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Предмет: Опис пројекта „ЦИРКУЛИРАЊЕ“ 2019. 

„БАНАТ – ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР КУЛТУРЕ – у сусрет 2021.“ 
 

Фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ представља интеркултурални и трансдисциплинарни 
пројекат који за партнера у реализацији пројекта има бројна удружења грађана, јавна 
и приватна предузећа, Регионални центар за таленте Михајло Пупин из Панчева 
и Регионални центар за таленте Душан Васиљев из Кикинде, као и ширу подршку 
јавности. 

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 5 градова Баната - Вршцу, Панчеву, Кикинди, 
Зрењанину и Темишвару. 

ЦИРКУЛИРАЊЕ је фестивал који промовише регион и градове Баната и њихова 
културолошка обележја као синтезу прошлости и њихове актуелности у нашем 
времену. Сам фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ и представља процес промоције, размене 
идеја и ангажовања између младих људи и њихових достигнућа подржаних од 
старијих, већ етаблираних уметника, професионалаца, институција, других 
фестивала и људи који су оставили и остављаљу позитиван утицај на своју околину.  

Фестивал је одржан први пут 2016. године, а са обзиром на посећеност, 
заинтересованост и задовољство учесника и конзумената културе фестивал је 
проширио програм на три дана. Такође, фестивал се у три године проширио на 5 
градова Баната и на још три целине, а то су: Јесење, Зимско и Пролећно 
Циркулирање, а у циљу заокруживања и унапређења туристичке понуде градова 
Баната према својим суграђанима, али и туристима и посетиоцима.  

Централна манифестација ће се одржати 14.,15. и 16.6.2019. у Вршцу. Као и 
претходних три пута сва културна и спортска дешавања реализоваће се у самом 
граду и на вршачком брегу, на више локација.  

Самим тим што иницијатива за реализацију овако свеобухватног пројекта потиче од 
организација цивилног друштва, локалних уметника и појединаца, јасно је да 
ЦИРКУЛИРАЊЕ покреће талас промена у свакодневници, при томе, стављајући 
акценат на развој и валоризацију туризма, културе и хуманизма у локалној 
заједници. Идеја пројекта је да се преплитањем бесплатних уметничких, спортских и 
забавних програма створи нова и свежа културна димензија Вршца током 
целодневних и ноћних програма намењених широј публици. Део тог целокупног 
концепта се развија и унапређује у осталим градовима Баната који су део фестивала 
ЦИРКУЛИРАЊЕ. 

 

 

 



Сам фестивал ЦИРКУЛИРАЊЕ подељен је у три целине, са бројним подактивностима: 

 

1.УМЕТНОСТ И КУЛТУРА – Прошлост града Вршца одликује континуиран, интезиван 

културни развој, који бележи читаве духовне кругове уметника, велику позоришну 

традицију и перманентни књижевни живот. Ово богато наслеђе у домену културе се 

нажалост у недовољној мери приказује као културно-туристички потенцијал града. У 

циљу популаризације културе уопште одлучили смо се да реализујемо 

мултикултурално повезивање локалних уметника, сликарских колонија, 

мултимедијалних презентација.  

Ова целина ће допринети децентрализацији културе и сарадњи у културио, као и  

подстицање и афирмацију интеркултуралних дијалога. Као резултат се очекује повећања 

броја конзумената културе и јачање дестинацијског туризма и стварање трајних вредности. 

✓ Уметничка колонија доприноси у великој мери туризму региона и повезивању 

истог, стварању нових вредности и афирмацији културе живљења и Представља 

генератор дешавања ове целине фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ. Учешће ће узети, за 

сада потврђених, 10-так академских уметника и већи број аматера.  

✓ „БАНАТ – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ – у сусрет 2021. години“ - више 

колективних изложби и самосталних поставки у више затворних и отворених 

простора у граду Вршцу са гостима из пар ликовних колонија из Србије и 

Румуније. 

 

 

 

2.СПОРТ - Током осмишљавања садржаја овог фестивала, оставили смо могућност 
грађанима, пре свега младима да активно партиципирају у креирању садржаја и исти 
смо прилагодили концепту фестивала. Поред наведеног планирано је спровођење 
промотивних активности у циљу подизања нивоа свесности младих о могућностима 
које као појединци имају у друшту, што може да утиче на квалитет и начин 
провођења словодног времена, чиме се директно утиче на избегавање ризичних 
облика понашања у повећање нивоа безбедности младих.  

 

Посебан нагласак је почетак кампање за израду Downhill бициклистичке стазе и 
формирању трке која би била у званичном календару бициклистичког савеза Србије. 

 

Екстремни спортови - У организацији параглајдинг клуба БЕРКУТ из Вршца ће се у 
склопу препрема за светско првенство јавност имати прилике да се упозна са овим 
спортом и у истом опроба над градом Вршцем, уживајући у погледу. У организацији 
клуба екстремних спортова ИЗАЗОВ ће се организовати разне активности на 
вршачком брегу, почевши од пењања по стенама па до трке бицикала по брегу. Поред 
екстремнијег облика уживања у природном амбијенту, циљ нам је да популаризујемо 
планину чији је већи део шумског подручја заштићен као парк природе захваљујући 
свом јединственом положају у банатској низији, затим разноврсности флоре и 
вегетације, богатих шумских екосистема, лепих пејзажа и видиковаца.  



 

 

3.ЗАБАВА И КУЛТУРА - Овај сегмент фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ подразумева следеће 
подактивности: 

✓ Концерт озбиљне музике и популарне музике са хором у римокатоличкој 
цркви св. Герхарда. Ове активности ће се спроводити у сарадњи са музичком 
школом Јосиф Маринковић из Вршца, као и планираним гостима, попут других 
музичких школа и уметника.  

✓ Наступи rock&roll бендова и DJ музичких уметника и група све три вечери као 
гости из неколико фестивала 

✓ Књижевност. Овај сегмент фестивала ће одликовати обраћања познатијих 

писаца, професионалаца и аматера. Биће постављен салон књига на 

отвореном, а учешће у рециталу ће узети и професионалци и аматери, попут 

школске деце. 

 
 

Поред конкретних, горе описаних активности Савез удружења ЦИРКУЛИРАЊЕ  
спроводи котинуирану промотивну кампању окренуту ка грађанима региона Баната 
и потенцијалним туристима и посетиоцима.  

У току фестивала ЦИРКУЛИРАЊЕ, као саставни део фестивала, је планирано да се 
реализују хуманитарне акције са препознатим хуманитарним удружењима у 
Републици Србији. 

Предвиђено је да се средства за реализацију пројекта обезбеде од личних донација и 
спонзорстава. Део средстава је већ обезбеђен из сопствених средстава организатора 
пројекта и пројектни тим већ поступа по медија плану и у складу са њим врши 
активности са циљем што боље промоције манифестације и градова Баната –Вршца, 
Панчева, Кикинде, Зрењанина и Темишвара. 

 

          ЦИРКУЛИРАЊЕ 

 
__________________________ 
Владислав Петковић 


