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УВОД
Основни разлог оснивања и постојања ЈУ СКУД-а „Семберија“ Бијељина је чување
и његовање културно-умјетничких традиција српског народа Семберских простора и
Срба уопште, кроз организовање културних догађаја и оживљавање културноумјетничких активности на подручју Града Бијељина, те афирмацији културних
вриједности српског народа кроз презентацију културних достигнућа у овој области у
Семберији, Републици Српској и шире.
Подизањем општег нивоа културног живота на подручју Града Бијељина и
остваривањем сарадње са другим градовима, циљ нам је да што боље представимо Град
Бијељину и Републику Српску.
Рад ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина спроводи се кроз следеће сегменте:
- обогаћивање и освјежавање програма и набавка неопходне опреме;
- организовање концерата и манифестација на подручју Града Бијељина;
- организовање турнеја у иностранству и презентација нашег културног
стваралаштва у другим земљама;
- истраживање у области фолклора и културне баштине семберског подручја;
- медијска промоција друштва и Града Бијељина и
- организација и реализација културно – умјетничких програма.

1.Секције ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина
ЈУ СКУД „Семберија“ свој рад заснива на Одлуци о оснивању, Статуту и Програму
рада који усваја Скупштина Града Бијељина. ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина спроводи
низ активности кроз које доприноси развоју културе, као и едукацији младих
генерација у Граду и дјелује кроз следеће секције:
1. Фолклорна секција
2. Вокална секција (женска и мушка)
3. балетска секција
4. ткачка секција (у припреми)
5. Народни оркестар

У току 2017. године планирано је да обогатимо фундус ношњи за фолклорну секцију
куповином и шивењем нових дјелова ношње, као и ткањем појасева, кецеља и других
дијелова за потребе фолклорне секције.
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1.2. Вокална секција (женска и мушка)
Женска вокална група броји 20 чланица, а мушка вокална група 10 чланова.
Као и у прошлој, и током 2017. године женска вокална група бавиће се џез и
староградским пјевањем, затим на свом репертоару ће имати и руске народне мелодије
и пјесме, као и етно мелодије и пјесме наших крајева, што важи и за мушку вокалну
групу. Оснивањем мушке вокалне групе задовољена је потреба за пјевањем наших
фолклорних ансамбала.
1.3. Балетска секција
Након успјешне 2016. године, школа балета у саставу ЈУ СКУД „Семберија“
наставиће са уписом нових чланова и тиме задовољити интересовање за савладавањем
основних елемената класичног балета. Оснивање балетске секције се показало као пун
погодак, јер је интересовање за балетом у континуираном порасту. Оно што је такође
значајно поменути је чињеница да са сваког такмичења донесу по неку награду, што
значи да балет вјежбају са љубављу и предано. На основу тога очекујемо и у овој
години пораст броја чланова, а такође и награда са такмичења.
1.4. Ткачка секција
Школа ткања и ткачка секција наставиће са радом у првом полугодишту 2017.
године, чим се ријеши проблем просторије у којој ће се одвијати ткачке активности.

2. ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
2.1. Јануар
- учешће у Литији на Бадње вече;
- учешће у свечаностима за Дан Републике Српске;
- учешће у светосавским данима;
- покретање иницијативе да се у току љета, вјероватно у склопу Пантелинских
дана, позове одређен број Друштава у госте, како би још више допринијели
значају свечарским данима.
2.2. Фебруар
- конкурс за упис нових чланова у балетски студио;
- постављање нове кореографије на репертоар, Игре из Источне Херцеговине;
- учешће у медијима
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2.3. Март
- осмомартовске активности;
- обезбјеђивање ношње за нову кореографију Игре из Источне Херцеговине;
- израда пројекта са којим ћемо конкурисати на конкурс који ће расписати
Министарство трговине и туризма Републике Српске, а којим тражимо
финансијску помоћ за реализацију идеје о изградњи Фестивалског села, као и
за покретање међународног фестивала фолклора;
- иницијални преговори са НВО Отахарин око будуће сарадње;
- припреме за априлске програме
2.4. Април
- Лазарице - традиционална манифестација ЈУ СКУД-а „Семберија“ испред
цркве Светог Ђорђа, библиотеке „Филип Вишњић“ и зграде Скупштине
Града Бијељина;
- учешће дјечијег првог ансамбла у васкршњем програму испред Центра за
Културу, ау оквиру манифестације „Јајаријада“;
- учешће на фестивалу фолклора у Тузли;
- учешће у медијима
2.5. Мај
- учешће на фестивалу дјечијих фолклорних ансамбала у Новој Пазови;
- припрема за годишњи концерт;
- учешће првог дјечијег ансамбла на „Смотри семберског фолклора“ у Центру
за културу
- упис у школу ткања
- активности у сарадњи са НВО Отахарин;
2.6. Јун
- обиљежавање славе ЈУ СКУД „Семберија“- Видовдан
- годишњи концерт;
- упис у ткачку секцију;
- учешће у медијима;
2.7. Јул
- програм за обиљежавање славе Илино, мјесне заједнице Јања;
- ткање појасева и кецеља за потребе ЈУ СКУД „Семберија“ у ткачкој секцији;
- учешће на међународном фестивалу фолклора „Срем фолк фест“ у Сремској
Митровици;
- упис у школу ткања;
- учешће на међународном фестивалу фолклора у Милићима
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2.8. Август
- учешће у медијима;
- размјена културних активности кроз разне врсте радионица, семинара,
концерата, изложби;
- организовање и учешће у програму славе Града - Пантелино;
- учешће на међународном дјечијем фестивалу фолклора „Лицидерско срце“
у Ужицу;
- активности у сарадњи са НВО Отахарин;
- турнеја првог извођачког ансамбла и Народног оркестра у Њемачку;
2.9. Септембар
-

припрема и почетак конкурса за упис у фолклорну секцију (почетници);
конкурс за упис ветерана у фолклорну секцију;
тродневно учешће првог извођачког ансамбла на фестивалу у Иригу;
заједничке радионице ЈУ СКУД-а „Семберија“ и ткачке секције са сродним у
Тузли;

2.10. Октобар
- упис у школу ткања;
- припреме за заједничке концерте ЈУ СКУД „Семберија“ и сличних друштава
из Тузле, Сремске Митровице, Шида, Брчког и осталих градова из окружења
- сусрет пријатељских друштава из окружења (дочек и гостовања), као и
организовање стручног усавршавања;
2.11. Новембар
- ткање украсних поклон врећица за потребе ЈУ СКУД „Семберија“ у ткачкој
секцији;
- припреме за заједничке наступе, радионице, изложбе креативаца, градова из
окружења;
- снимање програма на РТВ БН.
2.12. Децембар
- припрема и организовање Никољданског концерта Народног оркестра ЈУ
СКУД „Семберија“ Бијељина;
- учешће у новогодишњим програмима локалних телевизија;

3. Организовање турнеје у иностранству и учешће на фестивалима у окружењу
- Учешће првог дјечијег ансамбла на фестивалу у Тузли;
- Тродневно учешће првог извођачког ансамбла у Иригу;
- Учешће првог дјечијег ансамбла на међународном дјечијем фестивалу
фолклора „Лицидерско срце у Ужицу“;
- учешће првог извођачког ансамбла на међународном фестивалу фолклора
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„Срем Фолк Фест“ у Сремској Митровици;
- Учешће првог извођачког ансамла на Међународном фестивалу фолклора у
Милићима;
- осмодневна турнеја по Њемачкој;

Трошкове за путовање на наведене фестивале ћемо покушати да обезбиједимо уз
помоћ локалне заједнице, спонзора, донатора, те дијелом чланова друштва.

ЗАКЉУЧАК

ЈУ СКУД „Семберија“ жели да кроз рад својих секција, фолклорне, музичке,
пјевачке, ткачке, балетске, заинтересује младе генерације да се приближе традицији и
култури уопште. Ангажовање младих људи у друштвено значајним активностима ће
помоћи да се сачувају од свакодневног лошег утицаја којем су изложени као што су
алкохол, дрога и слично, а такође и њиховом здравијем одрастању.
То ће допринијети њиховом осјећају да су друштвено признати и корисни, а
тиме помажемо нашем Граду, као и нашој заједници.

ДИРЕКТОР
ЈУ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
________________________________
Бранка Марковић-Савчић
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