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ПРОГРАМ ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД ЗА 2015. 

 

 

 

Дечји културни центар Београд је угледна градска институција, са традицијом 

дугом шест деценија. 

 

Основан давне 1952. године као Дом пионира, Дечји културни центар Београд је 

током протеклих деценија био прва степеница у одрастању и стицању знања и 

вештина бројних генерација  уметника, научника, културних и јавних радника. 

 

Многе су генерације расле уз програме ДКЦБ-а, а на културу града Београда 

значајан траг оставиле су велике манифестације "Златна сирена", "Кекец" - 

југословенски филмски фестивал филмова за децу (који се одржавао у време 

Југословенског фестивала краткометражног и документарног филма), "Филмска 

парада", међународни фестивал филмова за децу (који се одржавао у време ФЕСТ-

а), међународна манифестација деце Европе "Радост Европе".  

"Сусрети четвртком" започети 02. октобра 1958. године претеча су свих програма 

који су се кроз године множили, а који су били одговор дечјој радозналости када је 

у питању наука, уметност и сам живот. 

Данас се у Дечјем културном центру реализују креативни, савремени и 

интерактивни програми, који прате друштвене феномене и трендове, у складу са 

интересовањима деце и младих. Током свог постојања Дечји културни центар 

Београд је сачувао све оно што је било добро и то допунио савременим методама 

рада, поштујући промене које су настале у жељама и потребама корисника. Усмерен 

ка истраживању и откривању потенцијала деце и младих у свим областима културе, 

ДКЦБ својим програмима настоји да директно комуницира са децом и младима, 

усмеравајући их ка стицању потреба за уметничким доживљајем, сазнањем и 

забавом. 

 

Дечји културни центар Београд је референтна установа у области међународне 

културне сарадње на пољу дечје уметности и културе и организатор је највеће дечје 

манифестације за децу у земљи и региону „Радост Европе“. 

 

Дечји културни центар Београд делатност усмерава примарно на основну циљну 

групу, децу и младе, као директне потенцијалне кориснике, као и на њихове 

родитеље и друге учеснике у развијању културних потреба 
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I    КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 

 

 

Културно-образовни програми имају истраживачки, стваралачки, забавни и 

рекреативни карактер и реализују се у Дечјем културном центру Београд, другим 

установама културе, науке и просвете  и у амбијенталним целинама. 

 

 

1.  МУЗИЧКО–СЦЕНСКИ ПРОГРАМИ 

 

 Хор ДКЦБ 

 

У 2015. години на репертоару Хора ДКЦБ поред дечјих песама наћи ће се и 

композитори, у оквиру којих ће се изводити тематски концерти под називом Вива 

ла музика. На програму ће се наћи соло песме, одломци из опера и већих музичких 

дела композитора Моцарта, Бетовена, Чајковског, Росинија, Бизеа и других.  

 Уз овај репертоар певаће се и песме популарне музике (Битлси, Аба, Доменико 

Модуњо) и друге. 

 Поред одржавања самосталних концерата у Дечјем културном центру Београд, као 

и у сарадњи са концертним агенцијама (Културни центар Београд, Белеф, Музичка 

омладина Београда), тежња хора биће да обезбеди учешће на фестивалима ван 

Београда и Србије.  

Период реализације: континуирано током године 

Реализатор: Невена Ивановић 

 

 Дечја плесна сцена- Пролећни плесни сусрети 

 

Представљање различитих балетских и плесних студија са територије града 

Београда у Великој сали ДКЦБ и размена искустава међу плесним педагозима који 

раде са децом и младима. Идеја ја да се овакви сусрети организују сваке године, 

једном годишње и да се на тај начин промовише дечје плесно стваралаштво у 

кореографском и изовађачком смислу .  

Период реализације: март/април 

            Реализатор: Ивана Табори Обрадовић и  Елена Ковачевић 

 

 Плесне радионице 

 

Гостовање предавача различитих плесних стилова, који би одржали теоријски и 

практични део радионице, како би се деца и млади што боље упознали са 

одређеним плесним стилом. Ова гостовања по потреби била би обогаћена видео 

материјалима и била би отворена за сталне чланове ДКЦБ, али и за све 

заинтересоване. Кроз овакав континуиран рад уметност игре приближиће се широј 

публици, а пре свега деци и младима.    

Реализатори: Ивана Табори Обрадовић и Елена Ковачевић 
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 Циклус „Музичка среда“ – Четврта сезона 

 

Дечји културни центар Београд и Факултет музичке уметности развили су 

интензивну сарадњу кроз циклус концерата класичне музике под називом „Музичка 

среда”. Основна идеја је да се младим слушаоцима и извођачима омогући размена 

уметничких сензибилитета.Такође, намера је да се деци и младима понуди музички 

доживљај и створи навика посећивања музичких догађаја високог квалитета. 

Концерти се одржавају у Великој сали ДКЦБ-а сваке среде од 20 часова. 

Период реализације: континуирано током године 

Реализатор: Милош Бајић 

 

 Београдски млади симфоничари - Оркестар ДКЦБ 

 

Настављајући политику пружања шансе младима да покажу свој таленат, ДКЦБ је 

формирао оркестар састављен од младих уметника- студената Факултета музиче 

уметности и ученика средњих музичких школа.  

Период реализације: континуирано током године 

Реализатор: Милош Бајић 

  

 Београдски Шопен фест 

 

Дечји културни центар Београд укључиће се као један од партнера у реализацију 

овог значајног музичког догађаја.  

Реализатор: Милош Бајић 

 

 Едукација младих кроз класичну музику 

 

У жељи да класичну музику приближи деци и младима, Дечји културни центар 

Београд организоваће низ концерата у 2015. години са посебно прилагођеним 

програмом за најмлађу публику. 

Реализатор: Милош Бајић 

 

 Пролеће у Београду 

 

Композитор Војкан Борисављевић и новинар Александар Гајовић су 2009. године 

покренули манифестацију под називом ”Пролеће у Београду”. По општем 

мишљењу, ”Пролеће у Београду” је имало веома висок уметнички ниво, као и 

велику заинтересованост публике за тај догађај. Садржај фестивала 2015. године  

биће проширен новим сегментом: дечјом песмом. Манифестација ће се 

концептуално сасвим добро уклопити у традиционалну априлску свечаност ”Дани 

Београда”, као датум одржавања планиран је 19. април 2015. године. Нови сегмент 

се састоји од такмичарске вечери дечјих песама, уз претходно расписани конкурс за 

композиторе и одабир 16 нових ауторских песама, док се по одлуци стручног 

жирија награђују прве три композиције, најбољи аранжман, текст и интерпретација. 

Учесници фестивала су дечји извођачи из целе Србије, па у том смислу 

такмичарском дану у Дечјем културном центру Београд предходе аудиције у осам 

градова за најбоље извођаче. Одабрани дечји извођачи ће композиције снимити у 
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студију, а затим их извели на концерту у Велкој сали Дечјег културног центра 

Београд. 

Пројекат се одвија по следећим фазама: 

1. Расписивање конкурса за нове композиције и објава аудиција за нове извођаче  

2. Селекција композиција, аудиције по градовима  

3. Израда аранжмана за 16 нових композиција, уснимавање инструменталиста, 

хорова, солиста у тонском студију, микс и постпордукција 16 тонских матрица и 16 

финалних снимака за ЦД  

4. Завршна манифестација - припрема и реализација фестивала  

5. Издавање музичког ЦД-а са песмама фестивала  

 

 

 2.  ПРОГРАМИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

 Клуб читалаца „Моја звезда водиља“ 

 

Представљањем нових награђених  књига и сарадњом са различитим издавачима, 

књижевницима, научницима и спортистима, а кроз дијалог деца ће откривати узоре 

и уједно проналазити пут којем ће тежити. Програм је намењен деци и младима. 

Оваквим програмом подстичемо младе на ненаметљив начин да теже вредностима и 

одмеравају своје могућности и усмеравају се ка креативном изразу. 

Планиране су и литерарне радионице где ће млади имати могућност да изразе своја 

размишљања,узоре и вредности којима теже.  

Планирани наслови; 

Небојша Јанковић,Лепа и тајанствена Србија,Боокленд,2014 

Весна Алексић:Ловац на маслачке,Креативни центар,2014 

Јасминка Петровић :Надежда  Петровић 

Иван Милошевић:Благо Немањића,Боокленд,2014 

Тајна уклетог дворца 

Татјана Ђурић:Змајево време 

Јасминка Петровић;Породица 

Виктор Лазић:Путописи 

Милутин Ђуричковић:Свет у ђепу,путописи 

Јубилеји 2015 године 

Реализатор: Милош Бајић 

 

 Литерарне радионице 
 

Учешће великог броја предавача,књижевника и афирмисаних личности из области 

културе, који ће деци приближити време,епоху,ствралаштво или значај 

представљењем одређене личности из наше и стране културе. 

Планиране су радионице (10) у којима ће ученици добити  упутства како да стварају 

Беседу. Тема: “ЛИЧНОСТ КОЈОЈ СЕ ДИВИМ“ са изношењем  аргуменета и 

брањењем  својих ставова о  вредностима за које се залаже. 

Радиће се на неговању говорне културе и начину казиавања беседе. 

Идеја је афирмција деце и јавног наступа, где ће имати могућност да се представе.  

            Реализатор: Милош Бајић 
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3.  ПРОГРАМИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 

 Мудрост чула – дечје ликовно стваралаштво  

 

Изложба студената ФЛУ и ФПУ у оквиру предмета Методика ликовног 

васпитања и образовања (методичка пракса у предшколским установама, 

основним и средњим школама - средње стручне школе, гимназије и уметничке 

школе) 

Програм је намењен свима који посредно или непосредно учествују у процесу 

ликовног васпитања и образовања деце и младих (ликовним педагозима, 

учитељима, васпитачима у предшколским установама, професорима, ликовним 

уметницима који раде са децом и младима у приватним атељеима, али и 

родитељима), студентима (Факултет ликовне уметности и Факултет примењених 

уметности, Универзитета уметности у Београду), ученицима средњих школа 

(средње стручне школе, гимназије и уметничке школа), деци предшколских 

установа, ученицима основних школа...и свима онима који се на посредан или 

непосредан начин баве дечјим ликовним стваралаштвом. 

Дидактичка изложба студената ФЛУ и ФПУ у оквиру предмета Методика 

ликовног васпитања и образовања кога похађају у оквиру редовне наставе на 

матичним факултетима је већ традиционална манифестација у Дечјем културном 

центру Београд. Селекцију радова врше професори ФЛУ, ФПУ и Уметнички савет 

Галерије ДКЦБ. 

Изложба у једном широм контексту афирмише не само студенте, већ и све оне 

који посредно или непосредно учествују у процесу ликовног васпитања и 

образовања деце и младих (кроз стручна вођења, трибине, радионице и 

непосредну комуникацију током трајања програма.) 

Учешћем на овој изложби студенти добијају могућност да након праксе у школи 

презентују свој рад широј и стручној јавности. Трибина "Ликовна педагогија - 

актуелна питања, дилеме и перспективе" окупља стручњаке и дискутује се о 

значајним питањима из области ликовног васпитања и образовања), а додела 

награде Богомил Карлаварис за истакнуте резултате и посебан допринос у 

области ликовног васпитања и образовања деце и омладине афирмише примере 

добре праксе. 

Посебан сегмент је изложба награђених колекција наградом Б. Карлаварис. 

 

Циљ је и да се широј и стручној јавности, као и релевантним институцијама, 

укаже на значај подстицања и развијања ликовне културе деце и младих и дечјег 

ликовног стваралаштва; да се покрену значајна питања из области ликовног 

васпитања и образовања, уоче пропусти, преиспитају тренутно пласиране 

вредности са циљем да се унапреди рад ликовних педагога и створи простор за 

неометан развој, како дечјег стваралаштва, тако и личности у целини.  

 

 2015 – Међународна година светлости 

 

Уједињене нације (УН) Генерална скупштина на 68. седници прогласила је  2015. 

годину међународном годином светла и на светлу базираних технологија 
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Уметници су се много више бавили творевинама светлости, него самом светлошћу. 

Идеја је да се деца и млади кроз изложбени програм упознају са идејом светлости у 

сликарству, архитектури и фотографији. Уметност као светлозапис! 

Програм је са изложбама и пратећим програмом (разговори са кустосима, 

иконописцима; креативне радионице) намењен деци и младима.  

У Галерији ће бити циклус изложби инспирисан светлошћу: 

- дечји ликовни радови инспирисани иконописом у селекцији Уметничког савета 

Галерије (Дете и икона).  Целокупан пратећи програм ( квизови знања и креативне 

радионице ће бити намењене деци основношколског узраста)  

- принтови оригиналних фотографија и фотограма Николе Вуча, Ванета Бора, 

Марка Ристића...који постоје у Одсеку за фотографију и примењену графику МПУ 

Фотографија је по својој дефиницији, писање светлошћу или светлосни запис.  

            - креативне радионице  на тему Светлост у архитектури  

Упознавање деце и младих са творевинама светлости у уметности кроз изложбени и 

пратећи програм (Упознавање са доживљајем светлости у средњевековној 

уметности, у уметности фотографије и моделовања). Програм је прилагођен деци 

основношколског узраста и младима средњошколског узраста. 

Упознавање деце и младих са српским уметницима / фотографима који су 

тридесетих година прошлог века у својим делима поигравајући се са светлошћу и 

вербално/визуелним монтажама најавили алтернативна искуства маил арта и 

постомодерне уметности. Упознавање младих са надреалистичком фотографијом 

српских уметника који су "цртали помоћу светла" 

 

 

 

 Изложба чланова ликовног атељеа и атељеа за примењену уметност 

 

Излагање ликовних радова и радова примењене уметности свих полазника оба 

атељеа, на годишњем нивоу, од изузетног је значаја за ДКЦБ, родитеље, стручну 

јавност и саме педагоге. То је уједно и промоција Ликовног атељеа и Атељеа за 

примењену уметност ДКЦБ 

Оба атељеа имају изузетно дугу традицију у успешном раду са децом и младима:  

Ликовни атеље Дечјег културног центра Београд основан је давне 1956 године  при 

тадашњем Дому пионира који се налазио у Кнез Михаиловој 9. Ради се у складу са 

психофизичким узрасним могућностима полазника, јер им се на тај начин помаже у  

свесном откривању структуралних вредности у природи, науци и уметности у циљу 

развијања материјалне и духовне културе. Од 1979 године на томе успешно ради 

Горан Симић, стручни сарадник за ликовне програме.  

Атеље за примењену уметност Дечјег култуног центра Београд постоји већ више од 

три деценије, а води га Биљана Стаменковић, стручни сарадник за примењену 

уметност.  У Атељеу деца истражују и раде на формирању естетских критеријума у 

сагледавању просторних форми, кроз израду употребних предмета и скулптура, 

користећи разне професионалне технике израде и бојења глине.  

 

 Израстање 

 

Самостална изложба аутора ( у избору Уметничког савета Галерије) који поседује 

изванредне ликовне и креативне способности. Иложба ликовних радова из циклуса 
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"Израстање" пружа комплетан увид у најраније форме ликовног изражавања једног 

детета, које су се несметано кретале ка зрелим достигнућима будућег уметника.  

Циљ оваквог прогрма је праћење ликовног сензибилитета одрасле и ликовно 

формиране особе од најранијег узраста, под слоганом да је бављење ликовном 

културом у раном узрасту неопходно за формирање личности у целини.  

Изложба може да послужи за научна истраживања ( психологија опажања) дечјег 

ликовног стваралаштва, јер једноставност раних приказивачких форми одговара 

организационом нивоу на коме ум малог цртача дејствује и јасно могу да се прате 

све сложенији процеси израстања како дете одраста.  

 

 Изложба  уметничких одсека школа: Техничка школа Дрво арт, Школа 

за дизајн, Школа за дизајн текстила, Техничка школа за дизајн коже, 

Техноарт Београд'' школа за машинство и уметничке занате 

 

Промоција уметничких одсека школа у виду годишње изложбе која је прошла 

селекцију Уметничког савета Галерије, а прилагођена је старијим основцима.  

Изложбу прати богат програм са креативним и психолошким радионицама на тему 

професионалне оријентације и припреме за матурско вече.  

Упознавање деце основношколског узраста са програмом стручних уметничких 

школа,  у циљу професионалне оријентације. 

Упознавање стручне јавности са продуктима стручних школа. 

Повезивање ликовних педагога и промоција ликовне културе.  

Повезивање младих кроз креативно дружење са идејом борбе против потрошачког 

друштва 

 

 Стрип конкурс – Каиш 
 

Стрип конкурс ДКЦБ у форми каиша (кртка форма стрипа) је најбољи начин да 

деца и млади који се баве „деветом уметношћу“ покажу своје умеће, јер их много 

компликованије форме стрипа често демотивишу.  

Конкурс је републички за децу и младе узраста од 6 до 19 година. 

Циљ конкурса је да мотивише децу и младе на пољу ствралаштва „девете 

уметности“; да оснажи талентоване плазнике Радионице за стрип и карикатуру 

ДКЦБ који су већ присутни на међународним конкурсима и да скрене пажњу 

стручне јавности на стваралаштво деце и младих у Дечјем културном центру 

Београд; да повеже све оне ликовне педагоге који у својим радионицама откривају 

деци и младима тајне стрипа; да средњошколцима и студентима омогући да се 

повежу са еминентним стип ауторима како би што кретивније савладали тајне 

девете уметности 

Рализатори: Милета Милорадовић и Лидија Сеничар 

 

 

 Формирање истраживачког архива за ликовно и примењено дечје 

стваралаштво  

 

Архив би у свом фундусу сакупљао, чувао и излагао строго селектоване дечје 

ликовне радове из земље и иностранства, као и радове из Ликовног атељеа који ове 
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године слави тачно пола века свог постојања у Таковској 8, као и из Атељеа за 

примењену уметност 

У сарадњи са еминентним стручњацима који се баве визуелном културом 

детињства, а под окриљем Министарства културе и Министарства просвете. 

оформио би се адекватан простор у ДКЦБ у коме би се документовали ( писана и 

електронска база података) строго селектовани дечји радови ликовне и примењене 

уметности. 

Циљ овог програма је да архив у једном тренутку прерасте у Музеј детињства који 

би окупљао стручњаке из различитих области. На тај начин би ликовним 

педагозима из основних и средњих школа, професорима са уметничких факултета, 

психолозима, студентима и научницима било омогућено да у оквиру Дечјег 

културног центра Београд приступе врло важним истраживањима, а студенти са 

Филозофског факултета и Универзитета уметности би добили интерактивну 

учионицу у којој би стицали знања из методике ликовног васпитања и образовања 

деце и младих.  

Циљ је да се визуелна култура детињства сачува од заборава. 

 

 Смотра дечјих анимираних радова – Радионица анимираног филма  
 

Представљање различитих анимираних студија из Србије (Јагодина-ЈАФИЛМ, 

Чачак, ШАФ Врање, Ниш-Златни Константин, Параћин);  међусобно упознавање и 

размена  искустава. Ментори гостујућих студија представиће најбоље радове у 

протекле две године. После  предавања организоваће се  радионице чија је сврха 

реализација постављених циљева. Циљеви програма су: промовисање анимираног 

филма, едукација деце и младих различитим техникама анимације, ангажовање што 

већег броја деце, полазника различитих  студија деце узраста од 10 до 18 година, 

размена знања и искустава међу педагозима. 

            Реализатор: Марија Милановић Лазаревски 

 

 Нацртане илузије 
 

Деца и млади се упознају са израдом разних филмских “играчака“ тауматропа,  

зоотропа, фенакистоскопа и лантерне магике-чаробне лампе који откривају и      

објашњавају како је настала филмска уметност као последица мане људског ока           

( Ретинална перзистенција). Брзим смењивањем  сличица људско око перципира 

покретну слику. У сарадњи са студијом за проширене медије ДКЦБ полазници ће 

учествовати у прављењу претече данашњег слајд-пројектора ( Lanterna Magica)  уз 

приказивање својих  цртежа у замраченој сали на биоскопском платну. Циљеви су 

едукација деце и младих о различитим техникама ликовног изражавања и 

афирмација визуелног стваралаштва. 

            Реализатори: Марија Милановић Лазаревски, Катарина Булајић Павловић 

 

 Радионица стрипа и карикатура 

 

Као и сваке године Радиница се бави радом са децом од првог разреда основне 

школе, до завршног разреда средње школе.  Улазећи у свет стрипа и карикатуре, 

деца исказују аутентичну маштовитост и духовитост, неоптерећену наталоженим 
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искуствима и предрасудама. Учећи технику цртања стрипа, она савладавају 

вештине неопходне за самостално стварање појединих делова заједничког стрипа 

или сопствене целине. Гледањем књига и каталога најбољих мајстора стрипа, деца 

уче како се сви међуљудски односи могу решавати толеранцијом и хумором.  

 

Рад са децом и младима за домаће и међународне конкурсе:   

Мали Пјер, Златна Кацига, Крушевац; Студентски културни центар Београд; Сеул, 

Кореја; Олен, Белгија,; Компанија Сес АСтра ЦЕЕ, пројекат едукативног карактера 

под називом Астра Талент, за децу од 8 до 15 година старости; Луцерн, Швајцарска 

 

Период реализације:  континуирано током године  

Аутор: Милета Милорадовић, илустратор и карикатуриста 

 

 

 4. ИСТРАЖУЈЕМ, ОТКРИВАМ, САЗНАЈЕМ  

 

 Београд кроз векове 
 

Пројекат има 4 фазе:  

 

1.Презентацијом историје Београда у Малој сали ДКЦБ деца ће прошитити знање о 

свом граду и упознати културне вредности парка Велики Калемегдан; 

2.Обуком у коришћењу мапе Калемегдана оспособиће се за оријентацију у простору, 
развити перцепцију и спознају природних и културних одлика околине; 

3. Учешћем у истраживачкој игри откривања делова тврђаве и споменика културе, у 

сусрету са костимираним глумцима из различитих историјских периода, деци се 

пружа могућност да на инерактиван и забаван начин уче о миленијумској  прошлости  

Београда, а тврђаву и парк доживе као места амбијенталног учења на којима културна 

баштина и ликови  из  прошлости  могу  да постану  извор авантуре. 

4. Додела признања и награда одржаће се на крају серијала у виду свечане приредбе 

на којој ће деца сагледати процес кроз који су заједно прошли. 

 

Пројекат се у скраћеној верзији може изводити у сарадњи са Туристичком 

организацијом Београда и Србије.  

Страни и домаћи туристи који обилазе Калемегдан, у сусрету с костимираним 

нараторима који представљају ликове из прошлости доживеће културно наслеђе  

Београда на атрактиван и сликовит начин као да су доведени на поприште историје. 

         Реализатор: Снежана Станковић 

 

 Има ли змаја у тврђави? 

 

Пројекат има 3 фазе:  

 

1.Презентацијом историје Београда деца ће прошитити знање о деспоту Стефану 

Лазаревићу и упознати културне вредности Горњег града Београдске тврђаве ; 

2.Обуком у коришћењу мапе Београдске тврђаве оспособиће се за оријентацију у 

простору, развити перцепцију и спознају природних и културних одлика околине; 
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3. Учешћем у истраживачкој игри откривања делова тврђаве и споменика културе, у 

сусрету са костимираним глумцима из епохе деспота Стефана ученицима ће се 

омогућити да на инерактиван и забаван начин уче о средњовековном  Београду а 

тврђаву доживе као место амбијенталног учења и својеврсну витешку школу у којој 

ће их деспот Стефан „именовати витезовима реда знања“.  

 

Пројекат се у скраћеној верзији може изводити у сарадњи са Туристичком 

организацијом Београда и Србије.  

Страни и домаћи туристи који обилазе Горњи град Београдске тврђаве, у сусрету с 

костимираним нараторима који представљају ликове из прошлости доживеће 

културно  наслеђе  Београда на атрактиван и сликовит начин као да су доведени на 

поприште историје. 

         Реализатор: Снежана Станковић 

 

 Откривање блага београдских паркова      

                        (Пионирског, Академског и Ташмајдана) 
 

Едукација ученика из области биологије, ботанике, екологије, дендрологије и 

историје; развијање тимског рада и духа; промоција Средње техничке школе Дрвоарт, 

струке и предмета који се изучавају у њој. 

Трогодишњи заједнички рад стручних сарадника ДКЦБ-а, Завода за заштиту природе 

Србије, Младих истраживача Београда, Средње техничке школе Дрвоарт на 

развијању свести деце о природи, тимском раду, животним вредностима,  унапредио 

је  однос 1000 деце према природним и културним елементима Пионирског и 

Академског парка.  

 

Уводним предавањем и обуком на терену пробудиће се код деце  жеља за знањем о 

појединим врстама дрвећа, парковског цвећа, споменика културе. Током тренинга 

деци ће се пружити прилика да истражују паркове, да буду активна у трагању за 

одговорима. Тимски рад током откривања блага Пионирског и Академског парка 

омогућиће да се код деце развију сараднички односи, мотивација за постигнућем и 

оствари жеља за афирмацијом и самопоштовањем. 
Реализатор: Снежана Станковић 

 

 Стопа по стопа кроз музеј 
 

Пројекат обезбеђује деци и младима приступ музејима, амбијенталним целинама, 

културним, природним, добрима и индустријском наслеђу. Доведена на поприште 

историје, у сусрету са кустосима и костимираним нараторима који представљају 

ликове из прошлих епоха, деца ће целим бићем доживети време и место које је извор 

приче.  

                 Тематске целине: 

    - Каплар Милутин рапортира – Први светски рат 

    - Средњовековни караван – Трговачки путеви у време Немањића 

    - На двору код краљице Симониде – Обичаји на двору краља Милутина 

    - У посети код кујунџије Јове – Занати у време 1. и 2. српског устанка  
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Циљеви овог програма су упознавање деце и младих са садржајима музејске 

поставке; подстицање деце да самостално истражују сталне поставке музеја, 

историјску грађу; неговање критичког начина размишљања; развијање способности 

компарације живота у прошлости и садашњости. 

            Реализатор: Снежана Станковић 

 

 Скривени Београд 
 

Предавањима која нуде информације о амбијенталним целинама и њиховим 

културним, историјским, уметничким и другим садржајима пробудила би се код 

деце  жеља за знањем; обилазак појединих локација организовао би се ради 

очигледнијег упознавања деце са предметом рада. 

Креативне и едукативне радионице би омогућиле деци да креирају сопствени 

приступ обрађеним темама, исказан  различитим медијима; креирањем прилога за 

сајт би се заокружио истраживачки рад деце. Програмски сегменти су: 

    - Први витез Европе (Епоха деспота Стефана Лазаревића)  

    - Окупација и ослобођење Београда 1915-1918 

    - Бакин орман успомена  

    - Карло Пероло – човек са два срца 

Реализатор: Снежана Станковић 

 

Циљеви прогрма су: подизање нивоа знања деце о Београду и његовим 

потенцијалима који се крију у слојевима историје уз критичко посматрање 

окружења, развијање осетљивости код деце и младих за сагледавање Београда као 

простора различитих утицаја (природних, културних, друштвених,...);  

развијање перцепције код деце за све што је лепо у њиховом окружењу,  а што је 

саставни део културног пејзажа, развијање тимског рада 

 

 Историјске скице и портрети 
 

Инспиративним предавањима о основним појмовима Винчанске, Старчевачке 

културе пробудила би се код деце жеља за стицањем знања о предисторији. 

Обилазак локалитета и сталних поставки организовао би се ради очигледнијег 

упознавања деце са предметом рада. Креативне и едукативне радионице би 

омогућиле деци да креирају сопствени приступ обрађеним темама. Програмски 

делови су: 

     -     Континуитет Винчанске културе 

     -     Јунак и његово доба 

- Концепт хероја средњовековне епохе 

- Херој у савременој култури 

- Арчибалд Рајс 

- Станислав Краков 

- Песник и ратник – Милан Ракић 

 

Циљ програма је подизање нивоа свести деце о културном идентитету, а ради што 

објективнијег утврђивања улоге културе сопственог народа у општим 

цивилизацијским токовима. 

Реализатор: Снежана Станковић 
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 Клуб међународног пријатељства 

 

КМП су пратећи програм Манифестације „ Радости Европе“. Путем путописа и  

квиза ђаци – потенцијални домаћини ће се упознати са културним и природним 

лепотама одређене земље , као и обичајима и остацима старих цивилизација на том 

подручју. У презентацији важну улогу имају ђаци домаћини Радости Европе који ће  

добити прилику да своја искуства поделе са вршњацима. Клуб међународног 

пријатељства се реализујe и у срадњи са Галеријом ДКЦБ-а као пратећи програм 

Међународних изложби. Партенери су нам амбасаде земаља са којима имамо 

сарадњу. 

Циљ програма је презентација мисије Манифестације Радости Европе током целе 

школске године. Полуларизација програма Галерије ДКЦБ-а. Развиjaње  

сензибилности за друге културе и толеранцијe на различитост. 

Реализатор: Весна Крњајић Митровић 

 

 Еко- арт путописи „Упознајмо  Србију“ 

 

Стручњаци  Завода за заштиту природе Србије  ће презентовати  критеријуме по 

којима се неки предео ставља под заштиту, описаће географске, геолошке и 

биолошке одлике одређеног подручја, режиме заштите и начин очувања 

биодиверзитета. Историчар уметности ће говорити о културној баштини на том 

подручју. На крају трибине ће бити организован квиз чији је спонзор Завод за 

заштиту природе. 

На крају школске године за победнике квиза биће организована посета одређеном 

природном добру.  

Циљ програма је да мади усвоје знања о  природним и културним лепотама и 

специфичностима своје земље. Схватиће значај очувања културних и природних 

добара. 

Реализатор: Весна Крњајић Миторвић 

 

 Превентивно психолошки програм трибина „ Упознај себе-покрени 

друге“ 

 

Сврха програма је помоћ и подршка адолесцентима да своје развојне тешкоће и 

проблеме решавају на адекватнији и и за даљи развој кориснији начин. 

 

Програм је намењен млађим адолесцентима( од 12 до 16 година ), а састоји се од 

низа трибина и радионица који би обухватао следеће циклусе: 

 

„ Ко сам ја?“ ( проблем индетитета) 

„ Ја и други“ (однос са вршњацима и родитељима) 

„ Ја планирам“( однос према школи, учење, професионална орјентација) 

„ Однос међу половима“ ( емоције и сексуалност) 

 „Поремећаји понашања у адолесценцији“ (поремећаји исхране, наркоманија, 

алкохолизам, коцкање, зависност од интернета и видео игара, деликвентно 

понашање) 

 „Субкултура младих“ (хип-хоп, рокенрол, графити, слем поезија, турбо-фолк...)  
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Реализатори: Весна Крњајић Митровић, дипл.психолог и Ивана Табори Обрадовић, 

дипл.психолог. 

 

Дискусије, трибине и радионице састојале би се од разговора са стручњацима из 

одређене области, a  биле би подстакнуте одговарајућим видео материјалом. За теме 

које се тичу односа у породици користиле би се драмске минијатуре серијала „Може  

и другачије“  чији је аутор Минја Филиповић, дипломирана глумица. Младе би 

активирали техникама психодраме и форум театра. 

 

 

5. РАЗВОЈНО-ПСИХОЛОШКИ ПРОГРАМИ 

 

 Развојно саветовалиште 

 

Информисање, едукација и педагошко саветовање корисника ради превазилажења 

развојних тешкоћа, поремећаја понашања и дисфункционалних социјалних и 

емоционалних односа. Рад на отклањању и умањењу симптома и тешкоћа  насталих 

услед поремећених вршњачких, породичних и међуљудских односа, уз подстицање 

дијалога и ненасилне комуникације.  

Циљ: усмеравање корисника услуга Саветовалишта на одговарајуће видове помоћи 

 и подршке, као и институционалне стручне помоћи 

Реализатор: др Душан Марковић 

 

 

 6.    ДАНИ ИГРЕ – Програми за распуст 

 

 Еколошка акција „Заштитимо Велико ратно острво“ 

 

Деца ће боравити 3 дана на Ратном острву и упознаће се са режимом заштите и 

природним и исторјским карактеристикама овог острва.  

Пројекат радимо са Младим истраживачима Београда и Градским зеленилом. 

Реализатор: Весна Крњајић Митровић 

 

 Чудесни свет буба 

 

Деца ће се упознати са различитим стаништима  где живе бубе ( ливада, шума,бара) 

и  њиховим карактеристикама. У студију за анимирани филм ће направити цртани 

филм инспирисан новостеченим знањем. 

Реализатор: Весна Крњајић Митровић, Марија Милановић Лазаревски 

 

 Aрхеологiја за почетнике  

 

Деца ће се  упознати са  техникама ископавања и рестаурације археолошких остатака  

и  пробаће да реконстуишу и направе одређене  предмете из различитих 

цивилизација (мозаик, свитак са хијероглифима, римско стакло). Посетиће  

Барутану, Египатску мумију на Филозофском факултету и Калемегдан.  
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Реализатор: Весна Крњајић Митровић 

Сарадник:  Јована Мијатовић, археолог радила ископавања на Калемегдану и  

Сирмијуму.  

 

 Игра, плес, концерт-бесплатне плесне радионице током зимског и 

летњег распуста  
 

Окупљање деце, младих  и родитеља током распуста око креативних плесних 

садржаја, које би осмишљавали стални педагози Балетског студија ДКЦБ, а који би 

се бавили покретом (динамика, временско трајање, перцепција простора, примена 

тела као инстурмента изражавања...)  

 

Сврха програма је подстицање деце и младих да активно и квалитетно проведу 

слободно време током зимског и летњег распуста. 

Реализатори: Елена Ковачевић и Драгана Станисављевић 

 

Циљеви програма су: промоција здравих стилова живота,оснаживање креативних 

потенцијала код деце и младих,подстицање физичке активности и психичког развоја 

у градској средини,јачање међугенерацијских породичних односа кроз заједничку 

активност 

 

 

 

 Покрени цртеж – бесплатне радионице анимираног филма током 

зимског и летњег распуста  
 

Деца кроз практичан рад у трајању од 120 минута уче основе анимације, односно 

упознају се са целокупним  поступком стварања цртаног филма . У студију за 

анимирани филм ДКЦБ-а деца оживљавају свог јунака израдом flip-book-a (џепног 

биоскопа). Циљеви радионица су промоција традиционалне анимације (класичне 

анимације), ублажавање утицаја дигиталних технологија (компјутера, игрица), 

подстицање креативности и вежбање пажње која је неопходна у свим сегментима 

образовања. 

Реализатор: Марија Милановић Лазаревски 

 

 Бесплатне литерарне радионице током зимског и летњег распуста  
 

     Обиласком неког важног локалитета, деца сазнају, откривају, истражују и бележе 

своја запажања. Развијаће се истраживачки, авантуристички, сазнајни и креативни 

потенцијали код деце, као и социјализација, уз умерену физичку активност на терену 

применом друштвених  игара.  

Програм се реализује тимски са педагозима ДКВБ-а. 

Реализатор: Снежана Станковић 
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II   МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ДЕЦЕ ЕВРОПЕ РАДОСТ ЕВРОПЕ 

 

Дечји културни центар Београд организује под покровитељством Града Београда 

Сусрет деце  Европе Радост Европе 2015. 

Ова Манифестација има свој Одбор који именује Скупштина града Града Београда 

на период од 4 године. 

 

О комплексности успешне реализације овакве манифестације најбоље говори 

чињеница да припреме за наредни сусрет отпочињу непосредно након завршетка 

претходног и његове евалуације. 

 

ИГРА, као појам који је нераскидиво везан за детињатво и одрастање,  одабран је из 

„Речника пријатељства“ Душка Радовића и послужиће као мото 46. Међународног 

сусрета деце Европе „Радост Европе“.  

 

Припреме за реализацију сусрета отпочињу слањем позивних писама амбасадама 

европских земаља и амбасадама Србије  у циљу успостављања првих контаката са 

уметничким групама које су потенцијални учесници манифестације. У сарадњи са 

Министарством просвете прави се избор међу београдским основним школама, које 

се добровољно јављају да угосте децу. Ради што боље припреме дочека гостију 

организују се консултације и семинари за директоре школа домаћина, педагоге и 

наставнике.  

 

Затим следи успостављање контаката са великим системима, привредним субјектима 

и свима који могу бити потецијални спонзори или донатори. 

 

За преводилачки тим се организује семинар усмерен на усвајање педагошких 

вештина, неопходних за боље сналажење у ситуацијама када су деца упућена 

углавном на подршку преводилаца  и реализују се радионице  «У сусрет различитим 

културама». У семинар и радионице је укључен тим волонтера, неопходних за 

реализацију концерата и карневала. 

 

Визуелни индентитет фестивала  је од посебне важности, па се пажљиво приступа 

изради уметничких решења за плакат манифестације, плакат и каталог ликовне 

изложбе, позивнице, признања и захвалнице. 

 

Организација превоза и смештаја гостију (деце и одраслих) представља захтеван и 

посебан сегмент припрема. 

 

Паралелно теку припреме за међународни ликовни конкурс Радост Европе, а у избор 

најбољих радова и рангирање по уметничком квалитету укључује се стручни жири. 

 

Непосредно пред почетак сусрета реализује се програм под називом «Док чекамо 

госте» – «Играмо се и учимо  нове вештине»- «Откривамо нове игре». Поред 

креативних радионица и друштвених игара, које су намењене деци домаћинима, 

организују се и креативне радионице из области примењене уметности, на којима 

деца из школа домаћина праве поклоне за госте. 
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Најава међународног сусрета Радост Европе заокружује се одржавањем 

конференције за новинаре, чиме је омогућено да се целокупна јавност  информише о 

предстојећој манифестацији. 

 

Званичан почетак сусрета је 2.октобар, када се поред  отварања изложбе организује  

карневалска поворка учесника манифестације и свечано отварање, уз музичко 

сценски програм и поздравну реч коју ће испред домаћина упутити деци  блиска 

јавна личност. Следи целодневни концерт „Сусрети пријатељства“, забавно - 

рекреативни програм на Ади Циганлији и најзад, као круна свега , свечани концерт 

који преноси РТС, шаљући у свет слику радости дружења деце Европе у Београду и 

Србији. 

 

 

III  МАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

 

 XX Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва Деца 

композитори ФЕДЕМУС 2015. 

 

Фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори“Дечји културни центар 

Београд традиционално организује од 1995. године и афирмише младе таленте у 

култури. Током 18 година реализације фестивала Дечји културни центар извео је 

генерације младих  композитира, солиста и кантаутора. Фестивал је једини дечји 

фестивал на коме деца учествују као композитори, аутори текста, извођачи и 

промовише дечје стваралаштво и креативан рад одраслих са децом. На фестивал се 

сваке године пријави више хиљада деце ученика основних и средњих школа  из 

многих градова Србије. Организација фестивала обухвата следеће активности: 

расписивање конкурса, селекцију пристиглих композиција, жирирање, израда  до 20 

матрица за завршне концерте  за оба узраста, професионално снимања солиста и 

пратећих вокала у музичком студију, пост продукција и припреме за издавање 

музичког ЦД-а, нотне збирке, штампање диплома, плаката и програма. За 2015. 

годину  предвиђено је више завршних концерата и промоције издања на којима 

учествују деца и млади  извођачи из целе Србије. Реализација у новембру месецу 

поводом обележавања годишњице од доношења декларације о правима детета. 

 

Циљ: подстицање младих на музичко стваралаштво који се аматерски баве  

музиком,стварање и откривање музичких талената,развој музичког укуса младих и 

неговање већ скоро заборављене дечје песме. 

Реализатори: Симеон Мишев и Мирјана Миличић Прокић 

 

 

 Градско такмичење музичких секција основних школа Београда,  

      Дечје музичке свечаности- ДЕМУС 2015 

 

Програм музичких свечаности обухвата реализацију 19 концерата Градског 

такмичења  музичких секција основних школа Београда. На такмичењу учествује 

више од хиљаду деце која се баве различитим облицима музичког стваралаштва 

(солисти, мали вокални састави-дуети, терцети, квартети у жанру изворне народне 
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,дечје, соло и забавне песме у три категорије,такмичење вокалних група 

певача,хорова,малих инструменталних састава и оркестара основних школа 

Београда). У оквиру ДЕМУСА-а реализује се и  манифестација „ЗЛАТНА СИРЕНА“ 

настала1969 у сарадњи са Политикиним забавником. Ова манифестација се реализује  

46.година, промовише очување културне разноликости и мултикултуралности . 

ЦИЉ: Неговање солистичког и групног музицирања,откривање талената ,неговање 

аматерског бављења музиком,развијање културних вредности младих и афирмација 

музичких секција основних школа Београда, као и постављање стандарда музичких 

интерпретација. 

Реализатор: Мирјана Миличић Прокић 

 

 ФЕДЕХО – Фестивал хорова деце и младих 

 

Фестивал окупља хорове основних и средњих школа, музичких основних и средњих 

школа, као и црквене хорове и хорове при државним и приватним институцијама. 

Циљ фестивала је афирмисање дечје хорске музике, сценског музичког извођења и 

популарисање хорске музике, као дела нашег културног наслеђа. 

Најбољи хор, по мишљењу стручног жирија, представљаће Србију на једном од 

концерата овогодишње Међународне манифестације деце Европе „Радост Европе''.  

Реализатор: мр Невена Ивановић, дирегент Хора Дечјег културног центра Београд. 

 

 

 

IV МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

 

 Манифестација „Бранкови дани“ у Вуковару, Хрватска, септембар (наставак 

сарадње) 

 Фестивал „Let the People Sing“, Минхен, Немачка, октобар (апликација за учешће 

Хора ДКЦБ је у току) 

 „Златно славејче“, Скопље, Македонија, новембар (гостовање учесника фестивала 

„Деца композитори“) 

 „International Youth Participation in Theatre Making“, Праг, април (гостовање 

Енглеске позоришне радионице) 

 „International Youth Participation in Theatre Making“, Единбург, август (конкурс за 

учешће на фестивалу је у току) 

 Гостовање Хора ДКЦБ у Културном центару Србије у Паризу (конкурс за учешће 

на фестивалу је у току) 
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ПРИОРИТЕТИ У 2015. ГОДИНИ 

 

 

У 2015. години Дечји културни центар Београд  настојаће да учврсти своју позицију 

у систему институција које се баве културом за децу и младе.  

 

У том смислу носећи пројекти биће културно-образовани програми који ће 

промовисати развој уметничких и стваралачких потенцијала деце и младих, 

подстицати њихову креативност, тимски рад и толеранцију, као и организација 

46. Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе“. 

 

ДКЦБ ће своје програме реализовати и ван својих простора. 

 

Посебна пажња биће посвећена програмима намењеним деци са ивалидитетом. 

 

У реализацији годишњег програма Дечји културни центар Београд ће наставити 

сарадњу са сродним институцијама. 

 

Планиране програме ДКЦБ реализују уредници и стручни сарадници у непосредној 

међусобној интеракцији, при чему су сви запослени укључени у реализацију сходно 

потребама и у складу са својим могућностима.  

 

Формирање истраживачког архива за ликовно и примењено ликовно стваралаштво 

биће један од главних приоритета у 2015. години 

 

ДКЦБ уступа на коришћење свој простор по потреби у складу са тренутно 

расположивим капацитетима. 

 

 

 


