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САВЕЗУ КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКИХ 

ДРУШТАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Бања Лука 

 

Предмет:  

Информација о учешћу на годишњој 

Конференцији АМАТЕО у Новом Саду 

 

 

Дана 07. и 08. јуна 2019. године у име Савеза аматерских културно умјетничких друштава 

Републике Српске а и као члан Извршног одбора САКУД РС, на основу Одлуке ИО 

САКУД РС, учествовао сам на Годишњој конференцији европске мреже за културно-

умјетнички аматеризам АМАТЕО, која је одржана у Скупштини Војводине у Новом Саду.  

Овогодишња конференција АМАТЕО одржан је на тему ,,Мостови стваралаштва – 

Аматеризам и млади у интеркултуралном друштву,,.  

На конференцији су учествовали представници тридесет седам чланица из осамнаест 

земаља Европе, а Нови Сад као престоница младих Европе у овој години, а  2021. године 

као Европска престоница културе, те је то био један од два разлога одржавања овако 

великог догађаја у Новом Саду. Домаћин овогодишње конференције био је Савез 

умјетничког стваралаштва аматера Војводине, на челу са др. Батом Камберовић, 

предсједником Савеза и Савом Мучибабић, секретаром овог Савеза. Конференцију је 

отворила Сузана Фазакерлеј, предсједник Аматео мреже из Данске, која је посебно 

истакла значај постојања мреже Аматео, аматерских друштава и савеза. На овој 

конференцији излагане су разне теме који су саставни дијелови и циљеви мреже – 

промоција културне кохезије и активно учешће у његовању демократских и хуманитарних 

вриједности на свим просторима. Аматеризам подразумијева бављење неком дјелатношћу, 

нарочито умјетношћу, из љубави и наклоности, без пројектоване материјалне користи. 

Аматеризам је у протеклом периоду имао већу улогу  него што сама дефиниција каже, 

поготово у очувању националних традиција и колективних духовних идентитета народа 

који живе на овим просторима. 

На овој конференцији одржана је и Редовна годишња Скупшитна а додијељене су и 

редовне награде у области културно – умјетничког аматерузма за 2019,. годуну. 

 

 

Извјештавам САКУД РС, као њен делегат на Годишњој конференцији, да је: 

САКУД РС  ПРИМЉЕН КАО ПУНОПРАВАН ЧЛАН АМАТЕО - Европске мреже 

културно-умјетничког аматеризма. 

 

 

Прилог:  

Агенда АМАТЕО годишња конференција 2019 

 

 

 

Дервента, 15.06.2019. године                                                            Томо Наградић 

 


