Реализација програмских активности Дома културе „25.мај“ Долово у 2013-ој
години
Јануар месец
28.01.2013. Учешће дувачког оркестра у Оману, реализовано
Фебруар месец
16.02.2013. Учешће фолклорног ансамбла на хуманитарном концерту у Мраморку,
реализовано
Април месец
08.04.2013. Учешће Школе фолклора Дома културе Долово на Градској смотри дечијег
стваралаштва, реализовано
19.04.2013. Књижевно вече Светлане Лекић, реализовано
Мај месец
10.05.2013. Ускршњи концерт, реализовано
Јун месец
09.06.2013. Учешће Школе фолклора Дома културе Долово на Другом фестивалу
румунског фолклора деце из Војводине, Овча 2013, реализовано
28.06.2013. „Видовдан 2013“ – гостовање кустоса Народног музеја у Панчеву,
историчара
Срђана Божовића, реализовано
28.06.2013. Концерт тамбурашке музике у оквиру летњег програма „Доловачко
културно
лето“, реализовано
29.06.2013. Учешће дувачког оркестра на 6-ом Фестивалу фанфара „Банатска труба“ –
Банатско Ново Село, реализовано
Јули месец
01.07. – 31.07. Секција за учење руског језика и афирмацију руске културе –
радионица
за младе, реализовано
04.07. Завршетак литерарног конкурса „Доловачки дани теку“, реализовано
04.07. „Народна игра – трајна традиција 1.део“, заједнички концерт фолклорних
ансамбала из Долова и Армениша као продукт фолклорног кампа, реализовано
07.07. „14. Ивањско цвеће – Долово 2013.“ (суорганизација), реализовано
11.07. Књижевно вече – Јасна Милићев, реализовано
13.07. Монодрама: Гојко Тодоровић, реализовано
17.07. – 31.07. „Летње уметничке радионице“ у реализацији Омладинског клуба Дома
културе „25. мај“ Долово, реализовано

18.07. Књижевно вече – Тања Адамовић: „Злати се заборав“, реализовано
18.07. „Шарена радионица“ – реализовано
19.07. Солистички концерт: Жика Мартинов, реализовано
23.07. Књижевно вече – Марко Лопушина, реализовано
25.07. „Путујем и сањам“ – вече сусретања култура (презентација рада студената на
летњој пракси, презентација рада литерарне секције Омладинског клуба Дома
културе Долово и презентација рада секције за руски језик и културу),
реализовано
26.07. Вајарска радионица за децу и омладину, реализовано
26.07. Dj MAREECH, реализовано
30.07. – 01.08. Учешће на ликовној колонији за децу у Јабуци, реализовано
Август месец
01.08. – 31.08. Секција за учење руског језика и афирмацију руске културе –
радионица
за младе, реализовано
01.08. – 31.08. „Летње уметничке радионице“ у реализацији Омладинског клуба Дома
културе „25. мај“ Долово
02.08. Вече акустичне гитаре („Доловачки кабаре 1“), реализовано
02.08. Вајарска радионица за децу и омладину II, реализовано
08.08. Вече румунске музике и фолклора, реализовано
19.08. – 25.08. „Народна игра – трајна традиција 2. део“, фолклорни камп фолклорних
ансамбала из Долова и Армениша у Арменишу, Румунија, реализовано
23.08. Учешће на 53. Великом фестивалу румунске музике и фолклора – Локве 2013.
мешовита група певача, реализовано
29.08. – 30.08. Учешће на Оснивачкој скупштини Међународне културно-образовне
асоцијације (МКОА) „Традиције без граница“, Бејуш, жупанија Бихор,
Румунија,
реализовано
Септембар месец
01.09. – 30.09. Секција за учење руског језика и афирмацију руске културе –
радионица
за младе, реализовано
07.09. „14. Доловачка штрудлијада“ (суорганизација), реализовано
07.09. „Летњи доловачки фестивал 2013“ и представљање омладинског волонтерског
пројекта „Дасти Долово Стејџ“: отварање нове летње позорнице, реализовано
20.09. Финале пројекта „Шарена радионица“ – отварање изложбе табли великог
формата на фасади зграде Дома културе, реализовано
20.09. Журка за децу – учеснике пројекта „Шарена радионица“, реализовано
22.09. Учешће деце из школе фолклора Дома културе на манифестацији „Прва берба

грожђа 2013“, реализовано
26.09. Књижевно вече са Јасмином Топић под називом „Тиха обнова лета“,
реализовано
Октобар месец
01.10. – 31.10. Секција за учење руског језика и афирмацију руске културе –
радионица
за младе, реализовано
05.10. Приредба секције за афирмацију руског језика и културе, реализовано
12.10. Клуб „4Н Долово“ – радионица припремања зимнице, реализовано
12.10. Клуб „4Н Долово“ – креативна радионица „Скулптурице од поврћа“,
реализовано
17.10. Објављивање билтена посвећеног књижевном конкурсу „Доловачки дани теку
2013“, реализовано
26.10. „Доловачке наде“ – циклус трибина и промоција: Одржана трибина и
промоција
поводом успеха јуниорске екипе Добровољног ватрогасног друштва из Долова
на општинском и регионалном такмичењу, реализовано
Новембар месец
01.11. – 30.11. Секција за учење руског језика и афирмацију руске културе –
радионица
за младе, реализовано
05.11. Објављивање билтена посвећеног раду секције за афирмацију руског језика и
културе, реализовано
23.11. Клуб „4Н Долово“ – радионица „Сувенири од комушевине“, реализовано
28.11. Књижевно вече са Јасмином Богићев, реализовано
28.11. Промоција билтена Дома културе посвећеног литерарном конкурсу
„Доловачки
дани теку 2013“, реализовано
29.11. Tрибина: Спортом против наркоманије, реализовано
Децембар месец
06.12. – 31.12. Новинарска радионица за младе, реализовано
13.12. Пројекција филмова о Делиблатској пешчари, у сарадњи са Шумским
газдинством „Банат“, гост вечери: Мариус Олђа, аутор филмова, реализовано
19.12. Прослава Св. Николе, крсне славе Дома културе, реализовано
20.12. Хуманитарна приредба за помоћ Уни Савић у реализацији неформалне групе
деце из Долова „Дечје срце“, реализовано

