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14. siječnja 2010. Odlukom Općinskog vijeća Općine Lopar (Službene novine
Primorsko-goranske županije br. 2/10, 44/10) osnovana je ustanova u kulturi Centar za
kulturu Lopar, a ustrojstvo, djelokrug djelatnosti, ovlasti te druga pitanja značajna za
poslovanje ustanove regulirana su zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom (Službene
novine Primorsko-goranske županije br. 2/10; 9/11) te drugim općima aktima. Temeljem
Odluke o osnivanju, 21. veljače 2011. Centar za kulturu Lopar registriran je kao ustanova kod
Trgovačkog suda u Rijeci (MBS:040268524; Tt-11/400-2) čiji djelokrug rada obuhvaća:
 koordinacija ustanova i udruga te manifestacija koje djeluju na području
Općine Lopar
 osnivanje zbirki i radionica
 integralna prezentacija i zaštita kulturne baštine Lopara, suradnja s nadležnim
ustanovama za zaštitu spomenika kulture i nadzor nad stanjem graditeljske
baštine u Općini
 organizacija predavanja, promocija, izložbi, koncerata, gostovanja, glazbenoscenskih predstava i drugih kulturnih manifestacija
 izdavačka djelatnost
 organiziranje škole stranih jezika

Od 1. kolovoza 2015. dužnost ravnatelja obnaša Tonka Kavran, ujedno jedina
zaposlenica ustanove.
Ured Centra za kulturu Lopar smješten je u zgradi Turističke zajednice Općine Lopar
te za njegovo korištenje plaća godišnji najam. Drugim nekretninama ustanova ne raspolaže
što je otegotna okolnost prilikom organizacije kulturnih događanja i manifestacija bilo koje
vrste.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program rada u 2018. godini bazira se na kontinuiranom provođenju dosadašnjih
aktivnosti Centra za kulturu Lopar, odnosno organizaciji radionica, predstava, koncerata,
predavanja…, kao i organizaciji već tradicionalnih manifestacija poput Smotre klapa Posle
kampanela, Loparske noći i Eko – etno festa koje afirmiraju lokalnu tradiciju i običaje te na
taj način pridonose očuvanju kulturnog identiteta mjesta.
Neke programe ustanove je do sada provodila u suradnji s Općinom Lopar,
Turističkom zajednicom Općine Lopar, Dječjim vrtićem Pahuljica – PO Lopar, Područnom
školom Lopar te KUD-om San Marino te nam je namjera tu praksu nastaviti i u budućnosti.
Među njima možemo istaknuti Školu miha koja je 2016. pokrenuta u suradnji s KUD-om San
Marino, kao i programe usmjerene razvoju publike poput projekata Gradim svoj svijet,
Kreativnost u zajednici, Kazalište od malih nogu i Glazbom kroz godinu, kao i programe
osmišljene radi obogaćivanja turističke ponude sadržajima iz kulture poput Festivala
skulpture u pijesku.
2018. godine značajna sredstva namijenjena su koncertnim i kazališnim gostovanjima
kako bismo kontinuiranim sadržajima senzibilizirali javnost za različite oblike izvedbenih
umjetnosti te razvijali publiku od malih nogu.
Financijskim planom predviđeno je i ulaganje u opremu čime ćemo nastojiti stvoriti
bolje preduvjete za rad i podizanje njegove kvalitete. Do kraja 2017. namjera nam je kupiti
peć za pečenje keramike, a u 2018. htjeli bismo nabaviti i električno lončarsko kolo kako
bismo stvorili preduvjete za tečajeve izrade keramike namijenjene djeci i odraslima. Uz
prijavu manifestacija, Centar za kulturu Lopar prijavio se na Javni poziv Ministarstva kulture
RH i s dva programa usmjerena opremanju ustanove: program kupnje montažne digitalne
kino opreme za pokretanje Kina na plaži te program kupnje stalaka s rasvjetom na solarnu
energiju za potrebe outdoor izložbi. S obzirom na to da će ustanova, u slučaju odobrenja
sredstava za navedene investicijske programe morati učestvovati u dijelu troškova,
financijskim planom također su previđena značajna sredstva za nematerijalnu imovinu.
Iako je prikupljeno 500-ak knjiga različitih žanrova, projekt Biblioteka na plaži iz
određenih razloga nažalost nije zaživio tijekom 2017. te nam je namjera do kraja ga realizirati
u 2018. U planu su i neke nove aktivnosti kao primjerice projekt Mala čitaonica, osmišljen s
ciljem stvaranja afirmativnog odnosa prema književnosti kod djece od malih nogu.
Tijekom zimskih mjeseci naglasak će i dalje biti na aktivnostima usmjerenima
lokalnom stanovništvu s ciljem njegovanja jezičnog idioma, lokalne tradicije, vrijednosti i
kulturne baštine. Uz to, predviđeno je i uključivanje u manifestacije poput Noći istraživača,
Noći muzeja, Noći knjige i Festivala znanosti koje su u cijeloj Hrvatskoj polučile izuzetno
velik interes šire javnosti.
Među dugoročnim aktivnostima i osnovnim ciljevima ovog programa svakako valja
istaknuti potporu arheološkim istraživanjima na području Općine Lopar, nastavak
sistematizacije, proučavanja i valorizacije loparske kulturne baštine (prvenstveno arheološke i

etnografske) u suradnji s nadležnim konzervatorskim odjelom, institutima i visokoobrazovnim
ustanovama te prikupljanje građe za fundus budućeg muzeja ili etno kuće, što je izuzetno
važno u smislu očuvanja kulturnog identiteta.
Među obrazovnim programima, ovisno o interesu, u planu je organizacija tečajeva
stranih jezika i kulturne baštine.
Uz navedene aktivnosti, predviđen je nastavak uređivanja Loparske besede, ažuriranje
web stranice Općine Lopar (pisanje najava i drugih tekstova) i drugi poslovi.

Koncerti
Sukladno financijskim mogućnostima, tijekom 2018. u planu je nekoliko koncerta
kojima ćemo nastojati zastupiti različite glazbene žanrove (klasična glazba, jazz, klapsko
pjevanje, gospel…) u okviru projekta Glazbom kroz godinu. Dva koncerta predviđena su uoči
Božića i Uskrsa, a ostali tijekom ljetnih mjeseci.
Nastupi folklora
Na početku turističke sezone u planu je gostovanje višestruko nagrađivanog
Folklornog ansambla Turopolje iz Velike Gorice koji će pripremiti cjelovečernji program koji
uključuje prezentaciju narodnih nošnji i plesova iz svih dijelova Hrvatske.
Smotra klapa Posle kampanela i Dan lavande
Već tradicionalna Smotra klapa Posle kampanela i Dan lavande održat će se pred
župnom crkvom na Ivanju, 24. lipnja. Kao i prethodnih godina, na smotri će sudjelovati
desetak domaćih te gostujućih klapa. Uz smotru klapa, pred crkvom će se toga dana održati i
prodajna izložba suvenira od lavande te na temu lavande, tzv. Dan lavande.
Izložbe
Budući da Centar za kulturu Lopar ne raspolaže niti jednim izložbenim prostorom tijekom
ljeta 2018. godine u planu je kupnja 10 dodatnih stalaka za izložbe ne otvorenome. Uz izložbu
Putovanje kroz prošlost Lopara koje će zbog svog informativno –edukativnog sadržaja biti
ponovno postavljena, u planu je outdoor izložba o loparskim maškarima kao svojvrsnom
specifikumu ovog mjesta. Izložbe će biti dostupne od lipnja do listopada 2018. Uz izložbe na
otvorenome, ovisno o kvaliteti radova, postoji mogućnost organizacije izložbi polaznika
naških likovno – kreativnih radionica.
Festival skulpture u pijesku
U suradnji s Turističkom zajednicom Općine Lopar (nositelj projekta) Cenar za
kulturu Lopar sudjelovat će u organizaciji manifestacije Festival skulpture u pijesku koji će
se, po sedmi put, održati sredinom lipnja. Na festivalu će sudjelovati dvadesetak umjetnika iz
Hrvatske i inozemstva koji će na Rajskoj plaži izrađivati skulpture koristeći isključivo pijesak
te morsku vodu. Paralelno natjecanju u izradi skulptura u pijesku, održat će se i natjecanje za
najbolju fotografiju koja tematizira pijesak.
Loparska noć
U suradnji s Turističkom zajednicom Općine Lopar (nositelj projekta u financijskom
smislu) Centar za kulturu Lopar organizat će manifestaciju Loparska noć – povratak
korijenima, koja će se, po 12. put, održati 13. kolovoza. Riječ je o manifestaciji kojom se, u
suradnji s članovima udruga i mještanima Lopara, nastoje prezentirati tradicionalni običaji i
zanati mjesta Lopar, a sa svrhom njihova očuvanja, prenošenja na mlađe generacije te
obogaćivanja turističke ponude kvalitetnim kulturnim sadržajima.

Eko - etno fest
U suradnji s Turističkom zajednicom Općine Lopar Cenar za kulturu Lopar (nositelj
projekta) sudjelovat će u organizaciji Eko –etno festa koji će se održati u sklopu obilježavanja
Dana Općine Lopar i proslave blagdana Male Gospe, 6. rujna. Uz kulturno – umjetnički
program koji će uključivati smotru miha te nastupe folklornih skupina, na festivalu će biti
organizirana i prodajna izložba autohtonih proizvoda te bogata gastronomska ponuda domaćih
specijaliteta.
Biblioteka na plaži
Tijekom 2016. godine Centar za kulturu Lopar prikupio je određeni fond knjiga za
pokretanje projekta Biblioteka na plaži te je u 2017. godini u planu izrada mobilne kućice /
ormara koji će biti postavljeni na jednoj od plaža te funkcionirati po principu BookCrossinga
(ostavi knjigu – uzmi knjigu).
Karneval
Centar za kulturu Lopar sudjelovat će u organizaciji karnevalskih aktivnosti u suradnji s
Turističkom zajednicom Općine Lopar, Kulturno-umjetničkim društvom San Marino i ostalim
udrugama na području Općine Lopar, Područnom školom Lopar i Dječjim vrtićem Pahuljica,
PO Lopar. Program će naknadno biti dogovoren u suradnji sa svim dionicima.
Mala Gospa
Po naknadnom dogovoru s Općinom Lopar i Turističkom zajkednicom Općine Lopar,
ustanova će se uključiti u program obilježavanja blagdana Male Gospe i Dana Općine Lopar.
Predstave
S ciljem razvoja pubvlike, tijekom 2018. Centar za kulturu Lopar planira organizirati
gostovanje 6 kazališnih predstava (otprilike svaka dva mjeseca po jedna predstava) u okviru
projekta Kazalište od malih nogu. Održat će se na otvorenom ili u zatvorenom, ovisno o
prostornim mogućnostima i vremenskim prilikama. Sam odabir predstava i dinamika njihovog
održavanja bit će naknadno utvrđeni shodno uvjetima potrebnima za izvođenje pojedine
predstave (pozornica, razglas, ozvučenje) te raspoloživim terminima kazališnih kuća.
Književne manifestacije i predavanja
Povodom Međunarodnog dana materinskog jezika, Svjetskog dana poezije,
Međunarodnog dana dječje knjige, Međunarodnog dana pismenosti i dr. bit će organizirane
večeri poezije, upoznavanja s autorima, predavanja i ostale književne manifestacije sukladno
kalendaru programa Centra za kulturu Lopar.
Prigodne manifestacije
Povodom obilježavanja određenih blagdana, svjetskih dana i sl., Centar za kulturu Lopar
samostalno će, ili u suradnji s Općinom Lopar, Turističkom zajednicom Općine Lopar,
udrugama, školom i vrtićem, po naknadnom dogovoru organizirati prigodne programe poput
obilježavanja Sv. Nikole, Božića, Uskrsa, Noći muzeja, Valentinova.

Projekcije filmova
Ukoliko od strane Ministarstva kulture RH ustanovi budu osigurana sredstva za kupnju
montažne digitalne kino opreme (DCP projektor, platno, ozvučenje), Centar za kulturu Lopar
će na ljeto 2018. pokrenuti Kino na plaži te prikazivati filmove na tjednoj bazi. U suprotnom
ćemo, shodno financijskim mogućnosti, prikazivati filmove pomoću unajmljene opreme. Uz
komercijalne filmove namijenjene široj publici, ponovno su u planu projekcije
dokumentaraca, odnosno filmova 15. Liburnia film festivala u okviru projekta Liburnia
uplovljava u Lopar.
Škola miha
Prvenstveno sredstvima Ministarstva kulture RH, tijekom 2016. i 2017. Centar za
kulturu Loapr kupio je 6 instrumenta za Školu miha koja će tijekom 2018. Nastaviti s radom.
U planu su upisi novih polaznika, a školu će i dalje voditi svirač Bruno Škarić. Uz školu miha,
namjera nam je organizirati i seminar vezano za tradicijska glazbala koji će vodi vrsni
multiinstrumentalist Stjepan Večković (Centar za tradicijska glazbala, LADO).
Radionice i tečajevi jezika
Ovisno o interesu polaznika, tijekom zimskih i proljetnih mjeseci 2017. Centar za kulturu
Lopar organizirat će tečajeve stranih jezike i kulturne baštine, a u planu su i brojne kreativne i
likovne radionice u okviru projekta Gradim svoj svijet (za djecu) i Kreativnost u zajednici (za
odrasle). Ove godine predvidjeli smo prvenstveno radionice izrade keramike i tzv. tihih
knjiga, no u planu su i druge radionice.
Kulturna baština
U suradnji s nadležnim konzervatorskim odjelom, institutima i visokoobrazovnim
ustanovama Centar za kulturu Lopar tijekom 2017. godine planira nastavak prikupljanja,
sistematizacije i valorizacije loparske kulturne baštine, a u planu je i nastavak nastojanja
pokretanja postupaka registracije arheoloških lokaliteta.
Financijskim planom Centra za kulturu Lopar predviđena je potpora, odnosno
sufinanciranje arheoloških istraživanja, prvenstveno geofizičkih istraživanja u suradnji s
Institutom za arheologiju te konzervatorskih radova i intraživanja na otočiću Lukovcu (većina
potrebnih sredstava nastojat će se osigurati iz drugih izvora).
Tečaj fotografije
U suradnji s Foto Hrvatskom u planu je petodnevni tečaj fotografije Svijet u bojama koji će
uključivati upoznavanje teorijskih osnova, fotografiranje, analizu radova te izložbu najboljih
fotografija. Tečaj je namijenjen djeci i odraslima.
Popularizacija znanosti
Manifestacijama poput Noći muzeja i Festivalom znanosti namjera nam je popularizirati
društvene i prirodne znanosti. Tijekom 2018. programe u vidu predavanja i radionica za djecu
i odrasle organizirat ćemo u suradnji s udrugom Pro-geo Hrvatska. Konkretni sadržaji
naknadno će biti dogovoreni.

Loparska beseda
Centar za kulturu Lopar tijekom 2018. i dalje će pripremati, prikupljati i uređivati
tekstove i fotografije za Loparsku besedu.Troškove grafičke pripreme i tiska i dalje će snositi
Općina Lopar i Turistička zajednica Općine Lopar.

