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Још од 1959. године када је основана као Раднички универзитет спајањем 

установа Народног универзитета, Предузећа за приказивање филмова „Светлост" и 

Градске читаонице, а ксаније преименовањем у Дом културе “Пиво Караматијевић” ова 

установа заузима централно место у културном животу Прибоја. Остваривањем својих 

делатности Дом културе доприноси стварању квалитетне културне килме, афирмацији 

и вредновању савремене културне продукције, али и неговању културне баштине.  

Дом културе представља градски центар за промовисање културолошких 

вредности који кроз подстицање и презентацију културноуметничког стваралаштва 

наших суграђана постаје  незаменљиво место за афирмацију осећаја припадности 

јединственој друштвеној заједници. Посебна пажња се посвећује неговању аматеризма 

у позоришту, сликарству и музици, о чему сведоче многобројни програми које смо 

реализовали у претходним годинама, а то нам је план и за убудуће.  

У предстојећој 2022. години Дом културе планира реализовање свих 

традиционалних програма, који су постали наша лична карта нешто по чему се ова 

установа распознаје у Србији и региону. То се најпре односи на песничке 

манифестације, јер је наш град на културној мапи препознатљив као град поезије. У 

планираној години то је изузетно важно јер обележавамо 50. Лимске вечери поезије, 

што је велики јубилеј. Сам број одржаних Лимских вечери поезије је по себи већ знак 

колика је важност ове манифестације међу младим песницима. Временом су Лимске 

всчери прерасле у југословенски поетски фестивал, установљена је као прва награда 

штампање збирке поезије лауреату. Специфичност ових сусрета је у томе што су они 

били и сада јесу посвећени песницима средњошколцима. Средином седамдесетих 

година прошлога века, у оквиру Лимских вечери поезије, започиње циклус 

представљања југословенских књижевника; тако су у програму Портрет песника 

учествовали Десанка Максимовић, Јуре Каштелан, Матеј Бор, Ћамил Сијарић, Блаже 

Конески. Ове године обележићемо велики јубилеј и угостити велика песничка имена 

данашњице, тако да ће 2022. година протећи у знаку Лимских.  

Ту су још два врло важна програма која су такође фокусирана на поезију, 

Лимске вечери дечје поезије и фестивал Дани Данила Лазовића, чију реализацију 

планирамо и у наредној години.  

Посебан труд Дом културе уложиће приликом организовања традиционалних 

манифестација по којима је наша општина препознатљива у целој земљи, али у којем 



учешће узимају и представници из региона. Наша је обавеза да програме унапређујемо, 

да градимо концепт којије у интересу наших грађана. Зато ћемо, имајуди у виду 

ресурсе града и потребе ове средине, у 2022. години наставити са традиционалним 

културним активностима, које су постале наше обележје,  унапредићемо културну 

понуду новим садржајима и доприносићемо даљој презентацији и очувању богатог 

културног наслеђа, али и афирмацији и промоцији савремених и актуелних токова у 

уметности. 

 У складу с наведеним, поред гостујућих програма, који су свакако неопходни, 

фокус рада Дома културе је на традиционалним фестивалима и манифестацијама: 

 

I.        Традиционалне манифестације: 

a)       44. Лимске вечери дечје поезије 

 

б)       50. Лимске вечери поезије  

в)        9. Фестивал Дани Данила Лазовића  

г)       29. Међурепублички фестивал дечјег драмског стваралаштва 

д)      11. Циклус Прибојски сликари 

ђ)       51. Општинска смотра у рецитовању 

  

II.      Остали програми 

а)      Аматерска позоришна делатност  

б)         Градски биоскоп  

в)      Промоције књига и издаваштво 

г)      Музичко-сценска делатност 

д)      Ликовна уметност- изложбена делатност 

ђ)      Културна баштина  

е)      Прибојско културно лето    

III.     Пројекција приоритетних инвестиција 

IV.     Органи и тела Дома културе 



I. ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

 

 

 a)   44. Лимске вечери дечје поезије 

 

Лимске вечери дечје поезије су једна од најзначајнијих песничких 

манифестација за децу основношколског узраста код нас на чији конкурс сваке године 

пристигне велики број радова младих песника узраста од 5. до 8. разреда. Лимске 

вечери дечје поезије имају за циљ да допринесу унапређењу и презентацији лтерарног 

стваралаштва ученика основних школа са подручја Србије и Црне Горе (током 

протекле четири деценије на овом фестивалу, са својим песмама, учествовало је више 

од 12 000 ученика). 

 

Ради подстицања и афирмације креативности младих талената 1979. године 

покренуте су Лимске вечери дечје поезије посвећене основношколцима старијх 

разреда. У оквиру ових сусрета, у програму Гост песник, учествују познати писци за 

децу; до сада је претстављено књижевно стваралаштво Љубивоја Ршумовића, Моша 

Одаловића, Драгана Радуловића, Енеса Кишевића, Душка Трифуновића, Глигора 

Поповског, Слободана Станишића, Мирослава Настасијевића, Драгана Лукића, Мире 

Алечковић, Раше Попова, Недељка Попадића, Дејана Алексића… 

 

Конкурс за ову манифестацију расписује се у децебру текуће године, а финални 

програм у којем се дешава и сусрет најбољих песника, по оцени жирија, планиран је за 

прве дане пролећа. Лимске вечери дечје поезије се традиционално одржавају крајем 

марта, па је план да то буде тако и у 2022. години. Дом културе као организатор 

упућује конкурс на адресе школа поштом и на њихове имејл адресе, а сам број песама 

који је сваке године преко 500 говори о значају ове манифестације на песничком небу.  

 

Жири у саставу Тоде Николетић, Јадранка Ђерковић и Наташа Ивановић 

одабраће финалисте за наступ у Прибоју и доделити I,  II и III награду, као и награде за 

најмаштовитију и најведрију песму. Дом културе је главно место окупљања и 

одржавања завршних програма, али поред њега Лимске вечери поезије се одржавају на 

неколико других локација међу којима се изваја и основна школа домаћин. Наиме, 

сваке године по једна основна школа из наше општине угости финалисте и све остале 

учеснике програма и у њој се одржавају књижевни сусрети и дружење са Гостом 

песником. Ове године финалисте ће угостити ОШ “Десанка Максимовић”. 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 “ из Прибоја. 

 

На Лимским вечерима дечје поезије традиционално борави и по један истакнути 

дечји песник, Гост песник. Како традиција налаже на финалној вечери у Великој сали 

Дома културе стихове ће говорити и Гост песник. Традиционално на финалном 



програму учествује и музички гост, млада нада музичке сцене региона. Водитељ 

програма је Милорад Дамјановић, глумац Београдског драмског позоришта. 

 

 

 

б)       50. Лимске вечери поезије  

У 2022. години Дом културе обележиће један важан јубилеј 50 година Лимских 

вечери поезије. Прибој је као град на културној мапи у Србији и региону препознат као 

град поезије и песништва, заслугу за то носе баш Лимске вечери поезије. Пред нама је 

као друштвеној заједници важан задатак да обележимо овај празник песништва. 

Средином 1969. године организују се, иницијативом Међурепубличке заједнице 

Пљевља, Дома културе и прибојског Клуба писаца, прве Лимске вечери поезије. Када 

је реч о географским коoрдинатама Лимских вечери поезије, почеле су скромно, 

замишљене као локална приредба, али оне су већ на почетку разбиле стегу локалног и 

винуле се у неомеђене просторе духовности. На првим Лимским вечерима поезије жири 

у саставу Ћамил Сијарић, Војислав Максимовић, Драган Бојовић доделио је прву 

награду Добрици Ерићу из Груже, Тодору Дутини из Сарајева другу и Руждији Крупи 

из Прибоја трећу. Од када се мапа Југославије променила комуникација је равноправно 

усмерена на Србију, Црну Гору и од 2015. године на Босну и Херцеговину. 

Захваљујући Лимским вечерима поезије Прибој је упознао и непосредно слушао 

поетска казивања Десанке Максимовић, Блажа Конеског, Јуре Каштелана, Ћамила 

Сијарића, Душана Костића, Матеје Бора, Ференце Фехера, Васка Попе и многих 

других песника. 

У оквиру Лимских вечери поезије Данијел Кирн на оргуљама, Ксенија Зечевић 

на клавиру, Жељка Спиноза-Вербич на харфи, Трипо Симонути на виолини, Јован 

Јовичић на гитари... испуњавали су поетске вечери Прибоја величанственим звуцима 

својих инструмената. У оквиру Лимских вечери поезије Иван Рабузин, Ренато Перцан, 

Вангел Наумовски, Сеида Белеговић, Александар Цветковић су својим сликама 

сенчили обале песничког Лима. Преко Лимских вечери поезије имали смо прилику да 

видимо уметност Океаније, да сазнамо шта је то кинеска народна уметност. 

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, Абдулах Сидран, Ћамил Сијарић, Љубомир Симовић, 

Божидар Шујица, Расим Ћелахметовић. 

Из свега наведеног, што представља само мали део онога што се дешавало у 

протеклих 50 година, видимо колико су Лимске вечери поезије допринеле културној 

заједеници Прибоја, како су креирале укус публике и доносиле уметност у наш град. 



На овом 50 јубиларном издању Лиских вечери поезије подсетићемо се многих 

уметника који су боравили код нас, многих збирки поезије које су издате у Библиотеци 

Лимских вечери поезије и великог броја песника које су изнедриле. 

Ова манифестација уз остало, има за циљ да подстиче и афирмише литерарно 

стваралаштво песника средњошколског узраста, али овај програм није само 

афирмација одређене уметности него нас васпитава и приближава лепом. Дакле, овај 

програм је на племенитом културном задатку са драгоценим утицајем на локални 

простор и на простор Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Конкурс се односи на 

простор Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, а право учешћа на њему имају 

песници средњошколци који своје радове (циклус од пет необјављених песама) шаљу 

под шифром. 

Конкурс ће бити објављен 1. септембра и трајаће до 15. октобра. Жири 

састављен од еминентних књижевних стваралаца Јасмина Ахметагић, Светлана 

Калезић-Радоњић, Бојана Стојановић одабраће пет најбољих циклуса песама и шифре 

доставити организатору који ће их дешифровати и обавестити песнике који су се 

квалификовали за финални наступ у Прибоју. Прва награда је као и претходних година 

штампање збирке поезије, а жири ће прогласити и друго и треће место. Иако је на овој 

манифестацији поезија у средишту пажње у програму учествују и бројни истакнути 

музичари и глумци из наше земље. За ову манифестацију штампају се и Лимске 

песничке новине, као специјално гласило манифестације. 

Пошто се ове године оббележава 50 година Лимских вечери поезије посветиће 

се посебна пажња програмској концепцији манифестације, како би програм био што 

садржајнији. Према плану рада цео децембар ће протећи у знаку Лимских вечери 

поезије, са многобројним програима у које ће бити укључени како аматери тако и 

професионални уметници. 

 

 

в)        9. Фестивал Дани Данила Лазовића  

 Фестивал носи име једног од највећих глумаца српског глумишта, најбољег 

међу најбољима, када је говорење поезије у питању, баш због тога посвећен је поезији 

и студентима глуме. Фестивал је осмишљен тако да на посебан начин прикаже 

поштовање и дивљење ка раду који је иза себе оставио овај велики српски глумац, али 

и да промовише младе студенте и студенткиње да се што активније баве говорењем 

поезије.  

 Фестивал "Дани Данила Лазовића" организје се у сарадњи Дома културе “Пиво 

Караматијевић” и Завичајног музеја из Прибоја, а под покровитељством општине 

Прибој. Он се одржава у октобру месецу на више локација у граду, а то је план и за 

2022. годину. Циљ фестивала 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 говорења поезије. Фестивал, иако лоциран у Прибоју, 

посећује публика из целог Златиборског округа али и гости и професионалци из 

Србије, Црне Горе, Македоније и Босне и Херцеговине. У оквиру Такмичарске вечери 

студенти се надмећу у говорењу поезије, а оцењује их петочлани стручни жири. У 

оквиру овог програма публици се кратким програмом представља Гост глумац. 

И на следећем фестивалу посебна пажња ће се посветити програмским 

садржајима како би били што комплекснији. “Дани Данила Лазовића” трајаће четири 

дана и за то време плејада глумаца смењиваће се на сцени Дома културе и Завичајног 

музеја, играће се представе, говориће се поезија, представљаће се младе наде српског 

глумишта, истакнути музичари и ликовни уметници показаће своје стваралаштво 

посетиоцима фестивала. Ипак централни део програма чини такмичење у говорењу 

поезије. 

Организатори фестивала упућују позиве уметничким факултетима, који имају 

класу глуме, да пријаве своје студенте на такмичење. Једну академију може 

представљати један студент, који је завршна година глуме. Студенти на Такмичарској 

вечери говоре одабране стихове, а оцењује их јавним гласањем петочлани стручни 

жири, чији је председник проф. др Радован Кнежевић. Победнику припада Повеља 

Данило Лазовић и новчана награда коју обезбеђује Општина Прибој. 

 

г)       29. Међурепублички фестивал дечјег драмског стваралаштва 

 Међурепубличка смотра дечјег драмског стваралаштва је такмичарски 

позоришни фестивал. Овај позоришни фестивал за децу, веран је својој мисији да 

најмлађе учи правим вредностима и школује будућу публику великих позоришта. 

Фестивал има за циљ да допринесе унапређењу позоришне културе деце и њиховог 

свеукупног литерарно-сценског стваралаштва са подручја Златиборског округа и 

северне Црне Горе. У току три дана фестивала деца ће моћи да виде шест представа за 

децу, у којима играју деца. Сценски се интерпретирају текстови коју одговарају 

психофизичком нивоу глумаца (деца од 7 до 14 година) и публике (деца предшколског 

и основношколског узраста). 

Позоришни фестивал за децу је веома добар начин да се малишанима приближе 

појмови културе, едукације, лепог понашања у културним институцијама, а такође су 

идеално место да се деца насмеју, да уживају, да имају интеракцију са талентованим 

глумцима. Пошто овај фестивал прати селектор, после сваке одигране представе следе 

разговори актера и креатора представе с њим. На тај начин се показује да позориште 

може да буде и место двосмерне комуникације и место где ће неко желети да саслуша 

децу и младе, где ће их уважити као равноправне саговорнике.  



Фестивал окупља најбоља дечја позоришна остварења Златиборског округа и 

подручја северне Црне Горе. У току 28 година његовог постојања као учесници 

Фестивала наступили су дечји позоришни ансамбли из Пријепоља, Ужица, Чајетине, 

Бајине Баште, Бијелог Поља, Нове Вароши, Сјенице, Прибоја, Рожаја, Пљеваља, 

Мојковца, Берана, Ариља и Плава. Селектор ће изабрати најбољу представу која ће 

представљати Златиборски округ на Републичком фестивалу. У улози стручног 

селектора до сада били су Милан Мађарев, Јован Булајић, Саво Радовић, Боро 

Григоровић, Ђурђе Ђурђевић, Александар Саша Волић, Спасоје Ж Миловановић, 

Драган Јаковљевић, Драган Јовичић Јовић… 

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. Поред 

селектора представе прати и Жири Канцеларије за младе Прибој, које чине волонтери 

КЗМ који после сваке одигране представе бирају најбољу женску и најбољу мушку 

улогу у представи. 

Дом културе планира да овај фестивал одржи почетком јуна 2022. године, а на 

њему ће узети учешће и Мала позоришна радионица Дома културе која ће припремити 

представу за ову манифестацију. Дом културе поводом овог фестивала штампаће и 

посебан Билтен у којем ће се наћи све потребне информације о овој манифестацији.  

 

д)      11. Циклус Прибојски сликари 

 У оквиру овог програма Дом културе наставља да представља и афирмише на 

најбољи начин прибојске сликаре. Први пут изложба је направљена 2007. године када 

је слике излагала Дана Лончаревић. Од тада своја ликовна дела публици су 

представили могобројни прибојски сликари међу којима су: Мехмед Хаџифејзовић, 

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

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

 Дом културе поседује занимљив простор за изложбене програме, који се налази 

у Малој сали, тако да у предстојећој години планирао бар једну изложбу која ће се 

реализовати у сарадњи са локалним уметницима. Овај циклус који је намењен 

сликарима из Прибоја прати и каталог, који издаје Дом културе. Програм се према 

плану организује у априлу. 

 

ђ)       51. Општинска смотра у рецитовању 

 Већ традиционално организујемо рецитаторски програм Општинска смотра 

рецитатора, који је прошле године обележио пола века постојања. Програм је посвећен 



деци школског узраста, која својим учешћем на овој манифестацији стичу потребна 

искуства и знања за развој свог талента из ове области и квалификацију на окружно 

такмичење које се до сада одржавало у Косјерићу. 

 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 даљем такмичењу. Критеријуми по којима селектор вреднује рецитаторе 

јединствени су за све нивое такмичења (одељенска, школска, општинска, окружна и 

републичко) и за сва три узраста садрже: избор песме примерен узрасту и полу 

рецитатора, акцентацију и дикцију, остваривање мисаоно емотивних садржаја песме, 

природност, изражајност и сугестивност рецитовања. 

Рецитатори говоре по једну песму, исту на свим нивоима такмичења. Песма се 

говори напамет и може трајати највише три минута за млађи и средњи узраст, а четири 

минута за старији усзраст. Општинску смотру рецитатора организује Дом културе у 

априлу, након што се заврше школска такмичења и одаберу учесници смотре из сваке 

школе. 

 

II.      ОСТАЛИ ПРОГРАМИ 

 

а)      Аматерска позоришна делатност 

 Позоришну уметност Прибој негује кроз рад својих аматерских позоришта за 

децу и одрасле, односно кроз Малу позоришну радионицу и Аматерску позоришну 

сцену, које функционишу и раде у оквиру Дома културе. Прибој има дугу традицију 

позоришног аматеризма, која је стара више од једног века. Аматерска позоришна сцена 

од 1974. окупља глумце аматере, ентузијасте и заљубљенике у позориште, који својим 

радом доносе представе пред прибојску публику. 

Прибојско аматерско позориште на својим почецима ангажује младе редитељс 

(Петра Зеца, Мишу Мартинова, Драгана Јаковљевића и друге) који постављају на 

сцену дела европских дрaмских писаца (Ружевича, Вампилова, Јонеска, Бекета...) што 

је тих година прошлога века била значајна иновација у српском драмском аматсризму. 

Традиција је настављена све до данас, шанса се даје младим редитељима, а 

многобројне награде са фестивала сведоче о квалитету и успешности представа. У 

новој сезони план је да се настави са сад већ устаљеном праксом и да Дом културе има 

нову представу аматерског позоришта. Рад аматерског позоришта биће унапређен кроз 

сарадњу са професионалним глумцима, а планира се и гостовање нашег позоришног 

ансамбла у другим установама културе. Како би обновила свој ансамбл Аматерска 

позоришна сцена одржаће и кастинг. 



Мала позоришна радионица окупља основце, децу која своје прве позоришне 

кораке стичу у Дому културе. Ова радионица осим што омогућава деци да се креативно 

изразе учи их и сценском наступу, како да развијукреативно размишљање и вештине 

комуникације, позоришном бонтону и критичком мишљењу. У предстојећој години 

планира се припрема представе за децу, али и представе у којој ће учествовати млади 

средњошколског узраста. За наредни период у плану је одлазак и на такмичарске 

фестивале и гостовања у другим градовима.  

У 2022. години потребно је одржавати сарадњу са позоришним кућама и нашој 

публици пружити два пута месечно квалитетне представе како за децу, тако и за 

одрасле. Поред аматерских представа публика ће имати прилику да види и представе у 

којима играју професионални глумци. 

 

 

б)         Градски биоскоп 

 Биоскоп Дома културе ушао је у процес дигитализације, који ће у 2022. години 

бити завршен. Захваљујући томе што су нам одобрена средства од Филског центра 

Србије, по конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 

2020. годину у категорији преддигитализација и дигитализација биоскопa, наш биоскоп 

добио је најасавреенију опрему за вишеканалну репродукцију звука која је првенствено 

намењена за техничку реализацију савремених Digital Cinema биоскопских пројекција 

и биоскопско платно. Филмски центар Србије суфинансираће и набавку пројектора, 

која је планирана у 2022. години, чиме ће процес дигитализације нашег биоскопа бити 

завршен. 

 Потпуном реконструкцијом биоскопске сале, омогућава се редовни програм 

током читаве године који ће бити фокусиран на пласман и промоцију европске 

кинематографије, са акцентом на кинематографију Србије. Публику у прбојском 

биоскопу већином чине млади људи, а велике посете бископу су и при пројекцијама 

дечјих филмова. Обзиром на то да смо до сада зависили од дистрибутера филмова и 

њихових мобилних биоскопа, јер нисмо имали опрему да бисмо сами могли 

приказивати филове, сам репертоар биоскопа зависио је од њих. Сада ће Дом културе 

бити у прилици да чешће приказује филмове, како домаће тако и иностране 

продукције. 

 

в)      Промоције књига и издаваштво 

 Књижевне вечери постале су саставни део програмаДома културе. У планираној 

години настављамо праксу реализовања књижевних вечери, промоцију књига наших 

суграђана, као и других аутора из земље. Дом културе се афирмише и позиционира у 



свом окружењу као центар културних дешавања, не само организовањем гостовања 

савремених српских писаца, добитника угледних књижевних признања, већ и 

промоцијом завичајног књижевног стваралаштва. Организацијом књижевних вечери 

представљамо ауторе који живе и стварају у Прибоју и непосредном окружењу, од 

којих многи завређују пажњу шире читалачке јавности. Угостићемо и значајне дечје 

писце и омогућити да се деца друже са њима. Организоваће се књижевни сусрети са 

угледним песницима, као и промоција завичајних песника, а  све у циљу да поезију 

приближимо читалачкој публици. У организацији промоција књига и књижевних 

вечери Дом културе остварује активну сарадњу са основним и средњим школама у 

нашој општини и Градском библиотеком. 

Издаваштво Дома културе фокусирано је на писце из наше општине, најчешће 

се објављују збирке поезије и књиге о песништву нашег краја. Овај део делатности је 

од изузетног значаја за афирмацију стваралаца са наших простора, тако да ће Дом 

културе бити отворен за сваку врсту сарадње са ауторима са ових простора. Издавачка 

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

Златиборског округа и на Сајму књига у Ужицу. Као издавач Дом културе организује и 

промоције свих књига које је објавио. Традиционално се планира штампање збирке 

поезије лауреату Лимских вечери поезије. 

 

г)      Музичко-сценска делатност 

 Музички програм Дома културе у наредном периоду биће препознатљив по 

високом квалитету програмских целина и новим иницијативама. Подржаваће се 

потреба уметника млађе генерације за афирмацијом, подстицаће се музички развој 

локалне средине уз сарадњу са Музичком школом у нашем граду и неговаће се 

жанровска разноврсност, па ће се тако на репертоару наћи класична, jazz, етно, 

популарна музика. Посебна пажња биће усмерана на планирање концерата намењених 

деци и оних у којима учествују деца. Понуда музичког програма биће обогаћена и 

наступима фолклорних анасамбала, градског хора, певачких група, школе плеса… 

 

д)      Ликовна уметност- изложбена делатност 

Незаобилазни фактор у креирању програма Галерије ће бити и локални 

уметници аматери који ће учествовати, како у креирању ликовне сцене тако и у раду и 

излагачкој делатности саме Галерије. У склопу ових активности поштовали би се 

одређени критеријуми како би се уметницима обезбедиле позивнице, плакате, 

каталози, стручно вођење изложбе, ликовно – естетска и техничка поставка. У палну 

нам је да се организују изложбе по позиву које су вид међуинституционалног 

повезивања и сарадње без већих финансијских улагања, а резултат ће бити мапирање 

институције као незаобилазниог фактора у ликовној сцени наше земље.  



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. Традиционални ликовни програм је и Циклус прибојски 

сликари, као и излагање слика из Легата Надежде Виторовић, које се реализује у 

сарадњи са Завичајним музејом.  

 

ђ)      Културна баштина  

Када је реч о неговању културног наслеђа и традиције Дом културе ће 

организовати програме који ће презентовати публици нематеријалну културну 

баштину. У плану су организације музичко-сценских наступа традиционалне народне 

игре и песме и концерти свирача старих инструмената и оркестара. Обичаји, народно 

стваралаштво, национална кухиња, стари занати, игра и песма биће инспирација за 

креирање програма. У програму ће учествовати ансамбли који ће играти народне игре 

и певати народне песме, музичари који ће свирати фрулу, гусле, шаргије, како би се 

презентовала културна разноликост  нашег града. 

Кроз сарадњу са певачким друштвима, фолклорним ансамблима, удружењима 

гуслара и свим осталим организацијама који у фокус свог рада стављају традицију 

овога краја и богато наслеђе организоваће се концерти. Такође, кроз организациону и 

техничку подршку Дом културе узеће учешће у манифестацијама које негују народно 

стваралаштво, као што су Илиндански дани који се организују у Прибојској Бањи, 

Тромеђа без међа и слични програми. 

 

е)      Прибојско културно лето  

Летње месеце Дом културе користи за излазак ван зидова наше установе и 

припрему програма који су корак ближи публици. Један од традиционалних летњих 

програма, у којем учествују млади ликовни уметници из Прибоја, је изложба под 

називом Штрека.  На пешачкој стази изграђеној на укинутој прузи Прибој-Сарајево и у 

градском парку у новом делу града излажу се ликовни радови наших суграђана, како 

би се презентовао њихов рад широј публици.  

У току летњих месеци планира се и низ представа, концерата, књижевних 

вечери. За најмлађе суграђане биће приређене позоришне представе. Програми се 

реализују у сарадњи са Завичајним музејом и они су прилагођени свим узрастима. 

 



III.     Пројекција приоритетних инвестиција 

 

 У протеклој години Дом културе је завршио спољашње уређење наше зграде, а 

у планираној 2022. години фокус ће бити на унутрашњости објекта. То се најпре 

односи на завршетак дигитализације биоскопа, односно на реновирање кабине за 

пројекцију филмова, а након тога и набавку пројектора за најсавременије дигиталне 

пројекције. Обзиром да су аудио систем за вишеканалну репродукцију звука и платно 

за биоскоп постављени, захваљујући средствима Филмског центра Србије, набавком 

пројектора завршићемо процес дигитализације биоскопа. 

  

 

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,                                                                                                      в.д. директор 

децембар 2021. године                                                                   Светлан Милинковић 


