ИЗВЕШТАЈ
за реализирани активности по Програмата за култура за 2021 година

Во периодот 01.01-31.12.2021 година, Одделението за јавни дејности, економски
развој и информатичка технологија при Општина Крива Паланка успеа делумно да ја
имплементира Програмата за култура за 2021 година, во согласност со постоечките
протоколи и процедури во услови на пандемија со Ковид-19. За жал, новосоздадената
ситуација во услови на пандемија со Ковид-19, не дозволи целосно исполнување на
предвидената програма за култура, односно најголем дел од активностите, особено оние
кои предвидуваа поголема масовност заради ситуацијата и мерките останаа
нереализирани. При имплементација на останатите активности предвидени со
програмата за културата, бројот на посетители беше сведен на минимум со огле на
протоколите и мерките за време на пандемија. Со олабување на мерките во втората
половина на годината сепак успеавме да реализираме еден дел од програмата, додека
остатокот од буџетот бевме принудени да го ребалансираме и префрлиме за други
потреби на општината. Во текот на минатата година, позначајни активности
имплементирани од оваа област, кои се во согласност со Програмата за култура за 2021
година се:
9 Мај ДЕН на ЕВРОПА – Денот на Европа се обележа со голем број активности и пригодни
манифестации, со кои Општина Крива Паланка се приклучи во одбележувањето на 9 МајДенот на Европа, под мотото „Европска музичка поезија и сите бои на Европа“. На
плоштадот „Карпошово востание“ и во ЕУ инфо центарот (Europe House) се одржа
ликовно-музички настан, на кој кривопаланчани и во отежнати услови на пандемија,
почитувајќи ги ковид мерките, ја испратија својата честитка и пораки по повод Денот на
Европа преку перото на младинското уметничко творештво од ликовниот клуб при
Центарот за култура во Крива Паланка и СОУ „Ѓорче Петров“, под менторство на проф.
Роберт Цветковски и музичките точки на учениците од музичкото училиште при ООУ
„Јоаким Крчовски“ под менторство на проф. Лариса Жулина Митовски. Младите ја
испратија пораката за стремежот да се биде дел од големото европското семејство,
европскиот идентитет и заложбата за заедништво на сите народи на стариот континент.
24 Мај – ден на сесловенските просветители Кирил и Методиј – по повод овој настан се
организира свечена академија со промоција на филм посветен на училиштето, за почетоците, за
растот и подемот на оваа највисока образовна установа во Крива Паланка и промоција на
Монографијата насловена „Училиште на 21 век“ издадена по повод 60-годишниот јубилеј на СОУ
„Ѓорче Петров“, а се доделија и награди за најуспешен предметен наставник во основно и

средно образование во учебна 2020/2021 година и признанија за најдобар ученик за
2020/21 година.
Промоција на монографија „ИСТОРИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОСВЕТАТА ВО КРИВА
ПАЛАНКА“ - Општина Крива Паланка во соработка со ЛУ Градски музеј и НУ Центар за
култура, вчера, во прекрасниот амбиент на манстирот „Св. Јоаким Осоговски“ свечено ја
промовираше книгата „ИСТОРИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОСВЕТАТА ВО КРИВА
ПАЛАНКА“ од д-р Јордан Михајловски, истакнат културен деец и публицист од Крива
Паланка.
- ЧИТАМЕ И СЛИКАМЕ МУЗИКА – во покровителство на општината како дел од
Програмата за култура за 2021 година на плоштадот Карпошово Востание на 5 август се
реализира културниот хепенинг со учество на ликовен уметник, виолинист и автор –
писател. Организација беше на НУЦК Крива Паланка, а со свој перформанс настапија
Слободанка Ничевска – виолинист, ндријана Мациев–ликовен уметник, а беше читана
поезија од Елена Пренџова во нтерпретација на членови на Литературниот клуб Калин кој
работи при НУ Центар за култура Крива Паланка. Самиот настан се одржа по втор пат и
предизвика внимание кај публиката затоа ш о беше сеопфатен за сите сетила, а особено
радува што присутни беа голем број млади и деца. Настанот се одржа на отворено
заради пандемиските услови.
- 2 Август, Илинден, Денот на Републиката, по повод празникот делегација на Општина
Крива Паланка предводена од Градоначалникот, положи свежо цвеќе на споменикот на
паднатите борци пред зградата на општината.Цвеќе положија и делегација на Советот на
општината и претставници на политичките партии, како и претставници на јавните
институции.

- 16-ти Интернационален Фолклорен Фестивал – во периодот 26-28 август се одржа и
Фолклорниот фестивал во организација на НУ Центар за култура и финансиска поддршка
на Општина Крива Паланка. Фестивалот се одрржа во скратено издание на плоштадот
Карпошови Востание со редуцирано учество на културно-уметнички друштва од
Република Северна Македонија и Србија во услови на пандемија со Ковид-19.

- 35-то издание на Меѓународната ликовна колонија „Св.Јоаким Осоговски“,
организирана во услови на пандемија со Ковид-19 како од најстарите ликовни
манифестации од ваков вид и единствена која се реализира во сакрален амбиентален
простор. На овогодинешната ликовна сесија учествуваат 11 ликовни творци од земјата и

странство кои работеа по слободен тематски пристап, принцип со кој од основањето до
денес се негува слободата на духот и творештвото. Колонијата беше финансиски
поддржана од страна на општината и од Министерството за култура.
- 13-ти Меѓународен Театарски Фестивал Св Јоаким Осоговски – во периодот 0108 октомври 2021 година се оддржа 13 то по ред издание на театарскиот фестивал
Свети Јоаким Осоговски. Лауреат на тринаесеттото издание на Меѓународниот
театарски фестивал „Св.Јоаким Осоговски“ за 2021 година беше актерот Ѓокица
Лукаревски. На фестивалот, кој се одржа во редуцирано издание, се играа само
четири претстави (Југоарт продукција Белград, Драмски театар Скопје, Уметничка
работилница Призор Белград и Театар Провокација Скопје). Претставите се
одиграа во салата при НУЦК Крива Паланка, со целосно имплементирани мерки за
заштита во услови на Ковид-19 и редуциран број на посетители.
- 8ми Октомври – празник на градот – празнувањето на денот на градот се обележа со
положување на свежо цвеќе на спомен-бистата на паднатите борци од НОБ пред
општинската зграда, од страна на делегација од Општина Крива Паланка, и Советот на
општината, советничките групи на СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, делегации од Бор и Лесковац од
соседна Србија, делегации на политичките партии, на МВР, на локалните јавни
претпријатија и институции, воспитно образовните институции, Сојуз на борците,
здруженија на граѓани и граѓански организации. Во склоп на оваа активност се
имплементира и Свечена академија што се одржа во НУ Центар за култура Крива Паланка,
на која беа доделени највисоката општинска награда, осмооктомвриска награда,
осмооктомвриските признанија и беше прогласен годинашниот почесен граѓанин на
Крива Паланка г-дин Милан Предан – Амбасадор на Република Словенија во нашата
држава.
- Промовиран мурал - На 29 октомври со свечена церемонија беше промовиран
изработен мурал во чест на одбележувањето на 30 години од независноста на државата
ѕид лоциран во непосредна близина на споменикот на народниот херој Христијан
Тодоровски Карпош во централното градско подрачје. Проектот за изработка на мурали е
финасиран од Владата преку јавниот повик за финансиска поддршка за индустријата и
операторите за организација на настани по повод 30 години од државноста, со цел
достојно одбележување на независноста на државата во услови на пандемија од Ковид
19. Со симболика на македонската борба, муралот во Крива Паланка стана дел од
уличната уметност со која се разубавува јавниот простор во градот.

- КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА -„ЕСЕНСКИ МУЗИЧКИ ВИБРАЦИИ“ - проект финансиски
поддржан во рамките на ГПФПНИ за 2021 година на Министерството за култура, како 2-ро
издание на културната музичка манифестација ЕСЕНСКИ МУЗИЧКИ ВИБРАЦИИ која ја
презентира класичната музика и другите некомерцијални форми за музика (џез, блуз,
соул и сл) пред Кривопаланечката публика. Целта на оваа активност беше презентација на
локалната публика на некомерцијалната музика со акцент на класичната музика. Во
рамки на второто издание беа организирани два концерти и тоа:
КОНЦЕРТ БР 1: Пијано Трио од Скопје - целовечерен концерт кој беше организиран на
10.12 2021 година во НУ Центар за култура Кр. Паланка. На концертот настапија тројца
изведувачи од триото: Иван Трајковски (пијано), Диана Мирчевска (виолина) и Верица
Ајтовска (виола). На репертоарот на триото беа композициите на познатиот аргентински
композитор Астор Пјацола, при што самиот концерт го носеше насловот ВЕЧЕР НА
ПЈАЦОЛА.
КОНЦЕРТ БР2. Трио ШЕРБЕТ од Тетово - целовечерен концерт кој беше организиран на
11.12 2021 година во НУ Центар за култура Кр. Паланка. На концертот настапија тројца
изведувачи од триото: Марија Костоска (вокал), Ана Марија Блажеска (гитара) и Теодора
Ветероска (вокал). На репертоарот на триото беа популарни поп и рок мелодии од
македонски и балкански композитори / изведувачи со романтична и љубовна содржина,
при што самиот концерт го носеше насловот ВЕЧЕР НА ЉУБОВ И ГИТАРА .
Концертите беа организирани во услови на пандемија од Ковид-19 со целосно
почитување на мерките од страна на Владата на РМ. Вкупен износ на целиот проект беше
со целосно финансиско покривање од страна на Министерството за култура на РМ
Новогодишен базар – во периодот 27-31 декември општината организираше
Кривопаланечки новогодишен базар, со многу музичко-сценски и забавни активности за
сите генерации. За таа цел на самата локација на новореконструираниот градски плоштад
беа поставени 20тина дрвени куќарки со специјализирана и однапред утврдена намена
кои беа издадени на локални фирми и компании. Во наведениот период, секоја вечер беа
организирани настапи на домашни и интернационални музички ѕвезди на локација на
самиот плоштад. За најмладите беа организираи настап на детските ѕвезди од Распеано
Симитче, Златно славејче, жонглери и детски забавувачи, а на самиот ден пред Нова
Година беше организиран и дочек на Дедо Мраз со соодветна пригодна програма.
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