
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАдНОВИСАд  
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НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  
рада  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  за  2022. годину, са  Рефератом  и  
3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 6-3/2021-327/2-IІ  од  18. јуна  
2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  
изменама  Програма  рада  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  за  2022. годину, 

уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  
донесе  Решење  у  предложеном  тексту. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  



На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Градско  веће  Града  Новог  Сада, поводом  разматрања  Нацрта  
решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Културног  центра  
Новог  Сада, Нови  Сад  за  2022. годину, на  147. седници  од  18. јуна  2022. године, доноси  

ЗАКЊ  УЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  
Програма  рада  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  за  2022. годину, 

коју  је  Управни  одбор  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  донео  на  
седници  одржаној  б. јуна  2022. године . 

п. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставња  
се  председници  Скугіштине  Града  Новог  Сада  Предлог  решења  о  давању  
сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Културног  центра  Новог  
Сада, Нови  Сад  за  2022. годину, и  предлаже  Скупиітини  Града  Новог  Сада  
да  донесе  ово  решење  у  предложеном  тексту . 

ІП. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
њених  радних  тела  одређује  се  далибор  Рожић, члан  Градског  већа  Града  
Новог  Сада, а  за  повереницу  Зорица  Шијак, в.д. начелника  Градске  управе  
за  културу . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : б-З/2021-327/2-ІІ  
дава: 18. јуна  2022. годиве • Милоці  Вучевић  
НОВИ  САД  

ГРАДОНАЧЕЛНИК  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нОВи  слд  
ГРАДСКА  УпРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
рј: ХУІ-012-01/2022-З  8 

9.јун  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ГІРЕДМЕТ : Мипњење  на  Нацрт  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  
Програма  рада  Културвог  центра  Новог  Сада. Нови  Сад  за  2022. гоДину  

Градска  управа  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  решења  о  давању  
сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  
Сад  за  2022. годину. 

Градска  управа  за  прописе  нема  примедби  на  Нацрт  решења. 



На  основу  члана  39. тачка  50. Статуга  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) и  члана  28. став  1. алинеја  трећа  Одлуке  о  установама  културе  
чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  16/22), 
Скулштина  Града  Новог  Сада  на   седници  одржаној   2022. године, 
доноси  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О  ДАВАЊУ  слглсности  нА  ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНАМА  ГГРОГРАМА  РА.ДА  
клтног  цЕнтРА  ноВог  САДА, ноВи  САД  ЗА  2022. годину  

1. ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Културног  
центра  Новог  Сада, Нови  Сад  за  2022. годину, коју  је  Угіравни  одбор  
Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  донео  на  седници  одржаној  6. јуна  
2022. године. 

2. Ово  решење  објавити  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕЛУБЛIјКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ГІОКРАЈIША  ВОЈВОдиНА  
ГРАД  нОвИ  САД  
СКУHШТІША  ГРАдА  нОвОг  САДА  
Број: 
дана; 
нови  слд  

   

ТјРЕДСЕДШIЦА  

Mѕc Јв zепа  Маринковић  Радоікировић  



РЕФЕРАТ  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  
Културног  центра  lпlовот  Сада, Нови  Сад  за  2022. годину, садржанје  у  члану  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  
Сада  ( 1Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19) и  члану  28. став  1. алинеја  трећа  Одлуке  о  установама  
културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  16/22), којима  јс  уређено  да, 
ради  обезбеђивања  заштите  општег  интереса  у  установама  културе  чијије  оснивач  Град  Нови  Сад, Скупштина  
Града  Новог  Сада  даје  сагласност  на  годишњи  програм  рада  овнх  установа. 

Културни  центар  Новог  Сада, Нови  Сад, доставио  је  Градској  управи  за  културу  Одлуку  о  изменама  
Програма  рада  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  за  2022. годину, коју  је  Управни  одбор  донео  на  
седници  одржаној  6.јуна  2022. године. 

Наведеном  одлуком, у  оквиру  извора  финансирања  01 - Општи  прuходи  и  примања  буџета,..увећана  су  
средства  на  позицијама : соцuјална  давања  запосленима, услуге  по  уговору, трансфери  осталим  нивоима  властu, 
машине  и  опрема  и  нематернјлана  имовина, док  су  средства  умањена  на  позицијама: наrраде  запосленuма  и  
остали  посебни  расходи, сталнu трошкови, трошкови  путовања, специјализоане  услуге, материјал, што  је  
довело  до  укупног  увећања  средстава  на  овом  извору  финансuрања. 

У  оквиру  средстава  из  буџета  додаје  се  извор  финансирања  05 - Донације  од  иностраних  земања, у  
оквuру  којег  се  средства  распоређују  на  позиције: услуге  по  уговору  и  нематеријалне  имовине, у  износу  од  
697.555,81 динара. Наиме, Куліурном  центру  Новог  Сада  одобрена  су  средства  од  стране: 
-,,Јавне  агенцuја  Републике  Словеније  за  књнгу  Уговором  о  донацији  589ЈІ  од  01.9.2021. године, у  нзносу  од  
209.002, 18 динара, за  књижевно  дело  Станка  Храстел  ,,Прва  дама , 
-,,Јавне  агенција  Републике  Словеније  за  књигу  Уговором  о  донацuји  694 од  22. 10.202 1. године, у  uзносу  од  
91.420,09 динара, за  књижевно  дело  Петер  Семолич  ,,Изабрана  
-,,Јавне  агенција  Реnублuке  Словеннје  за  књигу  Уговором  о  донацијu 695 од  22.10.2021. године, у  износу  од  
103.178,29 динара, за  књижевно  дело  Алеш  Штегер  ,,Одпусти , 
-државне  установа  Украјински  uнститут  за  књuгу  Уговором  419 unu 413/9.7.2021. године, у  износу  од  
293.955,25 динара, за  књнжевно  дело  Јурија  Андруковича . 

У  оквиру  средстава  из  буџета  додаје  сс  uзвор  финансирања  06 - донације  од  међународнuх  
организација, у  оквиру  којег  се  средства  распоређују  на  позиције: стални  трошкови , услуге  по  уговору  и  
нематерuјална  имовина, у  uзносу  од  1 .596.305, 16 дuнара. Наиме, Културном  центру  Новог  Сада  одобрена  су  
средства  од  стране: 
- Књижсвног  фонда  ,,Петефu у  износу  156.000,00 д$нара, за  објавливање  књиге  Габн  Чу-гок, 
- EUROPA CІNEMAЅ  y износу  од  1.107.388,22 динара, за  уналређсње  и  промоцију  европског  физіма, 
- Надионалног  центра  за  књигу  у  износу  од  288.000,00 динара, за  превод  дела  Шарлот  делбо  ,,Аушвиц  и  

после  њега-3 тома  у  једном  издању  и  
- ,,Фонда  за  централно  и  источно  европске  књuжевне  пројекте  Уговором  број  ВР2020/177 у  износу  44.916,94 

дннара, за  објавливање  дела  Jerzі  Jernіewіcy ,,Ooѕcіmxoѕc ѕlowa і  Thumacz mіedzy. 

У  оквuру  средстава  из  буџста, додаје  се  извор  финансирања  07 - Трансфери  од  других  нивоа  власти, у  
оквиру  којег  се  средства  распоређују  на  позиције: сталнн  трошкови, ycnyre no уговору  и  сnецuјализоване  
услуге, у  износу  од  2.550.000,00 динара. 

Решењем  Министарства  културе  и  информисања  број : 401-01-225/2022-03 од  28. марта  2022. године, о  додели  
средстава  за  суфиналсирање  пројеката  у  области  филмске  уметности  и  остало  аудио-визуелно  стваралаштво  у  
2022. години, оnределена  су  срсдства  Културном  центру  Новог  Сада  за  ,,26. Фестивал  европског  и  независног  
фuлма  Еуро  ин  филм  2022 у  износу  од  300.000,00 дннара. 

Решењем  Министарства  културе  и  ннформисања  број: 401-01-233/2022-03 од  4. априла  2022. године, о  
додели  средстава  за  суфинаисирање  лројеката  у  области  књижевности  - манифестације  и  награде  у  2022. 
годuни, определена  су  средства  Културном  центру  Новог  Сада  за  ,,16. међународни  фестивал  прозе  ,,Proѕefeѕt 
у  uзносу  од  150.000,00 динара. 



Рејнењем  Министарства  културе  и  информисања  број : 401-01-235/2022-03 од  26. априла  2022. године, о  додели  
средстава  за  суфинансирање  пројеката  у  области  издавачке  делатности  - периодичне  публикације  из  области  
уметности  и  културе  у  2022. години, определена  су  средства  Културном  центру  Новог  Сада  за  ,,Пола, часопис  
за  књижевност  и у  износу  од  400.000,00 динара. 

Решењем  Министарства  културе  и  информисања  број : 401-01-296/2022-03 од  2?. априла  2022. године, о  додели  
средстава  за  суфинансирање  пројеката  у  области  позоришне  уметности  (стваралаштво , продукција  и  
интерлретација ) у  2022. години, определена  су  средства  Културном  центру  Новог  Сада  за  ,,Интернационални  
фестивал  алтернативног  и  новог  театра  иНфАНТ  у  износу  од  700.000,00 динара. 

Решењем  Покрајинског  секретаријата  за  културу,јавно  информисање  и  односе  с  верским  заједницама  број  137-
451-54/2022-0-4 од  20. апрuла  2022. године, о  додели  средстава  по  расписаном  јавном  Конкурсу  за  
финансирање  - суфинансирање  пројеката  савременог  стваралаштва  у  АП  Војводини  у  2022. години, подршка  
развоја  музичког  стваралаштва  (стваралаштво , продукција, интерпретација ), определена  су  средства  
Културном  центру  Новог  Сада  за  ,,24. Новосадски  џез  фестивал  у  износу  од  400.000,00 динара. 

Решењем  Покрајинског  секретаријата  за  културу, јавно  информисање  и  односе  с  верским  заједницама  број  137-
451-54/2022-01-3 од  21. априла  2022. године, о  додели  средстава  по  расписаном  јавном  Конкурсу  за  
финансирање  - суфинансирање  пројеката  савременог  стваралаштва  у  АП  Војводини  у  2022. години , подршка  
развоју  књижевног  стваралаштва  и  издаваштва, определена  су  средства  Културном  центру  Новог  Сада  за  ,,16. 
Међународни  фестивал  прозе  ,,PROЅEFEЅT y износу  од  100.000,00 динара. 

Решењем  Покрајинског  секретаријата  за  културу,јавно  информисање  и  односе  с  верским  заједницама  број  137-
45 1-54/2022-01-5 од  21. алрuла  2022. године, о  додели  средстава  по  расписаном  јавном  Конкурсу  за  
финансирање  - суфинансирање  лројеката  савременог  стваралаштва  у  АП  Војводини  у  2022. години, подршка  
развоју  сценског  стваралаіптва  - позориште /уметничка  игра, определена  су  средства  Културном  центру  Новог  
Сада  за  ,,Интернационални  фестивал  алтернативног  и  новог  театра  - ј*ІфАНТ  у  износу  од  500.000,00 динара. 

У  оквиру  буџетских  средстава, уводи  се  извор  финансирања  13 - Іпіераспоређени  вишак  прихода  из  
ранијих  година, у  оквиру  којег  се  средства  распоређују  на  позиције  машина  и  опреме. 

У  оквиру  буџетских  средстава, уводи  се  и  извор  финансирања  15 - Неугрошена  средства  донација  из  
ранијих  година, у  оквиру  којег  се  средства  распоређују  на  позиције: стални  трошкови, услуге  по  уговору  и  
порези, обавезне  таксе, казне, пенали  и  камате. 

У  оквиру  додатних  средстава, на  извору  финансирања  04 - Солствени  приходи  буџетских  коринсика, 
средства  се  увећавају  на  позицијама: стални  трошкови, услуге  по  уговору  и  специјализоване  услуге. 

У  оквиру  додатнuх  средстава, уводи  се  извор  финансирања  13 - Нераспоређени  вишак  прихода  из  
ранијих  година, у  оквиру  којег  се  средства  распоређују  на  нозиције: сталних  трошкова, услуга  по  уговору  и  
машина  и  олреме. 

Укупни  расходu Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  за  2022. годину  су  планирани  у  истом  износу  
као  лрuходи. 

Имајући  у  виду  наведено, предлажемо  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  Решење  о  давању  
сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  за  2022. годину. 



Наоснову  члана  18. алинеја  пета  Оллуке  оустановама  културе  чијије  оснивач  Град  Нови  
Са.д  ( Службени  лист  Града  Новог  Сала1 , број  6/22) и  члава  25. Статута  КултурЈІог  центра  Новог  
Сада  бр.  501 од  08.09.2010. године. 429/ І  од  27.05.2015. године, 972 од  6. 12.2016. годинс, 162 од  
21.02.2018. године  и  178 од  02.03.2021. млине  Управни  одбор  Културног  центра  Новог  Сада, 
Нови  Сад, на  предлог  директора, ііa селннци  одржаној  06.()6.2022. године, доnоси  

оДлуку  
О  ИЗМЕНАМА  НРОГРАМА  РАДА  

КУЈІТУРНОГ  ЦЕНТРА  НоВог  САДА, ноВИ  САД  ЗА  2022. гоДиНу  

ј. У  Програму  рада  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  за  2022. годину, који  је  донео  
Управни  одбор  на  седницама  од  27. 12.2021. године  и  23.03.2022. године, у  глави  ,,ј  ОПШТИ  
ДЕО  тачка  ,,2. УКУТШО  ПЛАНІІРАНА  СРЕДСТВА  ЗА  2022. ГОДHНУ , мења  се  и  
гласи: 

,,2. УКУТШО  пЈIАШјРАНА  СРЕДСТВА  ЗА  2022. ГОДИНУ  

1) Гlланирани  приходи  и  лримања  за  финансирање  рада  установе  за  2022. 
гоДину  састоје  се  из  следећих  средстава: 

- Приходи  из  буџета  града 215.323.305,82 
- Донације  од  иностраних  зема.ња 697.555,81 
- донације  од  међународних  организација 1.596.305,16 
- Трансфери  од  других  нивоа  власти 2.550.000,00 
-Нераспоређени  вишак  прихода  и  примања 3.870.000,00 
из  ранијих  година  
-Неутрошена  средства, донација  помоћи  и 84.788,48 
трансфера  из  ранијuх  година  

- Сопствени  прuходи 9.119.420,00 
- Нераспоређеии  вишак  прихода  и  примања 449.320,90 
из  ранијих  година  

УКУГјНО: 233.690.696,17 
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ТРАНСФЕРИ  
оддеугих  
НИВОА  
влАСТИ  
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НЕРАСјІОРЕЋ  
ЕНИ  ВИШАЈ( 
ПРИХОДА  И  
ПРИМАЊАИЗ  
РАНИЈHХ  
ГОдИНА  
ИзвОР  із  
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ЕНА  
СРЕДСТВА  
ТРАНСФЕР  
ДОНАЦИЈА  
ПОМОЋи  И  
ТРАНСФЕР  
АИЗ  
РАНИЈИХ  
ГОдИНА  
ИЗВОР  15 

СОПСТВЕНИ  
ПРИХОДИ  
извоР  04 

НЕРАСПОРЕ  
ЋЕНИ  
ВИШАХ  
ПРИХОДАИ  
ПРИМАЊА  
Из  РАНИЈХ  
ГОдИНА  
ИЗВОРІЗ  

УКУПНА  
СРЕдСТВА  

411 28.677.182,00 1.988.523,00 30.665.705,00 

412 4,631.365,00 321 .147,00 4.952.5І 2,00 

41з  338.363,00 109,900,00 448.263,00 

414 1.883.888,82 200.000,00 2,083,888,82 

415 594.602,00 5.000,00 599.602,00 

416 1.102,000,О0 0,00 ј .1О2..000,0О  

421 37.387.968,00 407.388,22 300000,00 585,41 950.000,ОО  79.320,9О  39,125,262.53 

422 865.835,00 120,000,00 985.835,00 

423 101,328.1О6,00 594.377,52 1,144.000,00 ј .350.000,00 29.077,20 3468.150,00 40.000,00 107,953.710,72 

424 24.960.050,00 900.000,00 ј ,І 36.70О.ОО  26.996.750,00 

425 4.948.946,00 100.000,00 5.048.946,00 

426 4.265.000,00 160.000,00 4.425.000,00 

444 IО.ООО.ОО  10.000,ОО  

463 6 ј 0.ООО,00 610.ООО,ОО  

482 100.000,00 29.000,00 100,000,00 229.ООО,00 

483 100.000,00 іOO.000,OO 

485 
5! ј  
512 2.830.000,00 3.870.ООО,00 350.000,00 ЗЗО.00О,00 7.380.000,00 

515 700.000,00 103.178,29 44.916,94 26, І 25,87 100.000,00 974.221,10 

215.323.305,82 697.555,81 1.5%.305,16 2.550.000,00 3.870.000,00 84.788,48 9.119.420,00 449.320,90 233.690.б%,17 

Н. У  ГЛОВИ  ,,I1 HPOrPAMCKE %јИВНОСТИ  у  ТаІки  ..I. АКТИВИОСТН  МУЗИЧКЕ  
РЕДАКј. иЈЕ  речи: ,.ВРЕДНОСТ  Інн).ЈЕКТА : 10.602.800,00 замењује  се  речнма: 

‚.ВРЕДНОСТ : ј 8.302.800,0О  дпнара . 

У  тачки  ,,2. 2з.ноВОСАДСІН  ЏЕЗ  фЕСТНВАЛ  рсчІі: ,,ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА : 

13.532.030,00 диііара  . замењује  се  рсчИ \ і : .,ВРЕДНОСТ: 14.167.830.00 

У  тачки  ,,3. САРАДЊА  УСј .\ НОВА  КУЛТУРЕ  дОРТМУНд  - НОВИ речи : 

.,ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА: 1.80&000,0О  Динара  замењује  се  реііима: .,ВРЕДНОСТ: 1.922.520,00 

динара 4 . 

У  тачки  ,.5. АКТиВНОСТИ  јОВОРј-ІЕ  РЕДАКЦНЈЕ . речи: ,.ВРЕДНОСТ  ПРО.ЈЕКТА: 
551.200,00 дЈінара  замењје  се  речОі .Ма: ,.ВРЕДНОСТ : 921.200,00 дннара . 

Тачка  ,,11. АКТИВНОСТИ  РЕДАКЦИЈЕ  ЗА  ИЗДАВАЧКУ  ДЕЛАТНОСТ  мења  се  и  
гласи: 

,,11. АКТИВНОСТИ  РЕДАКЦИЈЕ  ЗА  ИЗДАВАЧКУ  ДЕЛАТНОСТ  2022. 

ПРОЈЕКТИ  РЕДАКЦИЈЕ  ЗА  ИЗДАВАЧКУ  ДЕЛАТВОСТ  

Увод  

Редахција  за  издавачку  делатност  Културног  центра  Новог  Сада  као  главни  пројекат  за  

2022. годину  има  редовно  издавање  часописа  за  књижсвност  и  теорију  nO]LA. Овај  еминентни  
часопис  почео  је  с  објавњивањем  јоні  1955. године, са  знаком  новосадске  ,,Трибине  іјладих  и  
све  до  кулминације  југословенске  кризе  деведесетих, с  неким  мањим  прекидима, појавњивао  се  
редовно, да  би  у  последњој  деценији  века  почео  да  гасне. Часопuс  је  обновлен  почетком  2001. 

године, од  када  континуирано  излази , двомесечно , у  редовном  и  сдектронском  издању. Нова  



ПОЈЂА  задржала  су  од  старих, пре  свега, отвореност  за  новс  тенденције  у  књижевности  и  
теоријској  мисли. Данас, међутим, ПОЊА  представл,ају  судар  различитих  генераіјијских  и  
стилских  струја, на  најболим  искуствима  пронілости , али  у  складу  с  новим  временом, и  визуелно  
и  концептуално . ПОЊА  су  гласило  са  израженим  осећајем  за  блискост  културног  простора  
Србије  и  Црне  Горе, старе  Југославије, Средње  Европе, књижевног  света. 

Винједеценијским  стручним  радом  и  високим  досегнутим  резултатима, часопис  ПОЊА  
изборио  је  значајан  углед  у  сопственој  средини, са  референцама  које  се  осећају  и  ван  државних  
граница. Као  таква, са  стаменим  културолопіким  коренима, ПОЊА  нису  подложна  јефтином  
компромису  поврілности  ни  угицајима, ма  од  кога  долазили  и  ма  колики  били. 

У  2022. години, између  осталог, биће  објавлени  тематски  кругови  посвећени  новим  
читањима  традиције, савременој  литератури  региона, те  белетристички , есејистички  и  теоријски  
текстови  најрелевантнијих  домаћих  и  страних  аугора. ПОЈЂА  данас  теже  да  буду  у  сазвучју  са  
савременим  добом, али  не  као  ефемерна  белешка  књижевног  тренутка, већ  као  жив, креативни, 
провокативни  процес. Оквир  часописаје  елиотовски : не  борба  да  неке  посебне  идеје  превладају, 
колико  да  се  интелектуална  делатност  одржи  на  највишем  нuвоу. Та  врста  књижевне  и  духовне  
сублимације  кореспондира  са  оним  што  Конрад  назива  међунородном  интеграцијом  
интелигенције , рачунајући  на  њуде  који  се  сасвим  добро  осећају  у  култури  других  народа, колико  
и  у  властитој . 

Дакле, ма  како  лретендовала  да  оцрта  духовни  круг  најпе  регије  пратећи  њен  европски  
карахтер, ПОЊА  су  пре  свега  новосадски  часопис, у  значењу  који  том  одређењу  налаже  Оденов  
стих: бити  локалан, а  цењен  свуда. 

Редакција  за  издавачку  делатност  Културног  центра  Новог  Сада  планира  да, поред  шест  
редовних  бројева  издања  ПОЊА, у  току  2022. годuне, у  оквиру  библиотеке објави  и  
неколико  капиталних  издања, која  би  укучила  дела  реномираних, али  и  млаДих  новосадских  
аугора  из  различитих  уметничких  области, која  ће, сигурни  смо, имати  завидну  рецепцију  у  
књижевној  и  широј  културној  јавности . Књuге  из  планиране  едиције  представњаhе  значајан  
стваралачки  стимуланс, а  уједно  одликоваће  uх  и  преко  потребна  вредносна  селективност, 
неопходна  у  време  издавачке  хиперпродукције  вођене  исклучиво  мотивима  тржишне  
исплативости . 

У  домену  финаисирања  програмске  делатности  значајна  ставка  су  буІЈетска  средства  
Града. Мањи  део  неопходних  средстава  ће  се  обезбедити  сопственим  лриходима  на  тржиііјту, 
продајом  часописа  у  књижарама  и  претплатом . 

ИЗДАВАЧКА  ДЕЈІАТНОСТ  

Редакција  за  издавачку  делатност  Културног  центра  Новог  Сада  плаиира  да, поред  шест  
редовнuх  бројева  издањаПОЊА , у  току  2022. године, у  оквиру  осам  библиотека, објави  неколико  
капиталних  издања, која  би  уклучила  дела  реиомираних  домаћих  и  страиих  аутора. 

Библиотека  ,,гјрозефест  nредвиђа  пітампање  књиге  лауреата  Награде  ,,Милован  
Видаковић , која  се  додењује  у  склопу  Међународног  фестивала  прозе  - гЈрозефест , као  и  књиrа  
неких  од  учесника. 

Тахође, у  оквиру  едицuје  ,,Антићеви  дани  предвиђено  је  објаањивање  књиге  изабраuих  
или  нових  песама  добнтника  Награде  ,,Мирослав  Антић , а  у  едицији  ,,Анаграм  плавираво  је  
објавњивање  неколuко  дeла  реномираних  домаћих  аугора, између  осталих  књиге  Драгоњуба  
Павлова, Тање  Крагујевић , Мнлутина  Ж. Павлова, Енеса  Халuловића, Бранислава  Живаиовића, 
Владимира  Арсенића, Бојане  Ковачевић  Петровић, даnје  Дрндић, као  и  Антологије  
неоавангардне  поезије. Од  преведенuх  аугора  у  nлану  су  књиге  Пола  Болса, Габи  Чутак, Станке  
Хрател , Роберта  Болања, Феликса  Фенеона  и  др. 

планирано  је  и  учешће  издавачке  делатностu КЦНС  на  Међународном  сајму  књига  у  
Новом  Саду,  Београду, и  Франкфурту  

1) Број  Пола  на  енглеском  језику  у  коме  ће  бити  nредставњена  ахтуелна  новосадска  
књижевна  сцена. Сличан  број  је  на  немачком  језику  објавњен  2020. године. 



2) Антологија  неоавангардне  поезцје  (прирсђивач  Гојко  Тешић). Овај  капитални  
пројекат  подразумева  Најопсежнији  критички  прсглед  и  избор  поезије  неоавангардне  књижевне  
праксе  у  Србији , с  тежиштем  на  новосадској  неоавангардној  продукцији  (С. Тиціма, В. Копицл, 
М. Маидић, Вујица  Решин  Туцић, В. деспотов  и  др.), праћен  онсежним  поговором  проф . др  Гојка  
Тептића, библиографијом  и  осталим  критичким  апаратом, објавлен  у  великом  формату  и  
луксузној  опреми, са  штампом  у  боји. 

ВРЕДНОСТ: 4.966.538,00 динара  

У  та11ки  ,,12. ЧАСОПИС  ЗА  КЊИЖЕВНОСТ  И  ТЕОРИЈУ  nOJbA речи : 
,.ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА : 3.853.000,00 дІІНр заіењје  се  речима:,‚ВРЕДНОСТ: 
2.684.510,00 

Тачка  ,,13. АКТИВНОСТИ  СЦЕНСКЕ мења  се  и  гдаси: 

,,1З. АКТИВНОСТИ  СЦЕНСКЕ  РЕДАКЦИЈЕ  

Током  године  планирано  је  објавњивање  есеја  и  критичких  текстова  на  тему  драме  и  
позоришта  на  сајту  Културног  центра. Досадапјњи  текстови  дали  су  добар  одзив, што  нас  
подстиче  да  наставимо  истим  путем. Сценска  редакција  Културног  центра  Новог  Сада  у  2022. 
години  наставла  своју  идеју  да  се  окрене  младима, тако  да  приоритет  објавливања  даје  младим, 
још  неафирмисаним  драмским  уметницима, критичарима, есејистичарима  и  сл. 

Осим  тога, у  плану  су  и  радионице  за  младе, вођене  од  етраве  2-3 фацилитатора /ки, на  
којима  ће  се  као  гости  појавити  емuнентна  лица  из  позоришне  сфере. Радионице  су  едукативног  
карактера  и  имају  за  цил. да  младима  пруже  основно  знање  из  историје  театра  и  његове  
друштвене  функције. Такође, посебан  сегмент  биће  nосвећен  писању  сценарија  и  драмских  
текстова, али  и  позоришних  критика. Радионице  су  поделене  у  тематске  целине  и  пожелноје  да  
се  одрже  у  периоду  од  марта  до  новембра. 

За  2022. плачирана  је  и  копродукција  са  драмским  студијима, настала  кроз  позоришне  
радионице  са  децом  старијих  разреда  основних  школа, као  и  средњошколцима . Представа  ће  
првобитно  бити  намењена  ученицима, јер  је  идеја  да  буде  заснована  на  тексту  који  се  обрађује  у  
школама  као  редовна  лектира. 

Летња  сезона  у  Културном  центру  има  за  цил  да  уочи  предстојећег  ИНФАНтфестивала , 
којије  од  2020. године  померен  за  септембар, отвори  врата  позориштима  и  позоришним  трупама  
широм  земле  и  региона, како  би  на  својој  Летњој  сцени  угостила  што  већи  број  Новосађана  и  
пружила  им  прилику  да  током  месеца  августа  погледају  неке  од  њихових  интересантних  
представа. планирана  гостовања  биће  омогућена  у  складу  са  одобреним  средствима  од  сгране  
Града. 

ПЛАН  3А  2022. 

ЛАБОРАТОРИЈА  НОВОГ  ПОЗОРИШТА  
Савремено  позоришно  стваралаштво , посебно  оно  које  се  заснива  на  истраживачкој  

логици, на  радионичарском  раду  и  на  искуствима  гуруа  савремених  приступа  и  метода  рада  на  
позоришном  материјалу, своју  праву  форму  чајболе  могу  да  реализују  кроз  лабораторијски  рад  
и  истраживања . Тако  сви  облици  позоришног  израза  добијају  своју  пуноћу, стваралачки  и  
критички  однос, како  спрам  материјала  којим  се  баве  тако  и  спрам  актуелних  тема  које  третирају. 
Радионичарски  приступ, трагалачкu изазови  употпуњени  искуствима  савременог  плеса, 
перформанса, инсталација, медија, спектакла  и  других  граничних  облика, као  и  коришћење  
искустава  других  сродних  уметности , отвара  огроман  и  изазован  простор  за  стварање  човог  и  
другачuјег  позоришног  језика  и, наравно, специфuчних  уметничких  производа  који  
комуницирају  на  неком  саображеном  и  умноженомјезику , блиском  данашњем  конзументу. Ради  
свега  овога, све  смо  програме  сместили  у  простор  лабораторијског  начина  рада  и  реализације  стваралачких  идеја. У  програмuма  ће  учествовати  студенти  Академије  уметности  (свих  одсека), 



студенти  Архитектонског  факултета, ученици  Балетске  піколе  и  слободНи  уметници  из  Новог  
Сада. 

Три  облика  чине  ову  целину  или  посебну  програмску  активност: 
• Продукциони : који  се  бави  продукцијом  лредстава  које  ће  имати  предзнак  

истраживачког, новог, другачијег! 
• Истраживачки : који  ће  се  бавити  практичним  истраживањем  нових  позоришнихјезика, 

користећи  средства  и  методе  који  су  већ  усвојени  у  раду. 
• Теоријски: који  ће  кроз  разне  облике  - предавања, разговоре, симпозијуме  и  

исграживања  овuх  феномена  - дати  одговоре  на  све  изазове  које  доноси  ова  врста  
позорипиа, као  и  правење  мреже  и  документационог  центра  о  овом  позоринлу  у  
региону. 

МЕЂУНАРОДНА  КОПРОДУКЦИЈА  
Редакција  сценског  програма  планира  да  поред  Инпіернационапног  фестивапа  

аnтернативног  и  новог  театра  реализује  и  међународни  пројекат, у  којем  ће  поред  домаћих  
аутора  и  извођача  учествовати  и  ствараоци  из  неколико  фестивалских  цеитара  из  иностранства. 
Редител  или  кореоредител  овог  пројекта  биће  истакнути  домаћи  или  инострани  уметннк. У  
реалнзацији  ће  учествовати  познати  извођачи, са  којим  смо  већ  сарађивали  и  реализовали  
успешне  пројекте. Користећи  се  позитивним  досадашњим  искуствима, овај  пројекат  биће  
реализоваи  на  принципу  адекватног  учеіпћа  сваког  центра  у  финансијском , уметничком  и  сваком  
другом  смислу, а  као  премијера  биће  одигран  у  граду/земли  из  које  је  котіродуцент. 

За  међународну  копродукцију  биће  штампан  nлакат  и  програмска  књижица. 

ПРОДУКЦИЈЕ  
Редахција  сценског  програма  је  реновирањем  зграде  добила  нека  техничко-технолошка  

поболшања, па  се  у  складу  са  тим  ушло  у  позоришне  продукције  које  је  требало  да  освеже  
позоришни  жuвот  града. Међутим, тај  продукцијски  сегмент  би  морао  бити  у  складу  са  
окренутошћу  према  другој  врсти  театра. Стога  ллаnирамо  да  следеће  године  наше  продукције  
буду  у  ,,инфантовском  духу, како  бисмо  могли  да  ступuмо  у  равномерну  размену  са  трупама  и  
ф  естивалима  у  земли  и  иностранству . За  фестивалску  продукцију  ће  бити  ппампани: уметнички  
ллахат, информативни  плакат, програмска  књижица. 

АЛТЕРНАТИВНА  СЦЕНА  
Четвородuевнu преглед  новосадске  алтернативне  сцене  у  отвореним  u затвореним  

nросторима. 

РЕДОВНИ  ПРОГРАМ  
И  редовну  nрограмску  делатност  покупіаћемо  да  што  је  вuше  могуће  прнлагодимо  

основној  идејu лабораторијског  приступа, па  ће  тако  бити  реализоване  и  позришне  радионице, 
гостовање  представа, читање  нових  драмскuх  текстова  и  промоције  књига  које  се  баве  
савременом  nозоришном  теоријом , или  монографск uh радова. За  2022. годину  nлаиирно  је  10 
оваквих  програма.У  сарадњи  са  Vіntage театром  на  пројекту  који  се  реализује  у  склопу  Нови  Сад  
евроnска  престоница  културе  2022. одржаће  се  низ  радионица  где  ће  крајњи  исход  бuти  
nредстава  одржапа  на  Дан  пеuзионера  у  октобру  месецу. 

ВРЕДНОСТ: 

У  тачки  ,,14. ЧЕТРДЕСЕТДЕВЕТИ  ИНФАНТ  речи: ,,ВРЕдНОСТ  ПРО.ЈЕКТА: 
7.022.000,00 динара 4 , замењује  се  реLluма:  ,,ВРЕДНОСТ: 11.022.000,00 динара . 

У  тачки  &,16. АРТ  МАРАТОН , речи: ,,ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА: 6.400.000,00 динара  
замење  се  речима: .,ВРЕДНОСТ: 8.720.55g,00 динара . 



Тачка  ,,20. ЗНАМЕНИТИ  ДАТУМИ  ГРАДА  НоВог  САДА  мења  се  и  гласи: 

,,20. ЗНАМЕНИТИ  ДАТУМИ  ГРАДА  НоВоГ  САДА  

Поводом  дана  града  Новог  Сада  одржаhе  се  Свечана  академија  1. фебруара  2022. године. 
Култура  сећања  и  обележавања  Новосадске  рације, дана  града  и  Славе  града  налази  се  у  

плаву  рада  КЦНС  већ  дуги  низ  година. Културни  центар  Новог  Сада  у  2022. години  ангажоваће  
све  своје  изложбене  галерије, као  и  биоскопску  салу, у  цијњу  обележавања  Новосадске  рације  и  
сећања  на  жртве  холокауста. Током  недењу  дана  трајања  програма  планиране  су  поставке  у  
изложбеним  просторима, међународна  конференција, радионице , предавања, као  и  организоване  
посете  ђака  основних  и  средњих  иікола  КЦНС  током  обележавања  сећања  на  Новосадску  рацију  
и  сећања  на  жртве  холокауста . 

Поводом  Славе  града  Новог  Сада, одржаће  се  пригодне  активности  и  Свечана  академија  
16. новембра  2022. 

У  оквиру  традиционалног  пројекта  ,,Јубилеји  у  2022. години  планирано  је  да  се  
реализују  четири  документарно -историјске  изложбе  у  дигиталном  и  стандардном  формату, које  
ће  бити  поставњене  на  ,,Трибини  младих  у  КцНС  и  на  виртуелној  галерији  на  сајту  КЦНС, а  
бавиће  се  животом, радом  и  доприносом  знаменитих  Новосађана, чији  ће  јубилеји  поводом  
рођења  или  смрти  бити  обележени  у  2022. годuни. У  сарадњи  са  Музејом  града  биће  реализован  
циклус  од  четири  видео  приче  под  називом  ,,Златно  доба  Новог  Сада , које  ће  имаги  за  тему  
знамените  догађаје  и  личности  из  времена  ,,српске  Атине . 

СТОГОДИШЊИЦА  КОЛОНИЗАЦИЈЕ  ВОЈВОДИНЕ  1921-1941. И  
СЕДАМДЕСЕТОПЕТОГОДИШЊИЦА  КОЛОНИЗАЦИЈЕ  1945-1948. 

ЗА  ПРОГРАМСКИ  ЛУК  ,,СЕОI Е  
фебруар-март  2022. године  

У  процесу  колонизације  1921-1941. године  на  подручју  данашње  АП  Војводине  
формираноје  преко  80 колонија  којеје  населило  између  65.000 и  70.000 стаиовника . Формирана  
су  сасвим  нова  насења, док  су  неке  од  колонија  сазидане  у  близини  старих  насења  постале  њихов  
интегрални  део. 

Колонисти  су  бuли  српски  ратни  ветерани добровол,ци, бивши  аустроугарски  
државњани , њуди  из  Лике, Босне, Херцеговине , Боке  Которске, Баније, Кордуна  и  Далмације , 
Срби  из  Мађарске  и  Румуније  који  су  се  преселили  у  матичну  земњу  и  у  Банату  беземлајпи  - 
мештани  из  банатских  села  из  околине  данашњег  Зрењанина  и  Кикинде. 

Насења  која  су  формирана  завичајно  су  мешовита, што  је  специфичност  тих  насења, јер  
су  се  у  њима  сллели  обичаји  српског  стаковниіптва  из  различитих  крајева. У  колонистичким  
насењима, која  су  најмлађа  у  Војводини , негује  се  сећање  на  претке  -пионире  ствараоце  тих  
насејња. 

У  годинама  1921-1923. обележава  се  стогодишњица  међуратне  колонизације . Оснивачи  
насења  имали  су  своје  вредности: изражени  српски  патриотизам , огромни  животни  витализам  - 
јер  нису  по  досењавању  добили  куће, стоку  и  поњопрuвредна  радила, већ  су  почињали  ,,живот  
на  голој  ледини , борбеност, животну  енергију, изразиту  међусобну  солидарност, 
прилагодњивост  новом  начину  жuвота, склоност  и  лоштовање  према  образовању. 

Предлог  програма: 

1. Предавања  
1. Мобилност  српскuх  досењеника  у  САД  у  првим  дејіенијама  20. века  - Димитрије  

Михаиловић  
2. Промена  простора  Војводине  услед  колонизације  1921-1941. -Милан  Мицић  
3. Породични  и  друштвени  живот  колониста  у  Војводини  између  два  светска  рата  - 

Милав  Мицић  



4. Узроци  и  карактер  колонизације  Војводине  1945-1948. - Павле  Орбовић  
2. Трибине , Округли  СТОЛОВИ  

1. Југословенске  колонизације  20. века  у  Војводини : узроцн, карактер , поређења , промене  - Павле  Орбовић, Милан  Мицић, Слободан  Ејелица  
2. Промене  сеоских  заједница  услед  процеса  колонизације  Војводине  у  20. веку  - Милан  Мицић, Предраг  Bajarujі, димитрије  Михаијјовцјі  
3. Промене  у  колонистнчКи  породицама  у  процесу  прилагођавања  простору  колонизације  у  20. веку  - Милан  Мицић, Павле  Орбовић, Предраг  Вајагић  

З . документарне  изложбе  
У  оквиру  програма  биће  реализоваие  две  документарне  изложбе  на  тему  колонизације  у  сва  три  галеријска  простора  КLЏ-јС. планирана  су  стручна  вођења  кроз  изложбе  за  публику  и  организоване  посете  учевика. 

4. Радионице  Са  дејдом  
У  галеријскuм  nросторнма  где  ће  бити  поставњене  изложбе , биће  организоване  едукатнвноисторијске  радионице  за  децу  (јавуар—март  2022. године) 

5. Представлање  књига  које  се  баве  тематико .ч  колонизације  
б. Филмске  пројекідије  

. Болест  и  оздравјвење  Боре  Бракуса, Желимир  Жилник  2. Воз  без  бозног  реда, Милан  Ливада  
3. Преко  мора  до  Карађорђева, РТС..• 

,,Праведници  међу  народим 
 - на  простору  бивше  Југоелавије  и  у  Новом  Саду  две  ИСТОРИјско.документарн  изложбе  уз  стручна  вођења  и  предавање  (,,Трибина  младих  н  Ликовни  салон) 

ЗА  НРОГРАМсјј  ЛУК  ,,ТВРЋАВА  MJWA 
15. б. 2022. до  15. 7. 2022. 

Пројекат  ће  бити  реајіизован  у  сарадњи  са  Уаd Vаѕет  - The Wотld Hoіocauѕt Rететј,таnсе  Сеntет, Архлвом  града  Новог  Сада  и  Тераформuuгом  Меморнјални  цеіпар  Јад  Вашем  из  Израела  ће  за  потребе  реализације  изложбе  уступити  сав  потребан  материјал  у  внду  фотографија, докумената, текстова  и  остале  архивске  грађе  потребне  за  реализацију  пројекта. 
,,Праведвици  међу  народима  на  нростору  бивше  Југославије  и  у  Новом  Саду  пројекатје  којим  представл)амО  обичје  њуде  ијавне  лнчлости  са  простора  бивліе  Југославије  који  су  добuли  Титулу  ,,Праведника  међу  нарОдима  од  државе  Израел. Признање  ,,Праведници  међу  у  виду  медање  и  повејве, сведочи  о  храбром  чиву  особа, нејевреја, који  су  током  другог  светског  рата  рескuрали  своје  жuвоте  н  жНвоте  својих  ближњих, како  бн  спашавали  често  њима  непознате  особе  јеврејског  гzорекла. Израелскн  парламент  формирао  је  1953. године  Јад  Вашем, музеј  сећања  на  жртве  холОкауста . У  Јад  Ваілему  постојн  зид  часних  лудu где  се  урезују  uмена  свих  Праведника, а  до  скорО  је  била  пракса  да  се  сади  и  дрвеће  у  њихово  име, које  означава  живот  и  поновно  рађање. Од  1963. године  Комисија  којом  руководи  врховни  суд  Израела  Надлежuаје  за  доделу  пОчасве  награде  ,,Hраведни  међу Вођена  утврђеним  критеријумнма, комисија  је  проучавала  сву  доz ументацију, укњучујући  доказе  и  сведочења  преживелих  и  других  очевuдаца, процењујући  историјске  околНости  и  елемент  ризика  који  су  преузимали  спасиоци  и  па  осНову  тога  Одлучује  да  лн  случај  испуњава  следеће  критеријуме : • Особа  мора  бити  активво  умешана  у  спашавање  Јевреја  од  претње  смрhу  или  депортацuје  у  Ковцеитрацuоне  логоре; 



• Особа  мора  ризиковати  живот  или  слободу  
да  би  заштитила  Јевреје  

• Само  чланови  јеврејске  заједниџе  могу  
да  nредложе  номинова1 е; 

• Помагање  лородици  Јевреја  да  се  преобрате  
у  хришћанство  није  критеријум  за  

доделу  лризнања  
• Помоћ  мора  да  буде  учестала, лоновлена  и/или  значајна; 

• Помоћ  мора  да  буде  пружена  без  икакве  
финансијске  добити; 

• Мора  постојати  свсдочење  Из  лрве  
руке  спашеног  Јевреја, уколико  не  

ностојИ, 

мора  се  приложити  одговарајућа  
докумеНтација . 

Особа  која  је  лризната  као  ,,ПраВедник  
међу  народима  за  ризиковањс  живота  да  би  

помогла  Јеврејима  током  холокауста, 
награђена  је  медалом  са  својим  именом, дипломом  части  

и  привилегијом  да  се  његово  име  нађе  на  Зиду  части  у  Баіпти  праведних  у  јад  

Вашему  у  јерусалимУ . награде  за  спасИоце  доставЈване  
су  њИховИм  најближим  рођацима  на  

церемонији  у  Израелу, или  у  државама  њИховог  
пребивалишта , преко  канцеларије  израелскuх  

диnломатсх  представника . 

Укуnно  су  мушкарии  и  жене  uз  51 државе  добили  лрИзнање , што  Износи  преко  10.000 

аугетичнИх  спасилачких  іірича. Од  25 хu.њада  праведника  ва  свету, 13 1 је, за  сада, регистровано  

из  Србије, а  троје  из  Новог  Сада: Марија  Томић, надежда  Пашчан  и  др  душан  
јовановић . 

Полuтика  Јад  Вашема  јесте  да  се  настави  
са  nрограмом  додеЈвивања  признања  

толико  дуго  

колико  буду  примане  петuције, које  су  подржане  доказuма  којИ  ислуњавају  критеријуме . 

фокус  изложбе  биће  на  три  nознате  личностИ  
ИЗ  Србије, хрватске  и  Боснс  и  херцеговиHе  

које  су  nонеле  ову  тuтулу. Из  Србијс  ће  бити  представЈвен  
новосађанин  др  душан  јовановиh, из  

хрватске  редитеЈв  Бранко  Бауер, а  из  Босне  и  херцеговине  књижевник  
МидхаТ  Бегић. Поред  

изложбе, једнако  значајаи  део  пројекта  су  
и  стручна  вођења  која  ће  бити  концилирана  

као  

интерактиван  догађај  у  ком  ће  публuка  иматИ  прuлику  да  активно  учествује . Током  ТИХ  

предавања, норед  ове  три  личносТИ  којима  се  
изложба  баВи,  подједнако  ће  бити  речи  и  о  

осталим  

праведницИма  са  ОВuХ  nростора, као  и  о  осталИм  nојединостuма  везанuм  за  оВу  титулу  u за  

спашавање  Јвуди  током  холокауста . 

Кроз  овај  пројекат  nредставићемо  Врло  
значајан  сегмент  заједничке  nрошлостИ  и  борбе  

проТив  нацизма  и  фашизма. пројекат  лромовише  универзалне 
 .њудске  вредностu поnут  

хуманосТи, алтрун3М  слободе  и  nрава  на  живот, које  су  уједно  И  
најзначајније  евроnске  

вредности . У  оквиру  лука  ,,тврђава
кроз  лични  наратив  три  значајне  личности  

из  трu 

бивіпе  југословенске  реnублике  ћемо  представитИ  и  промишЈвати  
о  заједничком  суживоту  иа  

овuм  просторима  и  међуЈвудској  
подршцИ  и  помоћи  у  најтежuм  тренуцИма . 

Идејаје  да  се  од  ,,трибuне и  ликовног  салона  током  трајања  изложби  
и  стручНИх  

вођења  наnрави  својеврстан  едукаТивни  npocTop, где  ће  се  кроз  тексТ, слuку, разговор  и  

интсракцИју  публuка  водИТИ  кроз  причу  о  
праведницИма  међу  народима  на  простору  бивше  

југославuје, о  самом  прuзнању  и  Јвудима  Из  нашег  региона  који  су  
понелИ  то  почасно  nризнање. 

пројекат  ће  доприиети  већој  видјЂивосТи 
 u промоцијИ  херојскuХ  u хуманитарнuх  дела  

поједИНаиа  како  nознаТих  тако  и  обичних  
ЈЂуди. ставЈвајућИ  у  фокус  nозuтивне  nрuмере  uз  

заједиИчке  исторuје  побоЈвшаћемо  квалитет  данашњuх  међусобнuх  односа  u унаnредИтu 

суживоТ  на  простору  нашег  региона . 

дОЧЕК  

31. децсмбар  - 16. јаиуар  

дочек  је  јединствеиа  прослава  у  Европи; славимо  две  Нове  године, ДВа  рачунања  

времена, два  пиема  и  две  умеТноетИ , кроз  два  програмска  конпеllта. позивамо  све  

Новосађаие  И  посетиоие  да  заједно  прославимо 
 ијјтеркултурални  идентитст  Новог  Сада  

кроз  поесбно  осN1ИшЛСН  нрограм  отварања , који  he y бројним  градским  просторима  

прославити  вреДноСТИ  различитости  и  
ослободити  најбоЛе  снаге  савремених  

уметничких  

израза . Кроз  прославу  разноликости  И  
креаТивНости  атраlпивне  светлосне  и  дигиталне  

форме  израза, као  и  мултимеднјални  догађаји , етворнће  магичву  и  непоновЛИВУ  

атмосферу  која  ће  посЛужиТИ  
као  увертира  за  узбудЛиву  годину  тИтуЛе  

Европске  

престониUе  културе, испуиену  јединственим  уметничКиМ 
 И  куЛТурНИМ  програмима  

намењеним  најразличитнјој  публнци. 



Почетак  у  доба  Дочека  био  је  nодовод  да  разМијплам0 о  времену, еііергији , простору  како  бисмо  показали  снагу  културу  у  транформацији  нашег  Доживлаја  света. Програми  свечаног  отварања  Европске  престониде  културе  одржавају  се  у  славу  времена, његовог  мерења  и  његовог  симболичког  и  културолошког  значаја. Почетком  20. века  су  само  уједном  региону  у  Француској  постојала  четири  различита  Начина  мерења  времена, а  неколіжо  деценија  раније  само  било  ихје  Више  од  педесет. А  онда  се  Десио  велики  преображај : у  lо  часова  ујутро  1 . јула  19 13. године  са  Ајфеловог  торња  је  послат  временскu сигнал  широм  света  Независна  локална  времена  устукнула  су  пред  енергијом  глобалне  електричне  мреже. Тако  је  настало  ,,светско  стандардно  Време, односно  нормативно  мерење  времена  у  складу  с  којим  се  и  данас  будимо, хранимо , информипіемо , крећемо, обавјвамо  свакодневне  активности  - и  славимо  годину  титуле  Европске  престонице  културе! Локална  времена  су  свакако  имала  свој  шарм, али  свет  се  повиновао  новој  енергији  - импулсима  који  су  nуговали  светом  брзином  светлости . 

Али  постоји  ту  joіn нешто! У  данашњем  глобалном  свету  непрестано  постоји  потреба  да  се  изнова  открива  и  ствара  ідарм  локалног . Тако  и  традицонална  култура  постаје  надахнуће  за  Модерне  захвате. Век  након  глобалне  ставдардизације  времена, титула  Европске  престонице  културе  била  је  дуго  очекuвани  оквир  кроз  који  је  постало  могуће  да  nокажемо  како  се  плуралиаам  локалних  вредности  стапа  са  заједничкнм  европским  вредностима . Свечаваувертира  у  програме  Новог  Сада  2022. бави  се  кроз  различите  уметничке  програме  Начинима  мерења  времена  који  су  били  присугни  током  историје  на  просторима  Европе  и  Србије. Дочек  Нове  године  у  Новом  Саду  специфичан  је  због  његове  мултикултуралности : Нова  годнна  се  дочекује  према  іновом  грегоријанском  и  старом  јулијанском  календару, 3 І . децембра  и  13. јавуара . Овај  дуализам  је  бно  повод  да  временски  аспект  Дочека  фигуратнвно  посматрамо  из  два  културолошка  угла: први, ,,Внзавтијски  или  српски  народни  календар , ослоњен  на  црквени  календар, бно  је  у  Србнји  у  употреби  до  1881. године. По  овом  калеuдару  угплн  смо  у  7530. годину  од  nостанка  света  која  ће  трајати  до  пролећа  2022. Овај  народнл  календар  води  нас  у  правцу  традиције  и  њене  савремене  интерпретације , програма  који  се  баве  прошлошћу  на  нови  начин, попут  опере  Владимир  и  Косара, или  великог  пролећног  окуллања  у  Врднику  у  славу  древних  природних  циклуса, односно  у  време  дочека  нове  године  према  народном  календару . Други  календарје  грегоријански  који  се  у  Србнји  употреблава  званично  од  1919. године  и  који  је  током  последњих  стотиНак  година  постао  глобалан: овај  калевдар  ће  нам  помоћи  да  кроз  разлнчите  аспејпе  програма  покажемо  да  је  Нови  Сад  Модеран  град  који  uза  себе  крије  дугу  повест  која  сеже  до  неолитског  доба, што  ће  бити  приказано  кроз  узбудливу  хронологију  Новог  Сада  пре  Новог  Сада. 

Програмскu лук  Дочек  спаја  два  рачувања  времена  кроз  два  датума, два  тјисма  (ћирилицу  и  латиницу), две  уметности  и  два  nрограмска  концепта  - 31. децембар: Енергија  и  13. јануар: Време. Свеснн  да  су  традиције  сложени  феномени, желели  смо  да  искористимо  њuхову  симболuху  како  бисмо  град  претворили  у  свечанл  nростор  који  ће  извести  посетиоце  и  грађане  на  улице  у  славу  европске  идеје  културног  плуралитета . Последњег  дана  децембра, у  Новом  Саду  се  током  чuтавог  дана  одвијају  догађајu на  отвореном, у  цевтру  града, а  врхуНац  целодневне  прославе  догађа  се  на  главном  градском  тргу  уз  uаступе  највећuх  домаhих, peruouanuux u светских  извођача . Дочек  IЗ.јаиуара  обележенје  догађајима  у  вечерњнм  сатима, на  неколико  десетина  затворешіх  локацнја  широм  града, чuме  се  откривају  uови  nростори  ставлени  у  службу  културе. У  једној  вечери, извођачи  различитuх  жаnрова  настулају  у  лросторима  којн  доприносе  несвакндашњем  доживјвају . Тако  је, на  пример, Српско  народно  nозорuште, најстарије  српско  професионално  позориште, било  позорнuца  за  звезде  панка  и  електроuске  музнке, концерт  трубачког  оркестра  одржан  је  у  Реформатској  цркви, а  у  Синагоги  је  лублика  уживала  у  севдалннкама . Као  легатскu пројекат, Дочек  је  и  у  фазама  прилреме  Евроnске  престовице  културе  трајно  изменио  културну  сцеuу  града, са  намером  да  овакав  концепт  догађаја  буде  одржив  и  у  будућности , у  цилу  повезивања  домаћих  уметнuха  и  организација  са  међународним  партнерима, културне  сцене  и  наших  суграђана, установа  културе  и  ванинституцноналне  сцене  и  развоја  туристичких  потенцијала  града. 
13. јануар  2022. обележава  свечано  отварање  годuне  титуле. У  годuни  титуле, nоред  сnектакуларнuх  nрограма  отварања, Дочек  доноси  велике  мултимедијалне  изложбе  



ивспирисане  снергијом  и  времевом, односно  напЈиМ  научницима  Николом  
Теслом  и  МилугиноМ  

МиланковИіем , чији  рад  ће  бити  гіовод  за  примеву  
савремене  светлосне  и  дигиталне  форме  

израза  како  бисмо  два  велика  научна  појма  
претворили  у  уметност  - евергију  и  време. Сви  

програми  Дочека  сВОјИМ  темама, вредностима  и  
метафорама  најавЈЋују  годишњи  програм  За  

нове  мостове  Новог  Сада  - Европске  престонице  
културе  2022. 

31. ДЕЦЕМБАР; ЕНЕРГИЈА  

инспирисани  делом  великОг  светског  научника  српског  
порекла  Николе  Тесле, првог  

почасног  грађанина  Новог  Сада, створићемо  
симболички  мосм  између  старе  u нове  

године . ГЈозивамо  вас  да  на  Тргу  слободе  заједно  
испратимо  2021. годинууз  позоришну  

представу  Тесла, изуметниК . Потом  ћемо  образовати  свечаНу  поворку  
од  центра  града  

до  Подграђа  како  бuс.чоу  2022. годинуушли  кроз  спектакуларну  теѕlа  Lіght Gailcry koja 

ће  преобразити  наш  уобичајени  доживлај  града  и  
света  и  иснунити  нас  нозитивнuм  

расноложењем  уочи  великог  омварања  Евронске  
пресмонице  културе  13. јануара. 

Енергија  постаје  доминанатан  елемент  у  граду  који  
постаје  све?п/іосна  галерија  на  

отвореном. Нови  Саде, гледај  далеко! Гледај  високо! 

Великан  светске  науке  Никола  Тесла  је  био  први  проглашени  
почасни  грађанин  Новог  Сада  

давНе  1936. године, иако  никада, на  жалост, није  био  у  Новом  Саду. Сада  се  он  симболички  враћа  

у  Нови  Сад  - Европску  престониву  културе. ЖеЛИМО  да  одамо  лочаст  Тесли  као  познатој  фигури  

глобаЈlне  културе  која  у  себи  обједињује  различите  
вредности  које  су  Мотивисале  рад  на  

програмИма  Новог  Сада  2022: п0креТл.ивосТ, иновативност , истрајност, посвећеност  и  - 

енергија. 

претворимо  град  у  сцеву! позивамо  све  Новосађане  и  госте  нашег  града  да  
по  ПРВИ  пуг  3 1. 

децембра  на  централвом  градском  тргу  
дочекамо  Нову  годину  уз  узбудзbиву  представу  на  

отвореном  о  Нихоли  Тесли  и  на  тај  начИн  дочекамо  годину  у  
којој  Нови  Сад  постаје  Европска  

престонице  културе. Град  ИОВИ  Сад  у  сарадњи  са  вајстаријим  ТеаТром  
у  Србији  СрпскиІч  

народиим  ПОЗОРИШТСМ  жели  да  промени  постојећи  
концепт  дочека  Нове  године, који  је  

углавном  везаН  за  популарНу  музику, и  тако  Нови  Сад  позиционира  на  регионалну  мапу  једном  

другачијоМ  прославом  3 1. децембра . Представу  Тесла: uзуметник  режира  и  драматизује  

Небојша  Брадић  по  ромаву  Владимира  Пиплала  1 Тесла, порТрет  међу  маскама , музику  

компонује  светски  иозната  коМпозиторка  Алексавдра  
Вребалова, докје  за  сценографију  задужен  

Миодраг  Табачки . Надахнуга  лИкоМ  И  делом  Нuколе  Тесле, екила  nознатих  уметника  отвара  вам  

врата  која  кроз  светлост  града  воде  ка  светлости  културе  
и  уметности! 

Главна  идеја  која  се  Налази  у  позадиНи  дочека  је  јединство  различитости  

(су)живот  у  дуалности  - између  два  календара, дана  и  
ноћ  и, светлости  и  таме, звука  

и  слике, npoіunocmu u будућности, традиццје  и  савремених  техНологија, које  повезује  

јединствена  енергија, баш  као  и  код  Тесле. Барокни  
амбијент  обновленог  подграђа  

Петроварадинске  тврђаве  кроз  TEЅLA LІGHT GALLERY ностаје  nростор  сусрета  

ових  супротностИ, увезаних  енергијом  светпости. истражујући  
светлост  као  

животни  принцuп  који  увезује  све  нивое  постојања, уметНици  кроз  различите  медије  

подграђе  претварају  у  простор  сусрета  који  нас  
избацује  из  свакодневне  рутине  и  

припрема  нас  за  густу  мрежу  програма  Нови  Сад  2022. 

партнери : Vector Hack Feѕtіvai: internatіonal Mulіmedia Feѕtіval, Рнјека, Хрватска  
Факултет  техиичких  наука, Универзитет  у  Новом  Саду  

Академија  уметности , Ујиверзитет  у  Новом  Саду  

После  одржаие  представе  на  Тргу  слободе, nозивамо  вас  да  формираМо  процесију  која  би  

једвом  од  прелепuх  новосадских  пешачких  стаза  пошла  из  центра  града  
ка  мосту  Дуга  где  нас  

очекује  спектакуларва  церемонија  отварања  TEЅLA LІGHT GALLERY (Tecna галерија  

светлости ). Група  уметника  ће  провестu грађане  у  поворци  кроз  врло  занимњиве  просторе  



барокног  градића, преображене  кроз  снажне  уметничке  интервенције . Просторне  инсталације  ће  открити  различите  аспекте  светлости  као  средства  уметничког  израза  који  актуелизују  различита  Теслнна  открића, али  и  Теслине  неоставрене  снове. Мост  дута, стара  здања  у  Београдској  улици  и  сама  Београдска  капнја  ... сви  архитектонскн  објекти  крај  којих  ћемо  проћи  у  поворци  биће  преображени  у  монументалној  игри  светлости , покрета  и  звукова  кроз  фиксне, динамичке, бежичне  и  интерактивне  аудио-визуелне  Технологије  осеветлења , укњучујучи  Зд  пројекције . Али  речи  су  овде  недовоњне : галерије  светлостије  нешто  пјто  се  мора  видети  и  осетити ! 
TEЅLA LІOHT GALLERY је  производ  креативне  синергије  више  познатих  интернацноналних  уметника  из  различитих  градова  који  се  поносе  титулом  Европске  престонице  културе. Награђивани  внзуелни  уметник, Петко  Танчев  долази  из  бугарског  Hлодвива. Овај  уметннк  уз  помоћ  најсавременuје  техuологије  ствара  виртуелне  светове  који  ремете  нашу  уобичајелу  перцепцију  физиtтке  стварности . Lјgћtfотмѕ  колектив, долазu из  Литваније, државе  чијије  град  Каунас  такође  2022. Европска  престонuца  културе. Иван  Марушић  Клиф  делује  на  хрватској  сцени  медијске  уметности  као  један  од  истакнугих  аутора  експеримелталНог  смера, директор  је  ријечког  фестuвала  светлости  Vector Hack 2018. н  2020. тоднне . Провереној  екили  уметника, који  сви, осим  ивана  Марушuhа  Клифа, по  први  пуг  гостују  и  раде  у  Србнји  придружuhе  се  студеНти  сценског  дизајна  са  Факултета  техничких  наука  у  Новом  Саду. Синергија  уметника  из  различитих  делова  Европе  је  најбола  најава  како  за  отварање  Европске  престонице  културе  тако  и  за  разнолике  програме  који  ће  испулитu годину  титуле  под  слоганом  

3а  нове  мостове . Подграђе, 31. децембар  2021-09. јануар  2022. 

13. ЈАн:УАР: ВРЕМЕ  

Почемаку  време  дочека, церемонија  отварањаје  увертира  за  све  оно  вито  очекује  Новосађане  и  госте  Новог  Сада  у  2022. години. Централна  церемонија  отварања  године  титуле  Европске  престонице  културе  биће  обележена  спектакуларним  извођачким  догађајем  на  отвореном, под  називом  Зенитеум  :: 2022. Огромна  река  луди  која  ће  се  кретати  градом  симболизоваћереку  времехіа  која  повезује  прошлост  у  7530. годuни  и  будућносм  2022. године, као  и  понос  града  Koju управо  постаје  Европска  престонuца  културе. Три  дана  богатих  културних  и  забавних  програмаукл,учује  велики  број  врло  разлочимих  организација  иучесника  што  одражава  приступ  културном  иуметничком  
програму  моком  читаве  годuне  тимуле  израженом  у  слогану  - За  нове  мостове! 

ВРЕМЕ  И  ВАСЕЈБЕВА  - ИЗЛОЖБА  О  ВРЕМЕВУ  

Спектакуларна  uзложба  под  насловом  ,,Време  и  васел.ена  - изложба  о  времену  ће  нас  повестн  на  пуУповање  од  таме  до  светјіостu, од  хооса  до  космоса, уоквирена  причом  о  велuкану  српске  и  свејпске  науке  Милутину  Митјанковићу  кроз  nрuзму  уметностu. Аутор  визуелно-умемничког  дела  поставке  је  др  душан  Јововић, аутор  престижних  мултимедијајтнwс  и  интерактивних  азложби  које  су  имале  међународни  одјек. Аутор  наратuва  је  nроф. др  Александар  Петровuћ, uзузетан  познавалац  Мuланковuћевог  жuвота  и  дела, kojuTd ce бави  преко  педесет  година. 
Изложба  се  бави  појмом  времена  кроз  векова, као  и  међусобвим  односом  човека, духа  и  науке. Ayropu изложбе  душан  Јововић  и  Александар  Петровић  су  као  темел  на  којем  стоји  ова  поставка  искористили  лнк  и  дело  прославњеНог  српског  научника  Милутина  Миланковuhа. Овај  велuкн  научник, академик  и  професор  Универзитета  у  Београду, остварио  се  у  низу  дисциПлииа: математици, метеорологији , климатологиј u, астроuомији, геологији, геогизицн, географији  u грађевинарству . Рођенје  у  да.њу, месту  крај  дуuава, а  дунавје, због  своје  величиие  и  симболике, постао  темењ  његове  креативне  oncecuje временом  и  простором , као  и  тежње  да  гради  нове  мостове  између  различитих  области  знања. Његове  амбиције  никада  нису  бuле  скромне, тежио  је  вишим  цињевима, али  је  романтuчне  црте  свог  карактера  стваралачкн  усклађивао  са  рацuоналним  принципима  науке. Као  научник, бавио  се  великнм  питањима  који  чине  праоснов  



свих  цивили3ација  законима  осунчавања, сменом  годипіњих  доба  и  угврђивањем  
поузданог  

календара . Творад  је  ревидираног  јулијанског  калевдара, познатог  као  Мелетијин  или  

новојулнјански , и  најпрецизнији  је  календар  у  односу  на  тропску  
годину. Научник  Милавховић  

је  лутовао  кроз  васиову  и  векове , а  у  част  његових  достигвућа  у  астрономији  један  
кратер  ва  

страни  Месеца  коју  не  видимо  вазванје  ,,Миланковић , а  по  њемује  добио  име  иједан  кратер  на  

Марсу. 

Време  је  интерактивна  мултимедијална  изложба  која  лрати  
Милаиковићеве  креативне  

научне  опсесије . Простор  у  којем  се  изложба  реализује  биће  потпуно  
грађевински  и  

сценографски  адаптиран  како  би  се  публика  усмерuла  преко  степевицу  и  тунела  кроз  њене  

садржаје . Посетиоце  очекују  веома  атрактивва  изложбена  
решења  обележева  различитим  

оптИчкиМ  илузијама, праћена  Зд  звучнИМ  шумовима, анимираним  целинама, неочекивавИм  

кретњама . виртуелне  ЈЂудске  фигуре  у  покрету  су  смештене  у  
простору, апарати  који  звове  

аналогниМ  звуком  мешају  се  са  дигиталним  звуком  околине  
и  самом  звучном  бојом  говоре  о  

протоку  времена... Изложба  евоцира  рану  историју  човечанства, дуіне  покојника  које  се  успињу  

преко  седам  или  девет  степеника  до  Озирисовог  nрестола  
преко  монументалн uх  степеништа  

каква  налазимо  у  Ангкор-Вату, Мачу  Пикчуу  и  бројним  грчкuМ  храмовима . Кроз  винчанску  

културу  трага  се  за  поруком  хармовије, сагласности , равнотеже, симфоније , повезаности  неба  и  

земЈЂе . Разрешење  изложбе  је  реконструисана  радна  соба  
Мuлуrина  Миланковића  коју  је  описао  

на  следећи  начии: !IМоја  соба  за  рад  је  само  скромно, али  угодно  уrочиште. Ту, заштићено  

довструкИм  бедемима  од  осталог  света, осећам  се  неописиво  
добро, ту  читам, размишњам, 

сањам, каткад  и  дремам ... Опазим  ли  Месец, ја  се  поnнем  до  њега  и  шетам  по  његовој  nовршини  

да  изблиза  видuм  оно  пјто  меје  на  Месечевим  мапама  заuвтересовало . Појави  ли  се  која  планета, 

ја  одлетим  до  ње  да  бих  резултате  мојих  математичких  
испитИвања  о  клими  планета  ковтролисао  

на  лицу  местаІl. Посетиоци  ће  у  овој  зачараној  соби  моћи  да  погледају  улоредви  
лрuказ  свих  

већих  калевдарских  система  уз  помоћ  холограмског  приказа  
велихог  пугника  кроз  време  и  

васењену  Милутина  Милавковића . Студио  М, 13. јануар. 

yMETHWІKO СЛАВЈБЕ  НА  ОТВОРЕНОМ  - ЗЕШЈТЕУМ :: 2022! 

ЗЕНHТЕУМ  :: 2022 је  представа-сла6ле  посвећено  омварању  Европске  престонице  
кулмуре  у  Новом  Саду. 

ЗЕШЈТЕУМ  :: 2022 биће  приказан  у  центру  Новог  Сада  као  секуларни  обред  са  
одабраним  

садржајима  највиИіе  духовне  вредности  републике  србије. представлаће  све  њене  грађане  

са  посебнuм  фокусом  на  Новосађане. 

ЗЕШЈТЕУМ  :: 2022, најсложенији  продукциони  уметнички  пројекам  који  се  
последњих  

година  реализује  у  србији , води  нас  кроз  време  и  васелену. 

ОЧЕКУЈМО :: НЕОЧЕКИВАНО! 

Наслов  представе-славња  ЗЕнВТЕУМ  :: 2022 потиче  од  транснаіwоналног  уметвичког  покрета  

зенитизам, уметника  u уреднuха  часописа  3енит , њубомира  Мицића  (1895 - 197 1), који  је  у  свом  

међународном  часопису  обликовао  европску  модернистичку  уметносТ  
између  два  светска  рата  у  

Београду, загребу, Парнзу, Берлину, Милаву  и  Москви . Сарадннци  четрдесет  и  три  броја  

часописа  ЗЕНI4Т  бuли  су  данас  славнИ  протагноств  европске  уметности  Ласло  Мохоњи  
Нађ, 

Татлин, Гролијус , Кавдински, Мањевич, Георг  Грос, Иван  Гол, Пикасо, Модил,ани, Ел  

Лисицкu... Мицићев  ЗЕНHТЕУМ  nоставња  човека  у  средиште  увиверзума, а  уметност  u науку, 

као  његова  два  круга  спозuаје, са  највишим  степеном  поетске  свести . Баш  као  што  је  Мuцuћев  

ЗЕНиТЕУМ  био  дух  времена  Европе  после  Првог  светског  рата, после  
велике  кризе, новосадскu 

3ЕНиТЕУМ  :: 2022 биће  прво  славл.е  Европе  у  време  после  Benuxe светске  внрусне  кризе. 

ЗЕНHТЕУМ  :: 2022 ће  бити  пун  научвог  опреза  u уметвичке  наде , каже  аутор  овог  спектакла , 

словеначки  позоришни  реднтеЈЂ  и  творац  постгравитацијске  уметности  
Драган  Живадинов . 

Представа-славЈЂе  зЕНиТЕУМ  :: 2022 је  за  своју  протагонисткuњу  оптнмалне  nројекције  

изабрао  математичарку  Милеву  Марић  Ајниітајн  и  протаговисту  
математичара  Милутина  



Миланковића  Математика  је  централна  тема  Сценарија  ЗЕНHТЕУМ  :: 2022, математика  као  оруђе  и  језик  који  човеку  омогућава  да  опише  своје  духовно  остварење . На  церемонији  ћемо  певати  славу  науци  и  уметности  у  име  кулгуре! 
Главна  протагонисткиња  ЗЕFШТЕУМ  :: 2022, Математичарка  Милева  Марић  Ајнпјтајн  (1875-1948), активно  је  учествовала  у  формулисању  теорије  релативитета . Милева  Марић  Ајнштајн  рођена  је  у  Тителу  у  близиші  Новог  Сада, а  средњу  школу  похађала  је  у  Новом  Саду. Математичар  Милутина  Миланковић  (18791958), отац  климатске  астрономије  рођенје  у  далу  дуж  дулава  код  Новог  Сада. Прво  издање  његове  књнге  Кроз  васиону  и  векове  штампано  је  у  Новом  Саду, у  Матици  српској . Трећи, естетски  Протаголиста  ЗЕпHТЕУМ  :: 2022. биће  Лубомир  Мицић  са  његовом  идејом  Модернизације  Балкана. Барбарогеније  је  модерниста  Балкана. Сценографија  (естетика) Свечаности  биће  заснована  на  реинтерпретацијн  историјске  авангарде , на  посттравитацијској  реинтерпретацији  констру tстивизма  н  супрематизма . 
уз  смелу  сценографску  употребу  зграде  Бановине  драгише  Браатована, изграђсне  у  интернационно  стилу  зрелог  Модерниама  налик  броду  који  плови  дунавом, идеја  модерног, савременог, ,,новог  Новог  Сада  провлачuће  се  као  лајт-Мотив  неколико  пуга, на  почетку  и  на  крају  церемоније  отварања, tпіме  спроводимо  визију  новосадске  Европске  престонице  културе: ,,Почетак  новог. Сада . Обележавајући  7530. годилу  према  старом  календару, пугујемо  у  праисторију, до  ,,Потопа , а  познато  је, да  је  према  Библији, Ноје  спасао  живи  свет  на  земли  уз  помоћ  чувеног  брода, арке . У  контексту  Зенлтеума , Нојева  Арка  се  трансформише  у  свемирски  брод, а  Брашованова  кула  представл)а  симбол  ракете, балканског  духа, Новог  Сада  и  Србије, која  ће  се  симболички  лансирати  у  космос  - публнку  позивамо  да  откријемо  како  постгравитацнјска  уметност  остварује  дијалог  са  васеленом . Централна  звучна  струісјура  биће  омаж  познатој  српској  композиторки  Јћубици  Mapuh, kojy ће  nевати  хор  оД  двадесет  певачаlактера, а  либрето  Пише  сам  Драган  Живадинов . Плато  Покрајинске  владе, Булевар  Михајла  Пупина, 13. јануар. 

ЦЕРЕМОШ4ЈА  ОТВАРАіА  СРПСКО  НАРОдно  ТјОЗОРИШТЕ  

Програт.ј  свечаног  onwapaHa Европске  престонице  кутлтуре  настоји  да  ПрИкажеразличцта  културолоијка , национајјна , којіфесионална , anu менмалимемска  н  генерацијска  преплитања  која  су  на  прво.ч  месту  карактеристична  за  Нови  Сад, у  іиирем  смислу  и  Војводину, ау  најиЈирем  контексту  и  за  Србију  ц  овај  део  Европе. Утом  раскршћу  се  сусрећу  многи  путеви: њихове  полазишне  тачке  су  сасви,.і  различите, некада  и  ПомПуно  супротсмавд,ене, чак  и  историјски  сукођл,ене. Кроз  Паж bцво  одабране  и  конципцране  елементе  умемничког  програма  Показујемо  да  су  мултикултуралност  и  мултиетнич 0 Понос  заједнице  и  њена  dіfferentіa ѕpecіfіca, док  заједнички  жИвом  умесмо  нуЈЈсносмц  и  толеранције  Постаје  тријумфрадосми , слободе  и  дириве  нотребе  за  преПлитањем . 
Вредносиј f систем  који  карактерЈшіе  Нови  Сад  2022 Европску  Престоницу  културе  је  сусрет  и  Прожимање  различитости, хармонјіја  хетерогеност u полифонија  уместо  какофоније , дијалог  и  интересовање  за  различитост . Протоколарuк  део  церемодије  отварања  у  Српском  народном  nозоришту  окуниће  званичнике  из  Европе  и  Србије, nредставнике  Европске  комисије, министре  културе  евроских  земал)а, представнике  бИвших, садаліњих  и  будућих  Европских  престоuuца  културем, амбасадоре, дипломате  и  друге. Сценски  рухопис  свечаног  отварања  лриказаће  гіоменуге  вредности  кроз  елементе  који  у  својој  појавности  не  делују  Сродно  и  спојиво, али  кроз  Тачке  уметничког  програма  nоказују  да  истовремено  могу  да  функідионијіју  заједно  и  дају  нови  неочекива  резултат  као  када  се  у  музичкој  полифонији  укрсте  теме  које, иако  nојединачно  несродне, тек  спојене  уједну  целину  творе  аугентичлу , мопументалну  н  непоновл структуру . два  пнсма, два  календара, више  конфесија, више  традиционалних  мотива  у  везу, костиму  и  ликовности, различите  мелодије  и  хармоније  у  музичком  наслеђу, неколuко  језика  и  њихове  специфичности  аугевтичан  вокабулар  покрета  различитих  плесних  наслеђа, различите  субкултуре  u културе  заједно  чине  калеидоскоп  културе  у  којем  се  препјіuћу  елемени  који  се  



вечно  умножавају  у  огледалима, а  пред  гіубликом  увек  n
риказују  нове  рефлексије  и  бескрајне  

Нове  могућности . 

У  необичном  и  атракТивнОМ  
сцеНском  простору, који  ће  током  отварања  доживети  

траі-ісформацију  лублику  очекује  
осам  уметничкиХ  сценскИХ  слИка  

које  ће  дочарати  осам  

програмских  лукова  Европске  n
рестонице  купТуре  сеобеІ  као  темел  

ивтеракције  култура  

Будућност  Еврогіе  као  савременИ  свет  
посматран  очима  младИх; І ?хероиНеІІ  као  снага  жеиског  

стваралаштва  ?Ітврђава  мира  у  славу  
културе  п0МИрења  Калеидоскоп  културе  као  нова  

синергија  различитих  уметностИ 
 ?!дочекі ? као  симболичко  стапање  два  датума, два  времена, два  

пвсма; дунавско  Мореті  као  темеЈЂ  
креативне  опсесије  временом  и  простором  

и  изградњом  

мостова  између  различИтих  светова  
кроз  спајање  свuх  ансамбала  и  свих  елемената  

сценографије  

отварања  у  мост  који  спаја  две  обале. Музику  за  церемонију  компонује  
ваЈ1з  истаквути  уметник  

Борие  Ковач, док  режију  самог  догађаја  
потписује  Александар  николић . свечана  церемонија  

Европске  престониие  културе  - Нови  Сад 
 2022, 13. јануара  2022. 

нА  сЛАВУ  СЕ  НЕ  ЗОВЕ, НА  СЛАВУ  су  СВИ  ПОЗВАН
W 

Регистар  нематеријuлног  кулмурног  наслеђа  Уnеска  боГатијије  за  cpnciCy нородичну  славу  и  

мо  је  прво  културно  добро  из  Србије  
уписано  на  ту  листу. Нови  Сад, као  добар  домаћин , 

вођеіі  кри.І?атицом  ,,На  славу  се  не  зобе, веh су  на  славу  свu нозвани  сједне  стране , а  с  друге  

смране  вођен  својuм  нринципом  интеркултурuлНостu врама  ісултурниХ  сманuца  отвара  

комшијама , нријамеама  ужој  и  широј  
нородици , без  обзира  на  веру  и  нацију , да  своји.и  

прuсуством  увеличају  овако  битан  догађај, један  од  најбимнијих  догађаја  
у  годишњем  

циклусу  једне  српске, православне  породице. Програ?.1 се  односи  на  обележабање  
СЈL4ВЕ  

(Светu Василије  Велики) у  свuМ  културним  станицама  и  културном  
центру  Новог  Сада  14. 

и  15.јануара  2022. године  са  цИіbем  да  сеукаже  на  значај  очувања  
нематерuјuлног  кулмурног  

наслеђа  

Негујући  изворнИ  облик  славе, славска  свечаност  почиње  14. јануара  обредом  освештавања  жита, 

резањем  колача  и  молитвом . У  амбијевгу  куЛтурВИ  станнца  
овај  чин  пратИ  програм  црквевих  

хорова  који, изводећи  троnаре, овом  догађају  дају  свечаnу  ноту, какву  и  заслужује . Након  обреда  

освештања  жита, резаlbа  колача  И  молитве, кум  славе  приступа  , дизању  славе  
- ва3дравла  

слави. Свu присутни  приступају  славској  трпези  (
уз  неизоставне  васИлице), након  чега  следи  

програМ  пажЈbиво  одабраног  музичког  репертоар  
који  треба  да  представи  богато  музичко  - 

тамбурашко  наслеђе  свuх  народа  војводине  кроз  наступе  
осам  тамбурадlких  оркестара  н  осам  

црквених  хорова  (српски  буњевачки, шокачки  реnертоар  - вапев, традиционаЛва  музика  

Русина, Мађара, Румуна, Рома, итд). Поред  кума  славе, госте  ће  дочекuвати  и  nоздравлати  

девојке  и  момци  у  српским, словачким, мађарским , румуі-іскИМ, русииским , буњевачкНм  

шокачким , народнИм  ношњама. 

обележавање  сnаве  прати  изложба  Павела  Суровог 
 (Pavel Ѕuгоv) која  ће  лриказатИ  богатства  

различuтости  народвих  ношњи  свuх  варода  војводине  (Срба, Мађара, Русина, БуњеваUа, 

Іјјокаца, Румува), али  ће  презевтоватИ  и  леnоте  народниХ  ношњи  Срба  са  Косова  и  
Метохије, те  

из  централне, западве, јужне  и  uсточне  Србије . Ова  изnожба  представѕ bаће  једИнствеиу  

сценографију  свиХ  осам  nростора  у  којима  се  
програм  Слава  реализује. Желимо  да  са  поносом  

uстакиемо  Мултихултуралност  војводине  
и  прикажемо  да  су  ва  једној  српској  славн  

радо  виђени  

гостИ, управо  наше  комшuје  и  суграђани  различите  вере  и  
национаnне  тірипадности , чији  

идентитет, префињено  и  живописво, прuказују  фотографије  Павела  Суровог . У  складу  са  тим, 

свака  Сnава  (културна  ставица) имаће  као  nочасНе  госте  представнике  једног  Културво-

уметничког  друштва  мањИнске  националне 
 заједнице  из  Новог  Сада  и  околиве. 

Наредвог  дана, 15. јавуара, nозивамо  Новосађане  и  
све  госте  на  презентацију  гастровомског  

наслеђа  војвођавскиХ  народа  и  
традиције  која  се  огледа  кроз  вештине  старнх  завата  

која  ће  бuти  

реализована  поставком  штандова  на  
просторима  око  куnтурних  станица  и  на  платоу  католичке  

порте . деца, као  будући  и  најважвији  
преносиоџи  културвог  наслеђа, чланови  фолклорних  

ансамбала  културНоуметничкиХ  друіlЈтава  са  територије  Града  Новог  Сада  и  околИне, приредиће  



програм  који  гјрезентује  улогу  деце  у  зиМскоМ  циклусу  обичаја  (коринђање, пијукање, материце, 

оци, вертеп  итд), са  једнс  страве, док  ће  са  друге  стране  презентовати  хорску, вокалну  и  
инсгрументалну  традицију  прилагођену  њиховом  узрасту. Организатор  Славе  су  фондација  
Нови  Сад  2022. и  нВо  еојог  medіa. Културне  станице  у  Новом  Саду  и  зониО2ј  и  Културни  
центар  града  Новог  Сада, 14. и  15. јануар. 

зА  ЈЕДАН  ДРугАчиЈи  ДОЧЕК... 

У  оквиру  тнтуле  Европске  престонице  културе, прослава  Нове  године  је  Дочеком  
превазиціла  нuво  забаве  и  постала  културни  догађај. дочек  је  обележен  и  
препознатливим  визуелним  идентитеnwм, креираним  од  стране  врхунскuх  стручњака  из  
ове  обласми , који  прати  сваки  од  наступа, али  и  доприноси  nрепознапtІbивости  дочека  
као  бренда. Уочи  и  након  свечаносми  отварања  Европске  престонице  културе, на  
различитим  локацијама  у  граду  одвија  се  низ  културних, музичких  и  умемнuчких  програма  
који  кирактеришу  добри  дух  дочека  

12. јаnуара  очекују  нас  WARM UP КОНЦЕРТИ  на  више  локација  у  граду  на  којима  ће  
наступити  локални  уметници-бендови  и  тако  најавили  почетак  године  титуле  која  званично  
почиње  13. јаиуара  програмом  у  Српском  народном  позоришту, великим  догађајем  на  отвореном  
као  и  концертима  на  више  десетина  локација. идеја  је  да  12. јануара  представимо  Нови  Сад  кроз  
музику  И  на  тај  начин  загрејемо  Новосађаие  и  госте  за  оно  што  их  очекује. На  више  отворених  

локација  у  граду  наступиће  новосадски  бендови  и  тако  загрејати  атмосферу  за  церемонију  
отварања  којаје  13.јануара. Оргавизатор : Іnbox удружење. 

13. јануара  током  програма  ПРОСЛАВЕ  7230. ГОДИHЕ  спајањем  две  уметности, визулне  и  
извођачке, Нови  Сад  ће  угостuти  преко  педесет  уметника  из  земње, Бвропе  н  света, који  ће  
наступити  у  несвакидашњим  просторима  и  тако  употпунити  прославу  почетка  године  титуле  
Европске  престонице  културе. Ово  је  пројекат  који  се  реализује  већ  три  годиие  са  цињем  да  
постане  легат  града  Новог  Сада. До  садаје  наступило  преко  300 уметника  из  земл.е  и  Европе, а  

у  години  титуле  цнл  је  да  тај  број  премашимо . Своје  учешће  до  сада  су  потврдuли  Karmіnjo, 

Раде  Шербеџија  и  западни  колодвор, Aіfavіі, Chryѕta ВеІІ  и  многи  другu извођачи . 

Њубав  је  велика  европска  тема  која  нас  од  автике, преко  средњег  века  води  до  модерног  доба. 

Део  великог  мита  о  лубави  је  и  животна  прича  о  Јовану  Взіадимиру , средњовековном  владару  и  

првом  српском  свецу, која  је  вековима  је  инспирисала  многе  уметнике: књижевнике , драмске  

лисце, песнике. Маестро  Стеван  Дивјаковиh је  за  Српско  народно  позориште  налuсао  

оригиналну  оперу  ВЈIАДИМИР  И  КОСАРА  инспирисану  овом  причом  о  срећној  лу6ави, 

чија  ће  премијера  бuти  изведена  13. јануара  2022. године  на  Великој  сцени  Јован  Ћорђевић  у  
току  јубиларне  75. године  од  оснивања  Опере  СНП-а, а  после  свечане  церемоније  отварања  

Европске  престонице  културе. У  пројекту  учествују, заједно  са  Оркестром  Опере  CHn-a, u 

музичари  региона  и  држава  члаиuца  Европске  уније. 

У  оквиру  пројекта  ИОВОСАЋАНИ  БИРАЈУ  музеј  постаје  отворено  место  у  којем  посетиоци  
постају  кустости . Познати  Новосађани  и  Новосађанке  из  разлuчитих  области  културног, научног  

и  привредног  сектора  који  на  разлuчите  начина  доприносе  квалиету  града  Новог  Сада  имаће  
прилику  да  играју  улогу  кустоса  и  да  одаверу  дела  која  ће  бити  изложена  у  Галерији  Матнце  
српске. Натај  начин, сами  грађани  исказују  свој  став  о  себu и  граду  Новом  Саду, штоје  одлuчна  

прилика  за  промену  начина  презентације  културног  наслеђа. Галерија  Матиіде  срлске, 

25.12.2021.-З  1.12.2022. 

У  нашuм  програмима  мuслили  смо  и  на  најмлађе: опера  за  децу  ЧАРДАК  НИ  НА  НЕБУ, НИ  

ИА  3ЕМЈБИ  у  интерпретациј u Удружења  уметника  ••Вuсоко  Ц  биће  изведена  у  једној  од  
културних  станица  13. јануара  2022. године. Hnauupaua прича  биће  обликоваuа  у  четири  велике  
слике, у  току  којих  ће  no први  пут  у  форми  опере  бuти  испричана, отпевана  и  одсвирана  



випіевековна  народна  приповетка. Најмлађа  публика  ће  имати  прилику  да  се  кроз  интераіпивно  
учествовање  упознаје  сајунацима  приче, митологијом  и  да  својим  навијањем  помогну  да  силе  
добра  победе  силе  зла. 

Кроз  музичку  радионицу  ,,3ВучНи  СНОП  (ЅOUNDBEAM) уз  помоћ  нових  технологија  
особама  са  инвалидитетом  је  омогућено  креативно  бавњење  музиком  по  најсавременијим  
светским  стандардима  и  методама  из  те  области, као  и  њихово  активно  учеінће  у  културном  
животу  шире  друштвене  заједнице. Оркестар  ,,Добри  зБуди , који  је  саставни  део  музичке  
радионице , одржаће  у  оквиру  дочека  заједнички  концерт  са  бендом  Лубичице . Нова  зграда  
школе  Милан  Петровић  на  Новом  насеЛу; угао  улица  Бате  Бркића  и  Селачких  буна, 13. 
јануар. 

ВРЕДНОСТ: 

Тачка  ,,21. УНИК  (уметност, наслеђе  и  ултура),  мења  се  и  гласи: 

,,21. YHHk HPOrPAM (уметност, наслеђе  и  култура) 
(ЕХ. НОА) 

УНИК  програм  је  осмидјлен  као  програм  континуираног  образовања  суграђана  из  
домена  културног  наслеђа, културе  живњења, опште  и  културе  коришћења  слободног  времена, 
без  обзира  на  њихов  узраст  и  ниво  образовања. Цил  програма  је  приближавање  културних  
вредности  грађанима  кроз  интерактивне  садржаје.  Поред  тога, у  оквиру  уНиК  платформе  
гтланирани  су  и  стручни  програми  који  ће  се  бавити  положајем, доприносом  и  значајем  српског  
наслеђа  у  европском  контексту, европским  наслеђем, као  и  међусобним  условленостима  и  
резтацијама. Програм  се  реализује  кроз  следеће  активности : предавања, радионице  за  децу  и  
родителе, едукације  и  публикације  из  српског  и  европског  наслеђа  и  уметничких  дисциnлина  и  
праваца, едукације  из  домена  уметничких  и  старих  заната, изложбе, стручна  вођења, 
хуманитарне  активности , трибине  о  култури  живлења  и  значају  уметности  у  свакодневном  
животу, предавања  из  области  савременог  стваралаштва, сарадња  са  институцијама  културе  и  
образовним  установама  итд. 

У  оквиру  УНЈН( програма  у  2022. години  планирана  је  реализација  две  програмске  
целине  - ,,Са  лутком  кроз  наслеђе  и  ,,дани  примењене  уметности  у  Новом кроз  следеће  
активности : 

• Радионице  лугкарства  
• Стручна  предавања  
• Изложбе  
• Хуманитарна  акција  
• Каталог  

НАШ  ДУНАВ  
- мозаик  од  облугака, ѕіte ѕресјk - 

ЗА  ПРОГРАМСКИ  луК  ,,ДУНАВСКО  МОРЕ  
август  2022. 

Културни  центар  Новог  Сада  
ГјУ  ,,Радосно  детињство  
Галериј  а  ,,Бел  Арт  
,,Dortmunder доргмунд  



1. Фаза  - рад  с  децом  
Културни  цевтар  Новог  Сада  и  ГІУ  ,,Радосно  детињство  оД  20 1 8. године  имају  потписан  

споразум  о  сарадњи . Сарадњаје  започета  гіројектом  ,,Мозаик  оД  боја  и  речи , чијије  први  циклус  
трајао  од  септембра  201 8. до  фебруара  2020. године . 

Пројекат  подразумева  ивтерактивне  ликовно-едукативне  радионице  за  децу  
предшколског  узраста . У  првом  циклусу  радионица  тема  је  била  ,,Шта  највише  волим  у  свом  грду7, где  су  малишаии  на  задато  питање  одговарали  кроз  кратку  причу  коју  су  илустровали  
цртежом. Цил  задатка  био  је  да  се  код  деце  пробуди  свест  о  Новом  Саду  као  будућој  престоници  
културе, о  томе  у  каквом  граду  живе, шта  их  све  окружује, које  су  то  вредности  које  налјем  
животу  дају  смисао, да  се  развије  критичко  и  самостално  мијпњење  код  деце, посматрање  в  
промишњање  о  окружењу  и  њиховој  улози  у  друштву. 

други  циклус  нод  називом  ,,Наш  дунав  биће  посвећен  екологији  и  заштити  животне  
средиие . Реалнзоваће  се  у  оквиру  Европске  престонице  културе . Тема  ће  бити  дунав, као  наіпа  заједниtжа  река, заједничко  природно  и  историјско  богатство  европске  цивиЈіизације  и  вечне  
уметнкчке  инспирације . Радионице  би  трајале  годиву  дана: од  јуна  2022. до  јуна  2023. године. 
Започело  би  се  са  овлајн  радионицама , а  ако  и  када  услови  дозволе, радиовице  би  се  одржавале  
ужнво . Састојале  би  се  из  два  сегмента: nрво  би  наши  предавачи  кроз  кратак  увод  прилагођено  
узрасту  деце  причали  о  значају  очувања  и  заштите  природе, чувању  ресурса, улози  коју  човек  има  у  очувању  природних  богатстава. Причали  бн  им  о  дунаву  као  реци  која  нас  повезује, о  
земњама  кроз  које  лротиче, о  бuзБном  И  животињском  свету  који  у  њему  обитава, о  еколошкој  
угрожености  тих  врста, загађевости  воде, о  симболuди  камена  на  ком  ће  се  креативно  
изражаватн , о  важности  очувања  биодиверзитета  и  микроекосистема  због  којих  неће  вадитu 
камење  из  дунава, него  ће  радuти  на  облуцима  набавњеним  из  каменолома, како  ве  би  овим  
пројектом  пореметнли  живот  бића  која  живе  у  и  око  дунава . Потом  би  им  објаснили  на  које  се  
све  начине  порука  може  исказати  (кроз  реч, поруку, облик, симбол, боју, гест). други  сегментје  
практичnu део, када  ће  свако  дете  на  камену  наnисати  unu насликати  своју  импресију  о  дуваву  
и  очувању  његовог  6илног  и  животињског  света. 

2. Фаза  - рад  на  иозаику  и  видео  раду  (филму) 
Нови  сегмент  нашег  пројекта  који  ће  започети  у  години  титуле  јесте  уклучивање  

визуелних  уметuика  у  финалиом  делу  пројекта  и  давање  нове  дuмензије  уметничком  изразу  кроз  
интеракцију  дечјег  стваралаштва  и  уметничког  обликовања  и  осмишлавања  nростора . Од  камења  насталог  током  годину  дана  рада  са  децом, уметвик  из  Немачке , земње  дунавског  тока, из  града  Дортмунда  који  ће  бнтu на  резиденцијалном  боравку  у  Новом  Саду, направиће  мозаик  
монуметалних  димензија  4.Зм  х  2.45м, који  ће  бити  мовтиран  у  холу  Културног  центра  Новог  Сада  (евентуално  на  некој  другој  локацији  коју  бисмо  договорили  са  Фондацuјом  2022). Уметнuк  ће  бuтиједан  од  чланова  дортмундске  групе, ког  ћемо  одабрати  заједно  са  председником  Групе  Александером  Полом. На  одлуку  да  позовемо  уметника  из  Дортмунда  одлучили  смо  се  uз  више  разлога. дортмунд, поред  тога  што  је  град  побратим  са  Новим  Садом, међу  првима  је  дао  подршку  Новом  саду  на  путу  ка  Европској  престоницu културе. Са  члановима  дортмундске  групе  галерија  ,,Бел има  вишегодишњу  сарадњу. Чuтав  процес  настајања  - од  ослuкавања  камена, креирања  мозаика, процеса  стварања  и  његове  монтаже, баће  докумевтован  кроз  видео  рад, који  ће  заједно  са  мозаuком  остати  као  документ  и  легат  нашег  заједниtжог  пројекта . 

З. Фаза  
- рад  на  мозаику, презентација  и  откривање  Мозаика  

Уметник  из  дортмунда  ће  боравuти  у  Новом  Саду  током  августа  2022. године  где  ће  радuти  на  мозаику  од  облутака  која  су  деца  uз  ,,Радосног  детињства  претходно  осликала  на  радионидама  које  ће  се  реализоватu током  ове  и  у  nрвој  половиии  следеће  године . У  току  рада  на  мозаикууметнику  ће  бити  обезбеђена  стручна  подршка  асистеuта  који  има  искуства  у  раду  са  техником  мозаuка. Откривање  Мозаика , презевтација  пројекта, брошуре  и  пројекција  видео  рада  би  бuлu реализовани  кроз  мултумедијални  догађај  у  августу  2022. uсnред  КЦПС, у  Лuковном  



салону  где  ће  бити  јіоставлена  аугорска  изложба  
уметиика  који  ће  радити  на  мозаику  и  холу  

КЦНС  где  ће  бити  монтиран  мозаик  у  оквиру  програмске  
целине  ,,дунавско  

4. одрживост  пројекта  
Сарадња  између  Културног  центра  Новог  Сада  

и  IТУ  ,,Радосно  детињство  започета  је  

2018. године. Свакс  године  са  другом  темом  и  другим  видом  
уметничког  изражаја  реализујемо  

активности  за  децу  које  имају  за  цијЂ  развој  дечјег  
стваралаіuтва, укзЂучивање  деце  у  креирање  

културних  садржаја  и  активности , боњу  видњивост  дечјег  доприноса  укупној  
културној  сцени. 

У  складу  са  стратегнјом  културног  развоја  
Новог  Сада, а  с  акцентом  на  унапређење  дечје  и  

омладинске  културе, у  овиру  овог  пројекта  који  би  се  
реализовао  у  годиНи  титуле  лроширИли  

смо  іірограм  - у  смислу  садржаја  и  приступа  - како  
бисмо  се  приближили  деци, од  њих  створнли  

нову  публику, а  њима  приближили  и  на  адекватан  начин  представнли  
уметност  и  културу. Поред  

овога, цил  пројекта  је  и  афирмација  визуелних  уметника  
млађе  генерације , који  ће  у  овом  

пројекту, поред  личне  афирмације  и  видњивости  свог  
дела, иматијединственУ  прuлику  да  у  свом  

раду  користе  елеМенТе  дечјег  стваралапЈтва, 
што  ће  њима  лично  донети  прилиху  да  своју  

креативност  и  промипіњање  изразе  на  нов  начин, а  као  резултат  ће  настати  дело  које  ће  по  својој  

концепцији  бити  ориГннално  и  јединствено . 

После  године  титуле, пројекат  би  се  наставио  у  истом  
облику: рад  са  децом  на  одређену  

тему  из  домена  културе, наслеђа  и  европских  вреднсти . Потом  ће  млади  уметник, домаћи  unu 

страни, са  елементима  насталим  у  току  рада  са  децом  
креирати  уметничко  дело  које  ће  красити  

одређени  део  града. Сваке  године  ће  Нови  Сад  добити  уметничко  дело  у  
виду  мурала, мозаика, 

таписерије , ѕвтееt атt-а, инсталације , илустроване  књиге  итд. 

Овим  пројектом  отварамо  једно  ново  поглавле  у  уметничком  
жuвоту  града, где  ћемо  

Нашим  суграђанима  у  јавним  просторима  представити  и  
приближнти  уметност  најмлађих  у  

симбиози  са  савременим  аугорским  изразима  уметника! 

ДЕЦА  Од  ХЈјЕБА  - СУHЕРМОЋШІ  У  ЕЂШЕГУ  

ЗА  гЈРОГРАМСКи  ЛУК  ,,ДРУГА  EBPOHA EHE 2022 

Супермоћни  у  Еђшегу  је  пројекат  понихао  из  дуГогодишњег  
искуства  у  радионичарском  раду  са  

децом  и  омладином  које  Културни  центар  Новог  
Сада  реализује  у  Еђшегу  још  од  2017. године. 

Радионице  за  деду  и  омладину  су  први  коптинуирани  програм  
са  којим  је  стара  стрелана  Еђпіег  

- Јединство  започела  свој  нови  културни  живот. Оне  су  биле  један  од  првих  програма  са  којим  је  

Културни  цеHтар  Новог  Сада  активно  креuуо  у  реализају  програмских  аЈпивности  које  

доприносс  децеитрализацији  културних  садржаја  који  се  
измештају  из  центра  града  и  установа  

културе  на  нове  локације  и  нове  објекте  којима  се  мења  
или  nрuлагођава  намена  у  складу  са  

културном  стратегијом  rрада  Новог  Сада  Специфичност  радионuџа  од  самог  почеткаје  њихова  

инклузuвност  јер  у  њима  поред  надарене  деце  једнако  учествију  деца  
из  дечјег  села, деца  из  

ромских  насења, Центра  за  социјални  рад  и  хранитезЂских  породица. Година  првогјубилеја  када  

радионичарске  активностН  прославњају  5 година  успешног  рада  се  поклопила  са  годином  тнтуле  

Европске  престонице  културе. То  намје  бuла  инспирација  да  креирамо  посебан  програм  где  ћемо  

са  уметнидима  и  nубликом  поделНти  uЈта  смо  све  за  
ових  5 година  постиГлu у  раду  са  децом  и  

омладинОм . Спојићемо  афирмисане  уметнике  и  децу  у  
креативним  стваралачким  процесима, 

приказати  и  демонстрират H начине  рада  из  развих  ликовних  техннка. организоваhемо  прву  

инклузивну  ликовиу  колонију  која  ће  у  аутентичном  амбијенту  
КС  ,,Еђшег  постати  место  

сусрета  за  визуелне  уметнике  и  даровuту  децу  без  Обзира  на  соцuјалнu статус. У  програму  ће  

учествовати  и  уметни Lіи  који  су  некада  били  пггићенНци  Дечјег  села  као  и  
уметници  који  

припадају  некој  од  специфичних  rpyііa попут  уметника  Мuлоша  Ненадовића  оболелог  од  

аутизма  чuји  радови  у  гилини  ће  бити  представЈЂени  на  његовој  
аугорској  изложби  у  оквиру  

програма. 



Програм  

- Ликовнаколонија  
- Ликовно-едукативне  радионице  
- іНкола  акварела  
- Радионица  ,,Гијјс  и  глина  
- Аугорска  изложба  Милопја  Ненадовића  
- демонстрација  рада  у  глини  

ВРЕДНОСТ  : 4.257.902,00 

Тачка  ,,24. АКТиВНосТи  РЕДОВКЕ  дЕлАтНости  Мења  се  и  гласи: 

,,24. АКТИВНОСТјј  РЕдОВкЕ  дЕлАтности  

ТРОШКОВИ  РЕДОВнЕ  ДЕЛАТНОСТјј: 

• трогіікови  икупа  имовине  и  оnреме  120.000,00 дин. (КТО-4216) 
• трошкови  службених  путовања  у  3емли  133.575,00 дин. (КТО-4221) 
• остали  трошкови  транспорта  10.000,00 дин. (КТО-4229) 
• трошкови  административних  услуга, административне  услугеј .000.000,ОО  дин. (КТО-4231) 
• трошкови  компјутерских  услуга  (планирани  су  тропјкови  за  софтвере  рачуноводствен uх  програма, дизајна, ликовне  делатности, израда  сајта  програма  и  пројеката  Културног  центра) 940.000,00 дин. (КТО-4232) 
• трошкови  услуге  образовања  и  усавршавања  запослених  100.000,00 дин. (КТО-4233) планирани  су  трошкови  за  усавршавање  запослених  из  области  менаџмента, ликовне  делатности , области  јавних  набавки, приступ  ЕУ  фондовима  
• троінкови  услуга  информисања  1.450.000,00 дин. (КТО-4234) 
• трошкови  стручних  услуга  (трошкови  правних, финансијскuх  и  осталих  стручних  услуга  хуМанистичхнх  наука) 7.802.505,00 див  (КТО-4235) 
• тропікови  репрезентације  862.517,00 дин. (КТО-4237) 
• трошковн  осталих  олштих  услуга  (трошкови  обезбеђења  КЦНС, културних  станица, концертне  дворане, опцјте  услуге  итд.) 1.352.785,00 дин. (КТО-4239) • специјализован  услуге  (израда  акта  процене  ризика  у  заштити  лица  и  имовине  и  пословања  КЦНс  - културне  станице, концертна  дворана) 146.000,00 дин. (КТО-4249) • трошковн  административног  материјала  350.000,00 дин. (КТО-4261) планирани  су  трошкови  канцеларијског  Материјала , био-декорација , расходи  за  радну  уннформу  
• трогпкови  Материјала  за  образовање  и  усавршавање  запосленuх  380.000,00 дин. (КТО-4263) 

планирани  су  расходи  за  стручну  лнтературу  запосленuх  и  Іптампа  
- дневне  новине  • трошкови  Материјала  за  саобраћај  500.000,00 дин. (КТо-4264) 

• трошкови  материјала  за  одржавање  хигијене  600.000,00 дин. (КТО-4268) инвентар  за  одржавање  хигијене, хемијска  средства  за  чшдћење  
• трошкови  материјала  за  посебне  намене  320.000,00 дии. (КТо-4269) трошкови  потрошног  материјала, рез. делови, алат  и  инвентар, материјали  за  посебне  намене, заштитне  Маске, дезuфицијенси  итд. 

ВРЕдИОсТ:16.067.382,ОО  
Накнаде  члановима  управног  и  Надзорног  одбора  планиране  су  у  Висини  од  330.000,00 динара  (КТО-4235) и  150.000,00 динара  (КТО-4161). 



Тачка  ,,26. HHBECTu uJE, мења  се  и  гласи: 

,,26. иВЕСТшил  

i. гЈлавирана  је  набавка: комуникаџионе  опреме  телефонскв  
апарати, рачунарска  опрема, 

штамлачи  електровска  олрема, фискалне  касе  
и  пратећа  електронска  опрема  за  електронску  

и  

опЊе  лродају  улазниlІа , опрема  за  озвучење  и  расвету  опреме  за  
домаћинство  и  намеінтај . 

ВРЕДНОСТ  2.400.000,00 динара  

2. планирана  је  набавка  опреме  за  културу,музвчки  ииструменти , јлтафелаји , рамови  

опрема  за  простор  културних  станица , опрема  за  музичке, филмске  и  лозоришНе  просторе . 

ВРЕДНОСТ  4.300.000,00 дииара  

З. Нематеријална  имовина, набавка  књига  и  откуп  аугорсквх  права  
из  области  издавачке  

делатности  , набавка  лиценци  за  рачунарске  програме, 
фискалну  касу  и  софтвер  за  електронску  

продају  улазница. 

ВРЕДHОСТ  700.00u,00 
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ГV. Ову  одлуку  доставити  Скупштини  Града  Новог  Сада  ради  добијања  сагласности . 



HРЕГЛЕД  дЕЛА  дТОГРАМА  РАДА  КУЛТУРНОГ  ЦЕНТРА  Новог  САДА, 
НОВИ  САД  ЗА  2022. ГОдІјНУ,  KOJH CE MEIbA 

i општи  ДЕО  
2. УКУГШО  ПЛАдHРАНА  СРЕДСТВА  ЗА  2022. ГОД[ШУ  

до  износа  укупно  планираних  средстава  (прихода, примања, расхода  и  издатака) 
у  Предлогу  дошло  се  на  основу  анализе  извршења  плана  за  2021. годину, анализе  
извршења  nлана  у  периоду  од  1. 1. до  30. 9. 202 1. године  и  извршене  процене  могућих  
остварења  за  2022. годину. 

1) планирани  прихоДи  и  примања  за  финансирање  рада  установе  за  2022. 
годину  састоје  се  из  следећих  средстава: 

- Приходи  из  буџета  града  209.504.417,00 
- Сопствени  nриходи  7.119.420,00 

УКУГјНО: 216.623.837,00 
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ГРАНСФЕРИ  
од  других  
НИВОА  
апсгu 
ИЗВОР  07 

НЕРАСПОР  
ЕЂЕНИ  
ВИШАК  
пРИХОДА  
И  
ГIРИМАЈ*.А  
ИЗ  
РАНИЗиХ  
ГОДИНА  
uзворјз  

НЕУТРОШЕ  
НА  
СРЕДСГВА  
дОНАЈIНЈА  
,ПОМОЂИ  
И  
ТРАНСФЕР  
АиЗ  
ПРЕТХОДН  
их  
ГОДННА  
НЗВОР  15 

СОПСГВЕНИ  
ПРHХОДИ  
ИЗВОР  04 

НЕРАСПОР  
ЕЋЕНИ  
ВиШАК  
HРИХОдА  
И  
flРИМАЊА  
ИЗ  
PAJ*UHX 
гОдинА  извогіз  

УКУHHА  
СРЕДСТВА  

411 28.677.182,00 1.988.523,00 30.665.705,00 

412 4.631,365,00 321 147,00 4.952.5I2,00 

413 338.363,00 109.900,00 448.263,00 

414 i,490.000,О0 200.000,00 ј .690.000,О0 

415 594.602,00 5.000,00 595.602,00 

416 l.162.000,00 0,00 1.162.000,00 

421 46.889.449,00 850,000,00 47.749.449,00 

422 975.835,00 120,000,00 1.095.835,00 

423 84.990.495,00 i,768,150,00 86.758.645,00 

424 26.096.180,00 936.700,00 27.032.g80,00 

425 4.948.946,00 ј 0О.000,00 5,048.946,00 

426 5.520.000,00 16О.0О0,00 5.680,400,00 

444 10.000,00 10,000,00 

463 580.000,0О  580.000,00 

482 100.000,00 100,000,00 200.000,00 

483 100,000,00 
. 

100.000,00 

485 
511 

512 1.800.000,00 350.000,00 2.150,000,00 

515 600.000,00 IО0.000,00 700.ООО 00 

209.504.417,00 7.119.420,00 216.623.837,00 



11 ПРОГРАМСКЕ  АКТИВНОСТИ  

1. АКТИВНОСТИ  МУЗІТЧКЕ  РЕДАКЦИЈЕ  

Музички  програм  Културног  центра  Новог  Сада  у  2022. садржаће  одређене  
новине, јер  ће  се  тада  реализовати  npojeіnu којима  ће  се  Нови  Сад  представити  као  
Европска  престоница  културе  2022. године. 

Како  се  неколико  музичких  пројеката  налази  у  бит  буку  наше  ЕПК, неопходно  је  
да  се  у  2022. години  обави  низ  припрема  за  реализацију  поменутих  лројеката . То  је  у  
првом  реду  пројекат  ,,Братски  џез  оркестри  Европе  (шири  наслов) u The Eaѕt-Weѕt 
Еитореап  Danube Jo.zz Огсhеѕtта  Tw іnѕ  2022. Поменути  пројекти  су  детањно  
образложени  у  наративном  као  и  у  финансијском  делу  Плана  рада  за  2022. Под  истим  
ширим  насловом  ,,Братски  џез  оркестри  Европе  налази  се  и  пројекат  The Danube Youth 
Bіg Band, као  и  концерт  Jumbo Bіg Band-a. Пројекат  Летња  џез  академија  Нови  Сад  
дорtіиіунд  такође  се  налази  у  бит  буку. На  предлог  Фондације  Нови  Сад  2022 један  део  
Новосадског  џез  фестивала  подржаваће  Платформу  из  бут  бука  ,,друга што  
подразумева  посебну  финансијску  лодршку  Фондације . 

Некu од  пројеката  су  на  одређен  начин  прешли  у  руке  Фондације  Нови  Сад  2022, 
као  што  је  делом  из  тога  настао  фестивал  НЕО, у  великој  мери  измењен  и  преименован  
музички  догађај  у  односу  на  почетни  и  биће  реализован  2022. године, делимично  и  у  
сарадњи  са  Културним  центром  Новог  Сада. Други  такав  пројекатје  Џез  Маратон, којн  
се  издвојио  из  Новосадског  џез  фестивала  као  посебан  фестивал, што  нам  је  посебно  
драго, јер  ће  моћи  самостално  да  се  развија  и  шири  своју  позитивну  енергију  међу  
градовима  који  су  били, који  јесу  и  који  ће  бити  Европске  лрестонице  културе. У  
сваком  случају, без  обзира  на  то  о  којим  се  све  догађајима  ради, а  који  се  налазе  у  бит  
буку, веомаје  важно  да  се  припреме  лројеката  и  њихова  реализација  за  2022. предвиде  
Планом  рада  Куліурног  центра  Новог  Сада. 

* 

Осим  пројеката  који  се  налазе  у  бит  буку, у  Hлану  рада  Редакције  музичког  
програма  налазе  се  и  други  нови  предлози , који  су  настали  као  лепа  последица  истог  
цијЂа  - да  се  у  2022. реализују  музички  догађаји  за  које  у  протеклим  годинама  није  
било  финансијских  услова. 

Редовна  концертна  делатност  Културног  центра  Новог  Сада  ће  се  реализовати  
кроз  циклусе  као  што  су  Павиіbон  музике, Озвучавања, Поuово  са  вама, а  осим  
поменутих  и  кроз  два  циклуса, која  су  се  потврдила  кроз  време, као  што  су  Нови  звучни  
простори  u Jazz метроном  и  др. 

У  2022-2022. години  планира  се  отварање  новог  циклуса  под  називом  
Новосадски  музички  кругови, који  ће  делом  бити  реализован  ван  Новог  Сада  н  ван  
граница  Србије, а  другим  делом  у  другим  градовима  наше  земЈЂе. 

Hлан  је  да  рад  Редакције  и  у  2022. години  подразумева  укњучивање  
реномираних  музuчких  стваралаца  и  педагога  који  ће  се  појавити  у  функцији  аутора  
појединих  пројеката  или  програмских  целина  што  бu се  могло  pehu - u y својству  
госта-уредника. 

део  музичког  програма  биће  остварен  у  сарадњи  са  градовима-побратимима  
Новог  Сада  - са  дортмундом , кроз  лројекат  под  називом  Летња  џез  академија  Нови  
Сад  —дорпtмунд, која  ће  се  одржати  од  17. до  24. јула  2022. године, а  део  кроз  учешће  у  
пројектима  других  rрадова  са  којима  Град  (и/или  Покрајнна) има  посебне  везе, као  што  



је  регион  Умбрија  у  Италији, сарадња  са  музичким  уметницима  из  Крања, из  
Словеније . Ако  се  створе  услови, бар  један  пројекат  биће  део  сарадње  са  дунавским  
бироом  и  градовима  који  леже  на  обалама  реке  дунав. Истовремено  када  се  буде  
реализовала  Летња  џез  академија  Нови  Сад  - дортмунд  биће  формиран  The Danube 
Youth Bіg Band, интернационални  пројекат, са  аудицијом  и  учешhем  младих  музичара  
од  16 до  25 година  старости  - укупно  11 музичара  из  иностраних, партнерских  земал,а  
и  музичара  из  Новог  Сада, Београда  и  других  градова  Србије  и  региона, који  ће  
допунити  стандардну  формацију  биг  бенда, или  проширену  формацију, у  којој  ће  бити  
преко  20 музичара, а  за  који  је  потребно  обезбедити  додатна  финансијска  средства  у  
2022. години. Подразумева  се  да  би  оркестар  имао  по  два  наступа  у  2022. годинu. 
Унутар  плана  рада  бuће  доступан  посебан  сепарат  о  поменутом  пројекту, са  
финансијским  планом. 

Гјродукцијом  врхунских  културних  догађаја, улагањем  у  њихову  презентацију , 
знатно  се  може  допринетн  да  Нови  Сад  у  Европи  и  свету  буде  препознат  као  креатuван  
и  иноватuван  град. да  би  се  остварили  такви  културни  садржај  и, потребно  ј  е  увести  
извеснн  подстицај  у  стваралачким  културним  круговима, па  и  у  кругу  света  музичког  
стварадаштва . У  мерu у  којој  то  буде  доступно, Редакција  ће  настојати  да  пласира  
оригиналне  пројекте . Осим врхунскuх  културних  садржаја, неопходно  је  
пласирати  и  културие  вредности  Новог  Сада, Вој  водине  и  Републике  Србије  у  друге  
делове  Европе  u света. Овај  сегмент  програма  не  би  морао  да  се  односи  само  на  рад  
редакције  у  КЦНС. Наша  институција  би  требало  да  учествује  у  оваквнм  пројектuма, 
поред  других  инстuтуција. 

Програми  ће  бити  реалнзовани  у  одговарајућнм  ііросторима  - затворенuм, 
јавнuм, отвореним  н  полујавним , међу  којима  ће  бити  и  онuх  које  ћемо  по  први  пут  
музиком, то  јест  концертима, озвучити  и  отворити  за  посетиоце . део  ове  пажње  ће  
бити  усмерен  н  на  места  ван  епицентра  града. 

Свакој  нашој  међународној  сарадњи  музика  може  да  да  рам  и  покаже  слuку  
најлепшег  и  најболег  у  Новом  Саду, Војводнни  н  Србији. 

За  део  поменутих  активности  бuће  тражена  фuнанснј  ска  подршка  Минuстарства  
културе  и  информисања  Републике  Србије  и  Покрајинског  секретарuјата  за  културу, 
јавно  информисање  и  вере, али  и  других  минuстарстава  и  секретарuјата, како  бu Нови  
Сад  и  Новосађани  реалuзовали  своје  креативне  потенцијале  и  како  би  Новн  Сад  у  дугом  
периоду  био  и  остао  Европска  престоница  културе, за  нас, anu u за  Европу  н  свет. 

Редакција  ће  покушати  да  оствари  део  потребних  средстава  и  из  других  извора, 
путем  пријавливања  пројеката  и  догађаја  на  конкурсе  koju буду  доступнu, било  да  се  
ради  о  домаћим, иностраним, или  посебним  конкурсима  на  које  се  пројектн  uз  
Републике  Србuје  могу  прнјавливати, као  што  су  конкурсu амбасада  појединuх  држава, 
конкурси  поједuнuх  привредних  субјеката, сарадња  са  сличним  ннституцијама  у  
погледу  припреме  u реализације  пројеката, конкурсu прекограничне  сарадње  н  
европскu конкурси  у  сферu културе  итд. Јавлаћемо  се  и  на  конкурсе  који  се  расписују  у  
ЕУ. 

* 

Програм  

Цикјіус  
ГIАВиЈБОН  МУЗHКЕ  

Реалuзацнја  пројектаје  предвнђена  у  просторима  којс  бu тек  требало  ,,освојитн . 
Овај  пројекат  подразумева  реализацију  концерата  савремене  музнке  н  концерте  
врхунских  извођача  из  земле  и  иностранства, готово  свих  жанрова. Концерти  бн  билu 



реализовани  Током  фебруара, марта, априла  и  септембра, октобра  и  новембра  месеца. У  
случају  да  се  не  буде  могао  реализовати  у  новим  просторима  ,,освојеним  за  музику, 
поменутом  простору, биће  реализован  у  Културном  центру  Новог  Сада, Свечаној  сали  
Градске  куће, Синагоги, али  и  у  сваком  другом  простору  који  има  потребне  услове. 

10-11 концерата  

* 

Циклус  
Нови  звучни  простори  

Портрети  композитора  
Новим  звучним  просморuма  се  широј  јавности , у  низу  година, представлају  

композитори , наши  савременици , најновија  достигнућа  и  уметнички  домети  домаћих  и  
неколицине  иностраних  уметника, уз  стручни  и  научни  осврт  на  њихов  рад, аудио  и  
видео  презентацију  опуса  и  извођења  дела  уживо, у  мери  у  којој  то  прилике  и  
финансијске  могућности  дозволавају. Уредништво  ће  остварити  сарадњу  са  РТВ  
Војводина  (рад  у  студију, снимање  програма  за  ширу  јавност  итд.), Академијом  
уметности  у  Новом  Саду, Факултетом  музичке  уметности  у  Београду, Удружењем  композuтора  Војводине  и  Удружењем  компознтора  Србије, као  и  са  СОКОЈ. 

1-2 догађаја  

* 

Цијслус  
ОЗВУЧАВАЊА  

Пројекат/циклус  ће  бити  реализован  у  затвореним, јавним, отвореним  и  
полујавним  просторима, међу  којима  ће  битu и  они  које  ћемо  по  први  пут  музиком  
,,озвучити  и  отворити  за  посетиоце . 

1-2 догађаја  

* 

Пројекат  
WORLD - EіJROPEAN ЅTAGE 

Концерти  иностраних  звезда  рок, поп, world u џез  музике  
Поред  низа  музичких  свечаности  у  Новом  Саду, међу  којима  се  издваја  и  

неколико  незаобилазних  фестивала, још  увек  у  нашем  граду  не  постојu редовна  сцена  
на  којој  би  једном  у  два  или  три  месеца  гостовали  уметници  европског  и  светског  
ранга, а  који  припадају  рок, поп, world u џез  стваралаштву . Како  су  готово  током  целе  
године, а  посебно  у  летњем  периоду, уметници  из  Европе, али  и  они  са  других  
континената, на  турнејама, могуће  је  организовати  више  концерата, делом  у  отвореном , 
делом  у  затвореном  простору  - према  временскuм  условима  у  којима  се  концерти  
организују . Како  имамо  завидно  искуство  у  реализацији  међунардних, музичких  и  
других  догађаја, предлаже  се  да  се  у  2022. години  организују  концерти  овог  ранга, уз  
препіоставку  да  ће  и  други  организатори  културних  догађаја  у  граду  са  истом  
амбицијом  реализовати  интернационалне  музичке  догађаје  изван  већ  постојећuх  
ф  естивала. 

Време  и  услови  реализације  концерата: затворени  простор  - мај, септембар, 
октобар; отворени  простор  -јун,јул, август. 

3 догађаја  

* 



Циклус  
JAZZ METPOHOM 

Концерти  џез  ансамбала  
Џез  метроном  преко  тридесет  година  представ.іа  читав  низ  домаћих  и  

иностраних  музичара, извођача, аранжера, композитора, аутора  оригиналних  дела  овог  
музичког  жанра, уколико  за  то  има  финансијских  услова. Овај  део  програма  може  се  
посматрати  и  као  својеврсна  антологија  џеза, пре  свега  код  нас. Сигурно  је  да  he ce 
током  овог  циклуса  пласирати  и  ансамбли  који  су  по  свом  унутрашњем  саставу  
интернационални , у  којима  учествују  и  реномирани  музичари  из  наше  зем.іе. 

З  догађаја  

* 

Циклус  
пОнОВо  сл  ВАМА  

Концерти  сериозне  музике, а  извођачи  су  музичари  са  нашег  поднеб.іа, који  живе  и  
раде  у  Европи  и  другим  зем.іама  света  

Један  од  цијева  Редакције  јесте  одржавање  везе  и  представ.іање  музичара  са  
нашег  поднебјЂа  који  живе  у  другим  зем.іама, а  који  су  своје  школовање  и  уметнички  
рад  започели  у  Новом  Саду, или  у  нашој  зем.іи, који  су  на  многобројним  најпре  
домаћим, а  касније  иностраним  конкурсима, такмичењима  и  фестивалима  остварили  
високе  резултате, освојили  многобројне  и  значајније  награде. Концерти  које  смо  у  
претходним  годинама  реализовали, а  припадали  су  овом  циклусу, показали  су  
атрактивност  за  образовану  и  пробир.іиву  новосадску  публику. И  овог  пута, уметници  
ће  бити  у  прилици  да  представе  новосадској  публици  и  своје  најближе  сараднике, оне  
младе  уметнике  са  којима  у  простору  у  коме  данас  живе  и  раде  активно  наступају, који  
потичу  из  различитих  земања  Европе  и  света, уколико  концерти  нису  солистички . 

2 догађаја  

* 

РАДионицЕ  
Радионичарске  активности, потребне  и  готово  незаобилазне  у  раду  културних  

институција, биће  интензивне  онолико  колико  ће  се  прилика  остварити, или  ћемо  их  
препознати, и  преточити  у  својеврсну  културну  делатност, окренуту  ка  полазницима, 
учесницима  у  раду  радионица, али  и  према  широј  јавности, до  концертног  извођења. 
Посебна  пажња  биhе  поклоњена  најмлађој  популацији , што  због  упознавања  музичке  
уметности, што  због  стварања  нове  публике. 

2 радионице  

* 

Пројскат  
пОд  СЈАЈЕМ  3ВЕЗдА  

Пројекти  којима  се  обележавају  значајне  годишњице  врхунских  музичких  
уметника  Србије. 

2 пројекта  

* 



АКТУЕЈШОСТИ  - КАЛЕиДОСКОП  

У  оВом  циклусу  представићемо  домаhе  и  иНостране  уметнике  и  иове  пројекте  

који  својим  кВалитетом  и  садржајем  захтевају  
лосебну  пажњу, па  и  приоритет, а  који  се  

у  времену  лланирања  не  могу  преттlоставити. Овај  пројекат  преузела  је  фондација  Нови  

Сад  2022, а  Културни  центар  је  остао  јсдан  од  
сарадНика  пројекта. 

2 пројекта  

* 

ТНЕ  УОUГН  DANUEE BІG ЕА D 

(образожен  као  посебан  сепараТ  Плана  рада  за 
 2022. годину) 

The Danube youliі  Bіg Band део  је  лројекта  који  је  назначен  у  
бит  буку  Новог  

Сада  - Европске  престонице  културе  2022. године, под  ширим  насловом  ,,Братски  
џез  

оркестри  
Ліе  Danube Youth Big Band ће  настати  као  посебан  

интернационални  џез  

пројекат, врло  близак  Лемњој  џез  академији  
Нови  Сад  - дорммунд. Према  плану, 

требало  би  да  у  овом  оркестру  буде  1 1 музичара  из  иностранства . Нлан  је  да  у  овом  

оркестру  буду  и  млади  Музичари  из  Новог  
Сада, Београда  и  других  градова  Србије, који  

ће  проћи  аудицију  и  і1остати  чанови  
The Danube Youth Bіg Band-a. 

планирано  је  да  овај  оркестар  младих  џез  музичара  
има  наступе  за  јавност  у  

2022. години, два  концерта. У  години  када  је  Нови  Сад  Европска  
престоница  културе, 

The Danube Youth Bіg Band радио  би  у  периоду  од  друге  половине  
јула  до  првих  дана  

августа, у  трајању  највише  десет  дана. 

Путем  нтезивнијег  упознавања  музике  Балкана, пре  дужег  временског  лериода  

код  кооперационих  партнера  у  
Европској  нИЈИ, настала  је  идеја  о  интеграцији  до  сада  

у  западној  Европи  непознатих  музичких  
стилова  из  југоисточне  Европе. По  свему  

судеhи, то  би  пре  свега  било  коришћење  срnске  традиционалне  музике, као  

препознатњиве  потке, са  додатним  утицајима  музике  
Националних  група  из  региона, 

што  би  наишло  на  велико  одобравање  
публике. Тако  би  се  музика  повезаНа  са  џез  

музиком  повезала  са  музиком  западНе  Европе, заједно  са  утицајима  разних  култура, 

које  су  настањене  на  Балкану  и  у  Србији  
и  у  АП  војводини  као  мултикултуралној , 

мултиетничкој , мултиконфесионалној  средини . 

Ако  је  реч  о  квалитету  музичара  који  би  
учествовали  y The Danube Youth Bіg 

Band, не  ради  се  о  општем  нивоу  
школовања  младих, односно  о  уобичајеним  

стандардима  свирања. Педагози  из  дортмунд  из  Новог  Сада  / Београд  без  изузетка  

поседују  интернационално  лризнат  
реноме, учествују  у  значајним  џез  саставима  

својих  

земајЂа  и  широм  Европе  су  освојили  најважније  
награде. Изабрани  ће  бити  млади  

музичари, старости  од  16 до  25 година. 

Цил  конкурса  је, пре  свега, да  се  у  нашем  
делу  Европе  заклучно  са  2022. 

годином  представе  и  упознају  до  сада  
непознате  културолошке  музичке  форме  у  

европском  контекстУ, у  заједничком  деловању  са  музичким  
формама  џеза  и  стилски  

сродним  музичким  правцима. Потребно  је  постиhи  зближавање  младих  музичара  са  

запада  И  Истока, као  и  узајамно  разумевање  
и  доживњавање  културолошх  разлика. У  

том  контексту  је, такође, дугорочно  важно  да  се  у  музичком  
смислу  поново  успостави  

свеевропскИ  културни  хоризонт. 



* 

ЈUмво  BІG BAND 

Џамбо  биг  бенд  сачињавају  Биг  бенд  РТС-а, Забавни  оркестар  Хрватске  радио  
телевизије  и  Биг  бенд  Радио  Телевизије  Словеније . Намера  је  да  се  у  2022. години  
поново  реализује  концерт  Џамбо  биг  бенда  (први  гіут  реализован  2019. године  у  оквиру  
Новосадског  џез  фестивала, који  је  био  20. јубиларни ), јер  је  то  био  најсуспешнији  
пројекат  у  коме  су  учествовали  бендови  из  окружења. Носилац  посла  свакако  би  био  
КЦНС, а  остварио  би  сарадњу  са  РТВ-ом  и  РТС-ом  у  техничкој  реализацији  догађаја . 
Овај  пројекат  ће  бити  изведен  у  оквиру  Новосадског  џез  фестивала. 

* 

други  ПРОЈЕКТИ  
САРАДЊА  СА  АМБАСАДАМА  ІШОСТРАНХ  ЗЕМАЈБА  И  дугим  

HHOCTPAHHM ОРГАІШЗАЦИЈАМА  
Иако  је  програм  у  овој  сфери  постао  учесталији, после  Неколико  година  

стагнације, јавла  се  потреба  за  планирањем  услова  за  реализацију  пројеката  у  сарадњи  
са  амбасадама  иностраних  земаа  у  Србији, изван  већ  уходане  сарадње  приликом  
припреме  н  реализације  фестивала  које  организује  ј(ЦНС, па  тако  и  Редакција  музичког  
програма. 

1-2 догађаја  

погми  У  коштној  дворАви  

• ВАСиЛ  ХАЦиМАНОВ  БЕНД: Пројекат  Икс  
• БОЖО  ВРЕЋО  и  ЕДШ{ КАРАМАЗОВ: Јlакриме  
• ФИЛIHј  КВИНТ  ,,Чаnлинов  Осмех : мултимедијални  концертни  спектакл  са  

оригиналним  композицијама  легеидарног  комичарског  генија  Чарлија  Чаплина, 
два  пута  Gтатту  номинованог  руско-америчког  виолинисте  Филипа  Квинта. 
Садржи  и  ретке  архивске  снимке  из  Чаплиновог  живота, а  све  повезано  живим  
наступом  али  и  нарацијом  Филипа  Квинта  - али  и  са  опцијом  да  се  ангажује  
локални  глумац  (или  глумица) који  би  радио  нарацију  на  српском. 

• МАЈА  БОГДАІ{ОвиЋ  (чело) И  ДАНИЈЕЛ  РОУЈIАНд  (виолина): неколико  
могућих  пројеката  који  иду  од  трио  формације, преко  већих  камерних  форми, до  
Танго  Пројекта  и, на  крају, ,,Шости  Викенд  Маратон : комллетни  гудачки  
квартети  дмитриј  а  Шостаковича . 

• ЛІјККАС  ЦУКЕРМАH, виолина, са  гостовањем  којс  уклучујс  два  
концерта  и  мастерклас  за  наше  студенте: највећи  и  најпознатији  живи  
виолиниста  данас. 

• СРБИЈА  2.0 ,,ОВО  СМО  МИ : концерти  младих  талената  у  сарадњи  са  
платформом  Србија  Смвара, под  покровителством  премијерке  Републике  
Србије  Ане  Брнабић. Идеја  је  да  имамо  два  концерта  годишње, где  би  свирали  
најперспективнији  млади  музички  таленти  у  Србији. Ово  је  шанса  високог  
публицитета, као  додатна  инспирација  и  стнмуланс  за  максималан  труд  у  
музичком  развоју  талената  у  Србији, као  и  шанса  за  професоре  тих  студената  да  
добију  јавно, заслужено  признање  за  свој  рад. Исто, КДНС  би  спонзорисао  мини  
,,турнеју  по  Србији, где  би  се  они  истим  програмом  представили  у  школама, у  
формаіу  ,,концертне  лектире , где  би  ти  исти  студенти  другим  ђацима  и  
сіудентима  свирали  и  причали  о  делима  која  су  припремили . имали  би  и  



директан  разговор  са  студентима  у  формату  питања-одговорИ, где  би  причали  о  

томе  како  су  почели  да  свирају  свој  инструмент, іпта  их  је  привукло  музици, да  

ли  имају  другс  интересе  мимо  музике ... Теме  су  неограничене , а  добија  се  

енорман  бенефит  од  ивтеракције  вршњака  са  тим  ,
јуниорским  амбасадорима  

класичне  музике . 
ЕДУКАТИВНИ  КОНI-КЕРТИ  ЗА  дЕЦУ  са  милошем  миловановићем : ,,Како  

се  слуша  класична  музика? и  други  наменски  пројекти  са  сврхом  образовања  
и  

стварања  концертне  публике  сутрашњице . Овде  је  идеја  да  за  сваки  концерт  

ангажујемо  и  гудачки  квартет  младих  (средња  школа, академија) који  би  

служили  као  илустрација  музичког  тЈутовања  кроз  стилове  
и  музичке  форме. 

Исто, замисао  је  да  ова  музичка  формација  прави  периодичне  
турнеје  по  Србији, 

које  спонзорише  КДНС  (концертна  Дворана  Нови  
Сад) чиме  умрежавамо  

читаву  Србију  у  заједничкој  мисији  ширења  лепих  
уметности  и  упознавања  деце  

са  класичном  музиком, у  сарадњи  са  локаЛним  школама. 

• ЗАЈЕДНО  Стефан  миленковић  u npujaTeJbu - фестивал  Каіиерне  Музике, 

3 до  5 дана, исто  толико  концерата  (радни  наслов, али  ћемо  наћи  начин  да  

заменимо  назив  Камерна  Музика  нечим  што  је  срлски  
Израз): гости  ће  бити  из  

читаве  Европе, високог  реномеа  и  искуства  (ова  листа  
ће  се  још  дорађивати). 

Неки  од  њих  су  Радован  влатковић, сигурно  најеминентнији  хорниста  на  свету  и  

професор  на  Моцартеуму  у  Салцбургу, као  и  Енрико  Бронзи, челиста, Такође  

професор  на  Моцартеуму . Поред  иностраних  гостију, цил. је  да  учествују  и  

уметнuци  из  најважнијих  музичких  институција  у  
Србији  као  што  су  Београдска  

филхармонија  (концерт-мајстор  Тијана  Милошевић), Школа  за  Младе  Таленте  у  

Ћуприји, као  и, наравно, уметници  из  Ітјовог  Сада. 

• СРБИТАЈH4ЈА  концерт  у  сарадњи  са  италијанским  
фестивалом  ,,Звуци  Места  

(Neі  Ѕuonі  Deі  Lиоghђ, програм  где  би  се, рецимо, Камерати  Нс  лридружили  

млади  уметници  из  Италије, радећи  на  заједничком  пројекту  који  би  онда  

лоновили  и  у  Италији  и, највероватније , Горицији, једном  од  следећих  

Престоница  културе  2025. 

ОвО  би, практично, била  једна  мнни-турнеја  у  сарадњи  са  италијанским  

фестивалом  у  НОвом  Саду, вероватно  Горицији , и  онда  једним  од  градОва  регије  

фриули-Венеција  Ћулија  као  што  су  Удине, палманова, Трст  и  други  

лОкалитеГИ  у  зони. 

ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА: 10.602.800,00 динара  

2. 23. НОВОСАДСКІІ  ЏЕЗ  ФЕСТИВАЛ  

НОВОСАДСКИ  ЏЕЗ  ФЕСТИВАЛ  ће  се  у  2022. години  реализовати  двадесет  

трећи  лут. Следсћи  досаданњу  праксу  и  имајући  у  виду  
цијb израстања  фестивала  у  

фестивал  европског  ранга, добрО  познатог  и  у  другим  
деловима  света, и  даЈbе  ће  бити  

интернационални . Главни  концертни  проГрам  
трајаће  3 дана, уколикО  финансијски  

услови  не  дозволе  дуже  трајање, и  бићс  реализован  у  неколико  
најатрактивнијиХ  

простора  у  Новом  Саду. оствариће  сарадњу  са  
другим  јјез  фестиваЛима  у  земЈЂи, у  

земЈЂама  из  окружења  и  других  делова  света, са  
уметницима  са  свих  континената. Осим  

главног  концертног  програма, Новосадски  џез  фестиваЈ? имаће  и  друге  концерте,  

радионице, презентације , изложбе, незаобилазне  садржаје  лод  називом  Јат  Ѕeѕѕіon, Jazz 

Teelіng... 



23. Новосадски  џез  фестиваіі  ће  се  дешавати  у  граду  који  ће  бити  Европска  
престоница  културе. део  његовог  садржаја  ће  бити  допуњен /измењен  и  биће  део  
укупних  активности  у  Новом  Саду  који  тежи  да  се  до  2022. представи  у  најболем  
светлу, како  домаћој  тако  и  европској  и  светској  јавности , јер  he Нови  Сад  постати  
видливији  и  пожеЈЂнији  за  сваку  врсту  сарадње. Програмске  припреме  за  Новосадски  
џез  фестивал  2022. године  започете  су  у  2019. годиНи  и  трајаће  и  у  2022. Поменуте  
припреме  потребно  је  да  прате  и  финаисијске, бар  делимично. Џез  маратон  је  
успешно  реализован  у  претходном  периоду: учествовали  су  бендови  из  Европских  
престоница  културе, као  и  из  градова  који  су  већ  номиновани  за  EHK u из  градова  који  
се  кандидују  за  ЕпК. 

ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА: 13.532.030,00 динара  

3. САРАДЊА  УСТАНОВА  КУЛТУРЕ  ДОРТМУНД  - 
НоВи  САД  

слрлдњл  сА  дортмУндом  
ЈјЕТЊА  ЏЕЗ  АКАДЕМИЈА  НоВи  слд  - дОРТМУНд  

Летња  џез  академија  Нови  Сад  - дорммунд  настала  је  2011. године  на  
иницијативу  Куліурног  центра  Новог  Сада. Пројекат  се  реализује  као  део  сарадње  
братских  градова, Новог  Сада  и  Дортмунда, која  траје  више  од  три  деценије . До  садаје  
одржана  девет  пута  у  организацији  Културног  центра  Новог  Сада, у  сарадњи  са  
Музичком  школом  ,,Исидор  Бајић . Директна  сарадња  КЦј-ІС  са  џез  уметницима  из  
Дортмунда  траје  већ  18 година, а  започела  је  гостовањем  биг  бенда  Jazz Аkаdетје  ,, Glen 

Виѕсhтапп  4  на  Новосадском  џез  фестиваііу. Сарадња  се  ширила, добијала  нове  
садржаје  и  димензије . Летња  џез  академија  Нови  Сад  - дорпzмунд  настала  је  као  
позитиван  резултат  сарадње  са  саксофонистом , професором  и  директором  (од  2018. 

године) Џез  академије  ,,Глен Уве  Платом, али  и  као  потреба  младих  музичара  
из  Новог  Сада, џез  музичара  уопште, да  своје  знање  и  умеће  проширују, усаврпЈавају, 
да  сарађују  са  музичарима  из  Дортмунда, да  се  ,,свира Осим  што  се  учи  и  
свира  џез, склапају  се  и  пријатезЂства, настају  идеје  о  заједничким  пројектима . У  
протеклих  девет  година  интересовање  младих  џез  музичара  за  учешће  у  раду  Летње  
џез  академије  Нови  Сад  - доріпмунд  расте. Сарадња  са  Дортмундом  од  почетка  је  била  
двосмерна  и  такоје  реализована  кад  годје  то  било  могуће  (изузетак  су  2013, 2014, 2017, 

2018, 2019. и  2020. година). 
Летња  џез  академија  Нови  Сад  - дорпwунд  ће  се  2022. године  реализовати  

десети  пут. Летња  џез  академија  такође  се  помиње  у  документу  којим  је  Нови  Сад  
освојио  признање  Европска  престоница  културе  2022. Припремлено  је  и  проширење  
овог  пројекта, али  је  потребно  да  се  остваре  предуслови  за  његову  реализацију , пре  
свега, организационо -технички. 

И  у  2022. години  Лемња  џез  академuја  Нови  Сад  - дортмунд  имаће  неколико  
догађаја, тачније  између  3 и  5, који  су  окренути  јавности, концерата  младих  џез  
уметника  и  лепих  музичких  дружења, које  називамо  Јат  Ѕeѕѕіon, a које  Новосађани  
веома  воле. Летња  џез  академија  током  августа, или  јула  месеца, сигурно  доприноси  
укупном  угиску  о  туристичкој  понуди  Новог  Сада. За  Летњу  џез  академију  се  
интересују  и  музичари  и3 других  градова  Србије, што  је  нарочито  лепо, јер  се  шири  



добар  глас  о  оВоМ  пројекту  и  зато  што  лостоји  велико  интересовање  за  џез  музику  међу  
младима. 

ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА: 1.808.000,00 динара  

5.АКТИВНОСТИ  ГОВОРНЕ  РЕДАКЦИЈЕ  

КЊИЖЕВНА  ТРIІБІША  

Књижевна  трибина  Културног  центра  Новог  Сада  ће  и  у  2022. години  
афирмисати  најзначајнија  и  најреnрезентативнија  издања  из  текуће  књижевне  
продукције, у  форми  промоција  књига, сусрета  и  разговора  са  најистакнутијим  
ауторима  из  појсдиних  области  књижевног  израза. 

Уметност  тумачења, преиспитивања  и  вредновања  како  савремених  тако  и  
класичних  дела  прсдставл,аће  стални  изазов  и  лодстрек  у  креирању  програма. 

Редакција  овог  програма  ће  представити  само  најзначајније  ауторе  и  њихове  
тумаче, акцснтирати  најуспешније  издаваче  и  указати  на  капиталне  преводе  на  наш  
језик. 

Биће  представене  све  генерације  и  поетике. 
Ово  је  трибина  са  најдужом  и  најутицајнијом  традицијом  у  граду. Траје  

непрекидно  од  1954. године. 
У  оквиру  говорног  програма  планирани  су  наступи  јавних  делатника  најшире  

профилације , који  би  обрађивали  теме  широког  спектра. 

кцНс  књигомлт  

КЦНС  књигомам  је  циклус  књижевних  вечери  који  за  ци  има  промоцију  
објавених  књига  Издавачке  делатности  Културног  центра  Новог  Сада, као  и  
промоцију  савремених  аутора  из  Србије  и  региона. 

Књижевне  вечери  замишЈЂене  су  као  спонтани  разговор  у  ком  поред  аутора  
учествују  и  књижевни  критичар  и  модератор, а  посебно  важног  ,,саговорника  
представа  публика  која  је  у  сваком  тренутку  добродошла  да  се  укзучи  у  разговор . 
Овај  вид  реализације  књижевног  програма  настоји  да  избегне  усталена  излагања  ех  
са hеdта  и  привуче  што  већи  број  младих  читалаца, а  оним  старијим  пружи  ново  
искуство  непосредног  разговора  с  писцем. У  плану  је  и  сарадња  са  студентима  Одсека  
за  српску  књижевност  и  језик  Филозофског  факултета  у  Новом  Саду, који  ће  имати  
прилику  да  се  нађу  и  у  улози  модератора  или  књижевног  критичара  (неки  од  њих  и  по  
први  пут), те  да  своје  есеје  о  стваралаштву  писца-госта  објаве  на  блогу  часописа  
,,ПоЈЂа . 

КЦНС  књuгомат  ће  велику  пажњу  поклањати  млађuм  ауторима, њиховој  
афирмацији  и  упознавању  читалачке  публике  са  њиховим  стваралаштвом . Дакако, 
реномирана  имена  uз  света  домаће  књижевности  као  и  аутори  уз  региона  биhе  
најважнији  чинилац  при  реализацији  и  драги  гости  КЦНС  књигомама. 

Књижевни  сусрети  у  оквиру  КЦНС  књигомата  одржаваће  се  до  два  пута  
месечно. Програми  ће  бити  реализовани  у  Клубу  ,,Трнбина  младих  Културног  центра  
Новог  Сада. 



КЦНС  књигомат  пратиће  посебан  визуелни  идентитет  - ликовно  решење  
плаката  и  дизајн  видео-материјала  којим  ће  програм  бити  промовисан  на  друштвеним  
мрежама. 

Организатор  програма  је  Мирјана  Гардиновачки . Програм  he бити  реализован  у  
оквиру  делатности  Говорне  редакције  Културног  центра  Новог  Сада. 

ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА: 551.200,00 динара  

11. АКТИВНОСТИ  РЕДАКЦИЈЕ  ЗА  ИЗДАВАЧКУ  
ДЕЛАТНОСТ  2022. 

пРОЈЕКТИ  РЕДАКЦиЈЕ  3А  ИЗДАВАЧКУ  ДЕЈL4ТНОСТ  

Увод  

Редакција  за  издавачку  делатност  Културног  центра  Новог  Сада  као  главни  
пројекат  за  2022. годину  има  редовно  издавање  часописа  за  књижев fІост  и  теорију  
ПОЈЂА. Овај  еминентни  часопис  почео  је  с  објавливањем  још  1955. године, са  знаком  
новосадске  ,,Трибине  младих  и  све  до  кулминације  југословенске  кризе  деведесетих , с  
неким  мањим  прекидима, појавливао  се  редовно, да  би  у  последњој  деценији  века  
почео  да  гасне. Часопис  је  обновлен  почетком  2001. године, од  када  континуирано  
излази, двомесечно, у  редовном  и  електронском  издању. Нова  ПОЈЂА  задржала  су  од  
старих, пре  свега, отвореност  за  нове  теиденције  у  књижевности  и  теоријској  Мисли. 
данас, међутнм, ПОЊА  представлају  судар  различитих  генерацијских  и  стнлских  
струја, на  најболим  искуствима  пропјлостн, али  у  складу  с  новим  временом, и  визуелно  
и  концептуално . ПОЈLА  су  гласило  са  израженим  осећајем  за  блискост  културног  
простора  Србије  и  Црне  Горе, старе  Југославије, Средње  Европе, књижевног  света. 

Вишедеценијским  стручннм  радом  и  високим  досегнутим  резултатима, часопис  
ПОЊА  изборио  је  значајан  углед  у  сопственој  средиии, са  референцама  које  се  осећају  
и  ван  државних  граница. Као  таква, са  стаменим  културолошким  коренима, ПОЊА  
нису  подложнајефтином  компромису  површности  ни  утицајима, ма  од  кога  долазили  и  
ма  колики  били. 

У  2022. години, између  осталог, биће  објавлени  тематскн  круговн  посвећени  
новим  читањима  традиције, савременој  литератури  региона, те  белетристички , 
есејистички  и  теоријски  текстови  најрелевантнијих  домаћих  и  страних  аутора. ПОЊА  
данас  теже  да  буду  у  сазвучју  са  савременим  добом, али  не  као  ефемерна  белешка  
књижевног  тренугка, већ  као  жив, креативни, провокативни  nроцес. Оквир  часописа  је  
елиотовскu: не  борба  да  неке  посебне  идеје  превладају, колико  да  се  интелектуална  
делатност  одржи  на  највишем  нивоу. Та  врста  књuжевне  и  духовне  сублимације  
кореспондира  са  оним  што  Конрад  назива  међународном  инмеграцијом  интелuгенције, 
рачунајући  на  луде  који  се  сасвим  добро  осећају  у  култури  других  народа, колико  u y 
властитој . 

Дакле, ма  како  претендовала  да  оцрта  духовни  круг  наше  регије  пратећн  њен  
европски  карактер, ПОЊА  су  пре  свега  новосадски  часоnис, у  значењу  који  том  
одређењу  налаже  Оденов  стuх: бити  локолан, а  цењен  свуда. 

t 



Редакција  за  издавачку  делатност  Културног  центра  Новог  Сада  планира  
да, 

поред  шест  редовних  бројева  издања  ПОЊА , у  Току  2022. године, у  оквиру  библиотеке  

,,Анаграм  објави  и  неколико  капиталних  издања, која  би  укњучила  дела  реномираних, 

али  и  младих  новосадских  аутора  из  различиТих  уметничких  области, која  ће, сигурни  

смо, имати  завидну  рсцепцију  у  књuжевној  u широј  културној  јавности . Књиге  и3 

планиране  едициј  е  представлаћс  значај  ан  стваралачки  стимуланс, а  уј  сдно  одзіиковаће  

их  и  преко  потребна  вредносна  селективност, неопходна  у  време  издавачке  
хнперпродукције  вођене  искњучиво  мотивима  тржишне  исплативости . 

У  домену  финансирања  програмске  делатности  значајна  ставка  су  буџетска  

средства  Града. Мањи  део  неопходних  средстава  ће  се  обезбедuти  сопственим  

приходима  на  тржишту, продајом  часописа  у  књижарама  и  претплатом . 

ИЗДАВАЧКА  ДЕЛАТНОСТ  

Редакција  за  нздавачку  делатност  Културног  центра  Новог  Сада  планира  да, 

поред  шест  редовнuх  бројева  издања  ПОЊА , у  току  2022. тодине, у  оквиру  осам  

бuблuотека, објави  неколико  капиталних  издања, која  би  уклучила  дела  реномираних  

домаћих  и  страних  аутора. 
Библuотека  ,,Прозефест  предвиђа  штампање  књиге  лауреата  Награде  ,,Милован  

Видаковић , која  се  доделује  у  склопу  Међународног  фестнвала  прозе  - Прозефест , 

као  и  књига  неких  од  учесника. 
Такође, у  оквиру  едиције  ,,Антићеви  дани  предвиђено  је  објавњивање  књиге  

изабраних  или  новuх  песама  добитника  Награде  ,,Мирослав а  у  едицији  

,,Анаграм  планнрано  је  објавливање  неколико  дела  реномнраних  домаћих  аутора, 

између  осталих  књиге  Драголуба  Павзіова, Тање  крагујевић, Милутина  Ж. Павлова, 

Енеса  халиловића, Бранислава  живановића, Владимира  Арсенића, Бојане  Ковачевнћ  

петровић , Даше  Дрндuћ, као  и  Анмологије  неоавангардне  поезије. Од  преведених  

аутора  у  плану  су  књиге  Пола  Болса, Габu Чутак, Станке  Храстел, Роберта  Болања, 

феликса  фенеона  и  др. 
Планирано  је  и  учешће  издавачке  делатности  КЦНС  на  Међународном  сајму  

књига  у  Београду, као  и  у  Франкфурту, уколико  епuдемиолошка  ситуација  то  дозволн. 

1) Број  Пол,а  на  енглеском  јсзику  у  коме  ће  бити  представлена  актуелна  

новосадска  књижевна  сцена. Сличан  број  је  на  немачком  језику  објавњен  2020. године. 

2) Антологuја  неоавангардне  поезије  (приређнвач  Гојко  Тешuћ). Овај  

капитални  пројекат  подразумева  најопсежнији  крuтичкu преглед  и  избор  поезuје  

неоавангардне  књижевне  праксе  у  Србији, с  тежиштем  на  новосадској  неоавангардној  
продукцији  (С. Тишма, В. Колuцл, М. Мандић, Вујица  Решин  Туцић, В. Деспотов  u 

др.), праћен  опсежним  поговором  проф. др  Гојка  Тешића, 
библиографијом  и  осталим  

критичкuм  апаратом, објавлен  у  великом  формату  н  луксузној  опреми, са  штампом  у  

бој  и. 

ВРЕДНОСТ  HPOJEKTA: 3.248.027,00 динара  



12. чсопис  ЗА  КЊІІЖЕВНОСТ  И  ТЕОРИЈУ  ПОЈБА  

Кратак  опие  концепције  часописа: 

С  традицијом  дужоМ  од  66 година, ПО.ЊА  теже  да  буду  у  сазвучју  са  
савременим  добом, али  нс  као  ефемсрна  белешка  књижевног  тренутка, већ  као  жив, 
крсативни  провокативни  процес. Оквир  часописа  је  елиотовскu: не  борба  да  неке  
посебнс  идеје  превладају, колико  да  се  интелектуаз lна  делатност  одржи  на  највишем  
нивоу. Та  врста  књижевне  и  духовне  сублимацuје  кореспондира  са  оним  што  Конрад  
назива  међународном  интеграцијом  интели2енције, рачунајући  на  њуде  који  се  сасвим  
добро  осећају  у  кудтури  других  народа, колико  и  у  властитој . 

Текстови  се  организују  у  десет  тематских  целина  (Гласови ; Врт; дозиви; дупло  
дно; Размена  дарова; 3латна  греда; Ред  вожње; Лuце; Лозинка; Илуминације ), а  бавиће  
се, као  и  до  сада  - колико  читањима  традиције  толико  и  афирмацијом  и  вредновањем  
рслевантних  појава. 

Контакт  са  иностраним  гласилима  сличне  оријентације  даје  нам  могућност  и  за  
компаративна  и  унакрсна  читања  разѕичитих  литераіура, именовање  односа  и  
међусобних  утuцаја  укрштених  књижевности , а  свс  као  знак  високе  духовне  
комуникације  међу  лесничким  језицима. 

Часопис  излази  у  6 свезака  годишње  у  штампаном  и  електронском  издању  
(http://polja.rѕ). 

ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА: 3.853.000,00 динара  

13. АКТИВНОСТИ  СЦЕНСКЕ  РЕДАКЦИЈЕ  
Током  године  планирано  је  објавЈвивање  есеја  и  критичких  текстова  на  тему  

драме  и  позоришта  на  сајту  Културног  цснтра. досадашњи  текстови  дали  су  добар  
одзив, што  нас  подстиче  да  наставимо  истuм  пугем. Сценска  редакција  Културног  
центра  Новог  Сада  у  2022. години  наставња  своју  идеју  да  се  окрене  младима, тако  да  
прuоритет  објавЈвивања  даје  младим, још  неафирмисаним  драмским  уметницима, 
крнтичарима, ессјистичарuма  и  сл. 

Осим  тога, у  плану  су  и  радионице  за  младе, вођене  од  стране  2-3 
фацилuтатора!ки, на  којима  ће  се  као  гости  појавити  еминентна  лица  из  позоришне  
сфере. Радионице  су  едукативног  карактера  и  имају  за  ЦИЈЂ  да  младима  пруже  основно  
знање  из  историје  театра  и  његове  друштвсне  функције . Такође, посебан  сегмент  биће  
посвсћен  писању  сцснариј  а  и  драмских  текстова, али  и  позоришних  критuка. Радионице  
су  подејвене  у  тематске  цслине  и  пожеЈвно  је  да  се  одрже  у  псриоду  од  марта  до  
новембра. 

За  2022. планирана  је  и  копродукција  са  драмским  студијима, настала  кроз  
позоришне  радионuце  са  децом  старијих  разреда  основних  школа, као  и  
средњошколцима . Представа  ће  првобитно  битu намењена  ученицима, јср  је  идеја  да  
буде  заснована  на  тексту  који  се  обрађује  у  школама  као  редовна  neіcrupa. 

Летња  сезона  у  Културном  центру  има  за  цињ  да  уочи  предстојеhег  ИНФАНТ  
фестивала, који  је  од  2020. године  померен  за  септембар, отвори  врата  позориштuма  и  
позорИшним  трупама  широм  земЈве  н  региона, како  би  на  својој  Летњој  сцени  угостила  



што  већи  број  Новосађана  и  пружила  им  прилику  да  током  месеца  августа  погледају  
неке  од  њихових  интересантних  представа. Планирана  гостовања  биће  омогућена  у  
складу  са  одобреним  средствима  од  стране  Града. 

ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА: 801.760,00 динара  

14. ЧЕТРДЕСЕТ  ДЕВЕТИ  ИНФАНТ  
уВод  

ИНФАНТ  - Настао  је  као  активан  одговор  на  нестанак  југословенског  
фестивала  Мало  позорје  из  жее  да  се, у  времену  неподесном  за  културу  и  
комуникацију , отвори  сасвим  нови  простор  за  размену  културних  вредности  са  светом, 
да  оној  малој , али  значајној  стваралачкој  енергији  младих, обезбедимо  адекватан  
контекст. У  оквиру  његових  шеснаест  издања  реализовано  је  преко  1000 различитих  
програма  из  следећих  земала: Македонија, Мађарска, Русија, Грчка, Велика  Британија, 
Италија, Шпанија, Швајцарска, САД, Немачка, Словенија, Словачка, Бугарска, 
Литванија, Полска, Чешка, Аустрија, данска, Шведска, Аргентина, БиХ, Грузија, 
Израел, Холандија, Бразил, Хрватска, Србија, Црна  Гора, Бугарска, Нови  Зеланд, 
Француска, Сан  Марино, Белгија, Јапан, Канада  и  Индија. 

Интернационални  позоришни  фестивал  ИНФАНТ  значајан  је, пре  свега, за  
домаће  лозорншне  и  друге  уметнике, зато  што  им  омогућава  да  свој  рад  ставе  на  лробу  
у  неком  сасвим  новом  контексту, што  им  даје  континуuрану  подршку  кроз  могућност  
учествовања  на  фестивалу  или  на  неким  другим  фестивалнма . Такође, због  својих  
добрих  програмских, продукцијских  и  организационих  услова, он  све  више  постаје  
клучно  место  позоришног  сусретања  не  само  за  овај  део  Европе, него  и  шире. О  томе  
најбоЈіе  зборе  одјеци  у  средствима  информисања, као  и  јавно  изречене  похвале  трупа  
из  скоро  четрдесет  земала  из  целог  света, које  су  гостовале  на  нашем  фестивалу. 
Такмичарски  карактер  фестивала  повећава  интересовање  за  фестивал, избором  
најболих  издваја  се  не  само  њихов  квалитет, него  се  и  маркирају  трендовн, указује  се  
на  најсвежија  трагања, а  новчана  награда  многим  трупама  омогућује  наставак  рада  нли  
започињање  новог  пројекта. 

ФЕСТИВАЈIСКЕ  пРОДУКЦHЈЕ  - Поред  ових  програма, реализоване  су  и  
домаће  и  међународне  продукције : документн  времена, Испод  неба, Соба  моје  мајке, 
То  6еше  дуіиа  рудник  чудесан, Предео  сећања, Касандра  - у  сарадњи  са  фестuвалима  из  
Словеније, Црне  Горе  и  Македоније . 

ЛРОДУКЦИЈЕ  - Неватњивн  систем  гјіуме, Уроборос, Шехерезада, 
Мнкроорганазмн , Хасанагиннца, Макбет, Крал  Лир, Мнрослав, Кос, Хеда  Габлер, Не  
играј  на  Енглезе, Убод  пчеле, Монолог, Чудна  петл,а, Hazue место  и  деветка. 

КОЈјРОДУКЦІНЕ  - Сннагога  (сарадња  са  израелским  уметницима , премијерно  
изведена  у  Тел  Авиву  9. маја  2007. године), Бекет  буто  запнс  07 (сарадња  са  
уметницнма  из  Јапана, Италије  и  Франнуске, изведена  у  Марсеју  9. и  10. новембра  
2007. године). 

ЛОРТРЕТИ  ГЛУМАЦА  И  ДРАМСКиХ  ШІСАЦА  - Стеван  Шалајuћ, Иван  
Хајтл, .Њубица  Радаковић, Мира  Бањац, Бранислав  Лечић, Eopuc Исаковић, Иван  М. 
Лалић, Душан  Ковачевић, Синиша  Ковачевић, Вењко  Радовић, Вида  Огњеновић, 
Душан  Спасојевuћ, Миња  Богавац  итд. 



ИЗДАВАЧКА  ДЕЈL4ТНОСТ  - Стратегије  новог  театра  (1997, 1998, 2000, 
2006, 2007, 2008, 2009); Ка  другачијем  театру  (2003); Дијалог  о  фестивалима  (2008); Просијавање  (монографија); 35 годинадругачијег  театра  (2010). 

Поред  ових  програма, реализовано  је  мноштво  радионица, предавања, лрезентација  рада  савремених  уметника, копродукција  са  трупама  из  Новог  Сада: Театром  Брод, Портал  Театром, Хуман  театром, КГјМ  Огледалом , Маријаном  Прпа  Финк. 
Неке  од  наших  копродукција  гостовале  су  на  фестивалима  у  Енглеској , Немачкој, Француској , Израелу, Босни  и  Херцеговини , Хрватској , иТд. 

HJІAH зА  2022. 

ЛАпОРАТОРИЈА  НоВог  ЛОЗОРИШТА  
Савремено  позоришно  стваралаштво, посебно  оно  које  се  заснива  на  истраживачкој  логици, на  радионичарском  раду  и  на  искуствима  гуруа  савремених  приступа  и  метода  рада  на  позоришном  материјалу , своју  праву  форму  нај6оле  могу  да  реализују  кроз  лабораторијски  рад  и  истраживања . Тако  сви  облици  позоришног  израза  добијају  своју  луноhу, стваралачки  и  критичкu однос, како  спрам  материјала  којим  се  баве  тако  и  слрам  актуелннх  тема  које  трстирају . Радионичарски  прuступ, трагалачки  изазови  употпуњени  искуствима  савременог  плеса, перформанса, инсталација, медија, спектакла  и  других  граничних  облика, као  и  коришћење  искустава  других  сродних  уметности, отвара  огроман  и  изазован  простор  за  стварање  новог  и  другачијег  

позоришног  језика  н, наравно, специфuчних  уметничких  производа  који  комуницирају  
на  неком  саображеном  и  умноженом  језику, блиском  данашњем  конзумеііту . Радu свега  овога, све  смо  програме  сместили  у  простор  лабораторијског  начина  рада  и  реализације  
стваралачких  идеја. У  програмима  ће  учествовати  студенти  Академије  уметности  (свих  одсека), студенти  Архитектонског  факултета, ученици  Балетске  школе  и  слободнu 
уметници  из  Новог  Сада. 

Три  облика  чине  ову  целину  unu посебну  програмску  активност: 
• Продукциони : koju ce бави  продукцuјом  представа  које  he имати  предзнак  

исіраживачког , новог, друrачијег. 
• Истраживачки : који  ће  се  бавuти  прајсгичнuм  истраживањем  нових  

позоришнuхјезика, користећи  средства  и  методе  који  су  веh усвојени  у  раду. 
• Теоријски: који  ће  кроз  разне  облике  - предавања, разговоре, симпозијуме  и  

истраживања  ових  феномена  - дати  одговоре  на  све  изазове  које  доноси  ова  
врста  позоришта, као  и  правЈЂење  мреже  и  документационог  центра  о  овом  
позоришту  у  регuону. 

МЕЂУКАРОДНА  когтродукцијл  
Редакција  сценског  програма  планира  да  поред  Инмернационалног  фесмивала  

алтернативног  и  новог  тејzтра  реализује  и  међународни  пројекат, у  којем  he поред  
домаhих  аутора  и  извођача  учествоватн  и  ствараоци  из  неколuко  фестивалскuх  центара  из  иностранства . Редител  или  кореоредител, овог  пројекта  биће  истакнути  домаћи  или  
uнострани  уметник. У  реализацији  he учествовати  познати  извођачи, са  којим  смо  веh сарађивали  и  реалuзовалu успешне  пројекте. Користећu се  позитивним  досадашњим  
искуствима, овај  нројекат  биће  реализован  на  принципу  адекватног  учешћа  сваког  
центра  у  финансијском , уметничком  и  сваком  другом  смислу, а  као  премијера  биће  
одигран  у  граду/земли  нз  које  је  копродуцент. 

За  међународну  копродукцију  биће  штампан  плакат  и  програмска  књижuца. 



ГТРОДУКЦиЈЕ  
Редакција  сценског  програма  је  реновирањем  зграде  добила  нека  техничко-Технолошка  поболшања, па  се  у  складу  са  тим  ушло  у  позоришне  продукције  које  је  требало  да  освеже  nозоришни  живоТ  града. Међутим, тај  продукцијски  сегмент  би  морао  бити  у  складу  са  окренутошћу  према  другој  врсти  театра. Стога  планирамо  да  следеће  године  наше  лродукције  буду  у  ,,инфантовск духу, како  бисмо  могли  да  ступимо  у  равномерну  размену  са  Трулама  и  фестивалима  у  земли  и  иностранству . За  фестивалску  продукцију  ће  бити  штампани: уметнички  плакат, информативни  тілакат, програмска  књижица. 

АЛТЕРнАТИВнА  СЦЕНА  
Четвородневни  преглед  новосадске  алтернативне  сцене  у  отвореним  и  затвореним  nросторима. 

РЕдОВШІ  ТТРОГРАМ  
И  редовну  програмску  делатност  nокушаћемо  да  што  је  више  могуће  прилагодимо  основној  идеји  лабораторијског  nриступа, па  ће  тако  бити  реализоване  и  позришне  радионице, гостовање  представа, читање  нових  драмских  текстова  и  промоције  књига  које  се  баве  савременом  позорипјном  теоријом, или  монографскиh радова. За  2022. годину  планирноје  10 оваквих  програма. 

49. ИНФАНТ  
По  49. пут  ћемо  имати  nрилику  да  новосадској  публици  пружимо  четири  дана  богата  разноликим  програмима . Одржаваће  се  nочетком  сеnтембра, на  отвореном  простору  Кинеске  четврти  (ЛИМАН  5). Као  и  преодних  година, Интернационални  фестивајј  алтернативног  и  новог  театра  понудиће  оно  што  је  ново, ,,свеже  у  сфери  праксе  позориnЈта  иновативног  и  Неконвенционалног  израза. Фестивал  ће, као  и  свих  ових  година, бити  сачињен  из  позоришног  дела  (представе  у  такмичарском  и  ван  такмичарског  програма), и  пратећег: перформанса, изложби, предавања, презентација  радова  и  радионица. Следећи  традицију  иновација  и  размене  културних  вредности, угостићемо  бројне  трупе  из  иностранства, као  и  најболе  домаће  труnе. Фестивал  је  такмичарског  карактера  и  доделују  се  три  награде  од  којих  је  прва  новчана  и  износи  1.500 евра  у  динарској  противвредности . 
За  фестивал  ће  бити  штампан  тотал-дизајн: уметничкu ллакат, информативни  плакат, програмска  књижнца, скраћени  проrрам, акредитације  (три  врсте), банер, рол-ап, улазнице  и  елементи  обележавања  nростора. 

49. ИНФАНТ .-. финансирање  фестивала  и  његових  тела  
Иако  финансирање  подразумева  календарску  годину, ИНФАНТ  се  прилрема  као  и  сезоне  у  позориштима  - селектор  започиње  рад  у  једној  години, а  завршава  у  следећој . У  2022. години  селектор  ће  започети  рад  на  селекцији  представа  за  49. ИНФАНТ  2022. године. 
ФЕСТИВАЛСКА  КОпРОДУКДиЈА  
Предлог  фестивалске  коnродукције  биће  накнадно  објавлен. 
За  фестивалску  копродукцију  биће  штамnани: уметнички  плакат  н  програмска  књижица. 



ИЗДАВАЧКА  ДЕЛАТНОСТ  
О  ИНФАЈIТ  фестивалу  написано  је  неколико  мастер  радова  и  један  

истраживачкн  рад  као  пројекат  Академије  уметности, а  подржан  јс  од  Секретаријата  за  
културу  АП  Војводина. Поред  овог, о  сваком  од  последњих  неколико  фестивала  
написани  су  синтетички  текстови, na би  прнродно  било  да  буду  објавњени  у  једној  
књизи. Биће  објавлене  две  до  четири  књиге  и  исплаћена  2 До  4 хонорара. 

ВРЕДIІОСТ  ПРОЈЕКТА: 7.022.000,00 динара  

16. АРТ  МАРАТОН  
У  оквиру  Арт  маратона  током  2022. године  бнhе  организована  предавања, 

промоције  књига, радионице, као  и  изложбе, филмови, позоришне  представе, 
мултимедијални  пројекти, манифестације  у  оквиру  којих  би  гостовали  представници  
различитих  установа  из  земње  и  иностранства, те  радионице  које  ће  бнти  намењене  
најразличитијим  узрастима  житења  Новог  Сада. Ово  је  пројекат  отворене  форме  који  ће  
својим  савременим  изразом  бuти  истински  празник  културе  за  све  грађане  Новог  Сада. 

АРТ  симпосион  ,,ДУНАВ—ЈАДРАНУ  

Почевши  од  2017. године  успешно  се  реализује  међурегионална  сарадња  између  
Културног  центра  Новог  Сада  и  центара  за  културу  у  Црној  Гори. У  протекле  четири  
године, након  вишедецснијске  паузе, успешно  је  урађено  преко  десет  пројеката  
различитих  програма: изложби, предавања, концерата  како  у  Новом  Саду  тако  и  у  
Подгорици, Котору, Херцег  Новом, Никшићу. 

Ови  пројекгu су  изазвали  велнку  nажњу  јавности  и  младих  културних  
стваралаца, како  у  Новом  Саду  тако  и  по  градовима  и  регијама  у  Hрној  Гори, где  је  
Културни  центар  Новог  Сада  препознат  као  лидер  у  стварању  међурегионалне  мреже  
културних  центара. 

У  2022. години  планнран  је  пројекат  Арт  Сиіипосион  ,,дунав-Јадрану  
Културног  центра  Новог  Сада, који  предвиђа  међурегионалну  сарадњу  са  центрима  за  
културу  у  Котору, Будви, Беранама, Плевњима, Бјелом  Полу, кроз  размену  уметника  
из  Србије  са  уметницима  из  Црне  Горе. Цил  овог  пројекта  јесте  умрежавање  младих  
уметника  и  делатника  у  културu u њихово  подстицање  на  заједничкu рад  н  деловање. 

Пројекат  ће  се  реалuзовати  у  другој  половини  2022. године. Hланирано  је  да  
након  7 дана  заједничког  рада: радионица, предавања, презентација  итд. пет  младих  
аутора  из  Србије  и  пет  младих  аутора  из  Црне  Горе  представе  публици  достuгнућа  свог  
заједuuчког  рада  кроз  изложбу, концерт  и  прсдавање, које  he бити  органнзовано  у  
Културном  центру  Новог  Сада  и  у  центрима  за  културу  севера  и  југа  Црне  Горе. 

,,КАМЕРАТА  НОВИ - професионални  камерни  оркестар, бројн  двадесет  
чланова  и  у  оквиру  програма  Културног  центра  Новог  Сада  лредставиhе  се, како  
новосадској  тако  н  публuци  региона, својим  наступима  које  истиче  лепота  тона  и  
упечатњив  израз. 

ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА: 6.400.000,00 динара  



20. ЗНАМЕНИТИ  ДАТУМИ  ГРАДА  Новог  САДА  

Поводом  Дана  града  Новог  Сада  одржаће  се  Свечана  академија  1. фебруара  2022. 
године. 

Култура  сећања  и  обележавања  Новосадске  рације, Дана  града  и  Славе  града  
налази  се  у  плану  рада  КЦНС  већ  дуги  низ  година. Културни  центар  Новог  Сада  у  2022. 
години  ангажоваће  све  своје  изложбене  галерије, као  и  биоскопску  салу, у  цилу  
обележавања  Новосадске  рациј  е  и  сећања  на  жртве  холокауста. Током  недслу  дана  
трајања  програма  планиране  су  поставке  у  изложбеним  просторима, међународна  
конференциј  а, радионице, предавања, као  и  организоване  посете  ђака  основних  и  
средњих  школа  КЦНС  током  обележавања  сећања  на  Новосадску  рацију  и  сећања  на  
жртве  холокауста . 

Поводом  Славе  града  Новог  Сада, одржаће  се  пригодне  активности  и  Свечана  
академија  16. новембра  2022. 

У  оквиру  традиционалног  пројекта у  2022. години  планирано  је  да  се  
реализују  четири  документарно -историјске  изложбе  у  дигиталном  и  стандардном  
формату, које  ће  бити  поставлене  на  ,,Трибини  младих  у  КЦНС  и  на  виртуелној  
галерији  на  сајту  КЦНС, а  бавиће  се  животом, радом  и  доприносом  знаменитих  
Новосађана, чији  ће  јубилеји  поводом  рођења  или  смрти  бити  обележени  у  2022. 
години. У  сарадњи  са  Музејом  града  биће  реалuзован  циклус  од  четири  видео  приче  
под  називом  ,,Златно  доба  Новог  Сада , које  ће  имати  за  тему  знамените  догађаје  и  
личности  из  времена  ,,српске  Атине . 

стогодишњицл  колонизцп.ј  ВОЈВОДHНЕ  1921-1941. И  
СЕДАМ.ДЕСЕТОГіЕТОГОДИШЊиДА  КОЛОНИЗАЦЈЕ  1945-1948. 

зл  поглмски  лук  ,,СЕОБЕ  
фебруар-март  2022. године  

У  процесу  колонизације  1921-1941. године  на  подручју  данашње  AH Војводине  
формирано  је  преко  о  колонија  које  је  населило  uзмеђу  65.000 и  70.000 становника. 
Формнрана  су  сасвим  нова  насела, док  су  неке  од  колонија  сазидане  у  близини  старих  
насела  постале  њихов  интегрални  део. 

Колонисти  су  били  српскu ратни  ветеранu - добровоњци , бивши  аустроугарски  
државлани, луди  из  Лuке, Босне, Херцеговине, Боке  Которске, Баније, Кордуна  и  
Далмације, Срби  из  Мађарске  и  Румуније  који  су  се  преселили  у  матичну  землу  и  у  
Банату  беземњаши  - мештани  из  банатских  села  из  околине  данашњег  3рењанина  и  
Кикинде. 

Насела  која  су  формирана  завнчајно  су  мешовита, што  је  специфuчност  тих  
насела, јер  су  се  у  њима  сплели  обичаји  српског  становништва  из  различитих  крајева. 
У  колонистичким  населима, која  су  најмлађа  у  Војводини, негује  се  сећање  на  претке  - 
пионире  ствараоце  тих  насела. 

У  годинама  1921-1923. обележава  се  стогодишњица  међуратне  колонизације . 
Оснивачи  насела  имали  су  своје  вредности : изражени  српскu патриотизам , огромни  
животни  витализам  - јер  нису  по  доселавању  добили  куће, стоку  u полопривредна  
радила, већ  су  почињали  ,,живот  на  голој  ледини , борбеност, жuвотну  енергију, 



изразиту  међусобну  солидарност, прилаг0дливост  НоВоМ  начину  живота, склоност  и  
поштовање  према  образовању . 

Прсдлог  програма: 

1. Предавања  
1. Мобилност  српских  доселеника  у  САД  у  првим  деценијама  20. века  

димитриј  е  Михаиловић  
2. Промена  простора  Војводине  услед  колонизације  1921-1941. - Милан  Мицић  
3. Породични  и  друштвени  живот  колониста  у  Војводини  између  два  светска  

рата  - Милан  Мицић  
4. Узроци  и  карактер  колонизације  Војводинс  1945.-1948. - Павле  Орбовић  

2. Трибине, округли  столови  
1. Југословенске  колонизације  20. века  у  Војводини : узроци, карактер, поређења, 

промене  - Павле  Орбовић, Милан  Мицић, Слободан  Бјелица  
2. Промене  сеоских  заједница  услед  процеса  колоннзације  Војводине  у  20. веку  - 

Милан  Мициh, Предраг  Вајагић, димнтрије  Михаиловић  
3. Промене  у  колонистичким  породицама  у  процесу  прилагођавања  простору  

колонизације  у  20. веку  - Милан  Мициh, Павле  Орбовиh, Предраг  Вајагић  

з. документарне  изложбе  
У  оквиру  програма  биће  реализоване  Две  документарне  изложбе  на  тему  

колонuзације  у  сва  три  галеријска  простора  КЦј-ІС. Планирана  су  стручна  вођења  кроз  
изложбе  за  публику  u организоване  посете  ученика. 

4. Радионице  са  дсцом  
У  галеријским  просторима  где  he бити  поставлене  изложбе, биће  ортанизоване  

едукативно -историјске  раднонuце  за  деuу  (јануар-март  2022. године) 

5. Представлање  књига  које  се  баве  тематиком  колонизације  

б. Филмске  пројекције  
1. Болест  и  оздравлење  Боре  Бракуса, Желимнр  Жилннк  
2. Воз  без  бозног  реда, Милан  Ливада  
3. Гіреко  мора  до  Карађорђева, РТС... 

,,Праведници  међу  народиМа  - на  простору  бивше  Југославије  и  у  Новом  Саду  
две  историјско-документарне  изложбс  уз  стручна  вођења  и  нредавање  

(,,Трибина  младих  и  Ликовни  салон) 

ЗА  ГТРОГРАМСК  ЛУК  ,,ТВРЂАВА  1IHPA 
15. 6. 2022. до  15. 7. 2022. 

Пројекат  ће  бити  реалнзован  у  сарадњн  са  Yad Vаѕет  - Тће  Wотld Holocauѕt 
Rететbтапсе  Сепtет, Архивом  града  Новог  Сада  и  Тераформингом . 



Меморијални  центар  Јад  Вапіем  и3 Израела  ће  за  потребе  рсализације  изложбе  
уступити  сав  потребан  материјал  у  виду  фотографија, докумената, текстова  и  остале  
архивске  грађе  потребне  за  реализацију  пројекта. 

,,Праведници  међу  народима  на  простору  бивше  Југославије  и  у  Новом  Саду  
пројекат  је  којим  представЈБамо  обичне  луде  и  јавне  личности  са  простора  бивше  
Југославије  који  су  добили  титулу  ,,Праведника  међу од  државе  Израел. 
Признање  ,,Праведници  међу у  виду  медале  и  повеЈbе, сведочи  о  храбром  
чину  особа, нејевреја, који  су  током  Другог  светског  рата  рескирали  своје  животе  и  
животе  својих  ближњих, како  би  спашавали  често  њима  непознате  особе  јеврсјског  
порекла. Израелски  парламент  формирао  је  1953. године  Јад  Вашем, музеј  сећања  на  
жртве  холокауста. У  Јад  Вашему  постоји  зид  часних  ЈЂдИ  где  се  урезују  имена  свих  

Праведника, а  до  скоро  је  била  пракса  да  се  сади  и  дрвеhе  у  њихово  име, које  означава  
жuвот  и  поновно  рађање. Од  1963. године  комисија  којом  руководи  врховни  суд  
Израела  надлежна  је  за  доделу  почасне  награде  ,,Праведни  међу Вођена  
утврђеним  критеријумима , комисија  је  проучавала  сву  документацију , укњучујући  

доказе  и  сведочења  прежuвелих  и  других  очевидаца, процењујуhи  историјске  

околности  и  елемент  ризика  који  су  преузимали  спасиоци  и  на  основу  тога  одлучује  да  

ли  случај  испуњава  следеће  критеријуме: 
• Особа  мора  бити  активно  умешана  у  спашавање  Јевреја  од  претње  смрћу  

или  депортације  у  концентрационе  логоре; 
• Особа  мора  ризиковати  жнвот  или  слободу  да  бн  заштитила  Јевреје; 

Само  члановијеврејске  заједнице  могу  да  предложе  номиноване ; 

• Помагање  породици  Јевреја  да  се  преобрате  у  хришhанство  није  

критеријум  за  доделу  признања; 
• Помоћ  мора  да  буде  учестала, поновЈbена  и/или  значајна; 

Помоh мора  да  буде  пружена  без  икакве  финансијске  добити; 

• Мора  постојати  сведочење  из  прве  руке  спашеног  Јевреја, уколико  не  

постојu, мора  се  приложити  одговарајућа  документација . 

Особа  која  је  призната  као  ,,Праведник  међу  народима  за  ризиковање  живота  да  

би  помогла  Јеврејима  током  холокауста, награђена  је  медалом  са  својнм  именом, 

дипломом  части  и  привилегијом  да  се  његово  име  нађе  на  Зиду  части  у  Башти  

праведннх  у  Јад  Вашему  у  Јерусалиму . Награде  за  спасиоце  доставњане  су  њиховим  

најближим  рођацима  на  церемонији  у  Израелу, или  у  државама  њиховог  пребивалишта, 

преко  канцеларнје  израелских  днпломатеких  представника. 

Укупно  су  мушкарци  и  жене  из  5 1 државе  добили  признање, што  износи  преко  

10.000 аутетичних  спасилачких  прича. Од  25 хилада  Праведника  на  свету, 131 је, за  

сада, регистровано  из  Србије, а  троје  из  Новог  Сада: Марија  Томић, Надежда  Пашчан  и  

др  душан  Јовановић . Политика  Јад  Вашема  јесте  да  се  настави  са  програмом  

додеЈbивања  прнзнања  толико  дуго  колико  буду  примане  петиције, које  су  подржане  

доказима  који  испуњавају  критеријуме. 
Фокус  изложбе  биће  на  три  познате  личности  из  Србије, Хрватеке  и  Босне  и  

Херцсговuне  које  су  понеле  ову  титулу. Из  Србuје  ће  битu представлен  Новосађанин  

др  душан  Јовановиh, из  Хрватске  редитеЈb Бранко  Бауер, а  из  Босне  и  Херцеговине  

књижевник  Мидхат  Бегић. Поред  изложбе, једнако  значајан  део  пројекта  су  и  стручна  

вођења  која  he бити  конципuрана  као  интерактuван  догађај  у  ком  ће  публика  иматu 

прилику  да  активно  учествује. Током  тих  предавања, поред  ове  три  личности  којима  се  

изложба  бави, подј  еднако  ће  бити  речu и  о  осталим  Праведницима  са  овuх  простора, 
као  и  о  осталим  појединостима  всзанuм  за  ову  титулу  и  за  спашавање  луди  током  

холокауста. 



Кроз  овај  пројекат  представићемо  врло  значајан  сегмент  заједничке  прошлости  и  
борбе  против  нацизма  и  фашизма. Пројекат  промовише  универзалне  њудске  вредности  
попут  хуманости, алтруизма, слободе  и  права  на  живот, које  су  уједно  и  најзначајније  
европске  вредности . У  оквиру  лука  ,,Тврђава кроз  лични  наратив  три  значајне  
личности  из  три  бивше  југословенске  републике  ћемо  представити  и  промишњати  о  
заједничком  суживоту  на  овим  просторима  и  међуњудској  подршцн  н  помоћи  у  
најтежим  тренуцима. 

идеја  је  да  се  од  ,,Трибине  младих  и  Ликовног  салона  током  трајања  изложби  и  
стручних  вођења  направи  својеврстан  едукативни  простор, где  ће  се  кроз  текст, слнку, 
разговор  и  интеракцнју  публика  водити  кроз  причу  о  Праведницима  међу  народима  на  
простору  бивше  Југославије, о  самом  признању  и  њудима  из  нашег  региона  који  су  
понели  то  почасно  признање . Пројекат  ће  допринети  већој  видњивости  и  промоцији  
херојских  и  хуманuтарних  дела  појединаца, како  познатих  тако  н  обичних  њуди. 
Ставњајућн  у  фокус  позитuвне  прнмере  из  заједничке  историје  побоњшаhемо  квалитет  
данашњих  међусобних  односа  и  унапредити  сужuвот  на  простору  нашег  региона. 

ВРЕДІІОСТ  ПРОЈЕКТА: 9.345.346,00 динара  

21. УШЖ  ПРОГРАМ  (уметност, наслеђс  и  култура) 
(ЕХ. НОА) 

УНHК  програм  је  осмишњен  као  протрам  континуираног  образовања  суграђана  
из  домена  културног  наслеђа, културе  живњења, општс  и  културе  коришћења  
слободног  времена, без  обзира  на  њuхов  узраст  и  ниво  образовања . Цињ  програма  је  
приближавање  културних  вредности  грађанuма  кроз  интерапивне  садржаје. Поред  
тога, у  оквиру  УниК  платформе  планирани  су  u стручни  програми  који  ће  се  бавити  
положајем, доприносом  и  значајем  српског  наслеђа  у  европском  контексту, европским  
наслеђем, као  и  међусобним  условњеностима  н  релацијама. Програм  се  реализује  кроз  
следеће  апивности: предавања, радионице  за  децу  и  родитење, едукације  и  
публикацнје  и3 српског  и  европског  наслеђа  и  уметничких  дисциплина  и  праваца, 
едукације  и3 домена  уметничких  и  старuх  заната, иззіожбе, стручна  вођења, 
хуманитарне  аіпивности , трuбине  о  културн  живења  и  значају  уметности  у  
свакодневном  жuвоту, nредавања  из  области  савременог  стваралаштва, сарадња  са  
институцијама  културе  u образовним  установама  итд. 

У  оквиру  УНИК  програма  у  2022. години  планирана  је  реалuзација  две  
програмске  целнне  - ,,Са  лутком  кроз  наслеђе  и  ,,данн  примењене  уметностu у  Новом  
Саду , кроз  следеће  активности : 

• Радионице  луткарства  
• Стручна  предавања  
• Изложбе  
• Хуманитарна  акција  
• Каталог  

НАШ  ДУНАВ  
- мозаик  од  облутака, ѕіte ѕресјіс  - 

ЗА  ПРОГРАМСКИ  ЛУК  ,ЛУНАВСКО  МОРЕ  
август  2022. 



Културни  центар  Новог  Сада  
п_У  ,,Радосно  детињство  
Галерија  ,,Бел  Арт  
,,Dortmunder дортмунд  

1. Фаза  - рад  с  децоМ  
Културни  центар  Новог  Сада  и  ГW ,,Радосно  детињство  од  2018. године  имају  потписан  споразум  о  сарадњи. Сарадња  је  започета  пројектом  ,,Мозаик  од  боја  и  чијије  први  циклус  трајао  од  септембра  2018. до  фебруара  2020. године. 
Пројекат  подразумева  интерактивне  ликовно-едукативне  радионице  за  децу  предшколског  узраста. У  првом  циклусу  радионица  тема  је  била  ,,Шта  највише  волим  у  свом где  су  малишани  на  задато  питање  одговарали  кроз  кратку  причу  коју  су  илустровали  цртежом. Цил  задатка  био  је  да  се  код  деце  пробуди  свест  о  Новом  Саду  као  будућој  престоници  културе, о  томе  у  каквом  граду  живе, шта  их  све  окружује, које  су  то  вредности  које  нашем  животу  дају  смисао, да  се  развије  критичко  и  самостално  

мишлење  код  деце, посматрање  и  проМишлање  о  окружењу  и  њиховој  улози  у  друштву. 

Другн  циклус  лод  вазивом  ,,Наш  Дунав  биhе  посвећен  екологији  и  заштити  
животне  средине. Реализоваће  се  у  оквиру  Европске  престонице  културе. Тема  he бити  
дунав, као  наша  заједничка  река, заједничко  природно  и  историјско  богатство  европске  
цивилизације  н  вечне  уметничке  инспирације. Радионице  би  трајале  годину  дана: од  
јуна  2022. до  јуна  2023. године. Започело  би  се  са  онлајн  радионицама, а  ако  и  када  
услови  дозволе, радионице  би  се  одржавале  уживо. Састојале  би  се  из  два  сегмента: 
прво  би  наши  предавачи  кроз  кратак  увод  прилагођено  узрасту  деце  причали  о  значају  
очувања  и  заштите  природе, чувању  ресурса, улози  коју  човек  има  у  очувању  
природних  богатстава. Причали  би  им  о  Дунаву  као  реци  која  нас  повезује, о  землама  
кроз  које  протиче, о  билном  и  животнњском  свету  који  у  њему  обитава, о  еколошкој  
угрожености  тих  врста, загађености  воде, о  симболици  камена  на  ком  ће  се  креативно  
изражавати, о  важности  очувања  биодиверзитета  и  микроекосистема  због  којих  неће  
вадитн  камење  из  дунава, него  ће  радити  на  облуцима  набавленим  из  каменолома, како  
не  би  овим  пројектом  пореметили  жнвот  бнћа  која  живе  у  и  око  Дунава. Потом  би  им  
објаснили  на  које  се  све  начине  порука  може  исказати  (кроз  реч, поруку, облик, симбол, 
боју, гест). други  сегмент  је  практични  део, када  he свако  дете  на  камену  написати  или  
насликати  своју  импресију  о  Дунаву  и  очувању  његовог  билног  и  животињског  света. 

2. Фаза  - рад  на  мозаику  и  видео  раду  (филму) 
Нови  сегмент  нашег  пројеіста  іcoju ће  започети  у  години  титуле  јесте  

уклучивање  визуелнuх  уметника  у  финалном  делу  пројекта  и  давање  нове  димензије  
уметнuчком  изразу  кроз  интеракцију  дечјег  стваралаштва  и  уметиичког  обликовања  и  
осмишлавања  простора. Од  камења  насталог  током  годину  дана  рада  са  децом, 
уметник  из  Немачке, земле  дунавског  тока, из  града  дортмунда  који  ће  бити  на  
резиденцијалном  боравку  у  Новом  Саду, направиће  мозаик  монуметалних  димензија  
4.Зм  х  2.45м, који  ће  бити  монтиран  у  холу  Културног  центра  Новог  Сада  (евентуално  
на  некој  другој  локацијн  коју  бисмо  договорили  са  Фондацијом  2022). Уметник  ће  бити  
један  од  чланова  Дортмундске  групе, ког  ћемо  одабрати  заједно  са  председником  Груле  
Александером  Полом. На  одлуку  да  позовемо  уметника  из  дортмунда  одлучили  смо  се  
из  више  разлога. дорпјунд, поред  тога  што  је  град  побратим  са  Новим  Садом, међу  
првима  је  дао  подршку  Новом  Саду  на  путу  ка  Европској  престоници  културе. Са  



члановима  дортмундске  групе  галерија  ,,Бел  Арт  има  вишсгодишњу  сарадњу. Читав  
процес  настајања  - од  осликавања  камсна, креирања  мозаика, процеса  стварања  и  
његове  монтаже, биhе  документован  кроз  видео  рад, који  ће  заједно  са  мозаиком  остати  
као  документ  и  легат  нашег  заједничког  пројекта. 

З. Фаза  - рад  на  мозаиісу, презентација  и  откривање  мозаијса  
Уметник  из  дортмунда  ће  боравити  у  Новом  Саду  током  августа  2022. године  

где  ће  радити  на  мозаику  од  облутака  која  су  деца  из  ,,Радосног  детињства  претходно  
осликала  на  радионицама  које  he ce реазіизовати  током  ове  и  у  првој  половини  следеће  
године. У  току  рада  на  мозаику  уметнику  ће  бити  обезбеђена  стручна  подршка  
асистента  који  има  искуства  у  раду  са  техником  мозаика. Откривање  мозаика, 
презентацuја  пројекта, брошуре  и  пројекција  видео  рада  би  били  реализовани  кроз  
мултумедијални  догађај  у  авгусіу  2022. нспред  КЦНС, у  Ликовном  салону  где  he бити  
поставјвена  ауторска  изложба  уметника  који  ће  радити  на  мозаику  и  холу  КЦНС  где  ће  
бити  монтиран  мозаик  у  оквиру  програмске  целине  ,,дунавско  

4. Одрживост  пројекта  
Сарадња  између  Културног  центра  Новог  Сада  и  ПУ  ,,Радосно  детињство  

започета  је  2018. године. Сваке  године  са  другом  темом  и  другим  видом  уметничког  
изражаја  реализујемо  актнвности  за  децу  које  имају  за  цил  развој  дечјег  стваралаштва, 
уклучивање  деце  у  креирање  културних  садржаја  и  аіпивности, боњу  видњивост  дечјег  
доприноса  укупној  културној  сцени. У  складу  са  стратегијом  културног  развоја  Новог  
Сада, а  с  акцентом  на  унапређење  дечје  и  омладинске  културе, у  овиру  овог  пројекта  
који  би  се  реализовао  у  години  титуле  проширнли  смо  лрограм  - у  смислу  садржаја  и  
присіупа  - како  бисмо  се  прнближили  деци, од  њих  створили  нову  публику, а  њима  
прибднжили  н  на  адекватан  начин  представили  уметност  и  културу. Поред  овога, цињ  
пројекта  је  и  афирмација  визуелних  уметника  млађе  генерације, koju he y овом  
пројекту, поред  личне  афирмације  и  видливости  свог  дела, иматн  јединствену  прилику  
да  у  свом  раду  користе  елементе  дечјег  стваралаштва, што  ће  њима  лично  донети  
прнлику  да  своју  креатнвност  и  промиілјање  изразе  на  нов  начин, а  као  резултат  ће  
настати  дело  које  ће  ло  својој  концепцији  бити  оригинално  ијединствено . 

После  године  титуле, пројекат  би  се  наставио  у  истом  облику: рад  са  децом  на  
одређену  тему  из  домена  културе, наслеђа  и  европских  вреднсти . Потом  he млади  
уметник, домаhи  или  страни, са  елементuма  настазтим  у  току  рада  са  децом  креиратн  
уметничко  дело  које  ће  красити  одређенн  део  града. Сваке  године  ће  Нови  Сад  добuти  
уметничко  дело  у  виду  мурала, мозаuка, ѕlтееХ  атl-а, инсталације, илустроване  књиге  
итд. 

Овим  пројектом  отварамо  једно  ново  поглавње  у  уметничком  животу  града, где  
ћемо  нашим  суграђаннма  у  јавним  просторима  представити  и  приближити  уметност  
најмлађих  у  симбиози  са  савременим  ауторским  изразима  уметника. 

МЕЛОДиЈА  СЈЛЖЕ  
Мултимеднјални  програм  

Изложба  слика  и  представњање  књиге  у  Јјиковном  салону  Културног  центра, Нови  Сад, 
2022. 



ЗА  HРОГРАМСК  ЛУК  ,,ДОЧЕК  

Културни  центар  Новог  Сада, према  идеји  сликара  Славка  Крунића, припрема  и  
у  сВоМ  плану  за  наредну  годину  најавлује  занимливу  изложбу  слика, а  истовремено  и  
објавливање  књиге  - збирке  приповедака . Окосницу  збирке  чине  одређене  слике  (једна  
слика  - једна  прича). Списателски  задатак  састоји  се  од  тога  да  уметници  речима  
дочарају  сликарско  дело  кроз  тонове  (мелодије) на  које  дело  инспирише . Стога, 
заједнички  назив  изложбе  и  књиге  био  би  ,,Мелодија  слике . 3амисао  подразумева  
интеракцију  слике  и  текста, па  су  стога  писци  позвани  да  напишу  кратку  гЈричу  ,,према  
мотивима  дела  неког  од  одабраних  сликара  - тачније, да  у  датој  слици  идентификују  
интонацију  и  причом  окарактеришу  мелодију, ритам  и  звук  слике. По  одабиру  Славка  
Крунића  саставлена  је  листа  од  20 сликара  учесника, а  према  предлогу  Мирјане  
Огњановић  направленаје  листа  писаца. 

Предлог  учесника : 

Сликари: 

1. Михајло  Ђоковић  Тикало  
2. Желко  Ђуровић  
3. .Њилана  Ривић  
4. Славко  Крунић  
5. Зоран  Крул  
6. Катарина  Зарић  
7. Снежана  Петровић  
8. Владимир  дуњић  
9. Пеђа  Тодоровић  
10. дамјанЂаков  
1 1. Саша  Монтиво  
12. Марио  Маскарели  (Црна  Гора) 
13. Василије  Јордан  (Хрватска) 
14. Метка  Крашовец  (Словенија) 
15. Јулиа  дашић  (Француска) 
16. Рајнхард  Шмид  (Немачка) 
17. Виктор  Сафонкин  (Русиа) 
18. Петер  Гриц  (Аустрија) 
19. Фересхтех  Најафи  (Иран) 
20. Сантиаго  Рибеиро  (Португал) 

Писци: 

1. давид  Албахари  
2. .ЊубицаАрсић  
3. Ивана  Димић  
4. Александар  Гаталица  
5. Мирјана  Огњановић  
б. Боривој  Герзић  
7. Немања  Митровић  
8. Владимир  Пиштало  
9. Углеша  Шајтинац  



10. Срђан  Валарсвић  
1 1. Владислав  Бајац  
12. АнаВучковић  
13. Иван  Токин  
14. Сања  домазет  
15. Бојан  Савић  Остојић  
16. Лана  Басташић  (Босна  и  Херцсговина ) 
17. Душан  Шимко  (Словачка) 
13. Вал  Монд  (Велика  Британија) 
19. Елодие  Пинел  (Француска) 
20. Харалд  Ветман  Кристиансен  (Цанска) 

ВРЕДІІОСТ  ПРОЈЕКТА: 4.899.000,00 динара  

24. АКТИВНОСТИ  РЕДОВКЕ  ДЕЛАТНОСТИ  

ТРОШКОВИ  РЕДОВНЕ  ДЕЈІАТНОСТИ: 

• тронікови  закула  имовине  и  опреме  120.000,00 дин. (КТО-4216) 
• трошкови  службених  путовања  у  земли  133.575,00 дин. (КТО-4221) 
• осталu трошкови  транспорта  10.000,00 дин. (КТО-4229) 
• трошкови  административних  услуга, административне  услуге  900.000,00 дин. 

(КТО-423 1) 
• трошкови  компјутерских  услуга  (планирани  су  трошкови  за  софтвере  

рачуноводствених  програма, дизајна, ликовне  делатности, израда  сајта  програма  
и  nројеката  Куліурног  центра) 940.000,00 дин. (КТО-4232) 

• трошкови  услуге  образовања  и  усавршавања  залослених  100.000,00 дин. (КТО-
4233) 
планирани  су  трошкови  за  усавршавање  запослених  uз  области  менагјмента, 
ликовне  делатности, области  јавних  набавки, приступ  ЕУ  фондовима  

• трошкови  услуга  информисања  1.450.000,00 дин. (КТО-4234) 
• трошкови  стручних  услуга  (трошкови  правних, финансијских  и  осталих  

стручних  услуга  хуманистичких  наука) 6.602.505,00 дин. (КТО-4235) 
• трошкови  релрезентације  862.5 17,00 дин. (КТО-4237) 
• трошкови  осталих  општих  услуга  (трошкови  обезбеђења  КЦНС, културних  

станица, концертне  дворане, опште  услуге  итд.) 1 .852.785,00 дин. (КТО-4239) 
• специјализоване  услуге  (израда  акга  процене  ризика  у  заштити  лица  и  имовине  и  

пословања  КЦНС  - културне  станице, концертна  дворана) 400.000,00 дин. (КТО. 
4249) 

• трошковн  административног  материјала  350.000,00 дин. (КТО-4261) 
планирани  су  трошкови  канцеларијског  материјала, био-декорација, расходи  за  
радну  униформу  

• трошковн  Материјала  за  образовање  и  усавршавање  запосленuх  380.000,00 дин. 
(КТО-4263) 
планирани  су  расходи  за  стручну  литературу  запослених  и  штампа  - дневне  
новине  

• трошкови  Материјала  за  саобраћај  500.000,00 дин. (КТО-4264) 



• трошкови  материјала  за  одржавање  хигијене  600.000,00 диН. (КТО-4268) 
инвентар  за  одржавање  хигијене, хемијска  средства  за  чишћење  

• трошкови  материјала  за  посебне  намене  320.000,00 дин. (КТО-4269) трошкови  
поТрошног  материјала. рез. делови, алат  и  инвентар, материјали  за  посебне  
намене, заштитне  маске, дезифицијенси  итд. 

ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА: 15.521.382,00 динара  

Накнадс  члановима  управног  и  надзорног  одбора  планиране  су  у  висини  од  
330.000,00 динара  (КТО-4235) и  150.000,00 динара  (КТО-4161). 

26. НВЕСТИЦИЈЕ  

1. Планиранаје  набавка: комуникационе  опреме, рачунарске  и  елејпронске  
опреме, опреме  за  домаћинство  и  намештај . 

ВРЕДНОСТ: 1.300.000,00 динара  

2. Планиранаје  набавка  опреме  за  културу. 

ВРЕДНОСТ: 500.000,00 динара  

3. Нематеријална  имовина, набавка  књига  и  откуп  ауторских  права  из  области  
издавачке  делатности  и  набавка  лиценци  за  рачунарске  програме  u софтвер  за  
електронску  продају  улазница. 

ВРЕДНОСТ: 600.000,00 динара  

ПІ. Табела  која  се  односи  на  распоред  програмских  трошкова  по  економским  
класификацијама  у  2022. години, мења  се  и  гласи: 
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421  стАЛжТ UКі  О$.  3ОООО,х  IО&ООО$ О,х  О$ О,х  ООООО  і.5*ХО$ ЖООО$ QOO 80 ОО,х  120.ООО,ОО  

4216  3АкУ11И 0*ЕИ  СЛ  3000Ф,х  105.0Ф,00 80.000,х  I.326.000,х  20,000,00 50.00Од0 120.000,00 

422  т UКУТС &ЊА  і&?ОО$ о,х  OXQOO 4&000,х  о,х  О,х  2ОјОQоо  о,х  о,оО  QOO 2ОјОО,х  143.5?5,х  

4221  iР. СЛ. ІЂТУ  ЗВ.јЂИ  16160,00 з 000,00 0Фд0 133.575,х  

4222  11 СЈ1. ГVWЊА  У  ИТ. 200Ф,х  

4223  т.УО( і W ДА  
4229  ССГАЈМ  11 1nОГА  40.0Фд0 IО.000,х  

423  УСЈIW ЛОУГОРУ  4ООјОQОО  2Ћ9&оОQОО  ЗМL?Н,х  .&ХОХО,х  1614јО0.ОО  O.2іojVQoo &55LООQОО  ?23.54 ОО  З.5gОЋІО,х  ѕ4О.000,х  іОО.ООО,х  ј230?јОЈ,х  

4231  А4 ОМWСЛ 4fУСЈ1УТЕ  0,00 0,00 0д0 0д0 0,00 0,х  О,х  0,00 0,00 000.ОФ,х  

4232  К W1(ЕУСЈ1УГЕ  
940.000,00 

4233  УСЈL Р.И  УСлВА1і3АГЛ. 
80.0Ф,(0 I00.000,х  

4234  УСЈІУТЕИНХ8WСАЊА  35Q0Ф,х  157.480,х  50.0Ф,х  54.000,00 ІQ0Ф.00 100.000,00 200,000,х  112.000,00 100.000,00 1.450.000,00 

4235  СI?5чfУСЛУГЕ  400.0Ф,х  1.505.000,00 3262214,х  5.350.000,х  2.500.000,00 5.200.0Ф,х  5.200.000,00 4.329.340,х  2103.870,х  840.0Ф,ОО  б.602,505,х  

4236  УСЈІУТЕЗА  дјАЋ.И  УГССГ. 200,000,х  80.0Ф,00 25.000,х  374,0Ф,00 I50.0Ф,О0 

4237  ВАј41.А  87.500,00 20.000,х  50.0Ф,00 25.000,00 25.000,00 250.0Ф,00 862.517,00 

4239 хГАЕ 11ЛЕУГУГЕ  450 000,00 З3.0Ф,00 Z120.0Ф,00 560.0Ф,О0 І  .852.785,00 

424  СЛнВUАлј&LУСЈWГЕ  ЗО&000,ОО  4јОLООО.ОО  аО.ХО.ОО  . ОООЈ1ОQХ  5LООо,оО  о,х  о.х  д?б.ООО,Х  ј.О3tІ34,х  О,І4 ?јООЋОQОО  444.ООООо  

4242 7СТЕ  о6РАзо6& I1Т5РЕ  
СГРТА  380.0Ф.00 4.082.0Ф,00 20,0Ф,00 0Ф.0Ф,00 50.0Ф,00 400.0Ф,00 1.035.130,00 7.0Ф.0Ф,х  

4243 мЕдј*С<Е  УСЛУТЕ  250.0Ф,00 

4246 
УСЛ5ТЕ  ОчУ8NАЕ0ТНЕСРЕдWЕ, 

У1(Е  И  ГЕоДЕТЕ  5СЛ5ТЕ  

4249 ОСТЈ1Е  СЛЕ ЛІЗ0ВkЕ  уСЛУТЕ  326.000,00 400.0Ф,00 

42О  МТUКЈАЛ  5јОО,ОО  4&ХО,х  ООQОО  бО.ООО,х  о,х  о,х  ІL004,ОО  44дјО4,ОО  О,ОО  2.5IО.ХО,ОО  2.ј5О.000,х  

4261  ММС11111ВH4 М1W 
300.0Ф,00 350.000,00 

4263 ЦТ, ЗА Р,И  уСА U.3АR 
380.000,х  

4264  џЛЖ4 Л  ЗА  САСМЈ  
500.0Ф,00 

4266 ЦТ, ЗА Р.КУЛ1 И Г  5.0Ф.00 45,0Ф,00 ЗО.0Ф,х  50.000,00 80.0Ф,00 20.0Ф,00 449.0Ф.00 І .750,0Ф,х  

4268  ЦТ, ЗА КУМГ,И  УГССГ. 
3Ф,0Ф,00 600 000.00 

4269 Т. ЗА  Гс( ЕІW Е  
320.0Ф,00 

ІОј.?ОО,Х І.О2LХО,х ЗјжТд4,х &400.ОХ,х 2144.ХО,ОО б.ЗШООQОО &450.ООО,ОО 9.34&З4QОО 4Ћ9tООО,х ѕ40.ООООО јо.ООО,000,ОО 15.RLЗI2,Х  
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