
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ

4. Програмски део
-укупан број реализованих програма 2011.г 112 ; 2012.г  116
Реализован програм:

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ  ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СОПОТ

• Програм поводом обележавања Дана Св. Саве
1. трибина (јереј Марко Стевановић)
2. изложба (из фундуса Центра за културу Сопот)
3. музички концерт (јелена Четник)
• Обележавање осмог марта - “Дамама с љубављу”
1. изложба 
2. музички концерт 
• Мајски ликовни и литерални конкурс 
• Дечија недеља
1. ликовна радионица (осликавање платоа Центра за културу Сопот)
2. маскенбал (у сарадњи са предшколском установом „Наша Радост“ Ссопот)
3. позоришна представа за децу (Драмски студио Центра за културу Сопот)

Програми финансирани од сопствених и других средстава (7)

• Програми поводом обележавања почетка пролећа
1. ликовна радионица
2. позоришна престава за децу (Драмски студио Центра за културу Сопот)
• “Ускршње маштарије”
1. изложба (радови предшколаца)
2. трибина (Тања Мићић, етнолог)
• Програм поводом Нове године
• САБОР ФРУЛАША
• НОЋ МУЗЕЈА-СОПОТ

ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ СОПОТ (СОФЕСТ)

(Укупан број реализованих програма 17)
У периоду од 01. 07.  до 05. 07.2012 одржан је 41. Филмски фестивал Сопот. 
Елаборат ФФС-а приложиће дирекција ФЕСТ-а (главни организатори СОФЕСТ-а)



  
ЛИКОВНИ ПРОГРАМ
(Изложбе Савета Галерије)

Иван Петровић – фотографије

Дејан Степановић – керамика

Татјана Кораксић – слике (акрил на платну) и цртежи

Зоран Фила – уље на платну

Радослав Симић – скулптуре

Ива Кукурић и Милица Пајић – скулптуре

Братислав Милековић – фотографија

Марија Кућан – принтови

Игор Васиљев – мултимедијална изложба сценографије и фотографије

(Изложбе по позиву)

Модерна галерија у Лазаревцу – избор из фундуса Галерије)

Музеј града Београда (изложба по позиву)
„ДОЗИДНИЦЕ“

                                                                 (Додатни ликовни програми)

„Дневник имигранта“
аутор: Божо Васић

Изложба икона и дубореза
аутор: Дејан Манделц

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

КОНЦЕРТНА ГОСТОВАЊА (2)

КОНЦЕРТ ПОПУЛАРНИХ КОМПОЗИЦИЈА ИТАЛИЈАНСКЕ, ФРАНЦУСКЕ И ШПАНСКЕ 
УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ
ТИЈАНА ЂУРИЧИЋ, сопран



МИЛИВОЈЕ ВЕЉИЋ, клавир
АЛЕКСАНДАР БУДИМИР, хармоника

Гудачки квартет нишког симфонијског оркестра.

НОВИ МУЗИЧКИ ПРАВЦИ (2)
“Краљице Фузије”  
Квартет кларинета „Невски“ 
.

Концерт етномузике (1)

Концерт Сање Ранковић 

Додатни музички програми

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
„ДАРОВНИЦА“
Концерт изворних песама

МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ
Мјузикл – наступ групе GRUUB
(ромски хип хоп ансамбл)

Мини концерт (7)
учесници: ученици музичке школе „Петар Коњовић“ Сопот
(у склопу отварања ликовних изложби)
Укупан број наступа 7

КЊИЖЕВНИ И ИЗДАВАЧКО ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ

Серијал књижевних сусрета (6)
• Савремени писци за децу (број програма 3)
Јасминка Петровић 
Игор Коларов 
Урош Петровић                                      



  • Добитници књижевних награда (број програма 1)
Зоран Живковић

• Обележавање јубилеја домаћих и светских књижевника (број програма 2)
Јубилеј Херман Хесе (50. година од смрти)
Јубилеј Мика Антић (90. година од рођења)

КЊИЖЕВНО ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ
„Опленац скривена историја“
аутор Игор Петровић
.
КЊИЖЕВНО ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ
Представљање књиге „ВИТЕЗОВИ РЕДА ЗМАЈА“
аутор. Живојин Андрејић, истраживач и публициста

ИНОВАТИВНИ  ПРОЈЕКТИ 
СОПОТ СИТИ !

(ИНФОРМАТИВНИ-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ) 

• Витомир Лазаревић, ковач из Неменикућа, аутентична личност и мајстор проналазач, 

• Александар Тијанић. алпиниста, фотограф, путописац

• Драган Великић, дипломата и књижевник

• Тодор Трифуновић,, ботаничар, педагог, публициста

• Владан Лукић, фудбалер шампионског тима Црвене Звезде, данас преседник ФК Црвена Звезда

АУТОРСКИ ПРОЈЕКТИ  ЦЕНТРА ЗА 
КУЛТУРУ СОПОТ(2) 

• МЛАДИ У АКЦИЈИ- омладински клуб
- трибине, предавања, мултимедијални програми, акције



(укупан број појединачних програма 5)

• „СВЕТ МАШТЕ“
- представе, рецитали, перформанси
(укупан број појединачних програма 6)

РАДИОНИЦЕ  ЦЕНТРА ЗА 
КУЛТУРУ СОПОТ (4)

• Радионица вајања 
- изложбе радова
(укупан број појединачних програма 2)

• „БУДИМО ЗАЈЕДНО“,  инклузивна радионица
- изложбе радова и рукотворина 
(укупан број појединачних програма 4)

• БОЈЕ ЖИВОТА“ – радионица фотографије
- изложбе радова
(укупан број појединачних програма 2)

• РАДИОНИЦА
,,Филмска режија за младе” ~ летња радионица за младе и овладавање основама филмске режије 
( овладавање основним кретивним могућностима снимања и режирања кратких играних и 
документарних форми)
- пројекција филмских радова
(укупан број појединачних програма 2)

      МАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ (5)

• Дани воденице, „оководениковање“- РАЗВIГОР
- мултимедијални програми
(укупан број појединачних програма 1)

• Римски логор
- мултимедијални програми
(укупан број појединачних програма 3)

• „За(мај)авање“
књижевни програми
(укупан број појединачних програма 4)

• ФЕСТIВАЛ ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНIМ ПОТРЕБАМА 
- сценски програми
(укупан број појединачних програма 8)



  

• „МИ И ОНИ“
- мултимедијални програми 
(укупан број појединачних програма 2)

СЦЕНСКИ ПРОГРАМИ (4)

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
 Гостовање Драмског студиа-Раковица“
позоришна представа за децу

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
 „МАЛО КРАЉЕВСТВО“
позоришна представа за децу

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
 „Чика Јова Змај“
позоришна представа за децу

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
„Вук Стефановић Караџић“
позоришна представа за децу



Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2012. годину (са кратким 
образложењем зашто нису реализовани)

назив програма 

ЛИКОВНИ ПРОГРАМИ
   
• Аница Вучетић  и Селман Тртовац – видео инсталација

• Коштана Ђурић – цртежи и објекти

• Метаклиника колекција – групна изложба

КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ
(сусрет са писцем)
• Миро Вуксановић
• Милован Витезовић

образложење:         

У предвиђеном и заказаном термину уметници и књижевни ствараоци  нису били у могућности да 
посете нашу институцију, тако да смо одложили реализацију  за 2013.

Програми који су реализовани током 2012. године, а нису били предвиђени Планом (са кратким 



  образложењем)

назив програма:   

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 
• Програми поводом обележавања почетка пролећа
ликовна радионица
позоришна престава за децу (Драмски студио Центра за културу Сопот)

• “Ускршње маштарије”
изложба (радови предшколаца)
рибина (Тања Мићић, етнолог)

• Програм поводом Нове године

• САБОР ФРУЛАША
• НОЋ МУЗЕЈА-СОПОТ

ЛИКОВНИ ПРОГРАМИ 

ЛИКОВНИ ПРОГРАМ,међународна сарадња
„Дневник имигранта“
аутор: Божо Васић

ЛИКОВНИ ПРОГРАМ
Изложба икона и дубореза
аутор: Дејан Манделц

МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
„ДАРОВНИЦА“
Концерт изворних песама

МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ
Мјузикл – наступ групе GRUUB
(ромски хип хоп ансамбл)

Мини концерт (7)
учесници: ученици музичке школе „Петар Коњовић“ Сопот
(у склопу отварања ликовних изложби)
Укупан број наступа 7

КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ

КЊИЖЕВНО ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ
„Опленац скривена историја“



аутор Игор Петровић
.
КЊИЖЕВНО ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ
Представљање књиге „ВИТЕЗОВИ РЕДА ЗМАЈА“
аутор. Живојин Андрејић, истраживач и публициста

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ

РАДИОНИЦА
,,Филмска режија за младе” ~ летња радионица за младе и овладавање основама филмске режије 
( овладавање основним кретивним могућностима снимања и режирања кратких играних и 
документарних форми)
- пројекција филмских радова
(укупан број појединачних програма 2)

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
 Гостовање Драмског студиа-Раковица“
позоришна представа за децу

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
 „МАЛО КРАЉЕВСТВО“
позоришна представа за децу

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
 „Чика Јова Змај“
позоришна представа за децу

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
„Вук Стефановић Караџић“
позоришна представа за децу

образложење:      
Сви додатни реализовани програми Центра за културу Сопот ван усвојеног годишњег плана су 
организовани услед реаговања на непредвиђене културне околности и потребе сарадње са појединцима 
и институцијама на локалном и ширем подручју са циљем сталне потраге за новим моделима 
културних активности)
 

- да ли су током 2012. године реализовани програми који представљају квалитативну новину у односу 
на устаљену програмску шему установе
- структура реализованих програма:

назив програма:        
     образложење:        
- 

          

Ауторски пројекти Установе 

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ



  

Програм поводом обележавања Дана Св. Саве
трибина (јереј Марко Стевановић)
изложба (из фундуса Центра за културу Сопот)
музички концерт (Jелена Четник)

Обележавање осмог марта - “Дамама с љубављу”
изложба 
музички концерт

НОЋ МУЗЕЈА-СОПОТ

ЛИКОВНИ ПРОГРАМИ

Иван Петровић – фотографије

Дејан Степановић – керамика

Татјана Кораксић – слике (акрил на платну) и цртежи

Зоран Фила – уље на платну

Радослав Симић – скулптуре

Ива Кукурић и Милица Пајић – скулптуре

Братислав Милековић – фотографија

Марија Кућан – принтови

Игор Васиљев – мултимедијална изложба сценографије и фотографије

Модерна галерија у Лазаревцу – избор из фундуса Галерије)

Музеј града Београда (изложба по позиву)
     „ДОЗИДНИЦЕ“
      
      Изложба икона и дубореза
      аутор: Дејан Манделц

МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ

• КОНЦЕРТ ПОПУЛАРНИХ КОМПОЗИЦИЈА ИТАЛИЈАНСКЕ, ФРАНЦУСКЕ И ШПАНСКЕ 
УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ



• Гудачки квартет нишког симфонијског оркестра.

• “Краљице Фузије”  

• Квартет кларинета „Невски“ 
.

• Концерт Сање Ранковић 

• МУЗИЧКИ  ПРОГРАМ
Мјузикл – наступ групе GRUUB
(ромски хип хоп ансамбл)

• Мини концерт (7)
учесници: ученици музичке школе „Петар Коњовић“ Сопот
(у склопу отварања ликовних изложби)
Укупан број наступа 7

КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ

Савремени писци за децу (број програма 3)
Јасминка Петровић 
Игор Коларов 
Урош Петровић 

Добитници књижевних награда (број програма 1)
Зоран Живковић

Обележавање јубилеја домаћих и светских књижевника (број програма 2)

Јубилеј Херман Хесе (50. година од смрти)
Јубилеј Мика Антић (90. година од рођења)

КЊИЖЕВНО ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ
Представљање књиге „ВИТЕЗОВИ РЕДА ЗМАЈА“
аутор. Живојин Андрејић, истраживач и публициста

ИНОВАТИВНИ  ПРОЈЕКТИ 
СОПОТ СИТИ !
(ИНФОРМАТИВНИ-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ) 

• Витомир Лазаревић, ковач из Неменикућа, аутентична личност и мајстор проналазач, 



  
• Александар Тијанић. алпиниста, фотограф, путописац

• Драган Великић, дипломата и књижевник

• Тодор Трифуновић,, ботаничар, педагог, публициста

• Владан Лукић, фудбалер шампионског тима Црвене Звезде, данас преседник ФК Црвена Звезда

• МЛАДИ У АКЦИЈИ- омладински клуб
- трибине, предавања, мултимедијални програми, акције
(укупан број појединачних програма 5)

• „СВЕТ МАШТЕ“
- представе, рецитали, перформанси
(укупан број појединачних програма 6)

• Радионица вајања 
- изложбе радова
(укупан број појединачних програма 2)

• БОЈЕ ЖИВОТА“ – радионица фотографије
- изложбе радова
(укупан број појединачних програма 2)

• Дани воденице, „оководениковање“- РАЗВIГОР
- мултимедијални програми
(укупан број појединачних програма 1)
• Римски логор
- мултимедијални програми
(укупан број појединачних програма 3)

• „За(мај)авање“
књижевни програми

- програми установе који су реализовани ван матичног простора 

назив програма и место реализације

• Дани воденице, „оководениковање“- РАЗВIГОР
- мултимедијални програми
Порта цркве у Поповићу



• Римски логор
- мултимедијални програми
Плато Центра за културу

• САБОР ФРУЛАША
Порта манастира Неменику
- програми остварени на основу међународне сарадње
назив програма

ЛИКОВНИ ПРОГРАМ,међународна сарадња
„Дневник имигранта“
аутор: Божо Васић

„МИ И ОНИ“
мултимедијални програми 
„Дани Кубе“
„Дани Украјине“
(укупан број појединачних програма 2)

- пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним 
терминима

 КЊИЖЕВНО ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ
„Опленац скривена историја“
аутор Игор Петровић
.

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
 Гостовање Драмског студиа-Раковица“
позоришна представа за децу

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
 „МАЛО КРАЉЕВСТВО“
позоришна представа за децу

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
 „Чика Јова Змај“
позоришна представа за децу



  
СЦЕНСКИ ПРОГРАМ
„Вук Стефановић Караџић“
позоришна представа за децу

5. Посећеност програма       2011. 2012.
- укупан број посетилаца (гледалаца) са упоредним податком у односу на 2011. годину     
                     32.400       32.545

  

Структура посећености програма у односу             на врсту програма изражена у процентима 
број                 %
програми установе                                                16.898        52%           
Копродукције                                                    11.096        34%
програми установе ван матичног простора                   2.268          7%
пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима                                             
гостовања из иностранства                    
               1.994          6%

                 369            1%


