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ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА 
Културно – образовног  центра „ЧОКА“  Чока за 2023.годину

УВОД
            Основни задаци Културно-образовног центра „Чока“ у 2023-ој години су 
побољшање квалитета услуга, кроз организацију што квалитетнијих културно-
образовних програма, увођењa нових библиотечких услуга, даља дигитализација 
библиотечке грађе, он-лине извештаји о раду библиотеке, осавремењавање 
опреме Дома културе са потребном опремом за побољшање квалитета опреме за 
позоришне представе, кроз куповину савременијих помагала за извођење 
квалитетније представе.

Подношењем захтева на расписане конкурсе код домаћих и страних фондација, 
трудићемо се да додатно обогатимо свакодневни рад теледома, перманентног 
образовања, библиотеке, културе,  тако што ће се првенствено улагати у набавку основних 
средстава као нпр. озвучење, позоришна расвета, итд…. Настојаћемо да се кроз 
акредитацију нових програма око извођења наставе, пре свега у информатици 
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заузмео што повољнију позицију на тржишту. План активности за сваку  радну  
јединицу Културно-образовног центра "Чока" наведен је у наставку.

ПЛАН РАДА ТЕЛЕДОМ - 2023

Мисија Теледома покрета је, да кроз своје деловање и рад, у функцији 
добробити људи и развоја саме средине, уз очување њихових историјских, 
културних и других вредности, доприносе стварању једнаких шанси и осигуравању 
једнаких услова за сваког.

Пружање информација и помоћи за изналажење могућности нових 
запошљавања, радних места и предузетништва, праћење и давање информација, 
као и пружање стручне помоћи око објављених развојних, донаторских и других 
конкурса значајно за средину. Све то доприноси бржем привредном, културном и 
друштвеном развоју, а тиме и бржем прикључењу развијенијима. То је 
вишефункционални информатичко – телекомуникациони и услужни центар малих 
заједница, отворен за све. 

Основна намена Теледома је да буде центар локалне заједнице за примену 
савремених технологија и електронских медија у циљу што лакше, брже и веће 
комуникације.

 Да буде услужни центар цивилних организација;
 Да пружа помоћ и сарадњу у обављању службених потреба 

становништва, и то тако да се обаве на најједноставнији и најјефтинији 
могући начин;

 Да омогућује Интернет -доступност;
 Да омогућава електронско дописивање и комуницирање за потребе 

становништва; 
 Да пружа информације од општег интереса;
 Да буде центар месних огласа, оглашавање и реклама;
 Да пружа разне биротехничке услуге; 
 Да омогућава коришћење мултимедија;
 Да буде центар за перманентно отворено и даљинско образовање;
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 Да омогућава популаризацији нове информатичко -комуникационе 
културе;

 Да врши графичке и друге услуге на рачунару; 
 Да врши услуге ИТ подршке у промету роба и услуга;
 Да популарише идеју Интернет клуба у својим сегментима деловања.

 Радним данима  Теледом пружа своје стандардне услуге :

• Коришћење рачунара
• Коришћење рачунара са надзором
• Рачунарске игре
• Канцеларијске услуге
• Коришчење телефаxа
• Фотокопирање
• Штампање 
• Штампање у боји
• Скенирање

Помоћ и сарадња при вршењу следећих послова :

• Писање писама
• Писање службених молби и захтева
• Писање конкурса и аутобиографије
• Коришћење Интернета
• Е-маил
• Писање ЦД-а и ДВД-а.

Услуге цивилним организацијама

• Израда каталога, визит картица
• Мултимедијалне услуге
• Израда презентација
• Пружање савета у вези рачунара 

У летњем периоду више пажње ћемо посветити потребама деце и омладине. 

                                                                                                                Золтан Диенеш  

Програмер - инжењер
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ПЛАН РАДА ЗА ЗА КУЛТУРУ ДЕЛАТНОСТ - 2023

ОБЛАСТ -  МАСОВНА КУЛТУРА

o Културни програм организован поводом прославе дана 
Мађарске културе

o Сарадња са школом око организовања програма Светосавске 
Академије

o 53. Општинска смотра рецитатора и Зонска смотра  рецитатора  
Северно-банатског округа

o Покретање ликовне колоније - програми за радни сусрет 
сликара

o Организовање дечије литерарне музичке културне програме, 
концерте

o Организовање програма поводом културно-историјских 
дешавања у републици, у покрајини и на националној основи.

o Организовање литерарних програма за грађанство – промоције 
књиге, приказ литерарних часописа, итд…  

o Наступ на летњој сцени, аматерских музичких група, позоришне 
представе са пратећим културним програмима у месним 
заједницама општине Чока

o Дани културе – Летњи програм за грађанство

o Сусрет музичких група - ансамбла

o Организовање сусрета –фестивала фолклорних друштава 
Општине Чока

o Традиционално организовање програма „ Дечја недеља“ 

o Развијање сарадње између КУД-ова, и активно учешће у 
њиховим програмима који су значајни за саму средину, 
например „Фестивал добошара“, „Дечији Фолклорни камп“ 
„Камп за очување народних традиција и рукотворина“  итд.
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o Планирано је да се  омогући грађанима да уживају у 
уметничким радовима седме гране културних испољавања - 
филмска делатност.

o Посета дечијих позоришних професионалних кућа (пролеће - 
јесен)

o Гостовање аматерских и професионалних позоришта у Чоки и у 
другим насељима, где постоје минимални услови за одржавање 
истих

o Планирани културни програм за грађане општине у трећем добу 
„Сунчана јесен“ 

o Организовање културних програма поводом већих верских 
празника (Ускрс, Божић, итд,…)

o Организовање литерарних-књижевних, музичких, ликовних, 
разних квизова, такмичења итд… програма за младе

o Планирана је  посета професионалних позоришних кућа за 
грађане општине Чока.

Током целе године перманентно ће се радити на омасовљавању посећености 
културних дешавања.

Планирани програми састоје се из два дела :
 Културни програм за децу предшколског узраста и за децу основног 

образовања општине Чока  

 Разне културне манифестације организоване за грађансво, изложбе, 
позоришне представе, музичке вечери, промоције књига и књижевни 
сусрети.

Програми планирани по месецима: 

ЈАНУАР :
1. Организовање забавно – музичког програма

2. Сарадња са школом и удружењем око одржавања Св.Савске академије

3. Планирано покретање биоскопа 

ФЕБРУАР : 
1. Позориште за децу одржано у школама на оба језика

2. Школска смотра рецитатора у школама Општине 
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3. Музички програм у сарадњи са пензионерима Чока

4. Гостовање чоканских аматера у другим М.З. Општине Чока

МАРТ : 
1. Општинска смотра рецитатора 

2. Изложба ручних радова

3. Обележавање историјског чина мађ.револуције 1848/49.   

4. Позоришна представа (по могућности професионалних извођача)  за 
грађане Општине Чока

5. Луткарско позориште за децу предшколске установе и деце нижих 
разреда основне школе 

АПРИЛ :  
         1.   Културни програм (фарбање ускршних јаја) поводом прославе верских 
празника
         2.   Зонска смотра рецитатора одржано у Чоки
         3.   Организовање сусрета ликовне колоније са изложбом
         4.   Изложба скулптуре и слика

МАЈ : 
1. Музички програм, песме народа и народности из околине Општине Чока 

и шире 

2. Покрајинска смотра рецитатора

3. Књижевно вече, дружење са аутором 

4. Позоришна представа за грађанство на српском језику

5. Песничко вече – неафирмисаних младих песника 

ЈУНИ : 
1. Концерт озбиљне музике – наступ музичке школе

2. Изложба слика, ам.сликара Општине и ширег окружења

3. Организовање  летњих забавих програма на отвореној позорници
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ЈУЛИ : 
1. Изложба фотографије, „Живот, који нас окружује“

2. Прослава дана Општине Чока 26-и  јул, свечани културни 
програм,организован поводом дана „Свете Ане и Светог Архангела“

3. Сусрет музичара, тамбураша и друге музичке групације

4. Приказ биоскопских филмова и трибина тј. предавања о снимању 
филмова  

СЕПТЕМБАР : 
1. Концерт озбиљне музике - поводом светског дана музике

2. Аматерска позоришна представа за децу на језицима  народа и 
народности 

3. Промотивни културни програм „Живе новине“

4. Изложба скулптуре и других униката-старина Чокана

ОКТОБАР : 
1. Склоп програма поводом „ Дечје недеље“ (позориште, цртани филм)                                 

2. Изложба слика 

3. Културни програм поводом акције „Сунчана јесен“ 

НОВЕМБАР : 
1. Књижевно вече „Рађање поезије“  

2. Позориште за грађанство на српском језику

3. Гостовање културних стваралаца из Општине Чоке - изложбе,  трибине,. 

ДЕЦЕМБАР : 

1. Организовање музичког – забавног програма за децу

2. Свечани програм поводом настојећих  празника

3. Новогодишњи вашар – изложба рукотворина – композиција цвећа, 
икебане и других украсних предмета
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Збирни приказ планираних програма Масовне културе за 2023-у годину:
 

 Позоришне представе за одрасле укупно  4-6

 Позоришне представе за децу укупно   4-6  

 Концерти укупно   4-6

 Изложбе   8-10

 Смотре  5   

 Музичко плесних програма  4-6  

 Књижевне вечери  8 -10 

 Програми везани за прославе значајних догађаја у култури  4  

Поред набројаних масовних културних програма, током календарске године 
планиране су културнe манифестације, изложбе аматерских сликара из нашег 
окружења, изложба вајара и других ствараоца, музички програми, позоришне 
представе за грађанство и за школску децу, књижевни - литерарни програми. 
Неопходно је развијање непосредније сарадње са Културним друштвима, која су 
регистрована у општини Чока, да што потпуније остваре њихове планиране 
програме.  
         У састављању културних програма из области масовне културе за 2023 годину 
трудили смо се, да састављени програми одговарају потребама више генерација и 
тежили смо ка томе да посетиоци, учесници културних програма што боље и 
квалитетније доживе вредности продукција. Програми су мултикултурални, 
обухваћени су са разним видовима испољавања културних прохтева грађана. 
         У 2023-ој години се планира повећање посећености свих културних програма, 
са маркетиншки добро обрађеним захватима. Првенствено ће се радити на што 
бољој  информисаности грађана, иако то знатно повећава трошкове програма, из тих 
разлога смо принуђени да се у већој мери ослонимо на пројекте из разних домаћих 
и страних фондација (ти додатни извори нису баш увек доступни) и наравно на 
повећање дотације за културу локалне самоуправе.

                                                                         Ласло Сабо 
                                                       Организатор културних активности
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ПЛАН РАДА ЗА БИБЛИОТЕКУ - 2023

Промовисање књиге и читањa је задатак који треба константно да се врши 
међу члановима и будућим корисницима библиотечких услуга. 

Свакодневни рад са читаоцима је испуњавање њихових  захтева.Поред  тога  
библиотека обавља  све  послове  који  су  предвиђени Законом  о библиотечко-
информационој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 52/2011 и 78/2021)

Чланови и ове године очекују да им се обезбеде за читање најновији 
наслови из области књижевности, дневних и недељних листова.

Према законским прописима, према стандардима o набавци књига и 
периодика у јавним библиотекама за 2023. годину које је предложила Народна 
библиотека Србије, библиотека би годишње требала да набави око 2000 књига. 
Просечна цена једне књиге је око 800 динара, док цена дневниих листова у просеку 
износи 50 динара. За набавку књига и новина у 2023-ој години пожељно је 
издвојити око 1.500.000,00 динара пошто књиге  на српском језику добијамо и 
поклоном од министарства културе Србије. Поред набавке књига библиотека 
организује и књижевне вечери са ауторима, књижевна  дружења са ученицима.

У 2023. -  години предвиђамо следеће манифестације:

ЈАНУАР

-Изложба књига поводом новогодишњих и божићних празника
-Обележавање дана Св.Саве ( изложба књига о животу Св.Саве) – отворени час са 
децом нижих и виших разреда основне школе
Пракса је да почетком године вршимо набавку нових књига те их након обраде 
изложимо да бисмо грађане упознали са новим насловима 
-Посета библиотеци, деце најстаријих група  ПУ “Радост” из Чоке
-Обележавање Дана Мађарске културе

ФЕБРУАР

-Сусрет са локалним ауторима
Дружимо се и сарађујемо са локалним ауторима да би нас упознали са својим 
новим делима.
- Дружење и разговор са ђацима О.Ш.„Јован Поповић“ из Чоке, уз подршку 
психолога на тему „Шта знам о себи?“ 
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МАРТ

- Традиционално дружење са женама  у библиотеци, поводом обележавања  8. 
марта
- Изложба књига „Знамените жене у српској и мађарској књижевности“  
- Помоћ у реализацији Општинске смотре рецитатора
- Помоћ у реализацији Зонске смотре рецитатора
Учествујемо у реализацији смотри рецитатора – Општинска и Зонска- вођење 
програма и послуживање учесника
- Посета пролећном сајму књига у Новом Саду
- Дружење са писцем 
- Предавање за осме разреде на тему „ Како одабрати праву средњу школу?“ – 
приказ неке професије

АПРИЛ

- Изложба књига поводом Међународног дана Дечје књиге
- Радионица на тему „ Ускрс у мојој породици“ На овој радионици планирамо да са 
децом украсимо ускршња јаја и да направимо изложбу истих.
- Изложба нових књига 
- Обележавање  дана Мађсрског песништва „Versmaraton”
- Изложба књига поводом Међународног дана књиге
- дружење са писцем и приказ његове књиге
- Дружење са ђацима О.Ш. “Јован Поповић“ из Чоке са темом „Сачувајмо планету“ 
(поводом Светског дана заштите животне средине). Предаваче зовемо из средње 
школе, Техничаре за заштиту животне средине. План је да у дворишту наше 
установе организујемо радионице.

МАЈ

- 10. мај – Међународни дан физичке активности. Предавање „Кретањем до 
здравља“. Организоваћемо шетњу.
- Дружење са децом из вртића и урадити приказ неке књиге ( у зависности шта је 
деци интересантно).
- Предавање на тему „Штетност дуванског дима“
Када су у питању теме које за основу имају здравље, превенцију и последице, 
организујемо предавања која држе стручњаци – доктори из Дома здравља у Чоки.
- Књижевно вече са неким писцем
- Обележавање годишњице рођења покојног Фехер Калмана
- Предавање на тему „ Здравље зуба“ – гости предавачи су наше зубарке Бранкица 
Др Благојевић Влах и Мирослава Др Дробњак

ЈУН

- Групна посета  основне школе  IV разреда са темом “Омиљена књига”
Свако од деце би требао да понесе са собом своју омиљену књигу и да нам прочита 
омиљени део.
Разрада теме са најстаријом групом ПУ „ Радост“ из Чоке -   „Распуст и како ћемо га 
провести“
- Продајна изложба књига у библиотеци, неке од реномираних издавачких кућа
- Највреднији читалац - Könyvkirály leszek - додела диплома за највредније читаоце
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ЈУЛ

- Изложба књига чоканских аутора поводом Дана општине Чока
- Поводом Дана војвођанске мађарске књижевности организоваћемо дружење са 
неким писцем
Уколико  васпитачи буду расположени, планирали смо да за децу која нису нигде 
отишла на распуст, организујемо радионице на којима би се они уз креативан рад  
дружили.
- Сређивање књижног фонда

АВГУСТ

- Годишњи одмори
- Сређивање књижног фонда

СЕПТЕМБАР

- Групна посета деце ПУ “Радост“ из Чоке
- Књижевно дружење са првим разредима О.Ш. “Јован Поповић“ Чока, на тему : 
„Са књигом се увек дружи...“ и тада добијају почасну чланску карту и бесплатан 
упис у библиотеку.
- Обележавање дана мађарске народне бајке: радионице, предавање, отварање 
изложбе
- Дружење са писцем

ОКТОБАР

- Обележавање Дечје недеље 
У току дечије недеље се дружимо са децом из вртића која дођу да прелистају 
актуелне сликовнице.
- Обележавање Месеца књиге 
- Књижевно дружење „Деца пишу поезију...“
- Посета сајму књига у Београду
- Обележавање годишњице рођења CS. Simon István-а.
- Радионице са децом ПУ „Радост” из Чоке и ОШ “Јован Поповић”из Чоке

НОВЕМБАР

- Организовање предавања за ученике средње школе на тему ,,Полне болести,, 
На ову тему ученицима ће причати гост предавач – гинеколог.
- Књижевно вече са писцем
Један од локалних аутора ће нас упознати са својим досадашњим радом.
- Групна посета  ПУ «радост» из Чоке,  при којој  децу упознајемо са радом 
библиотеке




