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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. 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 na 

Trgovačkom 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, glazbeno-

scenskih predstava i drugih kulturnih manifestacija 

 izdavačka djelatnost 

 organiziranje škole stranih jezika 

 

 

Od kolovoza 2015. dužnost ravnatelja obnaša Tonka Kavran, ujedno jedina djelatnica 

ustanove.  

Ured Centra za kulturu Lopar smješten je u zgradi Turističke zajednice Općine Lopar 

te za njegovo korištenje plaća godišnji najam. U drugoj polovini 2019. ustanova je od 

Imperial Riviere d.d. unajmila skladišni prostor u kompleksu ZRC-a. Drugim nekretninama 

ne raspolaže što je otegotna okolnost prilikom organizacije kulturnih događanja i 

manifestacija bilo koje vrste. 
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OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 

Redovna djelatnost Centra za kulturu Lopar, uz osmišljavanje i provedbu programa u 

kulturi, obuhvaća i niz administrativnih i uredskih poslova.  

 

Zbog velikog broja planiranih aktivnosti tijekom ljetnih mjeseci 2021. namjera je 

zaposliti još jednog djelatnika na radnom mjestu samostalnog referenta za kulturu i protokole 

u skladu sa Sistematizacijom radnih mjesta u Centru za kulturu Lopar.  

 

U smislu opremanja ustanove, u 2021. nisu predviđene veće investicije osim kupnje 

sklopivih stolica za potrebe održavanja manifestacija na otvorenome.  

 

Centar za kulturu Lopar 2019. godine opremljen je digitalnom kino opremom te je u 

2021. godini namjera pokrenuti kino-prikazivačku djelatnost na otvorenome.  

 

U partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Rab, Turističkom zajednicom Grada Raba 

i Turističkom zajednicom Općine Lopar  Centar za kulturu Lopar (nositelj inicijative) je u 

2019. i 2020. razvio projekt Rab Archaeological Traces u sklopu PP 27 susjedstava - Rijeka 

2020 – Europska prijestolnica kulture. U sklopu projekta uređene su 3 poučne arheo staze i 

izrađena interaktivna mobilna aplikacija (vodič) te je u 2021. namjera raditi na daljnjem 

razvoju i promociji projekta.  

 

Program rada ustanove u 2021. godini bazira se  na kontinuiranom provođenju 

dosadašnjih aktivnosti, odnosno organizaciji radionica, predstava, koncerata, predavanja…, 

kao i organizaciji već uhodanih  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. Među planiranim projektima možemo istaknuti 

programe usmjerene razvoju publike poput projekata Gradim svoj svijet, Kreativnost u 

svakodnevici, Kazalište od malih nogu, Kazalište za sve, Glazbom kroz godinu, Mala 

čitaonica,  kao i one osmišljene radi obogaćivanja turističke ponude sadržajima iz kulture 

poput Festivala skulpture u pijesku i Biblioteke na plaži, a u 2021. namjera je pokrenuti i 

projekt Kino na plaži. 

 

Tijekom zimskih mjeseci naglasak će i dalje biti na aktivnostima usmjerenima 

lokalnom stanovništvu s ciljem njegovanja jezičnog  idioma, lokalne tradicije, vrijednosti i 

kulturne baštine.  

 

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 aktivnosti iz djelokruga rada  ustanove, kao i do sada, namjera je bez naknade 

obavljati određene poslove iz domene rada Općine Lopar poput pripreme i uređivanja 

općinskog godišnjaka  Loparska beseda, koordinacije projekta Lungmare Art  na lokalnoj 

razini,  pripreme materijala za  web stranicu Općine Lopar itd.  

 

Koncerti 

Sukladno financijskom planu te prihodima ostvarenima i iz ostalih izvora, tijekom 

2021. u predviđeni su koncerti kojima ćemo nastojati zastupiti različite glazbene žanrove 

(klasična glazba, jazz, etno glazba, klapsko pjevanje, blues…) u okviru projekta Glazbom 

kroz godinu. Odabir koncerata i dinamika njihovog održavanja bit će naknadno utvrđeni 

shodno financijskim mogućnostima, tehničkim uvjetima za njihovo izvođenje te raspoloživim 

terminima glazbenika.  

Smotra klapa Posle kampanela 

Već tradicionalna Smotra klapa Posle kampanela  održat će se pred župnom crkvom 

na Ivanju, 24. lipnja. Kao i prethodnih godina, na smotri će sudjelovati desetak domaćih i 

gostujućih klapa po izboru umjetničkog ravnatelja.  

Prigodne manifestacije  

Uoči 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, organizirati prigodne programe po naknadnom dogovoru (npr. sv. Nikola, Božić, 

Uskrs, Noć muzeja, Valentinovo...). 

Izložbe  

Budući da Centar za kulturu Lopar ne raspolaže niti jednim galerijskim  prostorom, 

ukoliko to bude moguće, u predvorju Općine Lopar organizirat će izložbu polaznika likovno – 

kreativnih radionica koje su predviđene u 2021.  

Loparska noć 

U suradnji s Turističkom zajednicom Općine Lopar ustanova će u kolovozu 

organizirati 14. Loparsku noć. Riječ je o manifestaciji kojom se, u suradnji s članovima 

udruga i mještanima Lopara, nastoje prezentirati običaji i zanati starih Loparana, a sa svrhom 

njihova očuvanja, prenošenja na mlađe generacije te obogaćivanja turističke ponude 

kulturnim sadržajima. Centar za kulturu Lopar koordinirat će radionice i rad volontera, dok će 

Turistička zajednica utvrditi uvjete suradnje s Imperial Rivierom d.d. (Valamar Riviera). 

Radionice i tečajevi jezika  

Ovisno o interesu polaznika, za vrijeme zimskih i proljetnih mjeseci 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 svakodnevici 

(za odrasle).  

 



 

Festival skulpture u pijesku 

U suradnji s Turističkom zajednicom Općine Lopar (nositelj projekta) Centar za 

kulturu Lopar sudjelovat će u organizaciji manifestacije  Festival skulpture u pijesku koji će 

se održati sredinom lipnja. Na Festivalu će sudjelovati dvadesetak umjetnika iz Hrvatske i 

inozemstva koji će na Rajskoj plaži izrađivati skulpture koristeći isključivo pijesak i vodu. 

Paralelno natjecanju u izradi skulptura u pijesku, održat će se i natjecanje za najbolju 

fotografiju koja tematizira pijesak.  

Eko - etno fest 

Eko – etno fest tradicionalno se održava u sklopu obilježavanja Dana Općine Lopar i 

proslave blagdana Male Gospe. Uz kulturno – umjetnički program uključivat će smotru miha 

te nastupe folklornih skupina i drugih izvođača iz zemlje i inozemstva.  

Književne manifestacije i predavanja 

Povodom Međunarodnog dana materinskog jezika, Međunarodnog dana dječje knjige, 

Međunarodnog dana pismenosti i dr. bit će organizirani prigodni programi, kao i nastavak 

provedbe projekta Mala čitaonica s ciljem poticanja čitalačkih navika kod djece od malih 

nogu.  

Predstave 

S ciljem razvoja publike te shodno prihodima ostvarenima iz ostalih izvora, tijekom 

2020. Centar za kulturu Lopar organizirat će više gostovanja kazališnih predstava u okviru 

projekta Kazalište od malih nogu, a u ljetnim mjesecima predviđeno je i nekoliko predstava za 

odrasle u sklopu projekta Kazalište za sve. 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.  

Projekcije filmova 

Na ljeto 2021. ustanove će pokrenuti projekt  Kino na plaži  u sklopu kojeg će se filmovi 

prikazivati na tjednoj bazi. Uz komercijalne filmove namijenjene široj publici, prikazivat će 

se i dokumentarci.  

Arheološka istraživanja 

Financijskim planom Centra za kulturu Lopar predviđena je potpora, odnosno 

sufinanciranje arheoloških istraživanja (geofizičkih  i klasičnih istraživanja) u sklopu projekta 

Arheološka topografija otoka Raba – mikrocjelina Lopar. Prvenstveno u uvali Podšilo i na 

Kaštelini istraživanja će provoditi Institut za arheologiju iz Zagreba u suradnji sa suradnicima  

iz Poljske.  

Biblioteka na plaži 

U  sklopu projekta Biblioteka na plaži ustanova će nastaviti prikupljati knjige i 

održavati tzv. otvorene knjižnice  na tri lokacije u mjestu.  

 



PP 27 susjedstava 

U partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Rab, Turističkom zajednicom Grada Raba 

i Turističkom zajednicom Općine Lopar, Centar za kulturu Lopar uključen je u PP 27 

susjedstava u sklopu programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture te su 

financijskim planom predviđena sredstva za daljnji razvoj projekta Rab Archaeological 

Traces. U sklopu projekta namjera je održavati tri uspostavljenje poučne pješačke i 

biciklističke staze, promovirati ih te organizirati edukativne i sportske aktivnosti na njima s 

ciljem uključivanja najšire publike i turista.  

PP Lungomare Art 

Općina Lopar uključena je u PP Lungomare Art u sklopu programa Rijeka 2020 – 

Europska prijestolnica kulture te je u prvoj plovini 2021. godine u parku Kapić predviđeno 

postavljanje umjetničke instalacije japanske umjetnice Harumi Yukutake, a Centar za kulturu 

Lopar i dalje će koordinirati  aktivnosti na lokalnoj razini vezano za taj projekt.  

Loparska beseda 

 Centar za kulturu Lopar u 2021. i dalje će pripremati, prikupljati i uređivati tekstove i 

fotografije za Loparsku besedu koju izdaje Općina Lopar.  

 

 


