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Фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ са тематском целином ЗИМСКО ЦИРКУЛИРАЊЕ 

ће се одржати 7. и 8.12.2018. године. 

 

Фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ је успешно реализован, заједно са тематским 

целинама ЗИМСКО и ПРОЛЕЋНО ЦИРКУЛИРАЊЕ,  2016., 2017. и 2018.године и 

раније био подржан од стране ТООВ Вршац и општине Вршац. 

 

Фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ представља интеркултурални и 

трансдисциплинарни пројекат који за партнера у реализацији пројекта има Регионални 

центар за таленте Михајло Пупин из Панчева и Душан Васиљев из Кикинде.  

 

Повезује се целокупан регион Баната кроз сарадњу образовних институција, 

институција културе, уметничке заједнице, друштвених институција, друштвено 

одговорних привредних субјеката, друштвених активиста, научних радника и других 

субјеката физичких и правних у 6 градова Баната - Вршцу, Панчеву, Кикинди, 

Зрењанину, Новом Бечеју и Темишвару. 

 

Пројекат од већег значаја у оквиру фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ је „БАНАТ – 

ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ – у сусрет 2021. години“ који се бави 

уметничким стваралаштвом и промоцијом културе региона.  

 

 Подршка града Вршца фестивалу ће у сваком смислу утицати и побољшати 

квалитет манифестације, и допринети да она постане традиционална, чиме би се наша 

сарадња наставила и допринела унапређењу образовања, културе, туризма и спорта у 

самом граду Вршцу као и региону.  

 

Ове године би истакли следеће ствари које су битне у смислу разлога одржавања 

фестивала: 

 

• Оријентационо такмичење у програмирању и предавање у сарадњи са локалном 

ИТ компанијом „Flat Hill Games“ и „Вршачком Онлајн Заједницом“ 

• Менторска радионица из области предузетништва у сарадњи са локалном 

канцеларијом „Startit“ центра  

• Песничке вечери у сарадњи са локалним песничким удружењима и младим 

уметницима 

• Концерт рок музике са локалним ауторским бендом 

• Изложбу радова младих уметника у сарадњи са атељеом Морариу 

• Сликарска радионица – атеље Морариу 

• Колективна изложба у оквиру пројекта „БАНАТ – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА 

КУЛТУРЕ – у сусрет 2021. години“ у сарадњи са РЦТ „Михајло Пупин“ 

• Фото изложба о животу словачке етничке заједнице 

 

Пројекат „Оријентационо такмичење из области компјутерског програмирања и 

менторска радионица о предузетнишву са пратећим садржајима“ има за циљ 

организацију догађаја на територији града Вршца и региона која се обраћа 

http://www.cirkuliranje.com/
mailto:office@cirkuliranje.com
http://cirkuliraj@gmail.com
https://www.facebook.com/cirkuliranje/
https://www.instagram.com/cirkuliranje/
https://www.youtube.com/channel/UCgYV4DeKyvHNIbJkbOkItLw
https://www.flickr.com/photos/cirkuliranje/


 
Вебсајт: www.cirkuliranje.com 

Мејл: office@cirkuliranje.com 
 cirkuliraj@gmail.com 

 
 

Савез удружења ЦИРКУЛИРАЊЕ, Адреса: Борачка 10, 26300, Вршац - ПИБ: 110599002 - МБ: 28251521 
Фејсбук: Cirkuliranje - Инстаграм: @cirkuliranje - Јутјуб: Cirkuliranje - Фликр: Cirkuliranje 

средњошколцима. Један од акцената је и повезиванје са децом, припадницима 

националних мањина, у Србији и срба у Румунији. 

Оријентационо такмичење из програмирања има за циљ да окупи младе и 

тестира њихово знање из области ИТ технологија као водећом развојном граном 

српске привреде и адекватно их усмери у надограђивање знања у датој области. 

Модератори такмичења су људи великим искуством на светској ИТ сцени (водећи 

програмери из ИТ компаније EIPIX, светски познатој компанији у области равоја видео 

игрица). Оријентационо такмичење је замишљено тако што ће учесници бити 

подељени у тимове који ће добити задатке и одређено време за које ће исте задатке 

решавати. Тим који пружи најбоље и иновативно решење добија биће победник 

такмичења. Такође, постојаће и до 5 области за које ће се предавати радови и добијати 

дипломе и награде. Те области ће у будућности постати стандардне такмичарске 

области које се планирају на годишњем нивоу. 

 

На основу подршке од стране Града Вршца, пројекат ће моћи да се обрати 

средњим школама у званичној форми и тада да очекује њихово укључење на добробит 

ђака. 

  

Менторска радионица из предузетништва има за циљ да младе уведе у свет 

предузетништва и представи им предности развијања сопствене компаније. Радионицу 

ће одржати стални предавач локалне канцеларије „Startit“ центра Милош Милићевић, 

финансијски консултант оснивач консултантске куће која ради претежно на развоју ИТ 

компанија. Програм предавања је усклађен са програмом светски познатог инкубатора 

„Y Combinator“ из Сан Франциска и учесницима ће пружити јединствена знања и увид 

у оснивање и развој компанија.  

 

За обе вечери је планирно песничко вече са локалним песничким удружењима и 

појединцима на којем ће се представити домаћи уметници који ће гостима приближити 

свој рад.  

 

Вече рок музике са локалним бендовима и дружење са гостима, као финале 

вечери биће организовано у сарадњи са неким од локалних угоститеља. 

 

Већ остварена фото изложба о животу словачке етничке заједнице у Србији 

аутора Петра Дешића, ће бити реализована у сарадњи са Креативним центром за 

туризам,уметност и културу – ТУК из Ковачице и унапређена. На тај начин се 

подстиче активна сарадња са националним мањинама и промовисање 

интеркултуралног и међунационалног дијалога. 

 

Наставак добре праксе уметничких радионица ће бити и у оквиру ЗИМСКОГ 

ЦИРКУЛИРАЊА у сарадњи са атељеом Морариу. Уметници који су укључени у рад 

овог атељеа ће нам представити рад уживо. Очекује се укључење заинтересованих 

појединаца, као и већ остварених уметника који ће дати подршку развоју младих 

уметника. 

 

Фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ са постављеним циљевима може постати стратешки 

фестивал града Вршца и региона. На основу ваше подршке можемо укључити  
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Организатор фестивала је Савез Удружења ЦИРКУЛИРАЊЕ, са седиштем у 

Вршцу, чији су оснивачи удружења грађана која су већ остварила видљиве пројекте, 

као и професионалце и ентузијасте који за циљ имају стварање трајних вредности, 

попут фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ. 

 

Програм фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ 

 

7.12.2018. I дан фестивала 

  
„MILLENIUM CENTAR“ – локална канцеларија StartIt центра 

                                 

МЕНТОРСКА РАДИОНИЦА& ОРИЕНТАЦИОНО ТАКМИЧЕЊЕ    10:00 – 13:30 

ДОМ ВОЈСКЕ 
ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА                                    14:00 

Регионални центар за таленте „МИХАЈЛО ПУПИН“, Панчево 

             

Колективна изложба – ЦИРКУЛИРАЊЕ – „БАНАТ-европски центар културе-у сусрет 2021.год. 

Фото изложба – „МОЈА СЛОВАЧКА ПРИЧА“ – Петар Дешић     

Бојан Завишин – самостална изложба - Атеље Морариу 

        

ИЗЛОЖБЕ ТРАЈУ ОБА ДАНА ФЕСТИВАЛА 

 

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 

Гости – ђаци из Темишвара – промоција достигнућа         10:00 

     

Поетско вече 

       Промоција књиге песама аутора Стефана Кирилова                                             

       КОВ – књижевна општина Вршац         19:00 

   

РОК КЛУБ „ЧАЂАВА ФУРУНА НОВА“   

Поетско вече – промоција књиге песама аутора Стефана Кирилова                                            21:00    

РОК свирка – „2 сата квалитетног програма“                                                                        22:00 

 

08.12.2018. II дан фестивала 

 
ДОМ ВОЈСКЕ 

 

Радионица за децу „Мој чаробни свет“ – „Новогодишњи украси“                  10:00 – 11:30 

                                                      

                                    

Клуб екстремних спортова ИЗАЗОВ Музички програм   

 

22:00 - 02:00 
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