
 

 

Реализација програмских активности Дома културе „25. мај“ Долово у 2014-ој  
години  

 
 Јануар месец 
03.01.2014. Клуб „4Н Долово“ – радионица „У сусрет Божићу“, реализовано 
12.01.2014. Новогодишњи концерт аматера Дома културе „25. мај“ Долово, реализовано 
25.01.2014. Клуб „4Н Долово“ – радионица „Здравље на уста улази“, реализовано 
 
Фебруар месец 
07.02.2014. Винаријада 2014 – изложба слика доловачких уметника (суорганизација), 
                    реализовано 
08.02.2014. Винаријада 2014 – Дегустација вина и проглашење победника 
                    (суорганизација), реализовано 
11.02.2014. Винаријада 2014 – Стручна предавања: „Вино и здравље“, „Чување и 
                    флаширање домаћих вина“, „Како превазићи проблем измрзавања 
винограда“ и 
                    „Винска култура“ (суорганизација) - реализовано 
15.02.2014. Клуб „4Н Долово“ –  Креативна радионица, реализовано 
28.02.2014. Клуб „4Н Долово“  - Трибина „Отићи или остати на селу“, реализовано 
 
Март месец 
16.03.2014. Клуб „4Н Долово“ –  Радионица са семењем, реализовано 
25.03.2014. Туристичка организација Панчево – Project ENABO: WORKSHOP BANAT    
                 GREENWAY, ЗАЈЕДНИЧКА КОМБИНОВАНА ТУРИСТИЧКА РУТА 
                 (Србија – Румунија) 
 
Април месец 
12.04.2014. Вече стенд-ап комедије „Грбаве танге шоу“, реализовано 
17.04.2014. Дечија представа, гостовање из Јагодине, реализовано 
19.04.2014. Мото журка – Мото клуб „Ghost Riders“ Долово, реализовано 
29.04.2014. Презентација програма за здравији сан I, DORM MEDICA DOO, 
реализовано 
30.04.2014. Презентација програма за здравији сан II, DORM MEDICA DOO, 
реализовано 
 
Maj месец 
04.05.2014. Пријем туриста који су посетили Долово у оквиру GREENWAY, 
ЗАЈЕДНИЧКЕ 
                    КОМБИНОВАНЕ ТУРИСТИЧКЕ РУТЕ 
10.05.2014. „ПОЗДРАВ ДОЛОВУ“- Концерт аматера Дома културе „25. мај“ Долово, 
                    реализовано 
13.05.2014. Представа за децу, драматизација књиге Мише Николића „Бувља књига“, 



 

 

                    реализовано 
18.05.2014. Хуманитарна журка за помоћ угроженима у поплавама – Иницијатива 
младих 
                    из Долова (суорганизација) - реализовано 
 
Јун месец 
07. - 08.06.2014. Летња музичка радионица за децу и младе, чланове оркестра фанфара 
из Долова 
21.06.2014. Гостовање фолклорног ансамбла Дома културе Долово у Лугожу, Румунија 
28.06.2014. Гостовање фолклорног ансамбла Дома културе Долово у Форотику, 
Румунија 
28.06.2014. Промоција првог издања Дома културе Долово: Монографија Мале Горње 
                    цркве у Долову, реализовано 
28.06.2014. Прва изложба Локалне аматерске фотографије ЛАФ 2014, аутор изложбе 
Дејан 
                    Барајић, реализовано 
28.06.2014. Гостовање на фестивалу „Банатска труба“, БНС, реализовано 
 
Јул месец 
01.07.2014. Књижевно вече са Исидором Бјелицом, реализовано 
01. - 11.07.2014. Нутриционистичка радионица за децу „Оно што нас храни и од многих 
                         Болести брани“, реализовано 
14. - 25.07.2014. Летње уметничке радионице за децу и младе – радионица цртања и 
                         сликања, реализовано 
15. - 22.07.2014. Летње радионице за децу и младе – радионица бонтона, реализовано 
16. - 17.07.2014. Летње радионице за децу и младе – еколошко-филмска 
                          радионица, реализовано 
19.07.2014. Летњи ликовни сусрети сликара аматера из Долова – „Доловачки сувенири“ 
-                   реализовано 
24. - 30.07.2014. Летње радионице за децу и младе – забавно-едукативна радионица на 
                         тему саобраћаја, реализовано 
25.07.2014. Манифестација „У СМИРАЈ ДАНА“, Леанка - Делиблатска пешчара, 
                    суорганизација - реализовано 
28.07.-31.07.2014. Летњи фолклорни камп „НАРОДНА ИГРА – ТРАЈНА ТРАДИЦИЈА“   
                               Фолклорни ансамбл из Армениша у посети у Долову, реализовано 
30.07. – 01.08.2014. Учешће на дечијој ликовној колонији у Јабуци 2014. 
 
Август месец 
01.08.2014. Вече румунског фолклора (Фолклорни ансамбл ДК Долово, Фолклорни  
                    ансамбл из Армениша, КУД „Веселија“ из Глогоња), реализовано 
01.08.- 02.08.2014. Летњи фолклорни камп „НАРОДНА ИГРА – ТРАЈНА 



 

 

ТРАДИЦИЈА“   
                                Фолклорни ансамбл из Армениша у посети у Долову, реализовано 
04.08.- 09.08.2014. Летњи фолклорни камп „НАРОДНА ИГРА – ТРАЈНА 
ТРАДИЦИЈА“   
                                Фолклорни ансамбл из Долова у посети у Арменишу, реализовано 
08.08.2014. Фолклорни ансамбл ДК Долово - гостовање у Оцелу Рошу 
20.08.2014. Летњи програм – Вече народне музике – Жика Мартинов 
22.08.2014. Фолклорни ансамбл ДК Долово – гостовање у Ковину 
23.08.2014. Велики фестивал Румуна у Гребенцу: Фолклорни ансамбл ДК Долово,  
                    Мешовито певачко друштво КУД-а „Јон Креанге“, Сава Бањаш – соло-
труба 
                    оркестра фанфара КУД-а „Јон Креанге“ 
23.08.2014. Летњи ликовни сусрети у Долову – „Доловачки сувенири 2“ – 
                    тема „Штрудла“ поводом предстојеће Штрудлијаде - реализовано 
27.-29.08.2014. Фолклорни ансамбл ДК Долово – гостовање у Македонији – 
реализовано 
 
Септембар месец 
06.09.2014. Штрудлијада, суорганизација, реализовано 
06.09.2014. Доловачки котлић, суорганизација, реализовано 
07.09.2014. Фолклорни ансамбли: гостовање фолклорног ансамбла „ХОДЕЋАНА“ из     
                    Муреша, Румунија, реализовано 
13.09.2014. Фолклорни ансамбл ДК Долово – гостовање у Глогоњу на манифестацији 
“Дани  
                    Румуна” - реализовано 
28.09.2014. Друга берба грожђа, суорганизација, реализовано 
 
Октобар месец 
04.10.2014. Позоришна представа за децу “My little pony”, Машино позориште, 
реализовано 
28.10.2014. Сарадња са Домом културе у Качареву - жирирање радова за дечију 
“Жаоку”,  
                    реализовано 
31.10.2014. Представљање Монографије Мале Горње цркве у Долову на Међународном 
сајму 
                 књига у Београду, реализовано 
 
Новембар месец 
08.11.2014. Презентација снимка концерта “ПОЗДРАВ ДОЛОВУ”, реализовано 
14.11.2014. Учешће на завршној конференцији пројекта “4Н” у Србији - ”Програм за 
развој  



 

 

                    младих у руралним срединама” - Сремски Карловци, реализовано 
20. - 21.11.2014. Учешће на завршној конференцији пројекта “Полови културе”, 

Темишвар,  
                    реализовано 
22.11.2014. Радионица “НАПРАВИ ДОЛОВАЧКУ МАСКОТУ” - водитељка радионице 
Маја  
                    Стајић, индустријски и графички дизајнер, реализовано 
23.11.2014. Гостовање фолклорног ансамбла Центра за културу “Карашул” из 
Градинарија,  
                    Румунија - програм под називом: “Караван румунске песме и игре у 
Србији”,  
                    реализовано  
   
Децембар месец 
18.12.2014. Прослава Св. Николе, крсне славе Дома културе, реализовано 
21.12.2014. Новогодишњи коктел Удружења винара и виноградара “Св. Трифун” 
Долово,  
                    реализовано  
  
 

 


