
 
Poštovani prijatelji i gosti,  
 
Imamo čast i zadovoljstvo da vas pozovemo na 
tradicionalni festival naše opštine "Glavičica Etno 
Fest 2016". Drugi po redu festival ima za cilj da 
preko različitih aktivnosti promoviše kulturno i 
prirodno nasleđe. Ove godine festival će uveličati i 
inaguracija vizitorskog centra na arheoloskom 
nalazištu Glavičica i srednjovekovne crkve Sveti 
Spas. Unastavku  pronađite aktivnosti koje će se 
održati tokom dana. 
 
 
DNEVNI RED 
11:30 Окupljanje učesnika 
12:00 Govori domaćina, donatora i  partnera 
festivala (Opština Parteš, USAID/CDF, Švedska 
ambasada u Prištini/CHwB, Srpska Pravoslavna 
Crkva, MKOS/AIK) 
12:45 Muzika i tradicionalna kola od strane 
Kulturno umetničkih društava 
13:30 Inaguracija zgrade vizitorskog centra na 
Glavičici 
 - Izložba slika sa umetničke kolonije 
- Izložba fotografija iz projekta Gllavičica Etno   Fest 
- Promocija turističke brošure i videa opštine   
Parteš-Pasjane 
-Promocija knjige x autora x 
-Koktel sa tradicionalnom hranom pripremljen od 
strane udruženja žena "Moravski biser" 
(Degustacija i prodaja) 
20:00 Letnji bioskop 
 
 
 

 
Të nderuar miq dhe mysafirë, 
 
Kemi nderin dhe kënaqësinë të ju ftojmë në 
festivalin tradicional të komunës sonë "Glaviçica 
Etno Fest 2016". Edicioni i dytë i këtij festivali 
synon që përmes aktiviteteve të ndryshme të 
promovojë pasurinë e trashëgimisë sonë kulturore 
e natyrore. Ketë vit mes tjerash Në vazhdim gjeni 
aktivitetet që do të zhvillohen gjatë ditës: 
 
 
AGJENDA 
11:30 Grumbullimi i pjesëmarrësve 
12:00 Fjalimet e nikoqirëve, donatorëve dhe 
partnerëve të festivalit 
(Komuna e Parteshit, USAID/CDF, Ambasada e 
Suedise në Prishtinë/CHwB, Kisha Ortodokse Serbe, 
MKRS/IAK) 
12:45 Muzikë dhe valle tradicionale nga shoqatat 
kulturore artistike 
13:30 Inaugurimi i ndërtesës së qendrës së 
vizitorëve në Gllaviçicë 
- Ekspozita e pikturave nga kolonia e artit 
- Ekspozita e fotografive të projektit Gllaviçica Etno 
Fest 
- Promovimi i broshurës dhe videos turistike të 
Komunës së Parteshit-Pasjanit 

- Promovimi i librit x autores x 
- Koktej me ushqim tradicional përgatitur nga 
shoqata e grave "Moravski biser" (Degustim 
dhe blerje) 
20:00 Kinema verore 
 
 
 

 
            
 


