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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ КУЛТУРНО-
ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА У 2013. ГОДИНИ

    Активности Културно-просветног центра у 2013. години одвијале су се на
основу утврђеног програма рада којим је предвиђена реализација сталних
манифестација и културних догађаја, али су инициране и спровођене и ван
предвиђеног плана у складу са културним потребама средине.
   Центар је такође учествовао у суорганизацији разних програма са другим
институцијама, било да су програми извођени у Дому културе или на другим
местима у граду, насељима и местима ван наше општине.
   Центар је пружао стручну и техничку помоћ школама при извођењу
њихових програма, као и културно-уметничким друштвима наших насеља.
Такође је технички и просторно опслуживао разне трибине, предавања,
састанке, пробе и скупове других организатора, као и техничка подршка
нашим КУД-овима у дијаспори.

Година 2013. биће упамћена и по томе што је, поново оспособљен и у
функцију стављен биоскоп "Дело", у коме је приказано 12 пројекција у
дигиталној "blue-ray" и најновијој  3Д технологији.

ТАКМИЧЕЊE СЕЛА

   У 2013. години Такмичење села на подручју наше општине, где је ово
такмичење и настало, одвијало се по 53. пут. Тoлико је времена прошло од
када је ова  јединствена манифестација настала и објединила производна,
градитељска, културно-уметничка, спортска и друга достигнућа људи на
селу и потврдила се као инспирација, стимуланс и орјентир у општем
развоју села нашег краја. Полувековно трајање ове манифестације
оправдало је потребу њеног постојања.
   У 2013. години на подручју општине Петровац на Млави у такмичењу је
укупно 11 насеља узело учешће. Навешћемо их по редоследу наступања:
Ћовдин, Старчево, Каменово, Мелница, Кладурово, Рановац, Дубочка,
Велики Поповац, Табановац, Рашанац и Буровац.
  Свеукупни победник Такмичења села у 2013. години била је Месна
заједница Рановац. Друго место је освојила МЗ Велики Поповац а треће
место деле МЗ Рашанац и МЗ Старчево. Детаљан опис области у којима се
вршило такмичење и оцењивање учесника такмичења као и извештај
оцењивачке комисије о награђеним селима и појединцима из сваке области,
урађен је посебно и може се добити на увид заинтересованим лицима.
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   Културно-просветни центар је у већини насеља која су наступила на
Општинском такмичењу села учествовао у припреми и реализацији
културно-уметничког програма у види програмске и техничке подршке.
   Свим селима која су се обратила за помоћ у раду Културно-уметничког
друштва, КПЦ је обезбедио стручну помоћ у виду проба са фолклорним
ансамблом, младим инструменталистима и вокалним солистима, као и
аудио снимке за потребе проба.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

   КПЦ је помогао или био суорганизатор манифестација:
- Турнир у малом фудбалу
- Избор за спортисту године
-    "Дани млавско-хомољских пчелара" у Каменову
- "Ћирилица, огледало српске душе" у Великом Поповцу
- "Дани воденичара и помељара" у Бистрици
- Свечана академија поводом дана Општине Петровац
- "Дани пчелара" на градском тргу у Петровцу
- "Бачијада" у селу Стамница
- Крос РТС-а на стадиону Ф.К. "Слога" Петровац
- Меморијалну трку "Драгутин Томашевић"
- Фестивал "Цвет на длану" Специјалног завода Стамница
- Рукометни турнир женских пионирских екипа у спортској хали
- Финале општинског купа у фудбалу на стадиону ФК "Слога"
- Сајам  пољопривредне механизације
- Фестивал "Цвећа и меда" на градском тргу у Петровцу
- "Рановачки летњи сусрети"
- "Жумаријада" у Кладурову
- "Гудијада" у Каменову
- "Игра коло и у колу песма" у Мелници
- "Илиндански сабор" у порти цркве у Великом Поповцу
- "Игра коло у срцу Ћовдина" у Ћовдину
- "Мандалину" у Трновчу
- "Старчевачко посело" у Старчеву
- "Џипијада" градски трг Петровац
- "Сабор на караули" у Рановцу
- "Златни котлић Млаве"  башта Дома културе
- Трку Црвеног крста "За срећније детињство" на градском тргу у

Петровцу
- Свечана седница поводом дана ослодођења Општине Петровац
- "Великогоспојински сабор" у Бистрици
- "Од Хомоља па до Стига завичајно коло игра" у Рашанцу
- "Сајам приплодних крава и јуница" на сточној пијаци у Петровцу,
- Обележавање 61. рођендана Одреда извиђача "Млава" Петровац



3

-   "Ћирилица, слово српског лица" у Дому културе
-   "Изложба паса ЦАЦ" у петровачком парку
- Обележавање 115. рођендана ловачког удружења "Трест" Петровац
-   "Радионица за добре духове" Дом културе Петровац

Напомена: све ове Манифестације и догађаје је озвучила и снимила
техничка екипа КПЦ Петровац са својом опремом.

ЋИРИЛИЦА – СЛОВО СРПСКОГ ЛИЦА

У организацији Културно-просвeтног цeнтра Пeтровац на Млави и
Друштва "Жубор Млавe" из Пeтровца на Млави, у Дому културе у  Пeтровцу
на Млави, 6. јула 2013. годинe, одржан јe V Фeстивал поeзијe Ћирилица -
слово српског лица, као завршна манифeстација прeдходно расписаног и
спровeдeног истоимeног књижeвног конкурса, на тeму ћирилицe, традицијe,
српскe духовности, баштине, родољубља.

Учeшћe, на конкурсу,  јe узeло око двe стотинe пeсника из Србијe,
Рeпубликe Српскe, Црнe Горe, Eнглeскe, Нeмачкe, Швајцарскe и Аустралијe,
са око шeст стотина пeсама у конкурeнцији.

ОПШТИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА

   Општинско такмичење ученика основних школа у рецитовању одржано
30. марта, а учешће су узеле све школе са територије наше општине.

ПОЗОРИШТE

ПОЗОРИШТЕ "БАТА БУЛИЋ"

Ово је, без сумње, једна од најуспешнијих година петровачког
позоришта, а као централни догађај треба издвојити премијеру представе
"Народни посланик" по тексту Бранислава Нушића а у режији Милоша
Јагодића. Премијера представе је одржана 21. марта 2013. године пред
препуном салом петровачког Дома културе. Представа "Народни посланик"
је за веома кратак период забележила 19. играња на разним фестивалима у
нашој земљи и иностранству. Такође треба напоменути да је 25. маја ове
године сада већ легендарна представа „Како смо волели друга Тита“
доживела своје 109. извођење, и наставила да обара рекорд нашег
позоришта са укупно 114. извођења.
Глумци су  у 2013. години излазили пред публику 34 пута, од чега је
омладинска сцена имала 2  наступа.

Као значајан догађај важно је истаћи и четврту Смотру глумачких
остварења „Гулини дани“
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Позориште Бата Булић, тренутно, на репертоару има пет представа,
"Народни посланик", "Како смо волели друга Тита", "Балкански шпијун",
"Хоћеш једну мацу?" и "Поздрави неког". Свих пет представа су са великим
успехом, игране како у Србији, тако и ван граница наше земље.

Поред наступа на "Гулиним данима", пред домаћом публиком,
представа "Народни посланик" је гостовала и у Београду, Зајечару,
Баточини, Александровцу Жупском, Новој Вароши, Пријепољу,
Богатићу(затварање фестивала), Сенти (отварање фестивала), Малом
Црнићу, Крушевцу, Смедеревској Паланци (затварање фестивала),
Јагодини и Рачи крагујевачкој. Са представом "Народни посланик"
позориште "Бата Булић" је наступило и у Црној Гори, тачније у Бару у
оквиру фестивала "Барски љетописи"  7. августа.

Омладинска сцена позоришта „Бата Булић“ је у току 2013. године на
сцени Дома културе извела представу "Поздрави неког", по тексту Весне
Огњеновић и Будимира Нешића, а у адаптацији и режији Маге Милановића.
Поред ове представе петровачка публика је од наше омладинске сцене у
протеклој години могла да погледа и представу "Хоћеш једну мацу ?" по
тексту Весне Станковић. Треба напоменути да су извођења обе представе
била хуманитарног карактера.

Са представом "Балкански шпијун" у 2013. години, петровачко
позориште је гостовало у „Палас Шумадији“ - Баново Брдо у Београду,
Костолцу, Димитровграду, Пожаревцу и Баточини. Представа "Балкански
шпијун" је пред петровачком публиком изведена у хуманитарне сврхе.

Представа "Како смо волели друга Тита"  у извештајној години
одиграна је 7.  пута и то у Крњеву, на летњој сцени петровачког Дома
културе, СКЦ - Крагујевац, Пећинци, Рача крагујевачка, као и два извођења
ван граница наше земље, у Словенији на међународном фестивалу у
Постојни  и  Црној Гори у Вирпазару.

СМОТРА ГЛУМАЧКИХ ОСТВАРЕЊА „ГУЛИНИ ДАНИ“

Ове године, КПЦ-Петровац је по четврти пут организовао позоришну
смотру глумачких остварења "Гулини дани". Од 23. до 29. марта, публика је
одгледала седам представа. Смотру је отворила представа "Буба у уху"
Театра 5 из Београда, други дан је био резервисан за позориште из
Богатића, који су наступили са представом "Живот у тесним ципелама",
трећег дана са представом "Морнар Попај" гостовало је позориште из
Пачетина у Хрватској а четвртог дана позориште из Трстеника са
представом "Женски разговори". Петог дана смотре на сцену су изашли
глумци домаћег позоришта "Бата Булић" са представом "Народни
посланик", док су се сутрадан са представом "Ноћ лудака у господарској
улици" представили наши гости из Пријепоља. Да смотра ове године има
међународни карактер, поред горепоменутог позоришта из Пачетина,
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побринули су се и глумци позоришта из Бијелог Поља у Црној гори са
представом "Луда лова", који су ове године имали и част да затворе смотру.

Смотра је и ове године наишла на велико интересовање публике, не
само из Петровца, већ и околине.

ГОСТОВАЊА ДРУГИХ ПОЗОРИШТА У ПЕТРОВЦУ

Поред представа које су учествовале на Смотри Гулини дани у 2013.
години у Петровцу су гостовала и многа позоришта у оквиру размене са
нашим позориштем, као и представе професионалних позоришта, и то:
- "Истина" - Лидија Вукичевић
- "Госпође министарка" - позориште из Раче
- "Prietenul meu spiridusul" - представа на румунском
- "Кокошка" - позориште из Јагодине
- " У Едену на истоку" - Војин Ћетковић и Никола Ђуричко"
- "Представа за децу" - Фуад Табучић
- "Сокин и Босина" - Звездара театар
- "Војвођанска елегија" - позориште  Сента
- "Птић и птица" - позориште Пожаревац
- "Пацијенти доктора Фројда" - позориште Пећинци
- "Мушица" - позориште Крњево
- "Дижи се" - Бане Видаковић

САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Културно-просветни центар је имао изузетну сарадњу са : Средњом
школом "Младост", Основним школама, Народном библиотеком "Ђура
Јакшић" Петровац, Црвеним Крстом,  Специјалним заводом Стамница,
Спортским центром, Полицијском управом, Туристичком организацијом,
Аграрним фондом, Спортским савезом, ФК „Слога“, Удружењем фризера
Петровац,  Балетским студиом „Амадеус“, Дечјим вртићем "Галеб"...
Из те сарадње издвајамо:
- Изложба студената ФЛУ Београд
- Изложба "Задругарство у Пожаревачком округу", у сарадњи са аграрним
фондом и Историјским архивом из Пожаревца
- Представе на енглеском и француском језику  (ОШ „Бата Булић“)
- Фестивал „Цвет на длану" лица ометених у развоју Стамница
- Избор спортисте године 2012.
- Сабор пољопривредних рекордера 2011.
- Фестивал цвећа и меда
- Сајам пољопривредне механизације
- Сабор младих пољопривредника Србије
- Школа манекена "Селект"...
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КОНЦЕРТИ

           Оркестар "Сербиа", Културно-просветног центра Петровац на Млави
је у току прошле године имао више концерата хуманитарног карактера.

У склопу културних дешавање која се организују поводом дана
општине Петровац, наши најмлађи суграђани моги су да присуствују
концерту за децу  који су извели  Леонтина и Тијана Дапчевић.

На препуном градском тргу у Петровцу на дан првог вашара одржан
је концерт Биљане Крстић. Концерту је предходила музичка радионица која
се одиграла у петровачком  Дому културе, где је наша прослављена
певачица радила са талентованом децом из наше општине.

На летњој позорници Дома Културе одржано је више концерата
петровачких рок бендова.

Одржана су два концерта Музичке школе.
Балетски студио „Амадеус“ је имао годишњи концерт полазника из

Петровца.
На сцени Дома културе са својим румунским мелосом нам се

представио и оркестар "Мистериа Карпата".
   Поводом дана ослобођења општине Петровац наши грађани су могли

да уживају уз ансамбл "Вино и гитаре"  и њихово извођење староградских
песама и евергрин мелодија.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ И ПРОМОЦИЈЕ

   И у 2013. години Културно-просветни центар је био издавач или суиздавач
следећих књига:
- "Турко Тилар" Бранка Манаса
- 5. зборник „"Ћирилица слово српског лица“
 „Приче између кафанских столова", Петра Караџића,
" Чаролије римске историје" Драгана Јацановића и

"Каменовске позоришне и друге приче" Владислава Макиша.
Културно-просветни центар је организовао промоције  трилогије "Одлазак
на острво Арт" Зорана Богићевића у Дому културе и књиге "Приче између
кафанских столова " Петра Караџића у биоскопу "Дело", а технички помогао
реализације (озвучавање и снимање) свих промоција одржаних у Народној
библиотеци "Ђура Јакшић".

АУДИО-ВИДЕО ДЕЛАТНОСТ

   У 2013. години сва дешавања везана за КПЦ су забележена како у аудио
тако и у видео формату. Све манифестације снимане су видео камерама,
видео материјал је обрађиван и постоји документације у ДВД формату.
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Такође за све догађаје раде се како видео тако и аудио рекламе. За
потребе КУД-ова како у општини, тако и у дијаспори врши се снимање за
пробе и наступе аудио материјала са народним оркестром КПЦ-а. На тај
начин побољшан је рад КУД-ова, а гостовања наших представа су много
више посећена.
У децембру је приређено снимање оркестра КПЦ „Сербиа“ са гостима за
потребе новогодишњег програма који је емитован на више телевизија
(између осталих и на регионалној САТ телевизији).
Сви снимљени програми (наступи на Такмичењу села, све манифестације и
концерти) су постављени на сајту kpcpetrovac.com и доступни су за преглед
свима.

БИОСКОП „ДЕЛО“

     Прошле године биоскоп "Дело" је наставио са пројекцијама филмова у
најновијој дигиталној и 3Д технологији.
За наше најмлађе суграђане приказана су четири анимирана филма
(„Нинџа корњаче", Тајна ускршњих јаја", "Семи 2" и „Рио“, као и четири
домаћа играна филма ("Шешир професора Косте  Вујића“ „Смрт човека на
Балкану“, "Лед" и "Фалсификатор"), као и два филма са прошлогодишњег
ФЕСТ-а ("Риму с љубављу" и "Све је љубав"). Наши гледаоци су у 3Д
техници могли да погледају хорор филмове "Пирана" и "Абрахам Линколн-
Убица вампира".
За децу школског узраста одржане су организоване пројекције у 3Д
технологији.
       Што се тиче петровачког биоскопа "Дело", треба напоменути и то да је
прошле године по први пут одржан и фестивал документарног филма
"Слободна  зона". Гледаоцима су се у току пет дана трајања фестивала,
представили документарни филмови: "Марли", " Хана Арент", Није ти живот
пјесма Хаваја", "Поново заједно" и "Господин Лазар".

НАРОДНИ ОРКЕСТАР „СЕРБИА“ КПЦ

Културно-просветни центар је поносан радом НО „Сербиа“, који се може
сматрати једним од највећих чувара народне музичке баштине, како овог
краја, тако и музичке традиције Србије. Овај ансамбл се још може сматрати
школом како младих талената инструменталне музике, тако и вокалних
солиста.
  Народни оркестар се може похвалити наступима са највећим именима
Српске народне музике и многобројним ТВ емисијама. Посебно треба
напоменути гостовање у емисији "Жикина шареница", емитоване уживо из
бање Ждрело.
  У 2013. години запажене наступе оркестар је имао на:
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"Светосавском сабору младих пољопривредника" одржаном у београдском
"Сава центру", гостовање у Румунији, фестивалу фолклора у "Оштрељу",
„Хомољским мотивима" у Кучеву и 21. Сабору игре у Слатини са КУД-ом
„Пауљ Матејић“ из Мелнице.

Оркестар је приредио концерт за делегацију Норвешке амбасаде у
гимназији "Младост".

ПРОСВЕТНО - ОБРАЗОВНА ЈЕДИНИЦА
"НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ"

Активности просветно-образовне јединице ''Народни универзитет'' у
току 2013. године одвијале су се у следећим областима:

Стручно оспособљавање
- прихваћено је 18 пријављених кандидата, који су упућени на

обављање стручне праксе ради стицања потребних знања и вештина за
обављање изабране занатске делатности.

- обављено је 26 испита провере радне способности и издато 26
диплома о стручној оспособљености за обављање разних занимања.

Музичка школа
- настављена је сарадња са школом за основно музичко образовање

''Божидар Трудић'' из Смедеревске Паланке, и даље унапређење те
активности, тако да  на одсецима за клавир, хармонику, гитару и соло
певање има 51 ученика.

- створени су бољи услови рада и сређене су учионице (зидови,
подови, опрема).

Висока пословна школа
- настављена је сарадња са Високом пословном школом из Чачка и

уписано је 23 нових студената у школској 2013/14 години. По први пут су
отворене и специјалистичке студије на четвртој години са 9 студената,  тако
да сада има укупно 53 уписаних студената на све четири године студија.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Културно-просветни центар је посебно настојао да путем средстава
информисања локалних, републичких и иностраних, као и путем свог сајта
афирмише културне вредности перспективе наше средине.
КПЦ је технички помогао Фудбалском клубу „Слога“ на тај начин што је за
све утакмице које су играме на домаћем терену постављао озвучење.
За потребе програма у спортској хали више пута је уступано озвучење.
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КПЦ је технички и просторно помогао извођење програма Средње школе
"Младост", Основне школе "Бата Булић" и Дечјег вртића "Галеб" из
Петровца на Млави. На исти начин омогућио им је и низ проба.
   У Дому културе је одржан велики број предавања за пољопривреднике,
спортске  раднике као и остали скупови.

Мала сала је била на располагању промотерима разних производа,
акцијама добровољног давања крви, као и за промоције књижевних дела
и књижевних вечери и семинара. Због недостатка простора у музичкој
школи, ова сала је коришћена и за одржавање часова клавира и гитаре.

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ

У 2013. години настављено је са осавремењавањем компјутерске опреме,
купљен је један лап топ  за потребе рачуноводства и један деск топ рачунар
за потребе Народног универзитета. За потребе позоришта, купљен је Блу
реј читач, и лед телевизор. Од аудио технике купљена су два бежична
система за инструменталисте.
Највећа инвестиција ове године је била на реконструкцији предњег дела
фасаде Дома културе и замена столарије на истом.
У биоскопу је за потребе продаје улазница направљен Билет сервис, а хол
је уступљен на коришћење удружењу ликовних уметника Петровца
(галерија "Круг").
Поносни смо на то што је комплетну сценографију за представу "Народни
посланик" урадила техничка екипа КПЦ, без посебне надокнаде.

У Петровцу на Млави
Дана 30.01.2014.


