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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЗА 2020.ГОДИНУ 

 
 
 Дом културе Чачак je једна од установа културе чији је оснивач Град Чачак и 
заузима важну улогу у животу грађана Чачка, јер својим комплексним и различитим 
програмом задовољава већину културних потреба. Кроз разне програмске активности 
представљају се врхунски уметнички домети и негују сви облици културе и уметности. 
Својим широким спектром деловања постао је центар културних и друштвених 
догађања у граду. Представљањем професионалних програма доприноси афирмацији 
уметности, али продукцијом својих програма и организацијом едукативних активности, 
доприноси да грађани, а пре свих млади имају прилику да се на најбољи начин 
упознају са културним вредностима.  

Свакодневни програмски садржаји, као и сарадња са другим институцијама 
културе, удружењима и организацијама, допринели су да програми буду још 
квалитетнији, а самим тим и више посећени. Програмом рада за 2020. годину 
планирани су програмски садржаји који су обећавали можда најуспешнију годину у 
раду Дома културе. Ова година је требала да буде као увертира за јубиларну 2021. у 
којој наша установа обележава 50 година рада и постајања. На жалост епидемија 
корона вируса нас је довела у сасвим обрнуту ситуацију али Дом је, када год су то 
услови дозвољавали, настављао са радом и реализацијом планираних садржаја који су 
били могући под условима који су владали у том моменту. 
 
У 2020. години рад Дома културе Чачак се одвијао у следећим сегментима: 
 

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА УМЕТНИЧКИХ ПРОГРАМА 

 МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 АМАТЕРСКИ ПРОГРАМ 

 ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ  

 НАБАВКЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 РАД СЛУЖБЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ 

 ОСТАЛЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 
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ДРАМСКИ ПРОГРАМ  

 

ВЕЧЕРЊА СЦЕНА – програм за одрасле 
 

 У оквиру овог програма изведено је дванаест представа за одрасле. На 

репертоару су биле углавном представе познатих београдских позоришта, као што су: 

Атеље 212, Народно позориште у Београду, „Бошко Буха”, Београдско драмско 

позориште, али и представе мањих позоришних трупа и продукција. Игране су 

представе са мањим бројем глумаца уз ограничен број публике уз примену свих 

епидемиолошких мера. Изведене су следеће представе: 

 

1. „800 ГОДИНА АУТОКЕФАЛНОСТИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ“, Свечана 

академија и драмски приказ поводом овог јубилеја. У програму су учествовали 

наши еминентни уметници: Јелена Жигон, Лепомир Ивковић, Тихомир Арсић, 

Катарина Божић оперска певачица и секстет  „Бели анђели“, као и балетски 

уметници Јелена Арсић, Денис Касаткин, Наташа Стојановић и најбољи српски 

гуслар Славко Алексић  …………………………………..………………………………………  10. јануар 

2. „ОТКАЧЕНЕ“, представа по тексту Славице Љујић у режији Монике Ромић. У 

представи играли: Борис Миливојевић, Славица Љујић, Јована Јеловац, Даница 

Радуловић, Јована Младеновић и гост Игор Лазић Нигор  …………………….22. јануар 

3. „ДОГОДИНЕ КАО И УВЕК“, комедија у извођењу Неле Михаиловић и Милана 

Ланета Гутовића  ……………………………………………………………………………………..  30. јануар 

4. „ЉУБАВНО ПИСМО“, култна представа АТЕЉЕЉА 212, по тексту Зорана Бачића и 

у режији Бранка Кичића. У представи играли: Миодраг Крстовић, Тања 

Бошковић, Дубравка Мијатовић, Бранислав Зеремски, Горица Поповић, Гордан 

Кичић, Иван Михаиловић, Драгана Ђукић и Ненад Ћирић  ………….…..  12. фебруар 

5. „ДОБРИ ЧОВЕК“, позоришна представа по тексту Бранислава Нешића у режији 

Тамаре Антонијевић Спасић, драматизација Весне Станковић која игра у 

представи са Љиљаном Благојевић и Браниславом Томашевићем  … 20. фебруар 

6. „ЛАЖА И ПАРАЛАЖА“, представа Народног позоришта из Београда рађена по 

мотивима Јована Стерије Поповића. У представи играли: Борис Комненић, 

Бранкица Себастијановић, Милан Гутовић, Стефан Бузуровић, Небојша Дугалић 

и Добрила Ћирковић  ………………………………..………………………………………27. септембар 

7. „НАШИ ДАНИ“, монодрама Радослава Миленковића. Компилација сатиричних 

текстова Владислава Петковића Диса и Радоја Домановића („Страдија“, „Данга“, 

„Мртво море“), у адаптацији текстова и изведби Радослава Миленковића  

……………………………………………………………………………………………………………….  02. октобар 
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8. „РУСКА СМРТ, ВОТКА И ШАМПАЊАЦ“ представа у копродукцији Атељеа 212 и 

Театра Вук по тексту Ирине Васковски. Режија: Андреа Ада Лазић. У представи 

играли: Милица Михајловић, Исидора Минић и Небојша Илић  ……… 09. октобар 

9. „БРАК, У СТВАРИ ЉУБЉВ“, музичка комедија у продукцији „Култ Театра“. Текст 

и режија: Владан Савић. Играли: Кристина Савић и Владан Савић.  …  23. октобар 

10. „МОЈ ЖИВОТ“, монодрама о славној балерини Маги Магазиновић коју игра 

млада глумица Марта Микић  ……………………..……………………………………… 28. октобар 

11. „ПРИМАДОНЕ“, позоришна представа у продукцији „Југоарта“ Београд. 

Представа урађена по тексту савременог шпанског писца Хозеа Санчиза 

Синестара. Адаптација и режија Ирфан Менсур. Улоге: Тања Бошковић и Рада 

Ђуричин.  ……………………………………………………………………………………….…… 05. новембар 

12. „КИР ЈАЊА“, позоришна представа у продукцији „Окрет Театра“ из Београда. 

Текст. Јован Стерија Поповић. Улоге: Марко Николић, Данијела Танасковић, 

Марија Ћеранић, Милан Вранешевић и Никола Крнета.  …………………17. новембар 

 
 

ПРЕДСТАВЕ ЗА ДЕЦУ   
 

 Један од сегмената програма за децу су и позоришне представе. Он се састоји од 
представа професионалних дечијих позоришта, али и представа Глумачке радионице 
Дома културе. Одигране су 2 позоришне представе за децу са укупно 5 играња. 
Тежиште је било на представама сопствене продукције. Полазници Глумачке 
радионице Дома културе одиграли су ове представе на великој сцени.  Остале 
представе Глумачке радионице су биле углавном мање позоришне форме јавног часа. 
Организованих посета школа  и вртића (осим 10. марта) није било,  због забране 
извођења деце из установа, па је због тога било и значајно мање играња представа из 
наше продукције.  
 

1. „МАЧОР У ЧИЗМАМА“ – хуманитарно играње представе у организацији 

Глумачке радионице Дома културе  ……………………………………………...……………………….  

11. јануар 

2. „МАЧОР У ЧИЗМАМА“ позоришна представа у продукцији Глумачке радионице 

Дома културе играна за ОШ. „Милица Павловић“ и „Бранислав Петровић“ из 

Слатине  ……………………………………………………………………………………………………  10. март 

3. „СНЕЖАНА И СЕДАМ ПАТУЉАКА“ пред премијера ………………………………  28. август 

4. „СНЕЖАНА И СЕДАМ ПАТУЉАКА“ – ПРЕМИЈЕРА, позоришна представа у 

продукцији Глумачке радионице Дома културе Чачак по тексту Александра 

Поповића у режији Владимира Јоцовића. У представи играли: Миња Ђелкапић, 

Ања Кузмановић, Лука Богосављевић, Огњен Грујић, Лука Глишовић, Радоје 

Ивановић, Александра Ковачевић, Ана Милутиновић, Даница Лазовић, Лука 

Мићовић, Ива Тодоровић, Љубица Васовић, Ива Радовановић, Сара Татовић, 
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Сандра Ружичић, Богдан Денић, Наталија Ћурчић, Гаврило Марковић и Тодор 

Трифуновић.  …………………………………………………………….………………………  04. септембар   

5. „СНЕЖАНА И СЕДАМ ПАТУЉАКА“ – РЕПРИЗА  ……………………..………  17. септембар 

 
 
 

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ 

 
У оквиру музичког програма Дома културе, реализовано је 10 концерата:  
1. КОНЦЕРТ АНАСТАСИЈЕ ХОЛЦ, солисткиње Евроазијског симфонијског оркестра 

…………………………………………………………………………………………………..              27. фебруар 
2. „ДАМЕ БИРАЈУ“, концерт Иване Петерс и Гоце Тржан поводом дана жена   

……………………………………………………………………………………………..……………………… 08. март 
3. „ПУТОВАЊЕ КРОЗ ЧУДЕСНУ ПЛАНЕТУ“, музика за децу у извођењу плесног 

клуба „ЛУНА“  ……………………………………………………………………………….…  24. септембар 
4. Концерт гудачког квартета „ХАБАНЕРА“ ……………………………….……………  01. октобар 
5. Солистички концерт АМАЛИЈЕ МИЛЕР (гитара) ………………………….……… 14. октобар 
6. Концерт групе „ОСВАЈАЧИ“    ……………….…………………………………………….. 31. октобар 
7. „БАЛКАНСКЕ СВИТЕ“, концерт Бобана Бјелића композитора и солисте на 

хармоници  ……………………………………………………………………………………….  04. новембар 
8. Концерт традиционалне музике групе „КАЛЕМ“,   …………………………. 20. новембар 
9. Концерт групе „КЕРБЕР“    …………………………………………………………..……  03. децембар 
10. „ЖЕНСКО МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВООД 17. ДО 21 ВЕКА“, Маја Рајковић 

(клавир)  …………………………………………………………………………………………….  16. децембар 
 

Хорови Дома културе Чачак у месецу јануару и фебруару функционисали су 
неометано са редовне две пробе седмично, понедељком и четвртком по устаљеном 
распореду. 

Од месеца марта због глобалне епидемиолошке ситуације хорови Дома културе 
Чачак нису функционисали у простору Домa културе због прописаних мера заштите 
приликом певања. Пробе су се одржавале онлајн, индивидуално, без устаљених 
термина већ по спремности сваког појединца. 

На онлајн пробама увежбаване су песме које су већ познате како би се увежбавале 
различите хорске деонице, ширио опсег гласа и вокална техника. 

 

ЛИКОВНИ ПРОГРАМ 

 
Основна активност су изложбе које се организују у Ликовном салону, али и у 

холовима као излагачким просторима. У овој години, због епидемиолошке ситуације 
изазване вирусом COVID 19, програм је редукован, многе изложбе су отказане, некима 
промењени термини, тако да је одржано укупно 13 изложби.  
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ЛИКОВНИ САЛОН 
 

1. РАДЕ ТЕПАВЧЕВИЋ, академски сликар из Новог Сада, СЛИКЕ, ……………. 16. јануар 
2. ЧАЧАНИ ЛИКОВНИ СТВАРАОЦИ, традиционална годишња изложба чачанских 

ликовних ствараоца. …………………………………………………………………………     13. фебруар  
3. АНДРЕЈ ЧИКАЛА, академски сликар из Трстеника - EMOTIONAL RENAISSANCE, 

изложба цртежа и објеката  ………………………………………………………………………… 6. март  
4. ГРАФИЧКЕ ВИЗИЈЕ 6 – мексичке графике, ауторски пројекат међународне 

културне сарадње мр Лепосаве Милошевић Сибиновић …………………………. 16.јуни 
5. ЧЕТВРТО МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ 2020. (сви изложбени простори) 

………………………………………………………………………………………………………….  3. септембар 
6. УМЕТНОСТ И ПАПИР - изложба у суорганизацији са Центром за визуелна 

истраживања КРУГ ……………………………………………………………………………… 14. 
новембар 

7. ДИГИТАЛНИМ ПРИНТОМ ДО ЛИКОВНЕ ФОРМЕ, Велимир Милићевић из Чачка – 
изложба принтова и објеката ………………………………………………………….. 29. септембар  

8. САМОСПОЗНАЈА, изложба мозаика мр Петра Вујошевића, академског сликара из 
Београда  ……………………………………………………………………………………………….. 16. 
октобар  

9. ТА ДИВНА СРБИЈА, прва национална изложба акварела, организована у 
сарадњи са IWS Serbia (ова изложба је била планирана за 2021, али због 
отказивања је пребачена у 2020.) 
……………………………………………………………………………… 12. децембар  

 

СРЕДЊИ И ГОРЊИ ХОЛ 

 
У Средњем и Горњем холу се одржавају изложбе најчешће у организацији са 

школама и удружењима, али било их је и самостално организованих. Ове године их је 
било четири.   

1. ЈОВАНА ВАСОВИЋ, академски сликар из Чачка – СЛИКЕ ……………..  28. 
фебруар  

2. 30. МЕМОРИЈАЛ НДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ – део изложбе Меморијала постављен 
на Средњем, Горњем холу и платоу испред Дома  ...............………….  3. октобар 

3. ОТВОРЕНА КЊИГА БАЛКАНА – међународна изложба у суорганизацији са 
Центром за визуелна истраживања КРУГ …………………………………..  14. новембар 

4. ДАНИ ФОТОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ – ЧАЧАК 2020. у организацији Фото кино 
клуба Чачак  ………………………………………………………………………………….……… 12. 
децембар 

 
Конкурс за излагање у Ликовном салону Дома културе, је био отворен до 30. септембра 
2020, а 14. новембра је одржан састанак Програмског савета. У прилогу је Записник са 
тог састанка. 
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ЗАПИСНИК 

 

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 он лајн, и на тај начин је равноправно учествовао у раду Савета. Због 

познатих проблема у реализацији програма у 2020. години, остало је 6 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) 

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 
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КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ 

 
Књижевни програм прати збивања у новој српској књижевној продукцији, труди 

се да у програм укључи што више локалних и младих аутора. Такође излази у сусрет 
свим ауторима којима је потребна подршка и простор. Успешно сарађује са школама, 
Школском управом у Чачку, Основном школом за одрасле, са школом за таленте и 
удружењима. Циљ програма је квалитет, али и квантитет, да се књига што више 
приближи читаоцима. 

Део планираних програмских активности је морао бити отказан или померен за 
касније. Број програма је био мањи, али то није умањило значај и квалитет оних који су 
реализовани под строгим епидемиолошким условима. 

1. БОГОЈАВЉЕНСКА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА - шеснаеста година пливања, пригодни 
програм и додела признања пливачима за Часни богојављенски крст. У 
програму учествовали: Тања Бошковић, Етно џез оркестар Александра 
Алемпијевића, WMT оркестар Саше Смрекића, гуслари и здравичари  ..19. јануар 

2. Представљање романа „МАЧКА У КОФЕРУ“ Бранислава Јанковића добитника 
награде „Мирослав Дерета“ за 2019. О књизи говорили уредник Дерете Зоран 
Богнар и аутор  ………………………………………………………………………………………….29. јануар 

3. „ЉУДИ НА ИВИЦИ ПОСТОЈАЊА“ промоција књиге Драгице Стефановић. О 
књизи говорили Слободан Чворовић и ауторка  ……………………………….. 26. фебруар 

4. „И ОД ИСТОКА И ОД ЗАПАДА УЗЕЛИ СМО ОНО НАЈГОРЕ“, сатирично вече у 
Атријуму Дома културе. У програму су учествовали Драгутин Карло Минић аутор 
књига сатире и кратких прича, уредник „Сатирикона“ у Политици и сатирични  
кабаре „Скроуз“ Бориса Капетановића и Банета Петровића.  …………..…………01. јул 

5. „ШАПАТ ЧЕМЕРНИЦЕ“, промоција романа Марка Чкоњевића. Текстове читали 
глумци: Јелена Гавриловић, Никола Шурбатовић и Вања Милачић..18. септембар 

6. „МРЧАЈЕВАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ“, двадесети по реду, обележени су 
отварањем „Песничког трга“ у дворишту ОШ „Татомир Анђелић“ и доделом 
пригодних признања  ………………………………………………….…………………..  27. септембар 

7. „СПИРАЛА“, представљање песничке збирке Милана Громовића. О књизи су 
говорили др Стефан Пајовић и аутор. Стихове је говорио глумац Владимир 
Јоцовић ………………………………………………………………………………………..……….. 29. октобар 

8. „РЕТКЕ И НЕОБИЧНЕ СЦЕНЕ У ФРЕСКОСЛИКАРСТВУ ОВЧАРСКОКАБЛАРСКИХ 
МАНАСТИРА“, у организацији књижевног програм дома културе и удружења 
„Ирмос“. У програму учествовали др Милош Тимотијевић и Делфина Рајић. 
…………………………………………………………………………………………………………….  06. новембар 

9. „КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ РАДОСАВА СТОЈАНОВИЋА“ драмског писца, публицисте, 
аутора романа и књига за децу. О писцу говориле Данијела Микић и Милкица 
Милетић  ……………………………………………………………………………………………. 16. Новембар 
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КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 

 
У оквиру Културно – образовног  програма Дома културе, за 2020. годину планирано 

је најмање 20 предавања, али због ситуације са којом смо суочени у контексту вируса 
COVID 19, један број предавања није одржан већ је померен за наредну годину. На 
предавањима су учествовали еминентни експерти и ствараоци из света уметности,  
науке и образовања. 

 
1. „БАЛСКА ИСТОРИЈА СРБА ИЛИ НОЋНИ ЖИВОТ 20. ВЕКА“, Милорад Стокин, мастер 

музички уметник, оперски певач, писац, аутор и уредник ФБ странице „ФРАГМЕНТИ 

ПРОШЛОСТИ“.....................................................................................................  24. јануар 

2.  „УМЕТНОСТ ПУТОВАЊА“, Ивана Дукчевић, историчар уметности...........14. фебруар 

3. „ СРПСКА УМЕТНОСТ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 12. И 13. ВЕКА – РАШКА ШКОЛА“, Сузана 

Новчић, музејски саветник Народног музеја у Краљеву……………….…………  24. фебруар  

4.  „ИСТОРИЈА СРПСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ – ДИПЛОМАТЕ У ВРТЛОГУ ИСТОРИЈЕ“ од 13. 

века до 1941. год.  др Душко Лопандић, професионални дипломата и стручњак за 

европско право и регионалне односе................................................................... 5. март 

5. „ИНДИЈА – ИСКУСТВО ЖИВОТА“, Петар Сретеновић, туризмолог и туристички 

водич.......................................................................................................................  20. јун 

6. „СТРАХ ОД СЛОБОДЕ“, Архимандрит Тимотеј Миливојевић, игуман манастира 

Вазнесење и музички уметник Асим Сарван из групе  „С времена на време“ ... 

……………………………………………………………………………………………………………………………..30. јун 

7.  „КАФКА, ХАКСЛИ, ОРВЕЛ – СВЕТ У КОМЕ ЖИВИМО“, проф. др Владимир 

Димитријевић, публициста, проф.  српског језика и књижевности ...... 10. септембар  

8. „ТАЈНЕ СЛАВНИХ СРБА“, Александар Ђуричић, новинар, публициста, писац књиге: 

„Тајне славних Срба“................................................................................... 25. септембар 

9. „ДИСЛЕКСИЈА, АУТИЗАМ И АДХД У ИНКЛУЗИВНОЈ НАСТАВИ“, у програму су 

учествовали представници Школске управе и Центра за стручно усавршавање 

Чачак, као и представници Удружења за помоћ особама са аутизмом, наставници и 

педагози који раде у школама: Љубомир Васојевић, координатор пројекта SEN 

TOOLKIT пројекат за помоћ школама у инклузивној настави, Martin Bloomfiled, SEN 

expert, York Associates, Велика Британија ( посредством видео прилога), Школска 

управа Чачак, Центар за стручно усавршавање Чачак, Радунка Лазић, Београдско 

удружење за помоћ особама са аутизмом, Катарина Анђелковић, мастер логопед и 

представници школа  …………………………………………………..…………………………….  7. октобар 

10.  „БУНТ ДЕЦЕ СОЦИЈАЛИЗМА“, Душан Весић, рок новинар, аутор књиге „БУНТ ДЕЦЕ 

СОЦИЈАЛИЗМА“ .............................................................................................. 22. октобар 
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11. „ТРАГАЊЕ ЗА СМИСЛОМ“, Александар Гајшек, уредник емисије „АГАПЕ“ и 

Александра Нинковић Ташић, публициста и ауторка серијала „ЗВЕЗДОБРОЈЦИ“ 

.......................................................................................................................... 3. новембар 

ФИЛМСКИ И ВИДЕО ПРОГРАМ 

 

ПРОЈЕКЦИЈЕ 

 
▪ У оквиру Филмског и видео програма Дома културе у 2020. години приказано је 
укупно 55 дугометражних филмова, на 121 комерцијалној пројекцији. Филмове је 
видело 8.207 гледалаца,.  
▪ Структура програма: 42 игранa филма, 12 дугометражних анимираних филмова. 
 
▪ Због наглог погоршања опште здравствене ситуације у Републици Србији изазване 
пандемијом вируса ковид-19, све програмске активности Дома културе обустављене су 
12. марта. Програм установе је поново почео од 1. септембра, а биоскопске пројекције 
од 7. септембра 2020.г. 
▪ Мерама Владе, због погоршања опште ситуације услед вируса ковид-19, радно време 
установа култура скраћено је до 18 часова. Пројекције у Дому културе заказане за 23. 
односно 26. новембар су отказане. Мерама од 21. децембра, радно време је 
продужено до 21 час, али је здравствена процена условила да није безбедно 
одржавање пројекција до краја календарске године. 
 
Јануар  
ПРЕРУШЕНИ ШПИЈУНИ – Spies in Disguise, САД, 2019, 102 мин, анимирани, комедија 
МАЧKЕ – Cats, САД, В. Британија, 2019, 109 мин, музички  
1917 – САД, В. Британија, 2019, 109 мин, драма, ратни 
МИСИЈА АРKТИK –  Arctic Justice, Kанада, 2019, 95 мин, анимирани, авантура, комедија 
ДУЛИТЛ – Doolitle, САД, 2020, 96 мин, авантура, комедија 
СЛУГА – Holop, Русија, 2019, 109 мин, комедија, авантура, фантазија  
ВРЕМЕ ЈЕ ЗА САНKАЊЕ – Racetime, Kанада, 2018, 89 мин, анимирани, авантура, 
комедија 
ОKРУГ – The Count, Исланд, 2019, 92 мин, комедија,драма 
ГОСПОДА – The Gentlemen, САД, 2020, 113 мин, акциони, крими 
 
Фебруар 
ЈАДНИЦИ – Les Miserables, Француска, 2019, 102 мин, драма 
ПРАВО НА ПРИГОВОР – Just Mercy, САД, 2019, 136 мин, драма  
ФРKА – Trouble, Kанада, 2019, 87 мин, анимирани, комедија, породични 
ПТИЦЕ ГРАБЉИВИЦЕ (И ФАНТАСТИЧНА ЕМАНЦИПАЦИЈА ХАРЛИ KВИН) –  
Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), САД, 2020, 109 мин, 
акција,  
авантура, крими  
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ГРУДИ – Црна Гора, 2019, 92 мин, драма  
ТЕЖИНА ЛАНАЦА 3 – Србија, 2019, 123 мин, документарни 
ПАРАЗИТ –  Gisaengchung, Kореја, 2019, 132 мин, драма, комедија, трилер 
СОНИKОВ ФИЛМ – Sonic The Hedgehog, Kанада, Јапан, САД, 2020, 100 мин, акциона 
авантура, анимирани 
ЕМА – Emma, САД, 2020, 124 мин, драма, комедија, романса 
ЛЕД 2 – Lyod 2, Русија, 2020, 122 мин, драма, романса 
ПАТРОЛНЕ ШАПЕ - ПРИПРЕМА, ПОЗОР, СПАШАВАЈ! – Paw Patrol: Ready, Race, Rescue!, 
САД, 2019, 66 мин, акциона авантура, анимирани 
ОСТРВО ФАНТАЗИЈА – Fantasy Island, САД, 2020, 110 мин, трилер, хорор, авантура 
ЗОВ ДИВЉИНЕ – The Call of the Wild, САД, 2020, 100 мин, авантура, драма 
 
Март 
ТАЈНА ИЗГУБЉЕНОГ KРАЉЕВСТВА – Mosley, Kанада, Н. Зеланд, 2019, 97 мин, 
анимирани, авантура 
K’О ШЕФ – Like A Boss, САД, 2019, 87 мин, комедија 
МОЈ ЈУТАРЊИ СМЕХ – Србија, 2019, 94 мин, драма  
НАПРЕД – Onward, САД, 2020, 102 мин, анимирани, комедија, авантура 
ОТАЦ – Србија, Немачка, Француска, Хрватска, БиХ, Словенија, 2020, 120 мин, драма 
Септембар 
СУПЕРЈУНАK САМСАМ, Samsam Француска, 2019, 77 мин, анимирани 
СУМРАK У БЕЧKОМ ХАУСТОРУ, Србија, 2020, 110 мин, играно-документарни 
ТЕНЕТ, САД, 2020, 150 мин, акција, трилер, СФ 
KАПЕТАН САБЉОЗУБИ И МАГИЧНИ ДИЈАМАНТ, Kaptein Sabeltann og den magiske 
diamant, Норвешка, 2019, 82 мин, анимирани 
ВАН KОНТРОЛЕ, Unhinged, САД, 2020, 90 мин, трилер 
МУЛАН, САД, 2020, 115 мин, авантура, драма  
СНЕЖАНА И 7 ПАТУЉАKА, Red Shoes and the Seven Dwarfs, Kореја, 2019, 92 мин, 
анимирани 
НОВИ МУТАНТИ, The New Mutants, САД, 2020, 94 мин, акција, трилер 
KРАЉ ОСТРВА, The King of Staten Island, САД, 2020, 135 мин, комедија, драма  
ПИНОKИО, Pinocchio, Француска, Италија, В. Британија, 2019, 124 мин, фантазија 
АФТЕР: ПОСЛЕ СУДАРА, After We Collided, САД, 2020, 105 мин, драма, романса  
 
Октобар 
ТРОЛОВИ: СВЕТСKА ТУРНЕЈА, Trolls World Tour, САД, 2020, 94 мин, анимирани, комедија  
ИЗВАНРЕДАН ЖИВОТ ДЕЈВИДА KОПЕРФИЛДА, The Personal History of David Copperfield, 
САД, В. Британија, 2019, 119 мин, драма, комедија 
ГРЕНЛАНД: ПОСЛЕДЊЕ УТОЧИШТЕ, Greenland, САД, В. Британија, 2020, 119 мин, 
акција,трилер 
ТАЈНИ ВРТ, Secret Garden, В. Британија, Француска, САД, 2020, 99 мин, драма, фантазија 
НЕЗАВИСНЕ, Misbehaviour, В. Британија, 2020, 106 мин, драма 
ЛЕСИ СЕ ВРАЋА KУЋИ, Lassie - Eine abenteuerliche Reise, Немачка, 2019, 100 мин, 
породични, авантура 
ЈЕДАН САСВИМ НОРМАЛАН ДЕЧKО – А.С. (25), Србија, 2020, 72 мин, трилер, драма 
ОСИЊА МРЕЖА, Wasp Network, Белгија, Француска, Шпанија, 2019, 123 мин,трилер 
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KУЋНИ ПАТУЉЦИ: ОПЕРАЦИЈА KОЛАЧИЋИ, Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen, 
Немачка, 2020, 78 мин, анимирани 
ЦИНKАРОШ, The Informer, САД, 2019, 103 мин, крими, драма 
ПРЕВОДИОЦИ, Les traducteurs, Француска, Белгија, 2020, 105 мин, трилер 
 
Новембар 
Kомерцијални програм 
РАТ СА ДЕKОМ, Les traducteurs, САД, 2020, 94 мин, комедија 
ВИKЕНД СА ЋАЛЕТОМ, Србија, 2020, 98 мин, комедија 
ВРАТАР, The Doorman, САД, 2020, 94 мин, трилер, акција 
О БЕСKОНАЧНОСТИ, About Endlessnes, Шведска, Немачка, Норвешка, 2019, 76 мин, 
драма 
ВИKИНГ ВИK И ЧАРОБНИ МАЧ, Vic the Viking and the Magic Sword, Немачка, Белгија, 
Француска, 2019, 82 мин, анимирани  
ИМЕ НАРОДА, Србија, 2020, 135 мин, биографско-историјска драма 
 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ АНИМАЦИЈЕ АНИМАНИМА 

 
XIV  Међународни фестивал АНИМАНИМА 2020 (онлајн) 

Овогодишње издање међународног фестивала анимације АНИМАНИМА 2020 у 
потпуности је реализовано онлајн (са изузетком једног изложбеног програма). На 
фестивалској видео платформи је на располагању регистрованим корисницима било 69 
краткометражних и 1 дугометражни анимирани филм у оквиру 9 секција. 
 
 

Краткометражни програм 
 
• ЈЕДНО ФЕСТИВАЛСКО ПУТОВАЊЕ 
Ревија анимираних филмова из рецентне светске продукције. Аутори: Лија Ким 
(Кореја), Коке Риобо (Шпанија), Жофроа Де Креси (Француска), Натко Стипаничев 
(Хрватска), Андреас Хикаде (Немачка), Денијел Квирки (В. Британија) и Патрик Смит 
(САД). Селектор програма: Милен Алемпијевић (Србија) 
• УПОЗНАЈТЕ АНИМАТОРА: СОФИЈА КАРИЉО 
Пројекција филмова редитељке, аниматорке и визуелне уметнице из Мексика СОФИЈЕ 
КАРИЉО. Програм: Црна лутка (2011), Тужна кућа (2013) и Церулија (2017) 
• ЕСТОНСКИ МАЈСТОРИ АНИМАЦИЈЕ: EESTI JOONISFILM 
Специјална пројекција филмова редитеља из познатог студија анимације EESTI 
JOONISFILM у Талину, Естонија: Прит и Олга Парн, Матијас Малк, Каспар Јанцис, Прит 
Тендер, Франческо Росо, Мортен Тшинаков и Луција Мрзљак, која је уједно и селектор 
програма. 
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• STASH: ЈЕДИ, ПИЈ, МИСЛИ! 
Специјални традиционални програм о анимацији и адвертајзингу, реализован у 
сарадњи са највећом светском онлајн архивом видео материјала из ове области STASH 
TV из Торонта, Канада. Овог пута избор су анимиране ТВ рекламе, музички видео и 
бренд филмови који се тематски ослањају на мотиве хране и пића. Селектори 
програма: Стивен Прајс (Канада) и Милен Алемпијевић (Србија) 
• MIYU DISTRIBUTIONS: НОВА ГЕНЕРАЦИЈА 
Кратки анимирани филмови из европских школа анимације (ENSI, Gobelins, Royal 
College of Art, ENSAD) и независних студија. Програм реализован у сарадњи са 
дистрибутерском кућом MIYU Distributions из Париза. Селектори програма: Лус Грожан 
(Француска) и Милен Алемпијевић (Србија) 
• ANIMANIMA.DOCS 
Ревија анимираних документарних филмова из најновије светске продукције. Аутори: 
Шоко Хара (Јапан), Теодор Ушев (Канада), Роман Гранжер (Француска), Ана Бенер и 
Елунед Зое Ајано (Немачка, Чешка), и Камила Катер (Бразил). Селектор програма: 
Милен Алемпијевић (Србија) 
• ОД МИТА ДО БУРЛЕСКЕ: НОВИ СРПСКИ АНИМИРАНИ ФИЛМ 
Пресек актуелне домаће сцене анимираног филма. Заступљени аутори: Марија Вулић, 
Стевица Живков, Мина Цветиновић Павков, Вук Палибрк, Растко Ћирић. Селектор 
програма: Небојша Петровић (Србија) 
 

Дугометражни програм 
 
Чувена инвазија медведа на Сицилију, режија: Лоренцо Матоти, продукција: Италија, 
2019, трајање: 82 минута. Програм реализован у сарадњи са дистрибутерском кућом 
MegaCom Film  из Београда. 
 

Говорни програми 
 
• Мастер клас: УПОЗНАЈТЕ АНИМАТОРА – Анимацијске технике, поетика, нарација. 
Предавач: Софија Кариљо, анимaторка и визуелна уметница (Мексико) 
• Предавање: ДЕЦА И ФИЛМ – Значај анимираног филма за васпитање и образовање 
деце и могућности и начини примене анимираног филма у настави у основној и 
средњој школи. Предавач: Мартина Пештај, медијски психолог (Словенија) 
•Презентација: СРПСKА АНИМАЦИЈА У ЗАМKАМА ИДЕОЛОГИЈЕ – Српска анимација у 
историјском контексту политичке идеологије и пропаганде. Учесници: Срђан Радаковић 
(аутор књиге „Суберзивни анимирани филм“), Стеван Живков (аниматор), Ана 
Недељковић (аниматор) и Милен Алемпијевић (уметнички директор фестивала 
Аниманима) 
 
 
Програм за децу  
 
• СОЈУЗМУЛТ ФИЛМ: ПРИЧЕ ЗА ВЕЛИКУ И МАЛУ ДЕЦУ 
Kраткометражни програм за децу филмова студија СОЈУЗМУЛТФИЛМ из Москве. 
Русија. Аутори: Аља Вартанијан, Наталија Гропфел, Марина Мошкова, Марина Карпова, 
Елена Куркова, Марија Степанова, Евгенија Голубева, Ања Кузнина. 
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Изложба 
ЕСТОНСКИ МАЈСТОРИ АНИМАЦИЈЕ: EESTI JOONISFILM – Цртежи, скице, илустрације, 
стори бордови, фотографије из филмова аутора чији су филмови заступљени у 
истоименом програму. Напомена: Ово је једини фестивалски програм који је 
реализован у физичком простору Дома културе Чачак. 
 

XXIV ПРОЛЕЋНИ АНАЛЕ – УМЕТНОСТ И СТВАРНОСТ 

 

 Манифестација је због епидемије корона вируса одложена за 2021. годину.  
Селектор ће бити Биљана Грковић, историчар уметности, кустос Уметничке галерије у 
Крушевцу, која је била планирана да буде селектор 2020.  
 

НОЋ МУЗЕЈА  

 
Програм  Ноћи музеја није реализован. Било је више покушаја да се обезбеди 

нови термин који ће моћи да испуни прописане епидемиолошке услове у којима се 
могу реализовати програми на задату тему. На крају се одустало од реализације ове 
манифестације.  

 

   ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ЧАЧАК 2020.“  

 
Ликовна колонија је одржана од 23. до 30. октобра 2020. у Овчар Бањи. Као и 

свих претходних година, уметници су били смештени у Ресторану „Дом“.  У раду 
Колоније је учествовало осам уметника:  

1. Јелена Враговић из Вршца,  
2. Миљана Драшковић из Ужица,  
3. Дејан Крга из Београда,  
4. Катарина Новаковић Кале из Лесковца,  
5. Бојан Савић из Београда,  
6. Јелена Савић из Београда,  
7. Ђорђе Станић из Ужица,  
8. Марија Станојловић из Панчева.                                                                                                                                       
Они су урадили по два рада који ће бити представњени на изложби која ће се 

одржати у 2021. години. 
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ДАНИ ЗА ДИЈАЛОГ   

         Традиционална манифестација (од 1994.) „Дани за дијалог“ реализована је 
2020. године као део годишњег програма Дома културе у сарадњи са Центром за 
визуелна истраживања „Круг“ у Чачку. Уз покровитељство градске управе Града Чачка и 
Министарства културе и информисања Републике Србије. 
Манифестација је реализована у два дела, како је било предвиђено пројектом. 
 

 ПРВИ ДЕО МАНИФЕСТАЦИЈЕ: УМЕТНОСТ И ПАПИР  
 

Реализација ђачке и студентске радионице, била је од 2. до 12. јуна 2020. године у 
простору Ликовног студија Дома културе.  
Учесници: 

1. Лена Ђорђевић 
2. Јана Јојић 
3. Наташа Јекић 
4. Софија Бабић 
5. Милица Аврамовић   

 
Због ограничења броја уметника у радном простору и немогућности доласка 

страних уметника реализација радног дела симпозијума реализована је на следећи 
начин: 
 

а) Страни уметници Лаура Димитрова (Бугарска), Стафан Алтаков (Бугарска), 
Михаела Падова (Бугарска), Дан Паладе (Румунија), Икбале Бушати (Албанија), Џеко 
Хоџић (БиХ), Марико Хори (Јапан) реализовали су своје радове који су раније 
преузети. 

б) Домаћи уметници, Слободанка Марјановић, Александра Ћосић, Јосиф 
Видојковић, Ђорђе Станојевић, Гордана Каљаловић, Ђорђе Одановић, Сун Мандић и 
Војислав Пештерац су такође реализовали своје радове, као и канадски уметници 
Слободан Ђошић и Гордана Олујић. За њих је била организована радионица у Овчар 
Бањи, са смештајем у мотелу Дом. Поменути уметници, радили су у две независне 
смене, због епидемиолошке ситуације. 

ц) Изложба „Уметност и папир 2020.“ је реализована у Ликовном салону и 
Средњем холу Дома културе. На њој је изложено 73 рада 23 уметника из Србије, 
БиХ, Јапана, Француске, Бугарске, Румуније, Канаде и Албаније. 

 
О изложби, кроз своје програме, извештавали су: Политика, Чачански глас, РТС и 

телевизија Галаксија. 
Урађен је филм, који је доступан, на сајту Дома културе и Центра за визуелна 

истраживања „КРУГ“. 
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ДРУГИ ДЕО: „БИБЛИОТЕКА – ОТВОРЕНА КЊИГА БАЛКАНА“ 
(међународни бијенале визуелних уметности) 
 
 На изложби је изложено 112 радова 48 уметника из: Албаније, Аустралије, 
Аустрије, БиХ, Бугарске, Белгије, Италије, Јапана, Канаде, Кине, Северне Македоније, 
Мексика, Пољске, Румуније, Русије, Словачке, Словеније, Србије, САД, Турске, 
Француске, Грчке, Хрватске и Црне Горе. 
Почасна повеља Бијенала, због епидемиолошке ситуације, није уручена Моники 
Милер, ликовној критичарки из Немачке, што ће се накнадно учинити. 
 

О Бијеналу, кроз своје програме, извештавали су: Политика, Чачански глас, РТС, 
и телевизија Галаксија. 
 

Изложбу су у три наврата посетили професори и студенти са београдских 
уметничких факултета (академија). 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

ЧАСОПИС ГРАДАЦ 

 
 Дом културе Чачак је суиздавач овог реномираног часописа  са уметничким 
удружењем „ГРАДАЦ“. У 2020. години изашла је једна свеска часописа и прикупљени су 
текстови и урађен је већи део посла који је било могуће урадити за издавање следећег 
броја.  

ЕДУКАЦИЈA 
 
 Едукација заузима значајно место у програму Дома културе. Кроз ову активност 
се наши млади суграђани уводе у свет културе и уметности, на основу својих афинитета 
и талената. У Дому културе то се одвија кроз више сегмената, и то ликовни, драмски и 
балет. 

ЛИКОВНИ СТУДИО 

 
 Ликовни студио је у 2020. години радио у фебруару и почетком марта, октобру и 
новембру. Због епидемије програм и рад су усклађивани према препорукама и 
епидемиолошким ситуацијама. Студио је  радио  у 4 дечје групе  које су водиле 
Драгана Лазовић и Лела Томашевић, академски сликари.  

Ове године није одржана традиционална завршна изложба радова полазника 
Ликовног студија. 
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СЛИКАРСКА РАДИОНИЦА ЗА ОДРАСЛЕ 

 
 Већ неколико година у Дому културе постоји ова радионица која омогућава и 
одраслим суграђанима да се баве сликањем и цртањем, као хобијем. Ову радионицу 
води академски сликар Милош Стојић. У 2020. години часови нису одржавани у 
континуитету, због епидемије и ограниченог радног времена Дома културе. Тако да су 
часови одржавани у фебруару и до половине марта, а од октобра до краја године у 
измењеним терминима. 
 

ГЛУМАЧКА РАДИОНИЦА 

 
 Под вођством глумца Владимира Јоцовића у Глумачкој радионици су ученици 
основних и средњих школа током године учили основна правила глуме, говорне вежбе 
итд. Радили су у фебруару и почетком марта, у октобру и новембру. Имали су више 
јавних часова глуме.  У радионици је било уписано око тридесет деце. 

Током лета је припремана представа „Снежана и седам патуљака“. Представа је 
играна само три пута током септембра и то као пред премијера, премијера и  реприза. 
Због епидемиолошке ситуације представа није више играна за публику и није било 
организованих долазака ученика основних школа, и вртића. 

 

БАЛЕТСКА ШКОЛА И БАЛЕТСКИ СТУДИО  

 
 У издвојеним одељењима Балетске школе „Лујо Давичо“ из Београда, настава се 
одвијала у сва четири разреда. Наставу у школи и у припремним групама водиле су 
наставнице Ивана Дуњић и Снежана Аћимовић. 

У припремним групама наставу је похађало 173 полазника, у јануару и фебруару, 
док је у каснијим месецима (када се радило) тај број опадао. 

Рад Балетског студија се одвијао у две групе: „Force“ (наставница Ивана Дуњић), 
у коме је било 21 чланице и „Аdagio AS“ (наставница Снежана Аћимовић), у коме је 
било 14 чланица. Овај балетски студио је остварио велики успех, на такмичењу Vienna 
Fest Info Dance које је одржано у Бечу 8. фебруара 2020. године, освојивши по једно 
прво, друго и треће место у различитим такмичарским категоријама. Након овога више 
није било учешћа на међународним такмичењима.  

Нису одржани ни традиционални годишњи концерти јер се већ од марта 
престало са радом. 
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АМАТЕРСКИ ПРОГРАМ 

 

СМОТРА ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА  МОРАВИЧКОГ ОКРУГА 

 31. јанара 2020. године у простору средњег и горњег хола Дома културе 
отворена је 39. изложба ликовног стваралаштва аматера Моравичког округа. Изложено 
је 111 радова од 58 аутора који стварају у оквиру више ликовних удружења 
организованих у Моравичком округу: Удружење стваралаца ликовне и примењене 
уметности и традиционалних заната ''Руднички видици'' из Горњег Милановца, 
Удружење самоуких сликара и вајара Драгачева и Удржење љубитеља уметности 
„Естет'' из Чачка. Радови су рађени различитим техникама ликовног изражавања: од 
скулптура у дрвету, рељефа, бакрореза до уља на платну. Изложба је била отворена до 
15.фебруара 2020. 
 

ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА ''ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ''  

          52. Општинско такмичење рецитатора „Песниче народа мог“, организовано и 
предвиђено за 29. март 2020. године није одржано због предузетих мера поводом 
појаве пандемије корона вируса, услед чега је дошло до привременог прекида у 
реализацији свих програмских садржаја и едукативних делатности Дома културе.  
Из истих разлога, није одржано ни 52. по реду такмичење рецитатора Моравичког 
округа ''Песниче народа мог'' у Центру за културу Горњи Милановац, предвиђено за 
април 2020. године, као и 52. Републичко такмичење ''Песниче народа мог'', које је 
требало да буде одржано у мају у Центру за културу Ваљево. 
  
 

          ЛЕТО У АТРИЈУМУ  ДОМА КУЛТУРЕ 

 
  Манифестација Лето у атријуму Дома културе била је предвиђена и 

организована за период од 4. до 7. августа 2020. године. Међутим, због и даље 
неповољне епидемиолошке ситуације, нису постојали услови за њену реализацију, 
тако да је комплетан програм (две позоришне представе и два концерта) одложен за 
наредну годину.   
 

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ ПО ЗАХТЕВУ ОСНИВАЧА 

 
 Организација програма на градском тргу по захтевима Града почела је дочеком 
српске Нове године 13. јануара,  када је наступио познати певач народне музике 
Мирослав Илић у пратњи оркестра Мише Мијатовића. Нова година је дочекана уз 
ватромет у прелепом амбијенту и одличном расположењу.  
 После овог концерта на Градском тргу више није било могуће реализовати ни 
један програм, и ако их је било планирано неколико током лета, због забране 
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окупљања грађана. После више од двадесет година по први пут није организован ни 
дочек Нове 2021. на Градском тргу.  
 

НАБАВКЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 Током 2020. године настављена су континуирана улагања у опрему и 
одржавање зграде ради квалитетнијег и безбеднијег функционисања установе. 

Инвестиције: 

 Обим инвестиционог одржавања односио се на поправке већих и мањих 
оштећења хидро  изолације крова; кречења, извођења радова на санацији Клуба, 
извођење радова на одржавању теретног улаза на сцену, набавка и уградња роло 
врата на улазу у сцену, набавка и уградња врата на улазу у техничку кабину. Дограђен 
је и унапређен систем за видео надзор додавањем камера на нове позиције и заменом 
неколико старих са новим које имају бољу резолуцију.  

Набавке: 

        У оквиру редовног пословања и унапређења услова рада као и квалитета 
репродукције звука и слике, сценске и друге опреме, настављено је са набавкама и то:  

- Набавка сценске механике и електро инсталација система сценске механике 
(Испорука и уградња 3 електромоторна декоратерска цуга, испорука и монтажа 
електромоторног погона на постојећи ручни механизам филмског платна, испорука и 
монтажа електромоторног погона на постојећи ручни декоратерски цуг, испорука и 
уградња електро ормара са пратећом опремом) 

- Набавка камере за снимање програма 

- Набавке су извршене и у делу рачунарске опреме, канцеларијског намештаја као и 
друге потребне опреме неопходне за квалитетно пословање. 

        Набавке опреме морају се одвијати континуирано како би смо могли испратити све 
техничке услове које нам постављају све захтевнији програми који се реализују на 
нашој сцени. 

РАД СЛУЖБЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ, РЕКЛАМУ 
И ПРОПАГАНДУ 

 
Промоција програмских садржаја и едукативних активности Дома културе Чачак, 

као и целокупног функционисања установе у 2020. години, протекла је на специфичан 
начин, с обзиром на непредвиђене околности настале увођењем ванредног стања 
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услед пандемије корона вируса, што је генерално променило планиране циљеве 
методе рада у претходној години.  Дисконтинуитет у раду до кога је тада дошло и 
привремена немогућност реализације свих програма наметнули су нужност и да 
промотивне активности буду прилагођене новонасталој ситуацији. Ипак, упркос свим 
тешкоћама, јавност је и у таквим условима била правовремено и прецизно 
информисана о свим битним догађајима везаним за рад установе у току ванредног 
стања, а касније и у току ванредне ситуације: о предузетим прописаним мерама 
заштите, о отказивању већ најављених позоришних представа, концерата и других 
програма, о измењеном режиму радног времена билетарнице, запослених и 
целокупне установе, враћању купљених улазница за отказане програме као и о 
увођењу обавезних дежурстава за запослене. Такође, јавност је била информисана и о 
свим прописним мерама заштите запослених које је установа била обавезна да 
примењује у оваквим околностима.  Важно је напоменути да је у овом осетљивом 
периоду постојала максимална координација у раду између руководства установе и 
свих запослених па и службеника за односе са јавношћу и маркетинг . 
 Када је реч о периоду пре појаве корона вируса (од почетка године до средине 
марта), као и о раздобљу када је због делимичног попуштања заштитних мера поново 
почео рад установе у одређеној мери и  околностима које су то дозвољавале 
(септембар – средина децембра), промовисање програма, едукативних активности и 
рада Дома културе било је уобичајено и остварило је основни циљ, а то је стално 
присуство ове установе културе у јавности и медијима.  

Изузетно важан је био континуирани однос са електронским и штампаним 
медијима и информативним порталима који су правовремено најављивали, а затим у 
највећој мери и извештавали о свим догађањима у вези са манифестацијама чији је 
организатор или суорганизатор у 2020. години био Дом културе.  Генерално се може 
рећи да је извештавање било објективно и професионално, тако да су и они који нису 
непосредно посећивали најављиване садржаје свакако имали увид у комплетну 
културну понуду установе.  Са друге стране, промотивне активности су подразумевале 
готово свакодневна саопштења за медије, пропратниа писма привредним и 
друштвеним субјектима, образовним установама, разним организацијама и 
синдикатима о позоришним представама, изложбама, књижевним вечерима, 
филмском и културно - образовном програму, као и музичко-сценским  програмима 
Дома културе. Дистрибуиране су и све битне информације у вези са радом Глумачке 
радионице и Балетског студија, односно одељења Балетске школе ,,Лујо Давичо'', о 
раду Дечијег и Мешовитог хора Дома културе, а нису изостале и информације о 
актуелностима у издавачкој делатности –  часопису Градац.  Програми Дома културе 
Чачак представљани су и на његовој званичној интернет страници, на Фејсбук и 
Инстаграм страницама, Јутјуб каналу, лед екрану и делу зграде са рекламним паноима. 

Део промотивних активности подразумевао је и израду стандардног штампаног  
пропагандног материјала – плакати, флајери, позивнице, месечни велики и мали 
програми. 

 Обзиром на све поменуте ванредне и отежавајуће околности, промотивне 
активности Дома културе ипак су у највећој мери биле у функцији квалитетне 
презентације свих активности, програма и едукативних делатности које су у 2020. 
години могли бити реализовани у постојећим условима. 
 




































	Propratni akt.pdf (p.1)
	Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2020.godinu.pdf (p.2-40)

