
ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

  Различите области културних активности захтевају специфичне 
просторе ради постизања врхунских резултата. Културни центар Крушевац 
располаже са више просторних целина, прилагођених посебним садржајима 
који се у њима реализују.  Зграда Дома омладине са Белом салом, Биоскоп 
Крушевац, Легат Милића од Мачве, Летња сцена Културно просветне 
заједнице, Пионирски парк – кружна сцена, су само нека места кроз која 
годишње прође више десетина хиљада посетилаца. Поред продукције 
самосталних програма Културни центар сарађује и са другим установама, 
институцијама и удружењима са циљем организације значајних 
манифестација. 

Предвиђеним активностима у  2019., КЦК ће настојати  да задовољи 
различите културне потребе, а уједно ће и утицати  на формирање и 
неговање правих културних  вредности. 

Програмска активност Културног центра Крушевац подељена је и сагледана 
кроз различите програмске подактивности односно, групе: 

 1)Књижевни програм 

2) Програми Легата Милића од Мачве 

3)Ликовни програм 

4) Драмски програм 

5) Дечји програм 

6) Трибински програми 

7) Музички програм 

8) Филмски програм 

9) Посебни програми КЦК 

10) Програми културно просветне заједнице КПЗ 

11) Фестивал и програми „Златна кацига“ 

12) Чарапански дани 

1) Књижевни програм 

У наредној години планирано је више од 20 књижевних вечери током 
којих ће бити представљена дела значајних српских и крушевачких аутора. 
Централно књижевно вече биће и представљање актуелног добитника НИН-
ове награде, што представља својеврсни спектакл за све љубитеље добре 
књиге. Предвиђено је и издавање два броја часописа „Путеви културе“, као и 
њихова промоција у Крушевцу, Београду, Инђији, Новом Пазару и другим 
градовима. Обележиће се светски дан поезије али и посебна пажња 



посветити поезији кроз програме „Под Десанкиним шеширом“ и „О љубави и 
вину“. Биће реализован Светосавски књижевни конкурс, као увод у 
обележавање „Светог Саве“, славе КЦК и тематског програма. „Словољубве“,  
је посебна награда која ће се доделити и наредне године обележавајући Дан 
Културног центра Крушевац. Издавачка делатност је планирана кроз десетак 
нових издања у наредној години са акцентом на организацију једног великог 
догађаја, какав је „Сајам књига и издаваштва Расинског округа 2019.“. 

 

2) Програми Легата Милића од Мачве 

У овом јединственом простору, приредиће се више од двадесет високо 
профилисаних програма, изложби и музичко поетских вечери. Светски дан 
мира биће обележен прикладним програмом у овом простору. Већ 
традиционални програм под називом „Распето Косово“ биће саставни део 
„Видовданских свечаности 2019.“ у својој триптих програмској форми. 
Програмом „Дружељубље за Милића“ планиран је завршетак годишњих 
програма Легата у знак сећања на великог уметника који је своја 
непроцењива дела завештао управо „Легату Милића од Мачве“. 

 

3) Ликовни програм   

Планиране су изложбе слика у Галерији Културног центра Крушевац по 
конкурсу 2019. Поред Галерије изложбе ће бити реализоване и у Клубу КЦК, 
као и у Легату Милића од Мачве. Фокус ће бити  на представљању младих 
аутора, представљању ликовних клубова и удружења и презентацији 
осведочених уметничких вредности. У 2019. ће бити настављена сарадња са 
УЛУС-ом и УЛУПУДС-ом кроз организоване тематске изложбе и гостовања 
престижних уметника – чланова. Посебна пажња најмлађима, будућим 
ликовним уметницима, биће посвећена кроз рад Ликовног студија КЦК „Маја 
Олић“. У месецу априлу и октобру,  очекују нас и две традиционалне  изложбе 
ликовног клуба „Димитрије Симић“. Планирана је организација и 
реализација ликовних колонија у оквиру манифестација „Падешки 
кладенац“, „Звездано Здравиње“, „Бистричко коло“, „Федраро“ и др. 

4) Драмски програм 

У оквиру драмског програма планирана су три престижна Фестивала. 
„Фестивал драмског театра предшколског узраста“ намењен најмлађим 
љубитељима позоришне уметности. „ФЕШТ“ Фестивал драмског театра за 
ученике крушевачких основних школа. „ТИН-ФЕСТ“ Фестивал драмског 
театра за ученика крушевачких средњих школа.  Сва три наведена Фестивала 
имају за циљ афирмацију младих талената. „ФЕДРАРО“ је посебан Фестивал 
који окупља аматерска позоришта са подручја Расинског округа и за циљ има 
афирмацију аматерског позоришног стваралаштва. Сваке године, па тако и 
наредне, у оквиру драмског програма, односно драмског студија, планирана 



је продукција две нове позоришне представе, од којих ће једна бити тематска, 
Новогодишња. Са својом продукцијом планирана је и посета другим 
градовима у окружењу али, и организовање гостовања представа из других 
градова. У 2019. ће се започети и са обележавањем „Светског дана позоришта“ 
пригодним пратећим програмима. 

 

5) Дечји програм 

Кроз овај централни сегмент рада КЦК биће реализовано мноштво 
програма директно намењених нашим најмлађим уживаоцима културе. Као 
највећа дечја свечаност у 2019. планиран  „Фестивал музике за децу 
Расинског округа“, као јединствени Фестивал извођача, аутора и 
ауторизованих композиција. „Песнички фијакер“ са најпрестижнијим 
песницима за децу посетиће и наредне године крушевачке основне школе и 
упознати децу са поезијом у њеном најпиткијем облику. Дечји програм кроз 
призму Фестивала „Златна кацига“ биће садржан у програмима као што су 
„Мастер клас радионица“и „Радионица карикатуре и стрипа“. Организовано 
је и учешће деце у великом броју на градском, окружном и републичком 
„Такмичењу рецитатора“ али и учешће на „Републичкој смотри дечјег 
стваралаштва“. Лето културе 2019. обухватиће програме попут „Караоке 
окршај“ и „Ватрогасац мој најбољи друг“. Током зимског распуста одржаће се 
и програми за анимацију деце током одмора, „Светосавска радионица“ и 
„Зимске чаролије“. За децу ван градских оквира планиране су манифестације 
попут „Расино заиграј“, „Фестивал изворног стваралаштва“ и „Саборни дани 
Деспота Стефана“. 

 

6) Трибински програми (школе и секције) 

Школе и секције Културног центра Крушевац наставиће да раде 
несмањеним интезитетом  на доборбит најлмлађих суграђана. Под окриљем 
КЦК и у наредном периоду планирамо рад школа и секција и то: Дечјег хора 
Културног центра Крушевац, који је за веома кратак период свог постојања 
покупио бројне симпатије публике али и награде фестивалских жирија. 
Школа балета, школа плеса, школа говора и глуме, ликовна секција, школа 
поетског театра, школа гитаре и музичке радионице. Такође, у плану су 
радионице са веома интересантним садржајима и за наше старије суграђане 
под називом „Треће доба“.  Трибински програм биће садржан и кроз 
радионице за младе током зимског распуста али , и различитим едукативним 
садржајима за децу и младе. Биће традиционално организован „Фестивал 
подводног филма“,  као и циклус „Трибина актуелности“. Планирани су јавни 
часови већ поменутих школа и секција КЦК и одржавање добре сарадње са 
НВО сектором и другим културним установама.  Планирана сарадња са 
удружењима пензионера као и уступање простора зар њихових фоклорних 
секција. 



 

7) Музички програм 

Музички програми Културног центра Крушевац биће реализовани и 
кроз веома озбиљне Манифестације од значаја за град Крушевац са 
вишегодишњом традицијом и угледом ван граница Расинског округа: 
„Беловодска розета“, „Звездано здравиње“, „Станислав Бинички“, „Дани 
Радојке и Тинета Живковића“, „Вулетови дани“, „Ломнички ђердани“ и др. На 
летњој сцени Културно просветне заједнице, клубу КЦК, платоу испред 
Културног центра Крушевац и другим просторима, биће реализовано низ 
концерата различитих музучких жанрова. За љубитеље озбиљне музике 
предвиђени су и тематски концерти озбиљне музике предвиђени за Малу 
салу крушевачког позоришта, Мозаик салу градског здања, Велику салу 
Народног музеја и Галерију Легата Милића од Мачве. Током „Лета културе 
2019.“ планиран је и концерт на отовореном, на једном од градских тргова. 
Традиционално у јануару 2019. очекује нас „Светосавска академија“ и додела 
престижне награде. 

 

8) Филмски програм 

У Биоскопу Крушевац, поред редовног филмског репертоара, 
планирано је и приказивање филмова у 3Д технологији. Кроз сарадњу са 
Руским домом, Француским културним центром и Гете институтом биће 
реализован Дечји филсмки Фестивал, Дани француског, руског, немачког и 
шпанског филма, као и летњи биоскоп на летњој сцени Културно просветне 
заједнице. У 2019. реализоваћемо пети по реду Међународни Фестивал 
православног филма „Снажни духом“, који из године у годину привлачи све 
већу пажњу крушевачке публике и шире. 

 

 

 

 

9) Посебни програми КЦК 

Ова програмска категорија огледаће се кроз три велика програма и то: 
а)„Књижевно филозофска школа“, б)„Такмичења села града Крушевца“ , в) 
„Знамените личности српске културе“. 

 а) „Књижевно филозофска школа“ ове године ће обележити и свој 
јубилеј, 30 година постојања.  Настала је у мају 1989. године, у време 
друштвеног отопљавања и политичких промена које су најављивале нове 
друштвене реформе, почело је као научни скуп и прерастао у школу. Током 
свих ових година у раду школе су учествовали Михајло Марковић, Никола 



Милошевић, Коста Чавошки, Драгољуб Мићуновић, Светлана Књазев, Обрад 
Савић, Јован Бабић, Мирослав Егерић, Жарко Видаковић, Радомир Ђорђевић, 
Павле Бубања, Милош Петровић, Љубиша Ђидић и др.              

 б)„Такмичење села града Крушевца“ организује се под 
покровитељском града Крушевца уз помоћ организације локалне 
самоуправе, а у координацији и реализацији Културног центра Крушевац. 
Такмичење је културно образовна манифестација такмичарског карактера и 
саствани је део Републичке манифестације „Такмичење села“.   

 в) „Знамените личности српске културе“ је циклус замишљен као 
комплексан пројекат који ангажује и ликовне и драмске и књижевне ресурсе 
Културног центра Крушевац, обогаћује рад школа и секција, а намењен је 
свим узрастима и генерацијама.                                  

10) Програми културно просветне заједнице КПЗ 

Целокупна некадашња активност Културно просветне заједнице, данас 
се реализује кроз програмску делатност Културног центра Крушевац, а са 
посебним акцентом на „традицију и народно стваралаштво“.  Манифестација 
Републичког карактера попут „Падешког кладенца“, али и друге: „Балканске 
фолклоријаде“, „Покровских свечаности“, изложбе клуба „Димитрије Симић“, 
„Етно дана“, „Славе крушевачких песника“ , „Фестивала Ниш-Р.бања-Каленић“ 
и Манифестације „Прођох  Левач прођох Шумадију“, стоје на путу културе и 
очувања народне баштине. 

 

11) Фестивал и програми „Златна кацига“ 

Програми и изложбе који ће бити реализовани у 2019. ослањаће се на 
централну манифестацију , Међународног Фестивала хумора и сатире 
„Златна Кацига“. Предвиђена је сарадња и са другим фестивалима у 
окружењу, изложбе карикатура награђених аутора, изложбе 
прошлогодишњих добитника, изложбе и програми признатих хумориста и 
сатиричара као и рад жирија 27. конкурса Фестивала. Традиционално, 
1.априла, на Светски дан шале, биће завршно вече 27. по реду Фестивала 
„Златна кацига“ са свим пратећим програмима. 

12) Чарапански дани 

Крушевац је препознатљив, како по својој славној историји и богатој 
традицији тако и по вредним људима отвореног духа са посебним даром за 
хумор и глуму познати под надимком Чарапани. Зато Крушевац и 
Kрушевљани заслужују јединствену манифестацију карактеристичну за 
чарапански дух. То подразумева културно забавни програм који може да 
привуче већи број људи различитог узраста и интересовања. Манифестација 
би носила назива “Чарапански дани” и имала би за циљ промоцију културе и 
традиције Крушевца. Састојала би се из више сегмената распоређених у три 
дана (хумор, филм и традиција). Предлог локације одржавања је  БИД зона 



која би док траје манифестација носила назив ЧАРАПАНСКА УЛИЦА. Бина би 
била постављена на почетку улице (у позадини споменик Косовским 
јунацима као симбол града). 

Први дан би био посвећен хумору и подсећању на једног од 
најисакнутијих комичара, крушевљанина Миодрага Петровића Чкаље. То би 
подразумевало гостовање неког од познатих Stаnd up комичара, 
афористичара. Након тога, у вечерњим сатима, одржао би се  концерт неке од 
познатих група или реномираних певача. 

 Другог  дана био би Филмски маратон у вечерњим сатима (два или три 
филма) на отвореном уз обавезно гостовање неког од глумаца који су 
пореклом из Крушевца а који су започели своју каријеру врхунских глумаца,  
баш у Крушевцу. 
  Трећи дан  је замишљен као Етно дан, посвећен традицији и симболу 
града Крушевца- Чарапа.То подразумева гостовање Културно уметничких 
друштава  и Етно удружења из Србије, изложбу сувенира, старинских 
зготовљених јела и такмичење у плетењу чарапа као и изложбу и модну 
ревију истих. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Културни центар Крушевац ће у наредној години иложити још веће 
напоре на побољшању односа и сарадње са свим предшколским, 
основношколским и средњешколским установама. Продубићемо сарадњу са 
свим установа града Крушевца, ставивши акценат пре свега на установе 
културе али, и другим јавним и приватним предузећима. 

Наставићемо сарадњу и са: ликовним клубом „Димитрије Симић“, 
ликовним удружењем „Расиниус“, удружењем „Етно Расина“, етно удружењем 
„Цар Лазар“, удружењем „Марко Цара Милановић“, удружењем песника 
„Поезија СРБ“, удружењем песника „Перо“, хором „Српкиња“, као и КУД-овима: 
„Каонички извори - Каоник“, „Трмчаре - Трмчаре“, „Ћуковац – Велики 



Шиљеговац“, Полет - Падеж“, „Герасим Вујић - Коњух“, „Станислав Бинички - 
Јасика“, „Вук Караџић – Жабаре, Треботин“, „Радован Јаковљевић Јакша – 
Велика Ломница“, „Миодраг Вучковић - Здравиње“, „Расина – Велики Купци“, 
„Чарапанка - Крвавица“, „Бистрица - Дворане“, „Пепељевац - Пепељевац“, 
„Ратко Јовановић – Бела Вода“, „Младост - Макрешане“, „Чарапански вез - 
Кобиље“, „Бела рада - Мешево“, „Радојкино коло – Глободер“. 

 Верујемо да ће предложени програми Културног центра Крушевац за 
2019. задовољити културне укусе наших суграђана, а да ће град Крушевац 
одобреним финансијским средствима омогућити успешну реализацију истих. 

 

 

 

                                                                                      Директор КЦК 

                                                                                                 ____________________ 

                                                                                            Виолета Капларевић 

 


