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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

 

 

 

Јавне установе  које се организовано баве културом у општини Фоча  су Центар 

за културу и информисање и  ЈУ Музеј „Стара Херцеговина“ . Под окриљем ових двију 

установа или  самостално дјелују многа удружења грађана која окупљају своје чланове у 

смислу практиковања, развоја и унапређења  уметности, знања, веровања, морала, обичаја и свих 

других способности и навика које је човјек стекао , а која за  циљ имају  развој културе као 

највишегег идеала људског друштва.  

 

 

У 2020. години због пандемије и мјера предузетих за заустављање исте, велики 

број културних догађаја и манифестација је отказан као што су: 

• Концерти и манифестације  у склопу „ Мајских свечаности“ ,  

• ОК ФЕСТ,  

• планирани годишнји концерт КУД-а Фоча  

 

  Сва остала дешавања која можемо сврстати у област културе су сведена на 

минимум због прописаних мјера за заустављање пандемије. У наставку су описани 

догађаји, односно културна дешавања на подручију наше општине,  који су обиљежили 

протеклу годину.  

  

 

 

 

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ  ЈУ ,,ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И 

ИНФОРМИСАЊЕ“  

 

 

 У Центру за културу и информисање су успјели организовати неколико 

књижевних вечери и манифестацију Јануарске културне и духовне свечаности.  

 

Центар за културу и информисање је носилац организације тих свечаности и у 

потпуности је реализован њихов програм. Поред Светосавске академије и 

традиционалних догађаја, издвојићемо и промоцију књига Нелета Карајлића, једне од 

најпопуларнијих личности са ових простора, музичара, књижевника и глумца.   

  

Такође, један од признатијих савремених српских сликара, Станко Родић из Новог 

Сада, излагао је своје радове у Фочанској кући. 

 До почетка пандемије организована је промоција књиге Петра Ашкрабе Загорског 

„Сасрбљења Срба расрбљених“. 

 Након тога услиједила је пауза у организовању догађаја, јер је наступила ванредна 

ситуација, а затим и ванредно стање. 

  

Отказане су бројне манифестације  у којима Центар за културу и информисање 

сваке године учествује.  
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С озиром да је ОК фест због пандемије отказан,  као замјенска манифестација 

организован је  ОК караван, те је у том оквиру реализовано пет програма: 

• Концерт Краља Чачка у Градском народном позоришту,  

• изложба фотографија „ОК ретроспектива“, аутора Марка Ристића и 

Ведрана Шевчука,  

• приказ  филма  „Небеска тема“, који говори о животу и дјелу Влада 

Дивљана и  

• приказ филма „Туста“, који говори о култном југословенском панк бенду 

„КУД Идијоти“.  

• Промовисане су књиге једног од најпризнатијих рок критичара 

осамдесетих година у бившој Југославији, Душана Весића: „Бунт деце 

социјализма“, „Маги“ и „Шта би дао да си на мом мјесту“. 

 

 Сви ови догађаји организовани су у складу са препорученим епидемиолошким 

мјерама, а Центар за културу и информисање и ОК фест су потписали споразум о 

сарадњи који подразумијева размјену програма и подршку приликом организовања 

културних догађаја. 

 

 Центар за културу и информисање учествовао је у припреми ОК каравана и у 

Требињу, као и неколико књижевних вечери у Требињу, Зворнику, Источном Сарајеву и 

Палама.  

 

 У прошлогодишњем Програму рада Центра за културу и информисање најављена 

је иницијатива повезивања културних установа Горњег Подриња, из оба ентитета, како 

би се обогатио културни садржај у тим општинама. Предвиђена је размјена програма и 

заједничко организовање манифестација, али је и та активност одгођена због 

емидемиолошке ситуације.   

                                                                                                                                                                                                                                                 

Финансијски аспект је и даље највећи проблем у култури јер су сви квалитетнији 

програми и садржаји скупљи, тако да све културне манифестације и дешавања треба 

посматрати и вредновати  у оквиру расположивих новчаних и материјалних јавних 

средстава и средстава чланова удружења и организација у области културе . 

 

Удружење ликовних умјетника „Тон“ из Фоче, пресељено је из поткровља у 

просторије на нижем спрату које су за њих прихватљивије и условније. У току је обнова 

рада овог удружења и они су задовољни условима које им пружа Центар. 

 

 

 

ЛОТИКА           РАД  БИОСКОПА  „DOOLLY BELL“2020.година 

 

 

У прва два мјесеца  2020.г. биоскоп је радио по редовним  терминима.Двије пројекције  

у току дана односно два различита филма. Тако је било до 09.марта док није почела 

епидемија COVID-19.Поштујући све мјере Кризног штаба биоскоп престаје са радом до  

05.јула. С обзиром на новонасталу ситуацију  биоскоп почиње са радом 05.јула. Процес 

рада се одвијао поштујући све мјере са смањеним  бројем посјетилаца ,поштујући 

физичку дистанцу ,ношењем маски и дезинфекцију  руку и обуће,са назначеним 

сједиштима за сједење. И ако се радило у посебним условима у биоскопу  су  приказане  

54 пројекције различитих филмова. 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ЈАВНИ ДОГАЂАЈИ У КУЛТУРИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЈУ 

МУЗЕЈ „СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА“ ФОЧА 

Музеј ,,Стара Хецеговина“ је, као и ,,Центар за културу и информисање“ , у 

2020.год.  дио планираних активности био принуђен да помјери услед неприлика 

изазваних актуелном пандемијом COVID -19. Сви реализовани догађаји проведени су уз 

поштовање свих прописаних епидемиолошких мјера.  

 

АКТИВНОСТИ ИЗЛОЖБЕНОГ КАРАКТЕРА 

 

Значајне активности изложбеног карактера које су организоване под окриљем 

Музеја ,,Стара Хецеговина“ у 2020.год.,   наведене хронолошким   редом : 

 

- 23. VIII 2020. Изложба умјетничких радова под називом „Трансформација“ ауторке 

Елизабет Хјуз Јовановић. Ауторка тренутно живи и ствара у Фочи, поријеклом је из 

Бостона, а студије дводимензионалне умјетности завршила је у Пенсилванији.  У већини 

својих радова користи дводимезионалне технике, као што су сликање, штампање и 

цртање на папиру или дрвету. Стилски, већину инспирације црпи из народне умјетности. 

Упроштени облици и геометријске шаре најбоље јој помажу у артикулацији 

композиције. 

 

-  8. IX 2020. Представљање изложбе “Змијањски вез-свјетско нематријално насљеђе”, 

коју је припремило и јавности презентовало Етнолошко одјељење Музеја Републике 

Српске током 2015. године. Изложба је била мултимедијалног и интерактивног карактера 

са пропратним радионицама. Змијањског веза је номинован 2013. године на УНЕСКО-ву 

Репрезентативну листу нематеријалног културног насљеђа човјечаства и његов упис на 

поменуту листу извршен је 2014. године.  

 

- 1. X 2020. У галерији Музеја Старе Херцеговине представљена је изложба „Невесињска 

олимпијада“ коју приредио Музеј Херцеговине у Требињу. Изложба је рађена на основу 

архивске грађе која се чува у Радију Невесиње и монографије Драгомира Граховца 

„Невесињска олимпијада“. Музеј Херцеговине, као регионална културна установа, 

препознао је ову манифестацију као веома важан елеменат нематеријалног насљеђа и 

уврстио је на листу од изузетног значаја елемената нематеријалног културног насљеђа 

из БиХ. 
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-14. XI 2020. Приредбом и изложбом радова корисника Сервис центра "Трачак наде" 

обиљежили смо Међународни дан и Европску ноћ музеја. Овогодишња тема била је 

„Музеји за различитост и укљученост/инклузију“. Музеј жели постати мјесто окупљања 

како би се прославиле различитости перспектива које чине заједнице и особље музеја, те 

су у проведене активноси биле укључене особе са сметњама у развоју.  

 

 

 

 

 

 

 
ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ  

 

 

 

 

Градско позориште Фоча је дало свој допринос Јануарским свечаностима 

општине Фоча, у оквиру којих су изведене двије аматерске представе. 

У оквиру традиционалне општинске манифестације Студентска позоришна трупа 

извела је прву репризу комедије „Женски разговори“, рађене по тексту Душка Радовића, 

у адаптацији и режији Мирјане Радовић. 

Аматерско позориште Фоча извело је драму „Цигани, идемо!“, рађену по тексту 

Александра Сергејевича Пушкина, у драматизацији и режији Бранке Грујичић. 

Мостарски трио у саставу Никола Рончевић, Лука Маријановић и Омер Хоџић, 

извео је сатиричну представу „Ономатоблеја шоу“, насталу под окриљем мостарског 

ОКЦ Абрашевић. 

Глумац Александар Дунић, познат по улогама Кокана из „Породичног блага“, 

доктора Попца из „Срећних људи“ и Ћирка из „Беле лађе“, гостовао је у Градском 

позоришту Фоча са монодрамом „Мудри и јуначни војвода Јанко Катић“. 

Поред наведених позоришних дјелатности, у позоришној сали су одржавани су 

сљедећи културни догађаји, којима је Градско позориште Фоча пружило просторну и 

техничку подршку: концерт Ненада Марића, познатијег као Краљ Чачка, Светосавска 

академија, књижевно вече са Нелетом Карајлићем и остало. 
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ЗНАЧАЈНИЈА ДЕШАВАЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ САМОСТАЛНИХ 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020.год. 

 

ГД „Херцег Шћепан“ 

 

Гусларско друштво „Херцег Шћепан“ дуги низ година је репрезент  његовања 

традиције нашега краја ,,пјевања уз гусле“,  као дијела нематеријалног 

културноисторијског наслеђа  Српског народа. Културноисторијски  значај ове традиције  

потврђен је на највишем , глобалном нивоу, када је  2018.год. ,,пјевање уз гусле“ 

увршетно у Унескову ,,Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа 

човјечанства“ . Гусларско друштво „ Херцег Шћепан“ је основано 1993. године и данас 

броји 40 чланова. 

Због настале епидемиолошке ситуације нису учествовали на фестивалима и 

организовали концерте широм региона као претходних година. Наставили су свој рад 

кроз дружење и припремање за будуће наступе након престанка пандемије. 

 

 

КУД „Фоча“ 

 

За 10 година постојања Друштво је постало  познато и признато и даље од наше 

општине и надамо се да ће сваке године бити све јачи и бољи. У КУД-у Фоча тренутно 

активно ради 250 чланова у фолклорним ансамблима, великом и малом народном 

оркестру, етно групи, изворној пјевачкој групи и секцији свирања на традиционалним 

инструментима. 

На репертоару се налазе кореографије из: Шумадије, Бујановца, Мачве, Барање, 

Драгачева, Црне Траве, Ниша, Црноречја, Сарајевско поље, Лесковца, Шопске игре, 

Игре из Македоније и више сплетова за дјечије узрасте. Битно је напоменути да су све 

кореографије рађене са професионалним кореографима.  

КУД „Фоча“ подржава и народно изворно стваралаштво па тако сваке године у 

априлу мјесецу организују Сабор изворног пјевања под називом „Нек се старе пјесме 

запјевају“. 

КУД је учесник већине манифестација које организује општина Фоча и такође се 

одазивају и учествује у програмима  других  удружења и установа. 

Због настале ситуације везане за пандемију и мјера које се примјењују за 

сузбијање исте, друштво ради смањеним капацитетом, без организације и учешћа на 

коцертима. 

У 2021. године друштво ће своје активности наставити у новим  просторијама, 

које Општина Фоча гради  у објекту СЦ „Партизан“, чиме ће коначно ријешити 

дугогодишњу потребу дјеловања у адекватним просторијама. 

 

УГ „Аматерско позориште Фоча“ 

 

Удружење грађана „Аматерско позориште Фоча“ окупља дјецу и омладину у 

циљу припремања и извођења представа намијењених дјеци, омладини и одраслима. У 

претходној години нису одржавали представе због мјера прописаних за спречавање 

ширења пандемије. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

 Стање у области културе у 2020.год. лимитирано је због епидемиолошке 

ситуације изазване вирусом корона те се масовнија окупљања и многе планиране 

маифестације нису могле одржати . 

Због чињенице да се ситуација везана за проглашену пандемију значајније не 

поправља   ни у  2021.год. , требало би  тражити прилагођене видове културних 

дешавања актуелној епидемиолошкој ситацији. Јавне установе које су носиоци развоја 

и унапређења културе морају учинити додатне напоре у одговору на изазове које 

актуелна ситуација намеће, како у сопственој презентацији, тако и у помоћи 

невладиним и осталим удружењима која у области културе дјелују.  

Чињеница да смо град са два факултета, у коме дјелују четири студијска 

програма Универзитета Источно Сарајево, намеће потребу да се   студентска 

популација као потенцијал анимира и заступи на адекватан начин у области културе, 

као би се с једне стране  одговорило  потребама студената на пољу културе , а с друге 

стране  адекватно презентовале њихове активности из те области. 

Образовање, култура и спорт су  најмоћније оружје против неких негативних 

појава у нашем граду које морамо искористити у борби са  неријетким девијантним 

облицима  понашања .  

Сарадњу у области културе између градова регије треба интензивирати, како у 

општинама  ,,Старе Херцеговине“, тако и у сусједним општинама Горњедринске регије. 

Сваки вид развоја и омасовљења удружења из области културе доприноси основном 

стратешком циљу креирања здравијег и срећнијег окружења нашим суграђанима .  

 

 

 

 

              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
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