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ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ У 2012. години 
 

 
Дечји културни центар Београд обележио је у 2012. години два значајна и 

пажње вредна јубилеја – 60 година постојања и 90 година од рођења Душка 
Радовића, великог књижевника и пријатеља наше куће. У том духу осмишљене су 
и реализоване бројне активности, у оквиру културно-образовних програма и 
током реализације Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе“. 
Разноврсност и актуелност понуђених садржаја, аутентичан приступ и 
професионална реализација имали су за последицу велики број посетилаца – 
деце, младих и одраслих. Реализовано је укупно 810 програма (без програма 
манифестације Радост Европе), које је посетило око 101.000 посетилаца. 
 
I КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 
 

1. МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ ПРОГРАМИ 
 
Позоришне представе 
 - «У сенци Хамлета»                                                                                       (8)        
 - «Мали принц»                                                                                                (8) 
-  «Столице или 23. век»                                                                                  (4) 
- «Капетан Џон Пиплфокс»                                                                              (6) 
- «Милин послић»                                                                                             (4) 
- «Кривица»                                                                                                       (2) 
- Хуманитарна представа «Мала сирена»                                                     (1) 
- «Ја сам мушкарац,  много сам паметан, а ово друштво ништа не ваља»(3) 
- «Сигурно на интернету», продукција: Treehouse Storytelling Centar          (1) 
- «Деца на интернету», продукција: Студио Центар                                      (7) 
- «Стаклена менажерија»                                                                                 (1) 
- Луткарске представе                                                                                      (5)  
- Самостални концерти Дечјег хора (БЕЛЕФ, МШ Станковић,  ДКЦБ, Културни 
центар Београда, Цвијета Зузорић,  Коларчев народни универзитет...)     (8)                                                                                       
- Групни наступи Дечјег хора (ДКЦБ, Дечји сајам, Храм Св. Саве, Трг Републике, 
Дом синдиката...)                                                                                            (19) 
- Ликовно – плесна радионица «Покрет под маском»                                   (2)                                  
- Плесне еко-арт радионице                                                                            (9)  
- Музичка среда (концерти студената ФМУ)                                                 (17) 
- Концерт «Дадо Топић пева за децу из прихватилишта»                            (1) 
- Музичко-сценски програм деце са инвалидитетом «Даривајмо љубав»  (1) 
- Хуманитарни концерт јапанске музике «Деца деци»                                  (1)  
- Хуманитарни концерт за Ану Илић                                                               (2) 
- Концерт првог сопрана Аустралије Деборе Четам                                      (1) 
- Концерт Косовски божури                                                                              (1) 
- Концерт Међународног дечјег хора Синг Елон                                            (1) 
- Музичко-сценски програм «Шта је на крају, на крају је увек нови почетак», 
обележавање јубилеја 60 година ДКЦБ                                                          (1) 
- Драмске радионице «Шта је на крају»                                                         (10) 
- Концерти школе рокенрола МАСТЕР БЛАСТЕР                                           (3)                                         
- Концерти КУД «Талија»                                                                                 (16) 
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- Свечани концерт МШ «Станковић»                                                                (1) 
- Годишњи концерт Балетске школе «Лујо Давичо»                                       (1) 
- Годишњи концерт балетског студија «Црњански»                                        (1) 
- Годишњи концерт балетског студија «Звончице»                                         (1) 
- Концерт КУД «Врчин»                                                                                      (1) 
- Концерт КУД «Свети Сава»                                                                            (1) 
- Представа енглеске позоришне радионице «HERE IS THE NEWS»           (1) 
- Представе Студија за културу говора и културе                                           (7) 
- Луткарска представа «Био једном један краљ», гостовање италијанског 
позоришта ТЕАТРО ВЕРДЕ                                                                              (1) 
- Представа балетске школице «Фарфалине»: «Лептирићи на сцени»        (1) 
- Радионице глуме за студенте «Михаил Чехов метод»                                 (1) 
- Представа за децу студената глуме «Зоолошка прича»                              (1) 
- Луткарска представа «Велика ноћ» Позоришта лутака из Каира                (1) 
- Јавни час музичке играонице                                                                          (2) 
- Јавни час балетског студија                                                                            (2) 
- Јавни час групе «Нађи своју звезду»                                                              (1) 
- Концерт Госпел хора                                                                                        (1)            

УКУПНО: 177 програма 
 

2.  ПРОГРАМИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
 
- «Кажи тако да постане лако» - програми говорне културе                           (25)                           
- «Причамо приче које на Душка Радовића личе» - Клуб читалаца               (17) 
- Промоције:                                                                                                          (7) 

Креативни центар – едиција «Позориште» 
Завод за уџбенике и наставна средства 
Дејан Алексић «На пример» 
Бранко Стевановић «Авантуре Краљевића Марка» 
Гордана Малетић «Шумска бајка» 
Љубивоје Ршумивоћ «Поезија» 
Александра Дамњановић D'Аgostino «Пут једне руке»             

 
УКУПНО: 49 програма 

 
3.  ПРОГРАМИ ЛИКОВНЕ И ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ И ДЕЧЈА ГАЛЕРИЈА 
      
- Самосталне и колективне изложбе у Галерији  Дечјег културног центра Београд                                                                                                           
(16) 
- Стручна вођења кроз изложбе и разговори са ауторима                            (21) 
- Пратеће радионице у склопу изложби                                                          (10) 
- Трибина «Ликовна педагогија-актуелна питања, дилеме и перспективе»  (1)                                  
- «Хоћу да се играм» - у сарадњи са Удружењем «Плава шкољка», намењен деци 
са инвалидитетом и њиховим   породицама                                                    (1) 
- Отворени атеље примењене уметности                                                       (12) 
- Отворени атеље ликовне уметности                                                             (12) 
- Радионица стрипа и карикатуре                                                                    (36) 
- Радионица анимираног филма                                                                      (36) 
- Филмска радионица                                                                                        (36) 

     
УКУПНО: 181 програма 

 



 

 3 

4.  ДАНИ ИГРЕ - програми за школске распусте 
 
- Балетска радионица «Тело, облик, форма»                                                 (2) 
- Радионица савремене игра «Плесне лудорије»                                          (23) 
- Радионица савремене игре «Комуникација генерација»                             (3) 
- Отворене балетске радионице                                                                       (8) 
- «Лексикон дечјих права»                                                                                 (6) 
- «Откривамо позориште сенки»                                                                       (3) 
- «У ритму мажор плеса»                                                                                   (8) 
- «Жонглирање на дар»                                                                                     (1) 
- «Ритам и мелодија на дар»                                                                            (1) 
- «Коло на дар»                                                                                                  (1) 
- «Виле и вилењаци»                                                                                         (3)  
- «Трагом римске прошлости»                                                                          (3) 

 
УКУПНО:  70 програма 

 
5. ИСТРАЖУЈЕМ ОТКРИВАМ САЗНАЈЕМ - културно-образовни програми 
 
- Едукативне радионице за децу и младе «Стари Рим у Београду»           (12) 
- Путопис и уметничке радионице «Упознајмо Јапан»                                   (6) 
- Путопис и уметничке радионице «Упознајмо Аустралију»                          (2) 
- Еколошка акција «Пролећно посматрање птица»                                        (5) 
- Промоција еколошке песмарице «Бели градови»                                        (1) 
- Едукативне радионице «Истражујем, откривам,сазнајем»                        (35) 

Стопа по стопа кроз Дечји културни центар Београд:   
Стопа по стопа кроз Београд   
Трагови древног света            
Сингидунуму у походе   
Археолошка откривалица   
Београдска мумија  
Трагови прошлости на Калемегдану 
Благо Војног музеја 
Средњовековни Београд  
Благо Београдске тврђаве 
Благо Музеја аутомобила 
Дунавске приче I 
Београдски Аласи и лађари 
Истраживање Ратног острво 
Пером и објективом кроз шарени свет 
Дунавске приче II 
Откривамо природно и културно благо Дунава 

            Пером и објективом кроз шарени свет Дунава 
Наши отисци на стази од дарова   
Природно и културно благо Академског парка          
Стопа по стопа кроз Академски парк   
Откривање блага Академског парка       

                                                                                                  
                                          УКУПНО: 70 програма                                                                               
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6. РАЗВОЈНО-ПСИХОЛОШКИ ПРОГРАМИ 
      
- «Креативност и самоостварење личности»                                               (84)  
- Развојно саветовалиште                                                                  (94)     

 
УКУПНО: 178 програма                                                    

 
7. СЛОБОДАН ГОВОР И ЛИЧНИ СТАВ - интерактивне трибине 

 
- Трибина «Шта читамо у читанкама?»                                                            (1) 
- Пројекција филма «Како се кувала историја»                                               (1) 
- Разговор о филму «Како се кувала историја»                                               (1) 
- Трибина «Вршњачко насиље»                                                                        (1) 
- Пројекција филма «Љутити човек»                                                                (1) 
 -Трибина «Насиље над децом и женама»                                                      (1) 
- Семинар «Дискриминација - зашто је прећуткујемо?»                                (12) 
- Трибина «Архитектонске приче »                                                                   (1) 
- Трибина «Удари у бубањ, а не у...»                                                                (2) 
- Радионица  «Удари у бубањ, а не у...»                                                           (2) 
- Трибина «Зашто остати у Србији»                                                                  (1) 
 -Трибина «Друштвена историја у фокусу»                                                      (2) 
 -Трибина «Улога медија, образовања и цивилног друштва у демократији»(2) 
- Трибина «Идентитет и национализам»                                                          (2) 

 
УКУПНО : 30 програма 

 
8. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ – семинари, конференције, стручне посете, приредбе 
 
- Пројекција краткометражног играног филма «Зид» у продукцији ДКЦБ   (10) 
- Интернет-кафе – програми «Сигурно на нету»                                             (5) 
- Манифестација «Дани Европске баштине»: «Даривање и задужбинарство» (5) 
- Програм подршке цивилном друштву «Банатска образовна газдинства» (1) 
- Семинари Удружења учитеља Београда                                                      (2) 
- Семинар за наставнике енглеског језика                                                      (2) 
- Семинар Скота Филдинга                                                                               (1) 
- Семинар «Грађанских иницијатива»                                                              (1) 
- Свечана приредба Прихватилишта за децу                                                  (1) 
- Годишња приредба Француске дипломатске школе                                    (1) 
- Годишља приредба Васпитно-образовног система «Креативно перо“       (1) 
- Сајам образовања одраслих Друштва андрагога Србије                            (1) 
- Новогодишњи програма Позоришта «Театрић»                                           (2) 
- Конференција «We love Europe»                                                                    (1) 
- Стручна посета студената педагогије Дечјем културном центру Београд (1) 
- «Трагом Душка Радовића – Био једном један лав»                                      (1) 

       
 УКУПНО: 36 програма 
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II МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ФЕСТИВАЛИ 
                                              
- Дечје музичке свечаности –  ДЕМУС 2012                                                   (19)  
- Деца композитори ФЕДЕМУС 2012                                                                (4) 
- Фестивал дечјих хорова ФЕДЕХО 2012                                                         (4)     
                 

                                                                       УКУПНО:  27 програма 
 
 

 
                                                         УКУПНО: 810 програма           

  
                  
      
 
 
 
 
 
 
III МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ДЕЦЕ ЕВРОПЕ «РАДОСТ ЕВРОПЕ» 2012 
 

Традиционална дечја манифестација „Радост Европе“ одржана је у 
Београду од 1. до 5. октобра 2012. године. Под покровитељством Секретаријата 
за културу Градске управе Града Београда и у организацији Дечјег културног 
центра Београд одржан је 43. Сусрет деце Европе који је окупио децу из 20 
земаља. У складу са обележавањем јубилеја, мото манифестације били су 
стихови Душка Радовића „Спуштајмо потоке у реке широке, развијајмо леве и 
десне притоке“. 

 
Програмски сегменти манифестације: 
- Изложба 14. Међународног ликовног конкурса „Радост Европе 2012“ 
- Карневал 
- Сусрети пријатељства -  3 концерта 
- Позоришна представа: Душко Радовић «Капетан Џон Пиплфокс» 
- Забавно-рекреативни дан на Ади Циганлији 
- Свечани концерт у Сава Центру 
 
 
 

Таксативни извештај саставили: 
 

Добрила Бајић, заменик директора 
Далибор Стојановић, организатор програма-продуцент 

 
                         
                         
 
 
 
 
 


