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У циљу израде Програма и Календара културних активности кориштени су
подаци добијени од стране Друштава и Куд-ова која дјелују и активно раде на подручју
општине Шамац.
Данас на подручју општине дјелују и активно раде:
- Књижевни клуб „Савовање“ Шамац,
- Српско просвјетно културно друштво „Просвјета“ Обудовац,
- Српско просвјетно културно друштво „Просвјета“ Шамац, Фолклорна
секција Средња Слатина,
- Културно умјетничко друштво „Шамац“,
- Културно умјетничко друштво „Посавина“ Црквина и
- Плесни клуб “Принцес“ Шамац
Ова друштва и клубови организатори су и носиоци културног живота на
подручју Општине Шамац, а они ће уз одређене манифестације које ће организовати
општина Шамац у 2019. години, бити организатори и носиоци бројних културних
активности на подручју општине.

1. КЊИЖЕВНИ КЛУБ „САВОВАЊЕ“
Активности Клуба књижевника “Савовање“ Шамац током 2019. године
засниваће се на припремању и реализацији:
- књижевних вечери и сусрета стваралаца Клуба;
- припремање за штампање и представљање књига чланова Клуба;
- књижевних трибина, на којима би по позиву Клуба, гостовали прозни
писци, пјесници из области књижевности и културе;
- програма у Републици Српској који се односи на заштиту и афирмацију
српског језика и ћирилице;
Клуб књижевника „Савовање“ активно ће учествовати у реализацији Програма
обиљежавања Дана општине кроз организовање књижевних вечери са пригодним
програмима.
Клуб ће узети учешће у културним манифестацијама поводом Видовдана у
Горњој Слатини. У септембру 2019. године обиљежит ће „Дан Савовања“ уз пригодан
Програм који ће припремити Извршни одбор и чланови Клуба.
- почетком новембра 2019. године, а поводом Митровдана – Крсне славе
Општине Шамац, Клуб „Савовање“ организоват ће књижевно вече уз
пригодан програм.
- У текућој години Клуб ће наставити посјету школа на подручју наше
општине гдје ће чланови Клуба представити своје стваралаштво.

2. КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „ШАМАЦ“
Међународна Ревија фолклора „Шамачко прољеће 2019“ се одржава већ 17
година и позиционирала се као један од престижнијих фестивала фолклора у Босни и
Херцеговини. У жељи да у будућности Међународна ревија фолклора постане један
од водећих фестивала фолклора у БиХ и фестивал под окриљем ЦИОФФ-а који

доприноси развоју, очувању и искориштавању различитог културног наслеђа у Босни
и Херцеговини, као и да допринесе и развије мултикултурални дијалог учесника у
пројекту.
Пројектом су предвиђене организације концерата у Шамцу и то;
-

Отварање XVIII Међународне ревије фолклора које ће бити одржано
12.04.2019. године поводом Дана општине у Центру за културу у Шамцу, гдје
се очекују ансамбли из Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине. На
концерту у Шамцу ће учествовати 250 учесника. Долазак ансамбла из
Србије и Мекедоније предвиђен је за 12.04.2019. године, а предвиђен је и
дефиле прије концерта улицама града домаћина.
- Љетни концерт планиран је да се одржи на градском тргу у јулу мјесецу
2019. године. Циљ концерта је промоција културних вриједности грађанима
као и гостима који у љетним мјесецима посјећују наш град и општину.
- Интер фолк фест „Босиљковање“- Интернационални концерт фолклора у
октобру.
- Годишњи концерт планиран је у децембру 2019. године који се одржава
сваке године као круна рада у току године.
3. СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“
ОБУДОВАЦ
Друштво је основано са циљем да његује традиционалне вриједности српског
народа, његов језик, културу, сваку врсту духовног стваралаштва, обичаје, као и
моралне и друге вриједности.
У 2019. години Одбор „Просвјета“ са носиоцима активности друштва
Фолклорни ансамбл, пјевачке секције, драмске секције, плесне секције и музичке
секције планира: подмлађивање и омасовљавање Друштва, успостављање сарадње са
Друштвима сличних програмских опредјељења, ангажовање стручног кадра за рад,
постављање нових кореографија, плесних сцена, драмских комада и др.послова.
На основу Програма СПКД “Просвјета“ организоваће у 2019.години сљедеће
културне манифестације општинског карактера и то;
- Традиционална 125. Светосавска бесједа ангажује све чланове Друштва да се
ова Манифестација припреми у најбољем издању. Уз бесједника у програму су,
пјесме, рецитали и игре у извођењу пјевачке и фолклорне секције, наградна игра
за гледаоце, извођење народног обичаја и томбола. Сваке године приликом
обиљежавања овог значајног датума програм се допуњава са новим садржајима, а
одржава се 27 јануара.
- Манифестација „Распјеване Покладске вечери“ већ има традицију и ове године је
осма по реду. Циљ Манифестације је изналажење нових пјевачких талената са ових
наших подручја и укључење у рад друштва истих у пјевачку секцију.
Манифестација ће се одржати 18 фебруара.
- Поводом Васкршњих празника наше друштво организује забавни програм
Васкршње вече, гдје је носилац активности фолклорна секција уз пјевачку,

драмску, плесну и музичку секцију. Гости вечери су КУД-ови са којима
Друштво има добру сарадњу из окружења. Термин одржавања ове
Манифестације je други дан Васкрса.
- Организација 10. Међународне смотре фолклора „МЕСФО 2019“ која се одржава у
другој половини године (септембр – октобар). На овој манифестацији учествује до
10 друштава (300 учесника) са подручја БиХ и других Европских земаља из
окружења.
- Са пјевачком секцијом организовати неколико вечери у љетном периоду
музичких вечери (концерти разних музичких умјетника), а Драмска секција имала
би своје премијерно представљање драмског комада у љетном периоду,
У току године радити ће се на унапређењу плесне секције која би била
ангажована у свим наведеним Манифестацијама.
Крајем године СПКД “Просвјета“ наставиће са организовањем забавних вечери уз
учешће друштава из Републике Српске и других држава.

4. КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „ПОСАВИНА“
КУД “Посавина“ Црквина броји око 135 чланова распоређених у фолклорну
групу, музичку секцију, етно пјевање и хорско пјевање.
Васкршње фолклорно вече, манифестација траје један дан, одржава се сваке
године у дане васкршњих празника, а у манифестацији учествују више културно
умјетничких друштава.

-

Планом је предвиђена организација сљедећих културних манифестација:
Васкршње фолклорно вече, одржава се поводом Васкрса у Црквини,
Интернационални фестивал фолклора Беч –Праг,
Интернационални фестивал фолклора у Београду „Заиграј и запјевај“,
Семберско вече фолклора у Бијељини,
Годишњи концерт „Посавско прело“, манифестација траје 1 дан и одржава се
сваке године с циљем презентовања достигнућа КУД-а.

Све ношње, обезбјеђују се волонтерским радом. Одазивају се на хуманитарне
концерте.
5. СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“
ШАМАЦ ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА СРЕДЊА СЛАТИНА
СПКД „Просвјета“ ОО Шамац, ПО Средња Слатина, дјелује кроз рад двије
секције: фолклорне секција и секција жена. Фолклорна секција броји око 60 чланова
подијељених у двије групе.
У 2019. године организовали су VII Смотру фолклора на којем је учествовало
6 друштава са подручја БиХ и Хрватске. Том приликом отворен је и обновљен Дом
културе у Средњој Слатини.
Осим наступа на поменутој смотри, секција је учествовала на 17 манифестација

у БиХ, Србији и Хрватској.
Секција жена броји око 20 чланова. Бави се афирмацијом жена на селу, сарадњом
са сличним организацијама на подручју општине и у околини. Осим тога бави се и
промовисањем културе, обичаја и традиције на селу, шивењем народне ношње,
постељине, презентацијом хране и пића карактеристичним за овај крај и сл.
Планом и програмом за 2019. годину организоваће следеће културне
манифестације;
- Васкршњи фолклорни сусрет, организатор и носилац активности СПКД Просвјета
Шамац ПО Средња Слатина. Манифестација траје један дан у Дому културе у
Г.Слатини, и одржава се у данима Васкрса, у априлу.
- VIII Смотра фолклора Слатина 2019, организатор и носилац активности СПКД
Просвјета Шамац ПО Средња Слатина. Манифестација траје један дан на платоу
испред школе и учествује око 250 учесника и одржава се у августу мјесецу.
- Учешће на смотрама фолклора, приредбама, свечаностимаи сл.

6. ПЛЕСНИ КЛУБ „ПРИНЦЕСС“
Планирани су обавезни одласци на семинаре ради усавршавања стручног
особља, као и аплицирање на све врсте пројеката.
Распоред међународних плесних такмичења у 2019. години;
Фебруар: 22 Међународно плесно такмичење WINTER OPEN BL 2019,
Април: свјетско такмичење у Црној Гори – WADF WORLD CUP 2019. Будва
Мај: “Игре без граница“
Јуни: Међународно такмичење у Италији; учешће у дочеку дјеце са Косова и Метохије;
Јули: планиран одлазак клуба на Међународно плесно такмичење у Београду,
Октобар: плесно такмичење у Витезу.
Новембар : интернационално такмичење у Новом Саду.
У току године ће бити реализована сарадња Плесног клуба и Удружења за рад са
дјецом с посебним потребама.
Значајно је напоменути да је покровитељ свих манифестација и културних
догађања Општинска Управа Шамац.
Клуб се одазива на позиве хуманитарног карактера.

7. МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
И ЈУ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ“ ШАМАЦ
Општина Шамац ће у 2019. години организовати сљедеће културне догађаје:

-

У поводу обиљежавања Дана општине биће организован пригодан концерт,
позоришна представа и Међународна смотра фолклора,
Реализација организације општинског такмичења у рецитовању у сарадњи са
основним школама и средњом школом са подручја општине Шамац, а
манифестација би се одржала у мјесецу априлу,

-

У оквиру „Шамачког љета 2019“ биће организоване разне манифестације у сарадњи
са невладиним сектором, а која подразумијева скуп манифестација културнозабавног и спортског карактера.
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