихомира Ђорђевића и компјутерска припрема за штампу материјала 

везаног за манифестације Културног центра, постере, позивнице, флајере, каталоге 

и сл. 

 

- ПОЗОРИШНИ И ФИЛМСКИ ПРОГРАМ – 

- Позоришни програм - биће одржаван у новој сали Културног центра Власотинце 

и на отвореној сцени у складу са могућностима у летњим месецима.  

За наредну годину предвиђена је вечерња сцена и дневна (дечја) сцена. У 

склопу позоришне уметности, даћемо акценат на позоришним представама 

различитог типа и за различите генерације, али и на успостављање драмске 

радионице. Поред аматерских представа, планира се да у наредној години 

оформимо репертоар и професионалних гостујућих представа, што би током 

времена довело до евентуалног формирања сталне и  професионалне позоришне 

сцене. Позоришна сцена ће бити отворена за све театарске пројекте који буду 

понуђени, а имају потребну уметничку вредност. Развојем ове области, планира се 

и сопствена продукција, у складу са кадровским, финансијским и друштвеним 

условима, који условљавају развој ове области и стваралаштва. Програмски циљ је 

и рад са професионалним глумцима и стручњацима. 



Планира се одржавање креативно едукативних драмских радионица. 

Кроз креативно драмски метод, игру, дебату, играње улога, импровизацију, као и 

пуно занимљивих метода из поља примењеног позоришта, учесници радионице ће 

пробудити своја знања о култури и интеркултуралности. Рад кроз радионице би за 

резултат имао позоришну представу деце, уз заједнички рад на тему глуме, плеса, 

сценографије и костимографије, позоришне шминке, писање позоришних комада, 

сликања, музике итд, уз помоћ педагога, васпитача и сарадника уметника из 

наведених области.  

- Филмски програм ће се одвијати у новој биоскопској Сали Културног центра, а у 

летњим месецима биће пројеције и документарних филмова у Дворишту Културног 

центра. Приказиваће се актуелни филмови и  филмови различитог садржаја и жанра 

(акциони, драме, историјски, комедедије, документарни, породични, ратни, 

музички, трилери и цртани филмови).  

 

- ОРГАНИЗОВАЊЕ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОГ ПРОГРАМА И ДЕШАВАЊА – 

 

- Дани Христифора Црниловића – поводом дана рођења Христифора Црниловића 

(08.02.1886. год.) планира се програм у Завичајном музеју који ће обухватити 

изложбу етнографске и етимолошке грађе, предавања о Христифору Црниловићу и 

његовој збирци, и представљање народног стваралаштва власотиначког краја, као и 

ликовне, етнографске и етимолошке радионице са ученицима основних и средњих 

школа у просторијама Музеја. Такође у Галерији Културног центра биће 

постављена изложба „Етно мотиви Христифора Црниловића“, 24 слика димензија 

70х50, аутора Александра Спасића, коју је суфинансирало Министарство Културе и 

информисања РС, преко конкурса за савремено стваралаштво у Републици Србији. 

 

- Општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“ – одржава се у марту 

месецу у сарадњи са Подружницом наставника и професора српског језика. Учешће 

узимају ученици основних и средњих школа са подручја општине Власотинце и 

такмиче се у три категорије: категорија ученика од 1. до 4. разреда основне школе, 

категорија ученика од 5. до 8. разреда основне школе и категорија ученика од 1. до 

4. разреда средње школе. Са Општинске смотре по четири најбоље оцењена 

кандидата из сваке категорије стичу пласман на Окружну смотру. 

 



- Дечји пролећни ликовни салон – у спомен Небојши Митровићу Пуши - Планира 

се по други пут организовање наградног Дечјег пролећног ликовног салона на коме 

имају право учешћа сви ученици власотиначких основних и средњих школа. 

Културни центар расписује ликовни конкурс на одређену тему, а комисија бира у 

три категорије (нижи разреди основне школе, виши разреди основне школе и 

категорија ученика средњих школа) по три најбоља рада који ће бити награђени 

робним наградама (у виду ликовног прибора) и скромних новчаних награда. 

Најбољих педесетак ликовних радова насталих на овом конкурсу биће изложени у 

Галерији Културног центра на Салону, када ће бити и проглашење победника и 

подела награда. 

 

- Ноћ музеја (Музеји за 10 и Међународни дан музеја) – 2022. године – по 

деветнаести пут у Србији, а седми пут у Власотинцу планира се организовање ове 

манифестације. Предвиђен је колажни програм који ће се одржати у Музеју 

(Галерији Музеја и Соби старе српске графике), Галерији Културног центра на кеју 

и Сали КЦ-а уз учешће деце и локалних и афирмисаних уметника и извођача у 

сарадњи са другим установама културе из окружења. У оквиру ове манифестације у 

зависности од теме биће приређена изложба, концерт, књижевни, дечји програм и 

позоришна представа. Такође, планирају се у недељи музеја разне радионице са 

децом у просторијама Музеја. У Ноћи музеја се планира и премијерно приказивање 

документарно-играног филма „Јагурида“ о пропасти и спашавању „балканске 

Тоскане“, аутора Небојше Илића. 

 

- Музички фестивал „Власинско пролеће“ 2022. године  - Одржава се у месецу 

мају. У сарадњи са Удружењем музичких и балетских педагога Србије и 

Удружењем музичких уметника „Федора“ из Београда организоваће се по пети пут 

међународно такмичење ученика музичких школа Србије у категорији виолина, 

виола и камерна музика. Кандидате оцењују  професори са гудачког одсека 

факултета музичких уметности и професори средњих музичких школа. Поред 

награђених ученика на фестивалу се додељује диплома и најбољем музичком 

педагогу. У оквиру Власинског пролећа 2022. биће организован и концерт 

победника фестивала и музичких педагога.  

 

- Дани Власотинца – Манифестација се одржава у недељи градске славе (22. мај)– 

Дан преноса моштију Светог оца Николаја – манифистација различитог садржаја. 



У сарадњи са свештенством власотиначке цркве организоваће се литија улицама 

Власотинца, по трећи пут, од цркве до крста (у 2020. и 2021. години није одржана 

због ковид пандемије). Уз резање славског колача 22. маја код градског крста, 

предвиђа се наступ Фолклорног ансамбла, предвиђено је претходно отварање једне 

изложбе у Галерији КЦ-а на Нешићевом кеју, као и концерти фолклора, забавне, 

староградске или изворне музике у просторима културног центра и у порти 

власотиначке цркве, позоришна представа и књижевно вече. Такође, планира се да 

у оквиру ове манифестације буде планиран и литерарни конкурс поезије и прозе на 

одређену тему на коме ће право учешћа имати деца основношколског и 

средњошколског узраста. 

 

- Лето у Власотинцу 2022. године  - и  ове године планирано је организовање 

традиционалне манифестације Лето у Власотинцу. Програмски садржај „Лета у 

Власотинцу“ биће разноврстан како би задовољио потребе свих категорија 

становништва, почев од дечјих колажних програма, промоција књига, концерата 

разних жанрова музике, позоришних представа на отвореном простору, изложба 

слика и других уметничких дела, преојекција филмова (планира се приказивање 

скраћене верзије филма „100“  о докуметарној биографији ФК „Власина“), 

предавања и других културно-забавних програма. Локације за организовање разних 

дешавања у оквиру програма „Лето у Власотинцу“ су: на платоу испред Галерије 

Културног центра на Нешићевом кеју, у самој Галерији Културног центра, у 

дворишту Културног центра, на платоу испред општине Власотинце, Летњој 

позорници, у Галерији музеја у Соби старе српске графике и Сали Културног 

центра када је то неопходно због временских услова. У реализацији ових 

активности учестоваће, поред афирмисаних стваралаца и власотиначки ствараоци и 

из окружења и иностранства.  

  

- Вински бал (36. по реду) – Туристичка организација општине Власотинце 

организује 36. Вински бал. Културни центар пружиће део помоћи у техничком 

смислу у реализацији ове манифестације. 

 

- Власински сусрети (26. по реду) – Међународни научни скуп који ће се у 2022. 

години одржати по 26. пут у Власотинцу у току месеца септембра на тему  

Двадесет пет година „Власинских сусрета“: поуке и поруке о обнови и развоју 

села. Од оснивања 1995. године, „Власински сусрети”- научни скуп од 



међународног значаја је посвећен истраживању развоја села и сеоских подручја. 

Као и претходних година, и овај пут ће учесници „Власинских сусрета” бити 

истакнути научници и стручњаци из земље и иностранства (агрономи, стручњаци 

из области шумарства, економисти, социолози, демографи, географи, етнолози, 

историчари, политиколози, педагози, урбанисти, архитекте, правници, уметници, 

здравствени радници, свештена лица и студенти основних, мастер и докторских 

студија), уз учешће представника републичких институција и локалних 

самоуправа, привредних и задружних организација. 

Потребно је технички организовати и реализовати овај дводневни научни 

скуп који се бави питањима села у сарадњи са Заводом за проучавање села, 

Српским удружењем за социологију села и пољопривреде и Балканском 

асоцијацијом за социологију села и пољопривреде. Отварање је предвиђено у Сали 

Културног центра, а пријем учесника и гостију у Дворишту Културног центра. 

 

- Дечја недеља – у октобру месецу – манифестација се организује у сарадњи са 

школама и предшколском установим и трајаће пет дана. У оквиру ове 

манифестације деца ће имати прилику да учествују у богатом књижевно-

уметничком и музичко-сценском и драмском програму програму где је у плану 

дружење деце са једним истакнутим дечјим писцем и промоција књиге за децу, 

пројекција једног анимираног дечјег филма, дечја представа едукативног карактера, 

креативна радионица и јавни музичко-сценски наступ (плесне групе, концерт 

дечије музике). 

 

- Ликовни салон – Ликовни ствараоци Власотинца (39. по реду) – 

Традиционална изложба ликовних стваралаца општине Власотинце. Ова 

манифестација ће се у 2022. години одржати по 39. пут у Галерији Културног 

центра на Нешићевом кеју. Као и сваке године, очекује се учешће око 25 уметника 

из Власотинца и околине (2021. је учешће узело 23 уметника).  

 

- Власотиначки фестивал лепих речи  –  Недељни Власотиначки фестивал лепих 

речи одржаће се новембра месеца, а чиниће три манифестације: 

- Поетско вече, у оквиру којег ће бити представљена књига, или одржана 

позоришна представа,  игроказ или књижевно вече. 



- Стих за Огија (6. по реду) – Литерарни конкурс који ће се у новембру 2022. 

године одржати по шести  пут. Право учешћа на конкурсу имају сви ученици 

основних и средњих школа, и афирмисани песници и писци. Након завршетка 

конкурса организује се књижевно вече са једним афирмисаним песником у Сали 

Културног центра, где ће се поделити дипломе и похвале награђеним ученицима и 

афирмисаним песницима 

- Песнички час (28.и 29. по реду) - Учитељству у част у спомен Даници Тасић-

Горуновић - јединствена дводневна манифестација оваквог типа у земљи. Учешће у 

овој манифестацији узимају три афирмисана песника и један гост Песничког часа 

(истакнути просветни радник у пензији). Поред дружења песника са ученицима 

овдашњих основних школа планирано је и књижевно вече намењено љубитељима 

поезије. Због пандемије корона вирусом током 2020. и 2021. године није одржан 

Песнички час, па се планира у 2022. години одржавање два пута у току године, 

један ванредни у априлу и један редовни у новембру месецу (29. по реду). 

Планира се у 2022. години да се одржи манифестација посвећена Дари 

Секулић, књижевници која је већи део свог живота провела и стварала у Сарајеву, 

где је и недавно умрла, а један део свога живота провела је у избеглиштву у 

Власотинцу. Као омаж њеном стваралаштву, лику и делу, у сарадњи са режисером 

из Источног Сарајева Витомиром Митрићем, који је између осталог и режирао 

документарни филм о животу Даре Секулић, дошло се на идеју реализације ове 

манифестације. Тако би се поред одавања почасти и упознавањем грађанства са 

животом Даре Секулић остварила сарадња између Власотинца и Источног 

Сарајева. 

У току 2022. године поред традиционалних манифестација, програмски 

садржај културних дешавања у Власотинцу биће обогаћен разним ликовним 

изложбама и ликовним радионицама, књижевним вечерима, промоцијама књига, 

концертима разних жанрова музике, смотрама, трибинским програмом, 

предавањима и слично, као и пројекцијама филмова и позоришним представама  у 

Сали Културног центра.  

Планирају се и наступи Фолклорног ансамбла „Црниловић“ који постоји 

при Културном центру, Градског оркестра Власотинца, како у Власотинцу, тако и 

ван подручја наше општине и у иностранству на разним концертима, 

манифестацијама и фестивалима, као и приказивања филмова Небојше Илића 

Илкета на домаћим и међународним фестивалима. 

У току 2022. планира се још већа афирмација Старе српске графике, и 

припремање и организовање изложбе у градовима Србије, као и гостовање 



Културног центра Власотинца са тематским изложбама слика из ликовног фонда у 

другим градовима Србије и земљама региона. 

 

У сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Ниш планира се 

израда пројекта прве фазе археолошких истраживања за археолошка налазишта 

Градац и Трап и споменика културе Црква Успења Пресвете Богородице у 

Конопници. Непокретна културна добра Археолошка налазишта Градац (АН 50) и 

Трапа (АН 51) и споменик културе Црква Успења Пресвете Богородице (СК 306) 

утвржена су посебним одлукама, односно решењима о заштити и уписана су у 

Регистар непокретних културних добара  који се води у Заводу за заштиту 

споменика културе Ниш и у Централни регистар непокретних културних добара 

који се води у Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд.  

Прва фаза би обухватала: кабинетску процену доступних извора 

(обухвата прикупљање археолошких података из депоа и архива Музеја у 

Власотинцу и Лесковцу и Археолошког института у Београду, израду Елабората за 

археолошка истраживања уз одобрење Комисије Министарства Културе и 

информисања, даљинску детекцију – Лидар снимање (3Д ласерско снимање терена 

из ваздуха), визуелизацију и археолошку интерпретација резултата даљинске 

детекције, односно растерских података ласерског снимања из ваздуха, израду 

коначног извештаја и израду Плана друге фазе археолошких истраживања. 

 

Наставиће се пружање техничких услуга у активностима у којима је 

Културни центар један од организатора, као и пружање техничких услуга, 

изнајмљивање озвучења и простора другим институцијама са територији наше 

општине. 

Наставиће се сарадња Културног центра са Министарством културе и 

информисања Републике Србије, власотиначким основним и средњим школама, 

Музичком школом „Станислав Бинички“ из Лесковца (издвојено одељење у 

Власотинцу), Предшколском установом „Милка Диманић“, Народном библиотеком 

„Десанка Максимовић“, Туристичком организацијом општине Власотинце и 

другим институцијама културе и организацијама, као и са Војском Републике 

Србије (Центар за обуку Војвода Петар Бојовић у Доњем Синковцу). Важно је 

напоменути богатију и садржајнију сарадњу власотиначког Културног центра са 

институцијама културе у Србији, посебно са онима из ближег окружења, али и са 

установама и институцијама културе из иностранства, пре свега из Бугарске са 



којом имамо вишегодишњу успешну прекограничну сарадњу и Северне 

Македоније. 

За успешније и ефикасније функционисање Културног центра неопходно 

је осавремењивање постојеће опреме, сређивање грејања и расвете у Турској кули, 

калдрме око Завичајног музеја и калдрме у дворишту Културног центра, као и 

сређивање Галерије на Нешићевом кеју. За ове инвестиције Културни центар има 

пројекте са којима планира да конкурише на конкурсима Министарства Културе и 

информисања РС и другим фондовима. Такође, планира се и учешће на конкурсу 

Филмског центра Србије за набавку 3D DSP пројектора и аудио система за 

могућност емитовања савремених и 3D филмова. 

Културни центар ће у 2022. години наставити да учествује на конкурсима 

из области савременог стваралаштва и конкурсима из области музејског наслеђа  

при Министарству културе и информисања Републике Србије и страним 

амбасадама и разним другим фондовима.  

 Ова културна институција је носилац одговорности јер је наш задатак да 

нудимо садржаје усмерене ка развитку културних интересовања и правих 

вредности како код деце и младих, тако и свих грађана наше општине. Реализација 

овог програма очекује се у 2022. години. Надамо се да ће епидемиолошка ситуација 

у земљи и свету дозволити реализацију овог програма, у супротном програм ће 

бити реализован у обиму који епидемиолошке мере дозвољавају, а немогућност 

реализације програма надокнадићемо On line приказивањем и видео 

презентацијама на сајту Културног центра Власотинце, FB страницама Културног 

центра и Информативног билтена Власина и You Tube каналу. 

 

У Власотинцу,                                                   Културни центар Власотинце 

29.11.2021. год.                                                                  директор  

                                                                                                     Бранислав С. Катић  


