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На основу члана 38. став 1. алинеја 8. Статута Дома културе Чачак, Управни 

одбор је према својој утврђеној надлежности, на седници одржаној дана 30. 12. 2020. 
године, донео 
 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОМA КУЛТУРЕ ЧАЧАК 
за 2021. годину 

 
 

ПРОФИЛ УСТАНОВЕ  
 

Дом културе Чачак је једна од институција културе чији је оснивач Град Чачак. Са 
радом је почео, сада већ давне, 1971. године и од тада заузима важну улогу у 
културном животу грађана Чачка. Дом културе је центар бројних уметничких, 
професионалних и аматерских културних делатности. Кроз разне програмске 
активности представљају се врхунски уметнички домети, негујући све облике културе и 
уметности. Информативном и образовном улогом постао је центар културних и 
друштвених догађања у граду. Основна улога је представљање и афирмација 
уметности, али и продукцијa својих програма. Организацијом едукативних активности, 
доприноси се да пре свих млади имају прилику да се на најбољи начин упознају са 
културним вредностима. Својим деловањем Дом културе подстиче стваралаштво и 
сарађује са бројним културним и образовним институцијама, удружењима и 
појединцима, кроз пружање просторних, техничких и стручних услова. 
 

Рад установе одвијаће  се кроз више програмских целина: 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УМЕТНИЧКИХ ПРОГРАМА 

 Драмски програм 

 Музички програм 

 Ликовни програм  

 Књижевни програм 

 Културно-образовни програм 

 Филмски и видео програм 

 Аматерски програм и програм намењен деци и омладини 
 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 XV Фестивал анимације АНИМАНИМА 2021 

 XXIV Пролећни анале 

 Ноћ музеја (учешће) 

 Ликовна колонија ЧАЧАК 2021 

 Дани за дијалог 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 Часопис Градац  

 Монографија поводом 50 година рада установе 
 
ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ  

 Ликовни студио 

 Студио за анимацију ANIMATIC – „Филмски клуб“ 

 Глумачка радионица 

 Балетски студио 

 Дечији хор 

 Мешовити хор 
 
ОСТАЛЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 

 Програми  по захтеву оснивача 

 Издвојено одељење Балетске школе „Лујо Давичо“ Београд 
 
 

 
 

 
 

ДРАМСКИ ПРОГРАМ 
 

Драмски програм Дома културе је најобимнији  програм са највећим бројем 

гледалаца, који је изградио укус генерацијама публике, тиме се позиционирао као 

уметничко средиште догађања,  отворено према свим циљним групама. 

Када је драмски програм у питању, Дом културе  негује  три основна типа деловања, 

кроз сопствену продукцију, копродукције и гостујуће представе, свакако са циљем да 

постане место на коме се успостављају нови уметнички  критеријуми, као  место 

сусрета савремених позоришних  трендова, презентације нових талената, место 

дијалога којима се преиспитују феномени савременог друштва. Драмски програм 

такође представља и најновије светске тенденције и светске позоришне трендове, у 

циљу обнављања и окупљања нове позоришне публике. 

У 2021. години, планирани програмски садржаји ће се одвијати у две полу сезоне, од 

јануара до маја и од друге половине септембра до краја децембра. 

Овај програм подразумева представе за одрасле и за децу. То је комерцијални програм 

у коме је планирано 15 представа за одрасле  и 10  представа за децу  ( гостовања и 

презентација сопствене продукције).  

У дечији позоришни програм су поред Глумачке радионице Дома културе, 

укључена  дечија и луткарска позоришта из Крагујевца, Краљева, Београда. Овакав 

тренд сарадње, планирања и рада, наставићемо и 2021. године. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УМЕТНИЧКИХ ПРОГРАМА 
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Позоришни програм за одраслу публику  Дома културе ће  у наредној години, пре свега 

бити окренут ка домаћој драми  и промоцији нових аутора (театара, академија, 

редитеља, глумаца), али и савременој светској драми  и светским театарским 

феноменима. 

 Испуњавајући своју мисију, овај обиман  програм подразумева сарадњу са 

реномираним позоришним кућама из земље и иностранства (Народно позориште, ЈДП, 

БДП, Бошко Буха, Атеље 212, АMERICAN DRAMA GROUP,TNT Britain …)  

Неретко, одмах после извођења  и премијера у матичном позоришту у Београду, 

представе се  изводе на нашој сцени што чачанска публика, навикнута на квалитет овог 

програма, прати и подржава. 

При одабиру представа водимо се афирмативним критикама, наградама, глумачком 

поделом и квалитетним и актуелним текстовима и оним садржајима за које је тренутно 

заинтересована публика. 

 
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ 

 
Музички програм Дома културе подржаваће континуирани квалитет  који се 

базира на жанровској разноврсности. Музика има важан утицај на појединца и 

предмет je интензивног интереса сваког човека као и установе културе. Слушање 

музике, на коме се базира музички програм Дома културе, има позитивне стране које 

утичу на целокупну личност у коме се духовно и физички развија сваки појединац и 

када се моделира колективна свест, али и карактеристични печат јединке. Циљ ка коме 

се тежи, кроз музички програм, је да укаже да слушање музике доприноси позитивном, 

когнитивном, социјалном, интелектуалном, телесном, естетском и емоционалном 

развоју појединца. На репертоару ће се наћи класична музика, џез, традиционална 

(етно) музика, under ground и популарна музика.  

Музичким програмом едуковаће се публика (деца и одрасли) кроз слушање 

музике путем различитих жанрова који ће се наћи на репертоару. Слушање високо 

квалитетне музике утиче на социјализацију, буђење осећаја родољубља, припадности 

нацији и поноса према истој, упознавање са најпознатијим и најзначајнијим 

мелодијама човечанства, осећаја за естетско вредновање слушаног музичког дела, 

суделовање у групи, али и развој индивидуе и грађење основне музичке културе. 

Избор музичких садржаја базира се на техничким могућностима реализације, 

атрактивности и популарности за ширу публику, процени комерцијалног ефекта као и 

на мисији установе да промовише и подржи младе таленте и њихову потребу за 

афирмацијом.  

Поред концерата, пажња ће бити усмерена и на едукацију публике кроз 

различита предавања из области музике у циљу упознавања публике са вредностима 

музичке уметности. Сарадња са истакнутим музичким ствараоцима и музичким 

педагозима, свих области музике, даће нову димензију музичкој сцени наше установе.  
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Музички програм ће и у наредном периоду бити утемељен на програмској шеми 

која се разликује кроз неколико разноврсних целина. 

Планирано је: 

- 6 концерта класичне музике – (4 некомерцијална бесплатни за публику и 2 

комерцијална) 

- 4 концерата популарне музике (различити жанрови: поп, рок, џез...) 

- 2 едукативна музичка програма за децу 

- 1 опера 

- 1 опера за децу 

- 1 балет 

 

ХОР ДОМА КУЛТУРЕ  

Хорско певање представља уметничку сарадњу више десетина људи и 

представља, као такво, не само виши ступањ развијености музичког осећања него и 

виши ступањ друштвености. Хорско певање буди и развија репродуктивне па и 

стваралачке склоности, а уједно, ствара погодне услове за неговање и усавршавање 

естетских и других културних мерила. Хорско певање се убраја у делатности које, поред 

интелектуалних и естетских способности, развијају и осећање припадности људској 

заједници и одговорности према њој, јер стални контакт већег броја певача доприноси 

њиховом зближавању и решавању колективних потешкоћа. То доводи до развијања 

свести о неопходности друштвене сарадње и заједничког деловања, па је сасвим 

извесно да хорско певање има и своју социјално-образовну функцију. 

Хорски аматеризам је значајна културна компонента савременог друштва, јер 

сваки човек који располаже природном музикалношћу, осредњим гласовним 

квалитетима и добром вољом поседује најважније услове за активно колективно 

музицирање, управо хорско певање. Због те повољне околности, данас, делује стотине 

хиљада аматерских хорова, а хорски аматеризам представља читав пројекат, чија 

мисија има општи културни и друштвени значај. Због тога хорски аматеризам добија 

све важније место у савременом друштвеном животу сваке земље, без обзира на 

разлике у степену развијености и уређењу. Културна и друштвена мисија хорског 

аматеризма огледа се не само у масовном музицирању, већ и у развијању 

друштвености, смисла за дисциплинован колективни рад и сарадњу. Хорски 

аматеризам доприноси развијању љубави човека према човеку, дубљем и хуманијем 

схватању појединца и заједнице.  

Активности:  

- Организовање аудиције за пријем чланова у оба хора, Дечији хор Дома културе 
и Мешовити хор Дома културе.  

- Прикупљање хорских партитура у зависности од капацитета групе.  

- Рад на побољшању вокалне технике. 
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- Припремање програма за наступе у установи и ван ње (по потреби и 
спремности).  

 
ЛИКОВНИ ПРОГРАМ 

 

Ликовни програм Дома културе Чачак се реализује у оквиру неколико сегмената. 

1. Изложбе у Ликовном салону 
2. Изложбе у Средњем и Горњем холу (ликовне, документарне, фото...) 
3. XXIV Пролећни анале  
4. XIV Ликовна колонија „Чачак 2021“ 
5. Дани за дијалог 

 

Ликовни салон 

 Прва и најважнија је изложбена делатност, која се одвија у Ликовном салону, као 

централном излагачком простору. Програмски савет Ликовног салона је 14. новембра 

2020. године имао редовни годишњи састанак, на коме је одлучио који уметници ће 

имати изложбе у оквиру Ликовног програма. 

Планирано је да се у 2021. години одржи 11 изложби у Ликовном салону (плус 

Пролећни анале и изложба Ликовне колоније). Програм ће чинити изложбе које нису 

реализоване у 2020. и изложбе које су одабране на конкурсу.  

 

ЗАПИСНИК СА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

На састанку Програмског савета Ликовног салона Дома културе Чачак, одржаног 

14. новембра 2020. године, присуствовали су чланови: Милица Тодоровић, Сузана 

Новчић, др Бојан Оташевић и Весна Петровић. Са господином Степановим, састанак  

смо урадили онлајн, и на тај начин је равноправно учествовао у раду Савета. Због 

познатих проблема у реализацији програма у 2020. години, остало је 5 изложби које 

треба организовати у наредном периоду. У договору са ауторима, биће им одређени 

термини у 2021. години. 

На конкурс је стигло 7 пријава. 

Нереализоване изложбе из 2020. 

1. Александра Ћосић Маринковић, слике (Чачак) 
2. Александра Поповић, слике (Краљево) 
3. Светлана Јовановић, цртежи (Београд) 
4. Радош Антонијевић, скулптуре (Београд) 
5. Виолета Милутиновић, фотографије (Београд) – за Средњи хол 

 

Одлучено је да са конкурса иду следеће изложбе: 

1. Јовица Дејановић, слике (Врање) 
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2. Маријана Ракићевић, цртежи (Чачак) 
3. Прва национална изложба акварела – Та дивна Србија 
4. Графика у Војводини – Један могући избор 

 

Одбијене су пријаве Маје Миловановић (Београд), Марије Пољак (Београд) и 

Миње Пољак (Београд). 

Сви учесници ће бити обавештени о резултатима конкурса. 

Програмски савет није предлагао новог селектора изложбе, већ ће то бити  Биљана 

Грковић, историчар уметности из Крушевца, пошто ликовна манифестација XХIV 

Пролећни анале није одржана. 

 

У Чачку, 14. новембра 2020.                                                               Милица Тодоровић 

                                                                                                                Члан Програмског савета 

Средњи и Горњи хол 

У  току године у овим просторима, биће организоване изложбе, које ћемо 
преузимати од других институција, удружења и појединаца, а за које не постоје 
додатни финансијски захтеви. Већ годинама, Дом културе има сталну сарадњу са Фото-
кино клубом „Чачак“ и Центром за визуелна истраживања КРУГ, па ће у овим 
просторима бити организоване њихове изложбе. У сарадњи са другим институцијама, 
удружењима и појединцима уступаћемо ове просторе за организацију њихових 
активности. 

 
КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ 

 
Књижевни програм Дома културе је традиционално полемичан, актуелан и 

етаблиран, не само у градским оквирима, већ и шире, као место престижа у области 

представљања писаца и литературе. Своје литерарно стваралаштво у овом програму 

представљали су академици (Драгослав Михајловић, Љуба Симовић, Матија Бећковић) 

добитници престижних награда  и признања , до сасвим непознатих локалних још не 

објављиваних писаца. 

Књижевни програм Дома културе је узбудљив и динамичан, прати догађања на 

домаћој и иностраној књижевној сцени.  

Књижевни програм се укључује у припреме (по потреби) градских манифестација које 

се организују у Дому културе, сарађује са удружењима (Ирмос, Вукова задужбина) 

групама грађана (Роми и независне групе грађана), Школском управом Града, средњим 

и основним школама као и у организацији „Мрчајевачких песничких  сусрета”. 

Планираних 12 књижевних вечери, само су оквиран план, који током године и због 

потреба публике обично буде премашен. 
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КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 
 

  Културно-образовни програм Дома културе организује предавања и трибине са 
циљем да квалитетним, занимљивим и јединственим програмским садржајима 
промовише највише уметничке, културне и друштвене вредности и подржава високе 
стваралачке домете. 
Основна идеја овог програма је презентација квалитетних уметничких садржаја, 
конципираних на атрактиван и савремен начин.  
Циљ овог програма је да се не одступајући од постављеног уметничког квалитета и 
професионалности, прикажу садржаји који ће на специфичан начин комуницирати са 
публиком. 
 
Културно-образовни програм за 2021. годину планира најмање 20 предавања и 
трибина из различитих области са атрактивним темама везаним за свет у којем 
живимо, а у реализацији програма ће учествовати еминентни ствараоци и експерти из 
света уметности, науке и образовања  познатих нашој културној јавности. 
 Велики значај ће имати и недовољно афирмисани, а једнако вредни и образовани 
људи из нашег града. 
 
Планирана су предавања из области историографије, геополитике, медицине, 
психологије, социологије, уметности, путописна предавања као и теме везане за 
традицију и прошлост које ће нам помоћи да потпуније схватимо садашњост и 
сачувамо свој национални идентитет. 
У оквиру Културно-образовног програма ће се приказивати и научно-образовни 
документарни филмови који ће водити посетиоце кроз свет науке, уметности и 
образовања. 
 
Посебна пажња ће се посветити програмима едукације деце и младих и у сарадњи са 
Канцеларијом за младе планирају се креативни, савремени и интерактивни  програми 
који прате друштвене феномене и трендове у складу са њиховим интересовањем  јер 
се публика и корисници културних добара морају стварати. 
Поред тема везаних за свет у којем живимо као и темама везаним за традицију и 
прошлост, велики значај ће имати и откривање Србије, како обележавањем значајних 
датума из наше историје и културе, знаменитостима, природним и културолошким, 
тако и људима који су дали велики допринос овој земљи и о којима треба говорити. 
Говорићемо и о очувању локалних обичаја, традицији и етно наслеђу, хумору у српском 
народном стваралаштву, као и о изузетним женама Србије. 
 
Програм предвиђа наставак успешне сарадње са Фото кино клубом „Формат“ Чачак, 
Центром за визуелна истраживања „КРУГ“, установама културе (Библиотека града 
Београда, Народна библиотека, Народни музеј, Музеј историје Југославије, Етнографски 
музеј, Природњачки музеј, Музеј науке и технике, Француски културни центар, 
Аустријски културни центар, Канцеларија за младе), као и другиим релевантним 
чиниоцима културног живота у Србији. 
Културно-образовни програм ће реализацијом предвиђених програма одговорити на 
захтеве савременог тренутка и истрајним и континуираним професионалним 
залагањем,  задржати углед и бројну публику. 
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Предвиђен је и наставак пројекта под називом: “НИЈЕ ТЕШКО БИТИ КУЛТУРАН“ о 
едукацији деце и младих, у оквиру кога ће деца у разговору са уредницима програма 
бити упозната са позоришним, музичким, ликовним, књижевним, образовним и 
филмским стваралаштвом и на тај начин развијати вештине корисне за психофизички 
развој  као и њихово емоционално сазревање, подстичући их на размишљање, дијалог 
и стварање.  
Добро организован образовно васпитни рад на свим ступњевима образовања, од 
вртића, преко основних и средњих школа, може значајно допринети формирању таквог 
склопа личности који ће успешно одговорити потребама савременог друштва. Циљ 
овог пројекта је да нам деца одрастају у здравом и креативном окружењу које 
испуњава њихове развојне потребе и у крајњем резултату утичу и на формирање 
њихове естетске осетљивости и стваралачке интуиције. 
  

  
ФИЛМСКИ И ВИДЕО ПРОГРАМ 

 

Филмски и видео програм Дома културе Чачак реализоваће се у више сегмената: 
комерцијални, некомерцијални, едукативни, изложбени и фестивалски програм. 

Kомерцијални програм (са наплатом улазница)  

Пројекције фимова са актуелног биoскопског репертоара у сарадњи са 
дистрибутерским кућама MegaCom Film, Blitz Film, Taramount Film, Fame Solutions, Five 
Stars Distribution, Centar Fim, Con Film, Delius Film, Art Vista, Dexin Film. Посебан акценат 
биће на промоцији и приказивању нових остварења домаће кинематографије. 

Некомерцијални програм (слободан улаз) 

• Преглед кратког аустријског филма – у сарадњи са Аустријским културним форумом 
из Београда 
• Beldocs Еhо –  ревија остварења са фестивала документарног фима Beldocs из 
Београда  
• Циклус документарних филмова SERBIA.DOC: САВРЕМЕНИ СРПСKИ ДОKУМЕНТАРНИ 
ФИЛМ – у сарадњи са ФЦС 
•  Нови израелски филм –  у сарадњи са амбасадом Израела у Београду.  
• „Велика очекивања“, фестивал савременог аустријског играног филма – у сарадњи са 
Аустријским културним форумом из Београда 
• Балканима представља – избор филмова са европског фестивала анимације 
Балканима из Београда 
 
Изложбени програм 

• ЏЕЗ И ФИЛМСKА НАРАЦИЈА, ауторски пројекат. Период реализације: септембар. 
Пратеће филмске пројекције: у сарадњи са дистрибутером MegaCom Film из Београда. 
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АМАТЕРСКИ ПРОГРАМ И ПРОГРАМ НАМЕЊЕН ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ 
 
 

- Јануар 2021 – 

Организација 40. Редовне годишње изложбе ликовног стваралаштва аматера 

Моравичког округа.  

Као и на претходним редовним годишњим изложбама, и овог пута своје радове рађене 

различитим техникама и ликовним изразима, изложиће више од 50 аутора ликовних 

стваралаца, који делују у три организована удружења у Моравичком округу. Удружење 

љубитеља уметности „Естет“ из Чачка, Удружење стваралаца ликовних и примењених 

уметности и традиционалних заната „Руднички видици“ из Горњег Милановца и 

Удружење самоуких сликара и вајара из Гуче. Биће изложено више од 100 радова у 

Средњем и Горњем холу Дома културе. 

- Март (последња субота) 2021 – 

Организација 52. Редовног годишњег општинског такмичења рецитатора ''Песниче 

народа мог'', манифестације која се сваке године одржава на нивоу града Чачка, а у 

оквиру истоимене републичке манифестације. 

Овој манифестацији ће као и сваке године претходити у току фебруара школска 

такмичења, која ће бити одржана у свим основним и средњим школама са територије 

града Чачка. Најбољи са школских такмичења представљаће своје школе на 52. 

Општинском такмичењу рецитатора ''Песниче народа мог''. Стручни жири састављен од 

педагога – професора књижевности ће на општинском такмичењу изабрати победнике 

који ће град Чачак представљати на 52. Окружном такмичењу рецитатора ''Песниче 

народа мог'' у априлу у Горњем Милановцу , а победници са 52. Окружног такмичења 

представљаће Моравички округ на 52. Републичком такмичењу рецитатора ''Песниче 

народа мог'' у мају у Центру за културу у Ваљеву. 

(Општинско такмичење рецитатора се одржава у сали Музичке школе ''Др Војислав 

Вучковић'' у Чачку) 

- Април 2021 –  

Организација у сарадњи са Центром за културу Горњег Милановца 52. Редовног 

годишњег такмичења рецитатора ''Песниче народа мог'' Моравичког округа. 

На овом такмичењу учествоваће победници са општинских такмичења рецитатора 

''Песниче народа мог'', а стручни жири ће изабрати победнике који ће представљати 

Моравички округ у Ваљеву на републичком такмичењу. (Окружно такмичење 

рецитатора се одржава у Горњем Милановцу). 
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- Август 2021 –  

Организација манифестације ''Лето у атријуму Дома културе'' (од почетка до средине 

августа). 

У оквиру ове манифестације биће одиграна два позоришна комада прилагођена 

простору и амбијенту у ком се одржава манифестација, и биће одржана два концерта 

рок и џез музике. 

(Одржава се на отвореној импровизованој сцени у атријуму Дома културе) 

 

ПРОЈЕКТИ 
 
 Током  2021. године планирана је реализација два пројекта: 

 Пројекат „Обележавање јубилеја 50 година од оснивања и рада установе Дом 
културе Чачак“. Пројекат обухвата рад на истраживању као и стварању подстицајног 
окружења за развој свих области уметничког стваралаштва. Финални продукт овог 
пројекта је штампање Монографије о настанку и раду установе чија ће промоција бити 
за Дан Дома 3. децембра 2021. године. 

 
 Пројекат „Светлост хорске музике Дома културе Чачак“. Циљ пројекта је 
ширење програмских активности установе и указивање на значај постајања хорске 
музике у установи културе. Пројекат ће се реализовати кроз музички програм, 
организацијом аудиција и пријема чланова у оба хора; 

- Дечији хор Дома културе 

- Мешовити хор Дома културе 
Период предвиђен за реализацију овог пројекта је од две године. 

                                                              _______ 
 

Дом културе ће наставити да и у 2021. години, према својим могућностима, 
просторно, технички и кадровски помаже и учествује у реализацији културно-
уметничких програма других установа културе, основних и средњих школа, 
организација, удружења и сл. 
 
 
 

  
 

 
XV МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ АНИМАЦИЈЕ  АНИМАНИМА  2021 

 
Фестивал ће се одржати од 4. до 6. новембра. Концепт се заснива на три основна 

сегмента: 

1) Главни програм: 

• краткометражни ревијални програми  

• радионице анимације 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
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• краткометражни ревијални програм за децу  

• дугометражни ревијални програм  

2) Пратећи програм: 

• изложбе, инсталације, амбијенталне пројекције 

• сценски програм / музичко-визуелни перформанс 

3) Говорни прогррам: 

• предавања  

• презентације 

• мастерклас  

 

Напомена: Програм фестивала је у изради. Измене и допуне биће формулисане 
закључно са првим кварталом 2021. године. 

 
 

XXIV ПРОЛЕЋНИ АНАЛЕ 
 

Традиционална ликовна манифестација Пролећни анале, као и до сада, биће 

отворена у другој половини маја 2021. године. Пошто прошле године није одржана,  

селектор ће бити Биљана Грковић, историчар уметности, кустос Уметничке галерије у 

Крушевцу, која је била планирана да буде селектор 2020. Oна ће одабрати дванаест 

уметника, који ће се представити са по своја два рада. Трочлани стручни жири ће 

доделити награду  Медаљу XXIV Пролећног анала. 

 
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ЧАЧАК  2021. 

 

У тринаестом сазиву Ликовне колоније коју организује Дом културе Чачак, као и 
до сада учествоваће десет сликара, који ће боравити седам дана у Овчар Бањи. Биће 
им обезбеђен материјал за рад, боравак и путни трошкови. Уметници су у обавези да 
оставе по два своја рада.  

У децембру је у Ликовном салону планирана изложба радова насталих у овој 

Ликовној колонији. Ову изложбу прати адекватан каталог, а предвиђен је и долазак 

учесника на отварање изложбе. 

 

НОЋ МУЗЕЈА  
 

Дом културе Чачак је подржавао ову међународну манифестацију од њеног 

оснивања и у њој учествовао својим програмом. За 2021. годину, биће организоване 

изложбе, које ће уз редовне изложбе чинити програм ове манифестације. Ове изложбе 

ће пратити и музички програм. Учешће у овој манифестацији узеће и други програми 

који буду имали прикладне садржаје према теми Ноћи музеја. Манифестација се 

реализује сваке године у другој половини маја. 



 

 
13 

 

ДАНИ ЗА ДИЈАЛОГ 
 
    
Дани за дијалог као међународна манифестација која представља радове и уметнике  

24-26 земаља реализује се од 1995. године у два сегмента. 

 

1. Међународни симпозијум „УМЕТНОСТ И ПАПИР“ 

- Период реализације 15. – 24. јул 2021. 

- Места реализације: Хала фабрике хартије „Божо Томић“, Дом културе Чачак или 

друге локације, према потреби реализације. 

- Програм: Реализација радова; Изложба; Организација трибине. 

- Број учесника: 13-15 уметника 

 

2. Међународно бијенале визуелних уметности „БИБЛИОТЕКА – ОТВОРЕНА 

КЊИГА БАЛКАНА“ 

- Бијенале ће се реализовати са тематским оквиром „COGITO ERGO SUM“  

(„МИСЛИМ, ДАКЛЕ ПОСТОЈИМ“) 

- Бијенале се организује у два сегмента:  

А) Радови за изложбу реализоваће се у току године од маја до јуна 2021.  

Б)  Места реализације: Хала фабрике хартије „Божо Томић“, Дом културе Чачак, као 

и нека од чачанских предузећа, како то налаже врста реализације. 

В)  Број учесника: 8 - 10 уметника 

Г)  Остале активности: Повратак радова са претходног бијенала, штампање каталога 

(цд каталога), избор и позив уметника. 

  
 
 
 
 

 
 

ЧАСОПИС ГРАДАЦ  
 

Дом културе је са Уметничким друштвом ГРАДАЦ, су издавач овог реномираног 
часописа. У плану је да се следеће године издају тематски бројеви који ће и даље 
обрађивати теме из књижевности, историје, филозофије, ликовне уметности, музике... 
 
 

МОНОГРАФИЈА 50 ГОДИНА РАДА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 
 

Издање монографије поводом јубилеја педесет година од оснивања и рада 
Дома културе Чачак. Промоција је планирана за Дан Дома 3. децембра 2021. године у 
Великој сали. 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
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ЛИКОВНИ СТУДИО 
 

Рад у Ликовном студију се одржава у три групе (деца до 12 година), по једна група 
за припреме за уметничке школе, факултете и радионице за одрасле. Настава ће бити 
стручно заступљена, водиће је академски уметници. План и програм рада је утврђен по 
наставним областима, узрасту и ликовним техникама. Млађим полазницима се на крају 
школске године, организује завршна изложба радова. 
 
 

СТУДИО ЗА АНИМАЦИЈУ АНИМАТИК – „ФИЛМСКИ КЛУБ“ 
 

Платформа „Филмски клуб“ усмерена је ка едукацији младих у области филмске 

уметности, а конципирана је на предавањима, мастер класовима, презентацијама 

књига филмске публицистике и филмским радионицама.  

• ФИЛМ, ТЕЛЕВИЗИЈА, ИНТЕРНЕТ: ИЗАЗОВИ НОВОГ ВРЕМЕНА – мини циклус предавања 

у сарадњи са Факултетом за медије и комуникације из Београда 

• РАДИОНИЦА ФИЛМСKЕ РЕЖИЈЕ - Едукативни програм за ученике средњих школа. 

Водитељ: Милош Миловановић из Београда 

• Промоција издања издавачке делатности Филмског центра Србије 

 

 
ГЛУМАЧКА РАДИОНИЦА 

 
Поред едукативног рада са новим полазницима радионице, током лета 

Глумачка ће радити на поновној поставци представе „Снежана и седам патуљака“ која 
је имала само два играња у 2020. години (пред премијера и премијера). Због 
епидемије корона вируса нису организована репризна играња за школе и вртиће. 
Уколико се стекну услови радиће се и на новој представи чија премијера је планирана 
за крај августа и играње током године. Радионица ће радити и на новој новогодишњој 
представи која ће се играти приликом организоване поделе новогодишњих и 
божићних пакетића. Глумачку радионицу ће водити професионални глумац одабран на 
тендеру. Са полазницима ће радити по програмима који за циљ имају да младе уведу у 
свет позоришта и глуме.  Током године  своје знање показаће на јавним часовима, а 
круна њиховог рада су представе. Планирана су и гостовања Глумачке радионице (само 
по позиву), као и учешће на фестивалима. 

У октобру ће бити одржана аудиција за пријем нових чланова. 
 

БАЛЕТСКИ СТУДИО 
 

Балетски студио ће обухватати едукативни рад са  припремним групама по 
узрастима и кореографски рад са  ревијалним балетским ансамблом, Force. Студио ће  
водити наставница балета. У плану је завршни годишњи коцерт у мају или јуну. 

ЕДУКАЦИЈА 
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Чланови студија учестоваће у пратећим програмима Дома културе, као и на смотрама и 
такмичењима балета 
 

 
 
 
 

 
ПРОГРАМИ  ПО ЗАХТЕВУ ОСНИВАЧА 

 
Дом културе је носилац активности прослава на Тргу које организује Град. То су 

концерти који се организују током лета, за дочек Нове године и српске Нове године, 
као и за друге прилике по захтеву Града, као што су свечане седнице, академије, 
прославе јубилеја и слично. 
 
 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ ЛУЈО ДАВИЧО  
 

У простору Дома културе ће и у 2021. години радити издвојена одељења Балетске 
школе «Лујо Давичо» из Београда и то сва четири разреда ниже балетске школе. Део 
трошкова рада школе финансира Град Чачак. Заједно са полазницима Балетског студија 
Дома културе, у јуну месецу биће организован традиционалн годишњи концерт. 
 
 

 
 
 

 

 У делу текућег и инвестиционог одржавања објекта и набавке основних 
средстава у 2021. години планиране су следеће активности: 

 Константно одржавање објекта и опреме неопходне за рад. 

 Набавка нових и замена постојећих оштећених подних облога у Великој сали. 

 Реновирање тоалета код Балетске сале. 

 Набавка и уградња струјног ормана за програме на градском тргу. 

 Набавка нових и замена постојећих завеса 
 

 
 
 

 

 

Основни циљ Слижбе за односе са јавношћу и маркетинг Дома културе Чачак у 

2021. години биће свеобухватно јавно промовисање и рекламирање програмских 

садржаја и едукатнивних активности, као  и целокупног функционисања ове установе 

културе. Тај циљ реализоваће се кроз медијску и интернет презентацију и одговарајуће 

ОСТАЛЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 

ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ 
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форме штампаног промо материјала, прилагођеног конкретним програмским 

садржајима и активностима Дома културе.  

Суштина свих планираних активности у овој области је благовремено, 

континуирано и прецизно информисање јавности о догађањима и манифестацијама 

чији је организатор, суорганизатор или реализатор Дом културе, односно његови 

појединачни програми, едукативне радионице и издавачка делатност. Истовремено, 

све активности ће се реализовати у континуитету и уз потребну динамику, да би се 

постигла константна присутност информација о раду Дома културе у јавности током 

наступајуће године. 

Медији 

Медијска презентација активности Дома културе је прилагођена постојећој 

медијској сфери на подручју града Чачка и Моравичког округа, где осим локалних 

Телевизије Галаксија 32 и Моје ТВ,  Телевизија Телемарк и Телевизија Лав+ емитују свој 

програм на регионалној фреквенцији. Једним делом и у неопходној мери, 

рекламирање програмских садржаја Дома културе биће усмерено ка преосталим 

медијима, електронским и штампаним гласилима, радио станицама, седмичнику 

''Чачански глас'', бројним интернет порталима, а све то на основу анализе резултата 

истраживања гледаности, слушаности и читаности конкретних медија, као и анализе 

њихових циљних група, према којима су усмерени поједини културни садржаји. У 

зависности од процене наведених елемената, биће изабране медијске куће и интернет 

портали са којима се континуирана сарадња већ остварује на основу годишњих уговора 

о закупу медијског и рекламног простора, или ће тек бити остварена.  

У циљу повећања домета информација о програмским садржајима и активности 

Дома културе, планирана су гостовања у специјализованим емисијама електронских 

медија посвећених култури и снимање најава или реализације програмских садржаја 

(директор установе, главни уредник, уредници програма и референт за односе са 

јавношћу и маркетинг). У плану је и парцијално објављивање месечног програма Дома 

културе у штампаним медијима (''Чачански глас'') и дистрибуција месечног програма 

(оснивач, установе културе, јавна предузећа и установе, просветне, друштвене, 

привредне, спортске и друге организације и удружења), а за поједине манифестације и 

коришћење савремених алтернативних рекламних простора, попут закупа билборда, 

беклајтова, тотема и банера, као и постојећих физичких објеката за рекламирање на 

подручју града Чачка. За исту сврху, саставни и подразумевајући део је и коришћење 

рекламног ''излога'' Дома културе, који је наменски подељен према програмским 

садржајима. 

Интернет презентација 

Информације  о програмима и раду Дома културе могу се добити на званичној 
интернет страници www.domkulturecacak.org, на којој је детаљно и хронолошки 
представљен целокупни месечни програм ове установе културе. Непрестано се ради на 
побољшању функционалности сајта, како би корисници још боље могли да се 
информишу о предстојећим догађајима, у плану је израда апликације за мобилне 
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телефоне која ће садржати основне информације о догађајима у овој установи, као и 
постављање линка за директно преношење културних програма установе. Такође, на 
сајту су представљени едукативна и издавачка делатност и комплетна архива. Банери 
Дома културе Чачак, директно повезани (линковани) налазе се на сајтовима других 
установа културе у Србији, Града Чачка, информативних портала, као и удружења са 
којима установа сарађује.  

За јавну промоцију и рекламирање културних догађаја у Дому културе већ седам 

година успешно се користи лед екран који се налази изнад главног улаза у установу, 

што је, према интерним истраживањима, знатно допринело обавештавању јавности о 

програмима који су у току или предстоје, а сви догађаји ће бити презентовани и на 

званичној Facebook страници: https://www.facebook.com/d.kulture7cacak/, затим 

званичном YouTube каналу https://www.youtube.com/channel/UCOFfJSlxEenxferz-j4HRdg 

и званичној страници на Инстаграму: 

https://www.instagram.com/domkultureca/?utm_source=ig_profile_share&igshid=w241qvs

84b3c, а међународни фестивал анимације Аниманима такође има своју интернет 

презентацију на страници http://www.animanima.org.    

Интернет портали на којима су редовно зaступљени готово сви програмски 
садржаји Дома културе су www.ozon-press.net, www.naslovi.net, 
www.glaszapadnesrbije.rs, www.caglas.rs, www.mediaportal.rs, www.032info.net, 
www.presslider, www.epinentarpress, www.moravainfo, www.objektivno1, 
www.reflektor.rs, www.cacanke.rs, www.info-lider.com , www.gminfo.rs .     

Посредством поменутих интернет портала и развијене дописничке мреже, 

информације о програмским и едукативним активностима Дома културе Чачак ће и у 

2021. години бити перманентно заступљене у свим локалним, бројним регионалним, 

али и националним медијима, попут Радио телевизије Србије, ТВ Прва, ТВ Пинк, ТВ О2, 

Радио телевизији Војводине и бројним локалним телевизијама широм Србије.  

 
 

 
 
 
 
У Дому културе запослено је 39 радника на неодређено време. 2 радника 

ангажована на одређено време због повећаног обима посла и 2 по пројектима. 
Организација рада се реализује кроз 4 службе и то:  
- Програмска служба (уредништво програма укључујући и организаторе),  
- Служба инвестиционог и техничког одржавања, 
- Служба набавки, комерцијале и  маркетинга,   
- Служба за финансије, рачуноводство и правне послове ( која обавља послове за 

све установе културе Града Чачка).  
Квалификациона структура запослених је следећа: 
- 24 запослен са завршеним високим образовањем. 
- 15 запослених са средњим образовањем и 
- 4 запослених са основним образовањем. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
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