
Предлог 

 

 

Програм рада 

Дома културе „Пиво Караматијевић“ 

за 2021. годину 

 

 

 

Дом културе „Пиво Караматијевић“ је још од  оснивања 1959. године својим програмима и 

деловањем усмерен на промоцију културе и уметничког изражавања  како 

професионалних стваралаца, тако и аматера. У плану је да се и 2021. године оствари 

континуитет у приказивању културно- уметничких садржаја, сaрадњу са децом и младима, 

односно са свим заинтересованим грађанима Прибоја. 

Кроз своје програме, од којих неки трају скоро 50 година, Дом културе презентује публици 

разна дела из области позоришта, литералног стваралаштва, музике, ликовне уметности, 

било у професионалном или аматерском стваралаштву. У плану нам је да и у 2021. 

години оствараимо континуитет одржавања традиционалних манифестација и фестивала, 

одржавајући квалитетан садржај тих програма. Пошто располажемо знатним просторним 

капацитетом ми ћемо, као и претходних година, стајати на располагању и другим 

корисницима који своје програме желе да реализују у Дому културе. Поред тога Дом 

културе ће наставити да пружа стручну и техничку помоћ приликом организације 

многобројних културних, спортских и школских манифестација и осталих програма у граду 

и у прибојским селима, чији програмски носилац није Дом културе. 

Настојање Дома културе биће подстицај и промоција савремене уметничке продукције и 

уметничког изражавања, развој креативности, јачање свести о културном наслеђу, о 

уметности и опште побољшање културне понуде у граду.  

Напомињемо да је предстојећи план рада подложан променама и допунама, пошто 

реализацију неких програма није могуће прецизирати много времена унапред због 

новонастале ситуације с корона вирусом. Ипак  ми се надамо да ћемо и ове године 

оправдати улогу која нам је поверена од стране оснивача, а на свеопште задовољство 

наших корисника- грађана. 

 



 

 

I. Традиционалне манифестације: 

 

      а) 43. Лимске вечери дечје поезије 

       б) 50. Општинска смотра у рецитовању 

       в) 29. Међурепублички фестивал дечјег драмског стваралаштва 

       г) 11. Циклус Прибојски сликари 

       д) 8. Фестивал Дани Данила Лазовића 

       ђ) 49. Лимске вечери поезије 

 

      а) 43. Лимске вечери дечје поезије 

Лимске вечери позије су једна од наважнијих песничких манифестација за децу код 

нас. Предстојеће 43. Лимске вечери дечје поезије представљају наставак „авантуре“ 

започете још давне 1979. године. 

На конкурсу учествују ученици основних школа (од 5. до 8. разреда) са простора 

Србије и Црне Горе. Конкурс се расписује средином децембра месеца у Просветном 

прегледу (Београд) и Заводу за уџбенике и наставна средства (Подгорица). Поред овога, 

текст  конкурса се поштом шаље на адресе школа са простора Србије и Црне Горе, као 

и на њихове e-mail адресе. Жири има задатак да одабере пет најбољих циклуса песама и 

да додели прву, другу и трећу награду. Поред тога биће награђене и најмаштовитија и 

најведрија песма. Награде победницима обезбеђују Дом културе „Пиво Караматијевић“, 

„Просветни преглед“ из Београда, „Завод за уџбенике и наставна средства“ из Подгорице, 

„Змајеве дечје игре“ из Новог Сада и Основна школа „Десанка Максимовић“ Прибој. 

Финално вече је прилика да млади јавно наступе пред публиком у сали Дома 

културе, прочитају своју поезију и друже са са вршњацима из града домаћина. У оквиру 

овога програма учествоваће и Гост песник који се бира из редова наших најпознатијих 

песника за децу. 

Ова манифестација траје два дана, а поред програма који се одржавају у Дому 

културе, финалисте угости и једна основна школа из Прибоја. Традиционално програм 

Лимских вечери дечје поезије одржава се с првим данима пролећа у марту месецу. 

 



 

 

       б) 50. Општинска смотра у рецитовању 

Ово такмичење у  говорењу стихова је један од најстаријих програма те врсте у 

Србији. Општинска смотра рецитатора је, након школских смотри, други ниво такмичења 

свих младих рецитатора (основаца, средњошколаца), која води пласманом ка окружном и 

републичком такмичењу у казивању поезије. 

Смотром рецитатора се постиже активно укључивање младих у очување језика, у 

културу говора, поезију и културу уопште. Поред пласмана на окружно такмичење, циљ 

Општинске смотре рецитатора је да се повећа информисаност младих о културним 

догађајима, подизање свесности код младих о важности неговања језика и културе и 

пружање прилике да се и сами прикључе културним дешавањима у граду. 

Такмичење се одвија у три узрасне групе: млађој, средњој и старијој. Селектор 

смотре одабраће по двоје најбољих у свакој узрасној групи који ће представљати Прибој у 

Косјерићу на окружној смотри рецитатора. Према плану рада овај програм се одржава у 

априлу месецу. 

 

 

   в) 29. Међурепублички фестивал дечјег драмског стваралаштва 

 

Фестивал дечјег драмског стваралаштва претходне године није реализован због 

пандемије корона вируса, јер велики број позоришних радионица и секција није 

припремио представе за такмичење. Надамо се да ће ситуација у 2021. години бити 

боља, стога планирамо 29. Међурепубличку смотру дечјег драмског стваралаштва, јер 

скоро три деценије постојања овог фестивала саме говоре о његовом значају. 

Кроз овај фестивал деца упознају позориште, сценски наступ, међусобно се 

упознају и друже и уче од других позоришних стваралаца. Овај фестивал се одржава у 

јуну, а према пропозицијама право учешћа имају представе настале на простору 

Златиборског округа и севера Црне Горе. Представа која буде проглашена за најбољу у 

Златиборском округу стећи ће право учешћа на Републичкој смотри дечјих позоришних 

представа. 

Селектор ће у циљу естетског усавршавања представе након сваке одигране 

представе разговарати с главним актерима. Награде се додењују и за најбољу режију, 

сценографију, музику, костим, сценски говор, као и за најбољу женску и мушку улогу и за 

најбољу епизодну женску и мушку улогу. Награде и дипломе за учеснике обезбедиће Дом 

културе. 



На овом фестивалу, поред селектора, младе глумце оцењује и Омладински жири 

Канцеларије за младе Прибој. Они имају задатак да после сваке представе одаберу 

најбољу глумицу и глумца. 

Све потребне информације о овом програму наћи ће се у Билтену, који ће за 

потребе фестивала штампати Дом културе. 

 

 

г) 11. Циклус Прибојски сликари 

 

Програм Прибојски сликари има за циљ афирмацију сликара који стварају у нашем 

граду, а први пут је одржан 2007. године. Од тад је у оквиру овог програма у Галерији 

Дома културе излагало десет наших суграђана: Дана Лончаревић, Мехмед Хаџифејзовић, 

Дејан Пузовић, Синиша Павловић, Милана Мила Мојићевић, Емина Фазлић, Немања 

Ђуровић, Сара Обрадовић, Мила Омерагић Џановић, Верица Тончић. 

Дом културе има план да настави с овим програмом и у 2021. години.  

 

д) 8. Фестивал Дани Данила Лазовића 

 

       Фестивал „Дани Данила Лазовића“ ове године одржађе се по девети пут. У 

досадашњем раду, фестивал се трудио да у оквиру свог програма угости великане 

српског и регионалног глумишта, али и професоре и истакнуте стручњаке из наше земље 

и региона, а пре свега у области сценског говора (дикције), поезије и драмских уметности.  

Окосницу фестивала чини такмичење студената у говорењу поезије. Фестивал „Дани 

Данила Лазовића“ упутиће позиве академијама уметности и уметничким факултетима за 

учешће на фестивалу. Сваку Академију или уметнички факултет може представљати 

искључиво један студент. Студенте оцењује петочлани жири јавним оцењивањем. 

Победнику припада Повеља Данило Лазовић и новчана награда. 

 Поред такмичења фестивал прати и низ других програма: изложбених, 

позоришних, музичких и едукативних. Фестивал од самог почетка негује и и програм Госта 

глумца, истакнутог глумачког имена, који се кратким програмом представља публици. 

Један од сегмената је и Интернет конкурс у говорењу поезије на којем учествују аматери 

који шаљу своје снимке на којима казују стихове. Најбољи добија прилику да се на 

завршном програму фестивала представи прибојској публици. 

Циљ фестивала „Дани Днила Лазовића“ је, поред афирмације говорења поезије, и 

децентализација културне понуде у смеру од већих градских центара ка мањим 



срединама, афирмација позоришног стваралаштва код младих професионалаца и 

размена искуства у области писања и говорења поезије. Дом културе намерава да и у 

2021. години настави са реализацијом фестивала. 

 

 

ђ) 49. Лимске вечери поезије 

 

Средином 1969. године организују се, иницијативом Међурепубличке заједнице 

Пљевља, Дома културе и прибојског Клуба писаца, прве Лимске вечери поезије на којима 

је прва награда додељена Добрици Ерићу, младом песнику из Груже. На овом програму, 

посвећеном песницима средњошколцима, учествују млади људи из Србије, Црне Горе и 

Босне и Херцеговине. Победнику овог важног песничког такмичења припада награда 

штампања збирке поезије у библиотеци Лимских вечери поезије. 

У жирију Лимских вечери поезије учествовала су најпознатија имена 

југословенске литературе: Мира Алечковић, Драгомир Брајковић, Војислав Ђурић, 

Мирослав Егерић, Даринка Јеврић, Енес Кишевић, Тања Крагујевић, Света Лукић, 

Десанка Максимовић, Чедомир Мирковић, Рајко Ного, Бранислав Петровић, Слободан 

Ракитић, Љубивоје Ршумовић, Ћамил Сијарић, Љубомир Симовић... Сви они су до сада 

имали исти задатак да од пристиглих радова (циклус од пет необјављених песама, 

потписаних шифром) одаберу финалисте програма. 

 Манифестација Лиске вечери поезије почиње програмом Портрет песника, реч је о 

песнику који је овенчан неком од највећих песничких награда код нас. Програм се 

одржава у библиотеци Машнско-електротехничке школе. Другог дана програм почиње 

промоцијом збирке песама прошлогодишњег лауреата Лимских вечери поезије, а о делу 

младих песника говоре ученици прибојске Гимназије и рецензент збирке. У вечерњем 

програму одржава се финално вече, на њему се представљају финалисти и проглашава 

се победник. На овом програму поред песника наступају и бројни истакнути музичари и 

глумци из наше земље.  Трећи дан је резервисан за посету завичајном музеју, или некој 

од културно- историјских знаменитости наше општине. 

За потребе манифестације издају се Лимске песничке новине, посебно гласило 

овог традиционалног програма. Лимске вечери поезије планиране су да се одрже у 

децембру. 

 

 

 

 



 

II. Остали програми 

Креирање културно-стваралачког идентитета општине Прибој, афирмација и 

вредновање културног наслеђа, у складу са принципима мултикултуралности, једна је од 

основних делатности Дома културе. Реализовањем програма Дом културе настоји да 

допринесе стварању квалитетне културне климе и подстакне презентацију културно- 

уметничког стваралаштва како професионалаца, тако и аматера. 

а) Позоришно стваралаштво је нешто по чему је Прибој препознатљив. Прва 

аматерска позоришна представа изведена је још 1900. године, од када у Прибоју почиње 

да живи позоришни аматеризам. Од 1974. године у оквиру Дома културе функционише и 

ствара Аматерска позоришна сцена која изводи представе за вечерњу сцену, док Мала 

позоришна радионица припрема дечије представе. Многе од ових представа учествују на 

фестивалима и такмиче се, па је план да се с том праксом настави и у 2021. години.  

У 2021. години потрудићемо се да угостимо и неколико професионалних 

позоришних представа реномираних позоришта, и за вечерњу и за дечију сцену, чиме би 

позоришна понуда у граду била побољшана. 

б) У биоскопу се континуирано приказују филмови за децу и одрасле, па се тако 

наставља промоција најновијих остварења из света филма, како домаће тако и иностране 

продукције. Пројекције филмова зависе од понуде дистрибутера, а надамо се да ће то 

бити неколико пројекција месечно. 

в) Издавачка делатност и књижевне вечери су још један од културних сегмената 

програма које припрема Дом културе. Поред манифестација које негују песништво, и 

имају књижевни карактер, Дом културе ради на промоцији књижевних дела наших 

суграђана, али и других писаца. У плану је организовање и књижевних вечери са 

афирмисаним песницима и књижевницима из земље и региона. Посебна пажња посвећује 

се песницима за децу и младе. 

  Нејвећим делом издаваштво Дома културе фокусирано је на поезију. У наредној 

години планира се штампање збирке поезије победника 48.  Лимских вечери поезије. 

Устаљена пракса је да Дом културе промовише све књиге којима је издавач и суиздавач, 

међу којима се обавезно налази и збирка песама победника Лимских вечери поезије. 

Издавачка делатност биће приказана на сајму књига у Београду на штанду Удружених 

издавача Златиборског округа. 

г) Музички програм ће у 2021. години бити обогаћен понудом концерата 

професионалних и музичара аматера. Програми из музичке делатности реализоваће се 

или у самосталној организацији или кроз сарадњу са певачким групама, градским хором, 

фолклорним ансамблима, музичком школом, школом плеса... Сарадња са другим 

организацијама важан је елемент који доприноси квалитету и разноликости музичког 

програма. 



Посебна пажња биће усмерена на музички програм за децу и пружању подршке 

младим музичарима. 

д) Ликовни програм Дома културе бави се стваралаштвом у различитим 

областима  и медијима савремене визуелне уметности. Излагачки програм реализује се у 

Галерији Дома културе, у којој би по плану увек буде нека поставка, или самосталног 

уметника или као пратећи део неког другог програма. У оквиру ликовног програма излажу 

се дела прибојских уметника, или дела уметника из наше земље на колективним или 

самосталним изложбама. За потребе изложби штампају се плакати, позивнице, прави се 

каталог, обезбеђује се стручно вођење изложбе.  

Један од изложбених програма који се већ традиционално организује је 

МЕЂУНАРОДНА ПУТУЈУЋА ИЗЛОЖБА Арт [ ]KВАДРАТ ® / СРБИЈА. Реч је о 

међународној путујућој изложби која обилази више градова у Србији, а завршна је у 

Београду у АртЦентру. Специфичност ове изложбе је између осталог и у томе што се у 

сваком граду где је изложба  постављена, организује и гласање посетилаца за најбољи 

изложени рад. Гласови публике се сабирају и на крају се добија победник са највећим 

бројем гласова, свих градова.  

 

ђ)Културно лето доноси разноврсан програм, прилагођен свим генерацијама. 

Сарадник Дома културе при организацији програма је Завичајни музеј Прибој. Наши 

суграђани имаће прилику да уживају у изложбама, позоришним представама, концертима. 

Традиционални сегмент Културног лета је изложба Штрека. Ликовни радови наших 

суграђана биће изложени на пешачкој стази изграђеној на укинутој прузи Прибој-Сарајево 

и у градском парку у новом делу града. 

 

 

III. Пројекција приоритетних инвестиција 

 

У претходној 2020. години завршени су радови на замени кровног покривача Дома 

културе, који је годинама прокишњавао, а средства за то обезбедило је Министарство 

културе и информисања Републике Србије кроз програм Градови у фокусу. Такође, 

започети су радови који ће побољшати енергетску ефикасност објекта, а односе се на 

замену фасаде и столарије Дома културе и израду изолације, а пројекат финансира 

Министарство рударства и енергетике Републике Србије. 

Након радова на спољашњем уређењу Дома културе у 2021. години планирани су 

радови у унутрашњости објекта. Дом културе конкурисао је код Филмског центра Србије 

на конкурсу за дигитализацију бисокопа. Пројекат Опремања биоскопа Прибој 

подразумева унутрашње уређење бисокопске сале, која се користи и за све остале 



сценске програме Дома културе Прибој, као и опремање савременом техничком опремом. 

Дом културе планира да кроз реализацију овог пројекта набави опрему за за вишеканалну 

репродукцију звука која је првенствено намењена за техничку реализацију 

савремених Digital Cinema биоскопских пројекција. План је да се набави видео пројектор 

намењен дигиталним биоскопским пројекцијама, пројекциони екран са прибором, 

вишеканални аудио систем за биоскопске пројекције и промене пратеће инсталације. 

Реновирани простор бисокопа подразумевао би најновију приказивачку технику  и 

опремљену мултифункционалну салу. 

У 2021. години планира се и комплетна замена електроинсталација у Дому 

културе, и реконструкција расвете у Великој сали Дома културе. 

 

IV. Органи и тела Дома културе 

  

 Управни и Надзорни одбор састајаће се у одређеним временским периодима 

током године и заузимаће ставове и доносити одлуке из своје надлежности, које су 

предвиђене Статутом Дома културе. 

 

 

 

Прибој,                                                                                                      Директор 

децембар 2020. године                                                                         Борка Пузовић 

 

 


