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Врз основа на член 22, став 1, точка 5 и член 36, став 1 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на
Општина Карпош, на Шеесет и првата седница, одржана на 06 декември 2012
година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ДЕЈНОСТА КУЛТУРА ЗА 2013 ГОДИНА
I. ВОВЕД
Со донесување на системските закони кои се однесуваат на локалната самоуправа,
а во контекст на процесот на децентрализација, општините добиваат и
надлежност која се однесува на задоволување на културните права и потреби на
граѓаните. Општинските културни активности и активностите на локалните
културни установи и здруженија на граѓани во непосреден контакт со граѓаните
многу попрецизно ќе ги откријат нивните културни потреби и формите за нивно
задоволување, со што ќе го направат културниот живот во Општината побогат,
поразновиден, подинамичен и поквалитетен.
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Основни цели на Програмата на Општина Карпош од областа на културата :
1.

Доближување на културата до сите граѓани
• Преку оваа цел треба да им се овозможи на сите граѓани на Општина
Карпош рамноправно да учествуваат, како творци и како корисници, во
културата и во културните случувања.
2. Поттикнување на современото творештво, со посебен фокус на културните
потреби на младите
• Земајќи ја во обзир перспективата на културниот развој, особен фокус ќе
биде ставен на обезбедувањето материјални претпоставки за творештво и
задоволувањето на културните потреби на младите. Ќе се поддржуваат и ќе
се охрабруваат истражувањата и потрагата по нови изразни средства, ќе се
поддржуваат експериментите и користењето нови медиуми на естетска
експресија, како и проектите и установите што се занимаваат со продукција
и ширење на културни содржини и вредности за младата популација.
3. Заштита, чување и креирање на културното наследство
• Следејќи го континуитетот на културата како традиција на повеќе
цивилизациски слоеви, обврска е на секоја институција во Република
Македонија, вклучувајќи ги и општините, да го евидентираат, маркираат и
во рамките на своите можности реконструираат и реставрираат културното
наследство.
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Истото треба да се однесува како на артефактите кои се пронајдени, така и
на духовната традиција, обичаите, фолклорот, разни видови на музејски
експонати, споменични обележја, но и на луѓето кој оставиле белег во
културата на Општината и народот воопшто.
• Од друга страна, културното наследство ќе се ревитализира и ќе се
пресоздава низ уметничкото искуство (музиката, театарот, сликарството,
филмот, етно музика) и неговата афирмација.
4. Враќање на дигнитетот на творецот и на творештвото
• Центар на културата е човекот и неговиот креативен потенцијал. Соочени со
долгогодишна рецесија и депресија која ги оптеретува со основни
егзистенцијални проблеми авторите го губат интересот и мотивацијата за
работа, творење, стручно усовршување и претставување. Немајќи
материјални можности да го изразат својот авторски потенцијал и
големите креативци се принудени да работот други работи бегајќи од
својата основна дејност. Една од важните цели на Програмата за култура на
Општина Карпош е со субвенции во културната дејност и помош во
остварувањето на креативни проекти да се врати дигнитетот на творецот и
на тој начин културата и творештвото не само што ќе бидат пристојна, туку
и престижна дејност за работа и за живеење.
5. Воведување на најмладите (децата од основните училишта) во креативните
процеси
Децата како најголемо богатство и иднина на секое општество се и негова
•

најголема обврска. Едукацијата и образованието на децата се врвен приоритет.
6.

Создавање услови за развој на културен туризам, како фактор за
социјалниот и за економскиот развој
• Афирмација, презентација и користење на културните и на природните
предели во функција на развојот на културниот туризам и подготовка на
стратегија за развој на културниот туризам

Овие цели ќе се остварат преку:
1.

Институционална и финансиска поддршка на културни установи и
проекти од значење на Општината.
2. Негување и стимулирање на културно – уметничкото творештво и
манифестации.
3. Одбележување на настани и личности од значење на Општината.
4. Организирање манифестации значајни за граѓаните на Општина Карпош
• Програмата за култура ќе се финасира со средства од Буџетот на Општина
Карпош.
• Програмата за култура е отворена и во текот на годината може да се
дополнува.
• Програмата за култура е поделена во пет програмски целини.
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III. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ
1. „Културно лето Карпош 2013“
• „Културно лето Карпош 2013“ претставува комплексна културна и
уметничка програма со која треба културно и забавно да се анимираат
граѓаните на Општина Карпош во текот на летните месеци.
• Програмата на шестото Културно лето треба да го изрази културниот и
уметничкиот потенцијал на граѓаните од општината, што претпоставува
дека голем дел од програмата треба да е покриен со културни творци од
Општина Карпош.
• Програмата ќе се исполни и со настапи на познати артисти од Македонија и
странство.
• Програмата е разновидна и во својата содржина подразбира:
Изведби на музички групи и солистички настапи, поп пеачи, рок групи,
етно музика;
Организирање на ликовни изложби, учество на академски сликари и
деца почетници во ликовната уметност, и
Изведби на театарски претстави, балетски претстави, културно
уметнички друштва, филмски проекци.
• Конкретните содржини на Програмата и нејзинот реализатор (од областа на
културата) ќе се избере по пат на јавен конкурс, распишан од страна на
градоначалникот на Општина Карпош.
• Финансиски средства 3.000.000 денари.
2. Четврти акварелен симпозиум
• Во историјата на уметноста акварелот се вбројува како една од најтешките
техники во ликовното творештво и не секој автор може да ја применува.
Добриот акварелист мора да има нагласено чувство за доживување на
природата и предметите, тој забележува неочекувани и неконвенционални
кадри од пејсажот. Мора да поседува сигурен цртеж, оформен по
претходната анализа и студиозна работа на мотивот со размислување за
секое делче на насликаната површина и негово вклопување во
композицијата како целина. Целата ликовна содржина потребно е
претходно добро да ја проучи и кога ке пристапи кон изведбата да ја
обележи брзо, со сигурно око и рака. Само тогаш делото ке ја добие
убавината што ја нуди непосредната инспирација на уметникот.
• Симпозиумот е веќе три години многу успешно организиран од Општина
Карпош и реализиран од Арт тајм. На симпозиумот покрај еминентните
македонски уметници, досега учествуваа десетина уметници од Шпанија,
Франција, Индија, Романија, Хрватска, Србија, Црна Гора како и гостин од
Виетнам.
Во колекцијата на Општина останаа преку преку шеесет дела од
уметниците.
• Симозиумот е веќе цврсто етаблиран во земјава и странство и добива
димензија на традиција.
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• Проектот предвидува учество на најмалку 10 уметника од кои половина би
биле од странство. Би траел 10 дена, и тоа дел во Скопје на територија на
Општина Карпош и дел низ Републикава.
• Реализатор на проектот - Арт тајм.
• Финансиски средства 450.000 денари.
3. „Карпошова слава “
• Мотото на славата е да се вратат старите игри на децата - стоп за
компјутерите, напред на спортовите, издигнување на духот на маалското
дружење исполнето со староградска изворна македонска музика.
Славата има хуманитарен карактер во однос на собирање на облека и
обувки од граѓаните и училиштето „Христијан Тодоровски Карпош“, како и
парични средства наменети за соодветни критични детски случаи при
Црвен Крст.
• Реализатор на проектот - Здружение на граѓани КФЦ.
• Финансиски средства 300.000 денари.
IV.КРЕАТИВНО ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИ И ДЕЦА

1. Графичка работилница
Во оваа работилница децата од основните училишта ќе ги проучувааат сите
графички техники од класичните како сито штампа, линорез, акватинта,
бакропис, суваигла, сериграфија до современата компјутерска графика.
• Во веќе подготвениот графички кабинет ќе се изработуваат сите видови
графики и графички отисоци.
• Часовите ќе се одвиваат под надзор на академскиот графичар Илчо
Симовски со визитинг гостување на познати македонски графичари.
2.Фото работилница
•

•

Проектот ќе придонесе за стимулирање на креативноста на најмладата
популација во општина Карпош преку изучување на фотографијата како
уметнички израз и воведување во филмската уметност на децата од VII и
VIII оддление од основните училишта. Проектот опфаќа две компоненти:
– Теоретска настава за фотографија и воведување во филмски уметности.
Во теоретските часови се предвидува запознавање со почетоците на
фотографијата и нејзината уметничка вредност, запознавање со филмската
уметност и нејзините почетоци (пишување на синопсис и сценарио), сето тоа
изведено преку креативен начин соодветен на ученици на таа возраст,
интерактивно преку кумпјутерска презентација на фотографии и нивни
анализи, презентација на кратки филмови и нивни анализи.
– Практична настава за фотографија и воведување во филмски уметности.
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Во практичниот дел часовите ќе содржат фотографирање и изработка на
уметничка фотографија. Секој од членовите ќе треба да изработи фото
изложба со што и ќе го заврши курсот.
На крајот од годината ќе се направи изложба на сите фотографии.
•
•

Финансиски средства 300.000 денари.
Реализатор - Здружение на граѓани „Ботичели“.

V. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ ПРАЗНИЦИ
1.Предновогодишни и новогодишни активности
•
•

•

Чествување и славење на новогодишните празници, како и верските
празници околу Нова година.
Конкретните содржини на активностите и нејзинот реализатор (здружение
на граѓани од областа на културата) ќе се избере по пат на јавен конкурс,
распишан од страна на градоначалникот на Општина Карпош.
Финансиски средства 300.000 денари.

2. Новогодишно украсување на општина Карпош
• Финансиски средства 10.000.000 денари.
VI. ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И НВО ОД
ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
1. Поддршка на Програмата на МКУД „Цветан Димов “
- „Од цвет на цвет со оро и песна“ (традиционално )
Меѓународниот детски фолклорен фестивал традиционално се одржува на
територија на Општина Карпош. Учесници на фестивалот се детски фолклорни
ансамбли од Скопје, Република Македонија и детски фолклорни ансамбли од
повеќе држави од соседните земји и пошироко.
По одржувањето на Манифестацијата ќе се достави извештај до Советот на
Општината.
• Финансиски средства 175.000 денари
2. Поддршка на програмата на АКУД „Мирче Ацев“
- Меѓународен студентски фолклорен фестивал (традиционално)
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Меѓународниот студентски фолклорен фестивал се одржува традиционално
повеќе години наназад. Учесници на фестивалот се фолклорни ансамбли од
Република Македонија и фолклорни ансамбли од повеќе држави од соседните
земји и пошироко. Општина Карпош по шести пат се вклучува како покровител.
По одржувањето на фестивалот ќе се достави извештај до Советот на Општината.
• Финансиски средства 125.000 денари.
3. Поддршка на програмата на КУД „Каршиака“
- Меѓународен фолклорен фестивал „Скупи 2011 “
Фестивалот е од ревијален карактер, при што учесниците ги презентираат
фолклорните вредности на својата земја и традиција согласно програмата и
динамиката утврдена од страна на организаорот.
Организатор на фестивалот е Ансамблот „Каршиака“ од Скопје, а учесници се
фолклорни ансамбли од Република Македонија и фолклорни ансамбли од повеќе
држави од соседните земји и пошироко.
По одржувањето на фестивалот ќе се достави извештај до Советот на Општината.
• Финансиски средства 150.000 денари.
4. Поддршка на активностите на здружението за негување на националните,
верските и културните традиции на припадниците на српската
националност во Република Македонија „Српски културен центар“ –
Скопје
• Одбележување на национален ден на Српската заедница во Република
Македонија.
• Реализатор на проектот – „Српски културен центар“ – Скопје
• Финансиски средства 100.000 денари.
5. Поддршка на програмата на КУД „Етнос“
Развивање и негување на фолкорните традиции кај децата.
Активностите на друштвото се насочени кон запознавање на децата од најмала
возраст со фолклорните традиции и обичаи, ората и песните на нашиот народ,
како и запознавање на традициите на другите народи.
Друштвото работи повеќе години на теритирија на Општина Карпош.


6.

Финансиски средстав: 100.000 денари.

Поддршка на други НВО и други институции од областа на културата и
творештвото
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Проекти кои пристигаат во текот на годината, а за кои Комисијата за култура при
Советот ќе утврди дека се од значење за Општина Карпош.
• Финансиски средства 1.200.000 денари.
VII. АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
• А Издаваштво / книги
1. Поддршка на проекти од областа на литературата
Поддршка ќе добијат седум литературни проекти кои ќе бидат доставени до
Општина Карпош, а за кои Комисијата за култура при Советот на
општината ќе утврди дека се интересни за издавање.
• Сумата со кои ќе бидат поддржани е до 30.000 денари.
• Финансиски средства 210.000 денари
Б. Фотографија
•

Годишна изложба на фотографии.
Овој дел од програмата ќе се реализира по пат на јавен конкурс објавен од
страна на градоначалникот на Општина Карпош, со рангирање на делата во
три категории.
• Ќе бидат доделени I награда, во износ од 30.000,00 денари, II награда, во
износ од 20.000,00 денари и III награда, во износ од 10.000,00 денари, а ќе
бидат извршени и откупи на 27 фотографии, во износ од по 1.000,00 денари.
• Добитниците на наградите ќе ги утврди надворешно трочлено жири, што го
избира Организациониот одбор.
• Организациониот одбор со решение ќе го утврди Градоначалникот на
Општина Карпош.
• За работата на надворешните членови на трочлено жири потребни се
средства во висина од 18.000,00 денари (по 6.000 денари поединечно за секој
член) што ќе биде утврдено со посебно решение донесено од
градоначалникот на Општина Карпош.
• Доколку во Организациониот одбор има надворешни членови,
надоместокот на нивниот ангажман ќе биде утврден со посебно решение
донесено од градоначалникот на Општина Карпош.
• Финансиски средства 200.000 денари.
Д. Ликовна дејност
•
•

1. Поддршка и организирање на девет ликовни изложби или ликовни
перфоманси
•

Ликовните творци за изложбите што ќе ги реализираат со Општина Карпош
ќе добијат финансиска поддршка за материјалните трошоци за
организирање на изложбите или за ликовни перфоманси во организација
на Општина Карпош.
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Ликовните изложби претежно би се одржувале во галерискиот простор во
Библиотеката „Другарче“ освен ако авторите и Општина Карпош не
предложат друго алтернативно место.
• Авторите кои ќе бидат поддржани со по 30.000 денари ќе ги утврди
Комисијата за култура при Советот на Општина Карпош, по нивна
претходна апликација до комисијата.
• Финансиски средства 270.000 денари.
2. Меѓународен ликовен конкурс за акварел

•

•

•

•
•
•
•
•

Овој дел од програмата ќе се реализира по пат на конкурс со рангирање на
делата и наградување, изготвување каталог на изложбата и откуп на
акварелите.
Се воспоставува Гранд при награда наречена по починатиот доајен на
македонскиот акварел и истакнат граѓанин на Општина Карпош Тофе
Шулајковски.
Би се доделило Гран при 30.000 денари и десет откупни награди по
10.000денари.
Наградите ќе ги утврди надворешно трочлено жири, што го избира
Организациониот одбор.
Организациониот одбор со решение ќе го утврди Градоначалникот на
Општина Карпош.
За работата на надворешното трочлено жири следува надоместок по 6.000
денари поединечно за секој член.
Финансиски средства 200.000 денари.

3. Дневен ликовен хепенинг
•
•
•
•
•

Продолжување на традицијата.
Настанот се одржува традиционално на отворено во ТЦ „Карпош3“ со
учество на 10-15 академски сликари.
Сликите изработени на хепенингот остануваат во сопственост на Општина
Карпош.
Реализатор на проектот – Арт Тајм.
Финансиски средства 120.000 денари.

4. Денови на Скулптурата
•
•
•
•

Со проектот е предвидено изработување скулптури во најразлични
материјали и техники (дрво, мермер, глина, гипс, метал и др).
Склуптурите ќе останат во сопственост на Општина Карпош, и правото за
нивно поставување припаѓа на Општината.
Реализатор на проектот – Здружение на граѓани „АртГлобал“
Финансиски средства 300.000 денари.
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Е. Меѓународна активност
1. Промоција на културните активности на Општина Карпош во странство.
Целта на оваа активност е најуспешните проекти на Општина Карпош од областа
на културата да бидат промовирани и презентирани во светските културни
метрополи. Комисијата за култура ќе го изврши изборот на проекти кои ќе ја
презентираат општината во странство.
• Финансиски средства 300.000 денари.
2. Поддршка на Клубот за дипломати и странци во Република Македонија
Целта на проектот е да се овозможи помош на странците и да се одговори на
многу прашања со кои можеби тие ќе се соочат за време на нивниот престој
во Македонија, како и поддршка и организација на настан чија цел е
унапредување на културна и општествена размена помеѓу меѓународната и
локалната заедница.
• Предвидени активности:
1. Неделни активности:
1.1.
Курсеви за изучување јазици:
•

-

Македонски јазик –ниво 1/ почетници со Соња Крстевска, професор по
македонски јазик (до 10 учесници);
Макадонски јазик – ниво 2/ со Соња Крстевска (до 6 учесници);
Албански јазик – почетници (до 10 учесници);
Англискa конверзација со Ејми Вилаго од САД (до 10 учесници);
Француски јазик – почетници со Гилда Пелтиер од Канада (до 8 учесници);
Час по готвење со Гилда Пелтиер од Канада и Кели Стантон од Голема
Британија.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Литературен клуб со Роберт Алаѓозовски, магистер по книжевност,
книжевен критичар и писател (до 10 учесници)
Јога час со Ирина Георгиева, инструктор по јога (до 15 учесници).
Час по уметност со Жанета Гелевска – Велјановска академски сликар
(до 10 учесници).
Час по готвење/македонска и интернационална кујна, кој се одвива во
домовите на организаторите со Кели Стантон од Велика Британија (до
20 учесници)
Клуб на мајки со деца, кој се одвива во различни игротеки еднаш
неделно со Агне Лиманте од Литванија (до 10 учесници).
Час по накит, како и сектретарска работа со Александра Зиновски
Вилиќ.
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2. Месечни активности: (од 20 до 70 учесници)
2.1.
2.2.
2.3.

Утринско кафе –еднаш месeчно наш домаќин е различна
земја/Амбасада или преставнци од некоја странска земја;
Предавање –Моја Македонија со Ида Мантон;
Уметнички изложби, промоција на книги, промоција на разни
специјалитети и продукти од Македонија: македонска ракија, вино,
домашни производи.

3. Годишна активност: (до 300 учесници )
3.1.

3.2.
•
•

Обележување на Меѓународниот ден на детето, 1 Јуни. На оваа
манифестација учество земаат деца од интернационални школи,
како и локални училишта кои се наоѓаат на територија на општина
Кaрпош.
Добротворен базар 2013.

Реализатор – „Добредојде“ Macedonia Welcome Centrе
Финансиски средства 500.000 денари.

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од
17.550.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2013 година.
Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од спонзорства и
донации.
За одредени активности што не се содржани во Програмата, а за коишто Советот
на Општина Карпош, на предлог на Градоначалникот, ќе процени дека по својата
актуелност и квалитет предизвикуваат поширок јавен интерес, ќе бидат
предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.
Прегледот на потребните финансиски средства за реализација на Програмата е
составен дел на оваа Програма.
По завршување на проектите секој реализатор е должен до Советот на Општина
Карпош да достави извештај за реализацијата на одобрените средства.

07 декември 2012 година

“Службен гласник на Општина Карпош“

број 15

IX. ДРУГИ ФОРМИ НА ПОДДРШКА
Освен со финансиски средства Општина Карпош културните манифестации ќе ги
помага и со:
-

Почесно покровителство
Доделување награди и признанија
Обезбедување на техничка и друга помош
Учество на промотивни и протоколарни средби

X. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2013
година.
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