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Абрашевић

ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ
ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

О НАМА
Центар за неговање традиционалне
културе „Абрашевић“ Крагујевац,
основан је 2006. године, од стране
града Крагујевца и правни је
и уметнички следбеник КУД-а
„Абрашевић“, основаног далеке
1905. године.
По свом концепту рада, ово је
једини Центар ове врсте у земљи
и представља установу културе од
националног интереса.
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МИСИЈА
Своју мисију „Абрашевић“ остварује
кроз следеће делатности и
ансамбле:
Ансамбл народних песама и игара
Омладински фолклорни ансамбл
Дечији фолклорни ансамбл
Школа народних игара
Велики народни оркестар
Позориште младих (драмска сцена,
реч театар, театар поезије)
Књижевни клуб „Абрашевић“
певачка група „Архаика“
певачи солисти
издаваштво
продукција Центра.

abrasevickg.rs

ЧЛАНСТВО
Полазници се оспособљавају за
више видова уметности, али и
едукују како се на прави начин и
којим средствима чува традиција,
култура и уметност.
Ово је први корак, на уметничком
путу, већине талентованих
суграђана, који овде усмеравају
и на прави начин негују своје
таленте, а касније представљају
важне појединце у култури, не само
града, него и државе и света, а за то
већ има сјасед примера.
Центар данас има око 500 чланова,
разврстаних у више секција, које
раде са великим успехом.
Центар je једна високо-квалитетна
установа културе, уметности али и
образовања.
Ово је специфичан едукативни
центар, који у погледу квалитета
организације рада и постизања
резултата, заузима високу позицију
на мапи установа културе у земљи,
при чему не треба заборавити
посебност и специфичност
делатности које се у Центру негују.
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ДЕЛАТНОСТ
Основна делатност Центра је

Центар је са својим програмима

извођачка уметност. Овде се негује

и презентацијама културног

традиционална култура и уметност

блага присутан и на друштвеним

како Срба тако и осталих народа

мрежама, тако да публику чине

који живе у Србији.

хиљаде људи из читавог света.

Основни циљ је чување и

Ансамбли „Абрашевића“ гостовали

неговање традиционалне културе и

су у више од 30 земаља света,

представљање богатства културне

и до сада извели више хиљада

баштине кроз бројне програме

уметничких програма, представа,

које Центар припрема и изводи на

сценских приказа, књижевних

сценама широм Србије и ван ње.

програма и концерата.

abrasevickg.rs

НАГРАДЕ И
ПРИЗНАЊА
„Абрашевић“ је добитник највиших
друштвених и уметничких
признања и награда. Навешћемо
само нека:
Орден заслуга за народ II реда -

Троструки победник на Балканском

1955.

фестивалу фолклора у Охриду -

Орден братства и јединства - 1975.
Плакета СУБНОР-а Југославије 1977.

Македонија.
Најбољи ансамбл на међународном
фестивалу фолклора Карпати,
2003. и 2005. године - Питешти -

Плакета ССРН-a - “25. август” 1982.

Румунија.
Деветоструки првак државе на

Вукова награда - 1985.
Златни и сребрни крст Црвеног
крста Југославије.
Плакета града Крагујевца.

Фестивалу фолклорних ансамбала
Србије у организацији Савеза
Аматера Србије.
Бронзани Вршачки венац на
Међународном фестивалу

Признање ГТО-а Крагујевац.

фолклорна у Вршцу.

Грамата Његовог

Победник фестивала „Јасеничког

Преосвештенства владике

прело” 2011., 2015. и 2018.

шумадијског Господина Јована.

Добитник златног и два сребрна

Првак света на Међународном

опанка, једног од најпрестижнијих

фестивалу фолклора у Дижону -

признања за делатност фолклора

Француска - 1982.

у Србији.

Двоструки победник на Европском

Победник “Џивџан феста” 2018. у

фестивалу фолклора у Анкони -

Врњачкој Бањи.

Италија - 1979. и 1985.

Награда за најбољу изведбу

Балкански победник на Фестивалу

“Тодорица”, 2019.- Северна

фолклора Волос - Грчка - 1989.

Македонија.
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Велики народни оркестар Центра
више пута је проглашаван за
најбољи у Србији, а добитник
је и већег броја признања на
међународним фестивалима.
Награђивани су и чланови оркестра
појединачно као инструменталисти.
Значајним бројем награда могу
се похвалити и вокални солисти
„Абрашевића“.
Представе и глумци Позоришта
младих Центра „Абрашевић“
награђивани су на Фестивалима
драмског стваралаштва у земљи и
иностранству.
Чланови Књижевног клуба бележе
успехе на књижевним конкурсима
и фестивалима и песничким
сусретима широм земље.
Ту су још и многобројна признања,
награде и захвалнице добијене од
стране разних Удружења, државних
институција, локалних самоуправа,
привредних субјеката, амбасада,
институција и установа из области
културе и уметности.

abrasevickg.rs

ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ
ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Абрашевић
КРАГ УЈ Е ВАЦ

Др Јована Ристића 15, 34000 Крагујевац
тел.: 034/501330
e-mail: czntk.abrasevic@gmail.com
www.abrasevickg.rs

