
ПРОГРАМ КЦ „ХАЏИ РУВИМ“ ЗА ФЕБРУАР 2016. ГОДИНЕ 

 

4.02. 2016. године у Великој сали Општине Лајковац са почетком у 20.00 часова биће 

изведена монодрама „На таљигама у вечност“. 

У монодрами Владимира Ђорђевића “На таљигама у вечност”, глумац Здравко Малетић 

покушаће да одбрани лик и дело војводе Бојовића пред судом српске историје и да појасни 

његову улогу у судском процесу против Аписа. 

 

 

 

„У оквиру четворогодишњег обележавања стогодишњице Првог светског рата, на разне 

начине се оживљава сећање на неке важне историјске личности, које су дуго неправедно 

запостављане и осуђиване. Војвода Петар Бојовић одликован је Орденом Југословенске 

круне првог реда (1930. године), Орденом Карађорђеве звезде првог реда (1933. године) и 

француским Орденом Легије части (1936. године). Носилац је многобројних највиших 

српских и савезничких одликовања и сматра се једним од највећих војсковођа Првог 

светског рата и српске ратне историје. Директно је заслужан за увођење авијације, као 

четвртог рода српске војске.“ 

 

 

 

 



12.02.2016. године у Великој сали Општине Лајковац са почетком у 20.00 часова мешовити  

хор КЦ „Хаџи Рувим“ ће традиционално одржати годишњи концерт. 

 

 

17.02.2016. године у Великој сали Општине Лајковац са почетком у 20.00 часова „Trio 

Amoroso“ ће одржати концерт. 

 

„Трио Аморосо представља први нестандардни камерни састав у Ваљеву, а уједно је и 

један од ретких састава овог типа у нашој земљи. Чине га професорке : Александра 

Миливојевић - ВИОЛИНА, Милица Продановић - КЛАВИР и Невена Николић - ФЛАУТА, које 

су се заједно окупиле око идеје да обогате културну понуду,  допринесу развоју културне 

свести грађана, као и да промовишу лепоту камерног музицирања“. 

 

 

 



19.02.2016. године у Великој сали Општине Лајковац са почетком у 19.30 часова Драган 

Великић, добитник НИН-ове награде за 2015. годину ће представити књигу „ Иследник“. 

Драган Великић, рођен у Београду 1953. године. Дипломирао је општу књижевност са 

теоријом књижевности на београдском Филолошком факултету. Од 1994. до 1999. године 

био је уредник издавачке делатности Радија Б 92. Писао је колумне за НИН, Време, Данас, 

Репортер и Статус. Од јуна 2005. До новембра 2009. године био је амбасадор Републике 

Србије у Аустрији. Живи у Београду као слободни књижевник. 

Романи: Виа Пула (1988 – Награда Милош Црњански), Астраган (1991), Хамсин 51 (1993), 

Северни зид (1995 – стипендија Фонда „Борислав Пекић“), Дантеов трг (1997), Случај 

Бремен (2001), Досије Домашевски (2003), Руски прозор (2007 – НИН-ова награда за 

најбољи роман године, Награда „Меша Селимовић“ за најбољу књигу године, 

Средњоевропска награда за књижевност), Бонавиа (2012), Иследник (2015 – Награда 

„Кочићево перо“) Књиге прича: Погрешан покрет (1983), Стаклена башта (1985), Београд и 

друге приче (2009) и др. Добитник је Награде града Будимпеште за 2013. годину. 

 

 

„Вест о мајчиној смрти затиче писца у Будимпешти и постаје повод за отварање 

емотивне црне кутије, за расплитање вишеслојних прича и детективско проницање у 

свакодневицу времена које више не постоји. Ова књига садржи оно по чему је Великић 

препознатљив: савршен осећај за детаљ, језичку прецизност, бриљантно избрушен 

стил. Роман о мајци постаје аутопоетичка исповест али и повест о земљи и људима 

којих више нема.  

Без имало сумње, до сада најбоља Великићева књига. 

 



„Није ли свако писање подношење извештаја? Пре свега себи. Да ли се писац увек 

разоткрива? Завиривање у сопствену утробу не може бити ствар књижевне тактике – 

његова исходишта су дубље, суштинске природе. Оно по чему се Иследник издваја је 

његов сасвим лични тон. Саморазоткривање. Писац без маске. Проницање у хемијски 

састав ваздуха дисаног у детињству. Призивање топлине осмеха старих преко стотину 

година. Филмови који се стално репризирају. Мириси. Гласови. Звукови. Предмети. 

Опсесивне слике...“ Небојша Миленковић 

„Много људи пише, али је мало правих писаца какав је Великић. То је уживање у чистој 

литератури. Његова реченица вас увек води даље, као што је у музици чинио Хендрикс.“ 

Горчин Стојановић“ 

23.02.2016. године у сали биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ у 18.00 часова биће приказан филм 

„Добри диносаурус“.  

 

 

„Добри диносаурус“ поставља питање: „Шта би било да је астероид који је изменио 

живот на Земљи, заправо промашио Земљу и да диносауруси нису изумрли?“ Студио 

Пиксар вас води на епско путовање у свет диносауруса где један апатосаурус по имену 

Арло проналази људског пријатеља. Док буде путовао кроз немилосрдне и мистериозне 

пределе, Арло ће научити како да се избори са својим страховима и откриће за шта је 

стварно способан. СИНХРОНИЗОВАНО! 

 

 

 



23.02.2016. године у сали биоскопа КЦ „Хаџи Рувим“ у 20.00 часова биће приказан филм 

„Повратник“ 

 

 

 

„Инспирисан истинитим догађајима, Повратник је узбудљиво филмско ремек дело које 

приказује епску авантуру преживљавања једнога мушкарца и изузетну моћ снаге 

људскога духа. У експедицији у неистражене делове америчке дивљине, легендарног 

истраживача Хуга Гласа (Леонардо Ди Каприо) брутално је напао медвед, а припадници 

његовог тима, предвођени Џохном Фитцџералдом (Том Хардy) су га тако тешко 

повређеног оставили да умре у дивљини. Вођен јаком вољом као јединим оружјем, 

окружен суровом зимом и непријатељским племенима, Глас се бори за живот, док жеља 

за осветом над дојучерашњим пријатељима не јењава.“ 

 

 

 

 

 

 

 



24.02.2016. године у Великој сали Општине Лајковац са почетком у 19.30 часова Марко 

Мијушковић ће представити књигу „Oднос система и младих“. 

 

„Основно полазиштe за своје књигу Марко Мијушковић, пронашао је у стручној 

литератури и документима која се бави проблемима младих а његово истраживање 

трајало је око четири месеца. Књига се састоји из три целине, а у првом делу аутор 

описује опште стање, где фокус ставља на систем образовања, упоређујући системе 

образовања у Србији и Финској. У наставку књиге аутор пише о младима као будућности 

овог друштва, стављајући акценат на законодавство, посебно Закон о младима који је 

донет тек 2011. године.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.02.2016. године у Великој сали Општине Лајковац са почетком у 20.00 часова дуо гитара 

„Acoustica“  ће одржати концерт. 

 

„Дуо гитара „Аcoustica" је настао почетком 2014. године, а чине га два професора гитаре из 
Крагујевца, Никола Миловановић и Милан Маринковић. Тихи али енергични звуци класичне 
гитаре, већ после првог јавног наступа ове двојице уметника, додирнули су срца слушалаца 
свих старосних доба, обухватајући свачији музички укус. Не може се са прецизношћу рећи који 
музички правац одређује „ Аcoustica“-у. Класична музика, фламенко, латино, етно па и блуз 
провлаче се кроз репертоар, чинећи га питким за сваког слушаоца. Музика са пуно динамике, 
виртуозних комада, правилних и неправилних ритмова, импровизације...“  
 

 

 

 

 


