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1. МУЗИЧКО–СЦЕНСКИ ПРОГРАМИ 
 
 
Циклус „Музичка среда“ – Пета 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 негује 
млада публика истанчаног музичког сензибилитета, као и да се извођачима отвори простор за 
стицање професионалног искуства и уметнички развој. Такође, намера је да се код деце и младих 
развијају навике посећивања музичких догађаја високог квалитета.  
Укупно 11 концерата током 2016. године. 
 
Београдски млади симфоничари - Оркестар ДКЦБ 
Омладински оркестар Београдски симфоничари одржао је у Великој сали Дечјег културног центра 
Београд свој први концерт у 2016. години. 
Диригент оркестра је Радан Јовановић. На програму су била дела Сергеја Кусевицког и Симфонија 
бр.8 Антоњина Дворжака. 
 
„ГЛУМИЈАДА“  
Фестивал су организовали Уметничка радионица Кесићи и Дечји културни центар Београд. 
Цео викенд био је посвећен култури и уметности за децу . Родитељи са децом били су у прилици да 
уживају у представама које изводе њихови вршњаци и да учествују у великом броју радионица на 
теме које су важне за глумачку професију – глас, покрет, сценографија, музика, режија, памћење, 
као и YouTube радионице за оне које занимају нови медији. 
 
Балетски студио на Београдском манифесту 
У оквиру манифестације Београдски манифест на Калемегдану Балетски студио Дечјег културног 
центра Београд представио се једночасовним програмом. У плесном програму који су припремиле 
Елена Ковачевић и Драгана Станисављевић, балетски педагози и кореографи, учествовало је 60 
балерина узраста од 5 до 19 година. 
 
 
 



Плесни сусрети 
Са идејом да се промовише дечје плесно стваралаштво Дечји културни центар Београд, сада већ 
традиционалнио два пута годишње, у априлу и новембру организује сусрет чланова плесних студија 
са територије града Београда и појединих градова из Србије. У неколико концерата представљају се 
полазници узраста од 5 до 17 година који се баве модерним, савременим, џез или класичним 
балетом, хип-хопом, брејк-денсом или show dance-ом. Ревијом кореографија скреће се пажња 
јавности на значај оваквих садржаја за детињство и развој и пружа се подршка професионалном 
развоју, као и  повезивању и размени искустава међу плесним педагозима који се баве децом. 
Плесни сусрети редовно окупљају око 700 учесника и 1500 посетилаца. 

Плесни сусрети 

Радионица театарских игара 
Бесплатна радионица театарских игара Ђанлуке Барбадорија, редитеља, глумца и драмског 
педагога из Италије. Ђанлука Барбадори режирао је више од 60 комада на енглеском, шпанском, 
португалском и кинеском који су извођени у Италији, Аргентини, Бразилу, Колумбији, Мађарској, 
Ирану, Уругвају и САД. Предавао је глуму, као гостујући професор у Боготи, у “La casa del Teatro” и у 
“Guerrero Academy of Arts”. 

Хор на међународном фестивалу Александар Невски  
Хор ДКЦБ на основу успешне сарадње и претходно освојених награда учествовао је на фестивалу 
„Александар Невски“ у граду Переславл Залески у Русији у јуну 2016. године.На наше велико 
задовољство Хор ДКЦБ – а добио је Другу награду. 



 
 
Свечани концерт Балетског студија ДКЦБ 
У  Великој сали Дечјег културног центра Београд Свечаним концертима Балетски студио ДКЦБ 
успешно је обележио крај још једне сезоне. 
 
Хор на светски дан музике  
Првог дана лета, на Светски дан музике на централном београдском тргу, на платоу испред 
Културног центра Београда Хор ДКЦБ одушевио је бројне шетаче концертом. Талентована деца 
предшколског и основношколског узраста, под диригентском управом Невене Ивановић, храбро су 
се носила са градском буком и врелином прве летње вечери 
 
Bel Theatre/Енглеска позоришна радионица ДКЦБ – „Божићна прича“ представа за децу по 
мотивима романа Чарлса Дикенса. 
 
Хор на међународном фестивалу Хорова међу фрескама  
 
Позориште у парку  
Под мотом „деца и млади за децу и младе“ удружење БАЗААРТ и ДКЦБ у Ташмајданском парку 
други пут заредом организовали су Позориште у парку, ревију креативног драмског стваралаштва 
деце и младих на отвореном. 
 
Пионирски град – Спортски дан  
 
Приредба за почетак школске године, Велика сала ДКЦБ. 
 
Мала школа мјузикла  
 
Драмске игре у настави  
Акредитовани  семинар уметничке групе БАЗААРТА  „ Драмске игре у настави“   одржан је  у Црвеној 
сали  ДКЦБ-а. Семинар је био намењен координаторима из школа домаћина манифестације „Радост 
Европе“. Општи  циљ семинара  је био да код наставника развије професионалне  компетенције за 
примену драме као метода  у настави 
 
Заједно за децу – хуманитарно вече  
 
Краљевић Марко – „Од предања до реповања“  
У оквиру циклуса „Забавна историја“ премијерно је изведена представа „Краљевић Марко – Од 
предања до реповања“ . 
Ова интерактивна представа, намењена млађим основцима, има за циљ да подигне свест о српској 
традицији и култури, да развије знања, вредности и ставове према нематеријалној културној 
баштини. 
У жељи да деци приближимо епску поезију, заступљену у школској лектири, казивање у десетерцу, 
транспоновано је у драмску игру која руши клише да се епска поезија говори само уз гусле. Актери 
представе покушавају да нађу писмо које је љуба Анђелија послала Марку, а које је украла 
љубоморна Вила. 
 
 



 
 
Тесла и битка на магнетном пољу  
У години јубилеја – сто шездесет година од рођења Николе Тесле, Дечји културни центар Београд, 
потрудио се  да обогати своје програме правом музичко – сценском посластицом, мјузиклом за децу, 
писца Небојше Ромчевића и композиторке Леонтине Вукомановић. Представа је премијерно 
изведена 1. децембра 2016. године, а своје даље извођење наставља и у 2017. години на редовном 
репертоару Народног позоришта. Свесрдну помоћ, имали смо од Града Беграда – Секретаријата за 
културу Градске управе града Београда, као и пријатеља наше деце, бренда Тесла и бренда Срећна 
планета. У складу са значајем и величином овог захтевног пројекта, Народно позориште у Београду, 
показало се као идеалан партнер у овој важној мисији. 
На путу осмишљавања једног оваквог мјузикла, водили смо се бројним дечијим питањима, 
недоумицама и страховима. Главна јунакиња, девојчица Луна, води живот у 21. веку, окружена 
изумима који не би постојали да није било Николе Тесле. Њен највећи страх био је страх од буке 
Грома. 
 

  
Мјузикл „Тесла и битка на магнетном пољу“ 

 
Мрачне силе  
Позоришна представа “Мрачне силе”, у продукцији Студија за културу говора и глуме  ДКЦБ, 
премијерно је одиграна у хуманитарне сврхе у Великој сали ДКЦБ.  Овом приликом прикупљени су 
слатко-слани пакетићи за децу из Свратишта. 
„Мрачне силе“ је савремена бајка која жели да нам поручи да је љубав непобедива, упркос 
материјалним изазовима које нуди свет око нас. Вечита борба, добра и зла уз многе тешкоће и 
драмске обрте, завршава се победом доброг.  
 
Представа младих са говорним потешкоћама „Улица Бронфилд...“ 
Представа коју изводе млади са говорним тешкоћама, „Улица Бронфилд бр. 19 или о црвеним 
рибицима“, по мотивима Ежена Јонеска, премијерно је изведена  у Малој сали Дечјег културног 



центра Београд. Представа је завршница рада мулитидисциплинарног тима професионалаца, а 
креирање драмског процеса пратиле су психолошке радионице и логопедске интервенције. 
Ово је друга по реду копродукција Удружења „Сребрно дрво“ и Дечјег културног центра Београда, а 
уз помоћ Секретаријата за културу Градске управе града Београда. Пре две године део учесника 
овог пројекта, уз вођење истог тима професионалаца, успешно је изводио представу „Жак или 
покорност“, такође рађену по Јонесковом тексту. 
 
Београдска зима  
На Београдском сајму свакодневно су се одржавли бесплатни програми за децу. Међу 39 програма 
нашло се 11 позоришних представа за децу градских дечјих позоришта, 18 музичко-сценских 
програма, од чега 9 са новогодишњим представом, 8 гала новогодишњих програма, са наступима 
глумаца-водитеља, певача, хорова, оркестара и балета, као и 2 ексклузивна програма са познатим 
глумцима и певачима, учесницима фестивала ДЕЧЈЕ БЕОГРАДСКО ПРОЛЕЋЕ 2016. Поред главних 
програмских целина ДКЦБ је реализовао и више десетина пратећих радионица (драмских, 
ликовних...) за децу. 

  
Трг отвореног срца 
Дечији културни центар Београд узео је учешће у делу програма  у оквиру манифестације „Улица 
отвореног срца“ у оквиру својих већ афирмисаних  постојећих  музичко сценских  и културно- 
образованих програма и активности  реализовао је следеће наступе: Хора Чаролија под вођством 
Леонтине Пат уз водитеља Мињу Суботу, Ивану Петерс Павловић и Дечији хор ДКЦ Београд. Њихов 
наступ реализован је на бини испред Атељеа 212 и испред куће Ђуре Јакшића у Скадарлији. 
 

  
Трг отвореног срца 



Певајмо сви – Клет и ДКЦБ 
Друштво за развој образовања и Дечји културни центар Београд организовали су у великој сали 
концерт одељенских хорова у оквиру програма ,,Певајмо сви” аутора др. Гордане Илић. 
Наступали су ученици ОШ ,,Иван Гундулић” и ученици ОШ ,,Лаза Костић” 
Гост програма био је ђакон Александар Секулић. 
На концерту је изведено 16 композиција. 
 
Крокодокодил фестивал „Мали принц и ја“  и радионице 
 
Концерт Руске школе и Хора ДКЦБ  
 
Дечја недеља Пионирски град – Нађи своју звезду 
Музичко-сценских програм у коме је учествало око 250 малишана посетилаца СРЦ "Пионирски парк", 
чиме је  обележена "Дечја недеља". 
 
Мјузикл Црвене ципелице 
У великој сали Дечјег културног центра Београд изведен је инклузивни мјузикл ,,Црвене ципелице”, 
адаптација бајке ,,Чаробњак из Оза” у режији Ксеније Мирковић, која је и композитор нумера у 
представи. У мјузиклу учествује тридесетак  деце са развојним сметњама узраста од 8-16 година уз 
помоћ браће, сестара и другара. 
 
Лепа Мара и њен ружичњак 
Аутор овог музичко сценског програма је драматург, редитељ и извршни продуцент Зорица 
Симовић, а у програму учествују глумци Душица Новаковић и Андрија Даничић као и чланови 
Драмског атељеа „Бајка“ Зорице Симовић и чланови Вокалне радионице „Бистрик“ Биљане Крстић. 
Поводом два века од објављивања Мале простонародне пјеснарице и народне србске пјеснарице 
Вука Стефановића Караџића у Бечу. 
 
Изуј се 
На духовит начин, овај се комад игра са чињеницама о незапослености и недостатку прилике за 
доказивањем младих. "Изуј се" представља нови жанровски правац чију целину сачињава више 
жанрова, надреализам, трагедија, комедија, апсурд и музичко позориште. 
 
 
2. ПРОГРАМИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
 
Програми језичке културе 

Клуб читалаца „Моја звезда водиља“ 
„Волим да ме воле“ Славке Грујичић Петковић   
„Шкрти берберин“ Александра Поповића             
„Оловка веселог срца“ Милана Мрдаља Мрђе   
„Од књиге до књиге – књижевни жанрови“ 
„Београд у књижевним делима“ 
„Зоомотиви у књижевним жанровима“ 
„Биљни свет у књижевности за децу“ 
„Флора и фауна у књижевним жанровима“ 
„Коју књигу читаш“ – обележавање 70-годишњице од објављивања књиге „Мали принц“ 



Литерарни конкурс ДКЦБ за награду „БРАНА ЦВЕТКОВИЋ“ 
ДКЦБ је организовао литерарни конкурс „Брана Цветковић“  на који је стигло 500 смешних песама и 
прича које су писали основци из свих крајева Србије. Радови су стигли из Босне и Херцеговине, 
Републике Српске  и Црне Горе. 
 
Библиотека ДКЦБ 
370 чланова  
140 екстерних  чланова (предшколци, ученици, родитељи)   
230 интерних  чланова (запослени, пензионери, спољни сарадници ДКЦБ)   
Набавка књига:  

на терет буџета – 72 наслова 
на терет сопствених средстава – 7 наслова 
донација - 298 књига - ИК Лагуна поклонила 250 сликовница и месечно доставља по 4 примерка 
издања (за 12 месеци 48 књига)  
 

Обрађено по УДК систему 457 наслова 
Недељна посета библиотеци око 50 деце и родитеља (за 12 месеци око 2200 посетилаца) 

  
Библиотека ДКЦБ 

 
Литерарни конкурс ЗЛАТНИ ЛЕПТИР 
На конкурс је стигло 800  песама из свих делова Србије, као и из региона : Босне и Херцеговине, 
Републике Српске, Црне Горе, Македоније и Србије ( Београда, Змајева, Прибоја, Књажевца, Ниша, 
Бора, Стојника, Крагујевца, Новог Пазара,  Суботице, Тополе, Куршумлије, Прибоја, Куле,Бајмока). 
Ђаци су читали своје песме, а награде им је уручио књижевник Слободан Станишић, председник 
жирија. 
 
 
 
 



Литерарни конкурс: „ЛЕПО ЈЕ ВОЛЕТИ“ 
Конкурс је организован у част песника Мирослава Мике Антића. Тема овог конкурса је била љубав,. 
Обухваћене су све дечје љубави: према породици, човековој околини, љубимцима, играчкама и 
наравно – први немири - искрене ђачке љубави. 
Песме је оцењивао стручни жири на чијем је челу наш истакнути дечји писац Слободан Станишић. 
 
Божићни мини сајам дечје књиге 
Сајам је представио нове књиге за децу и младе уз пратеће креативне радионице. Програм је 
реализован у Атријуму Дечјег културног центра Београд у јануару 2016. године. 
 
Промоција књиге „Лето кад сам научила да летим“ 
Дечјем културном центру Београда одржана је промоција књиге “Лето када сам научила да летим” 
књижевнице Јасминке Петровић, у издању Креативног центра. Добитница “Невенове награде” 
представила је књигу ученицима старијег школског узраста Основне школе “Владислав Рибникар”. 
 
Литерални конкурс „Смешна прича“ 
Дечји културни центар другим  литерарним конкурсом „Смешна прича“обележио је 1. јануар, дан 
када је рођен великан неше књижевности Бранко Ћопић. 
 
Промоција књиге „Светородна лоза Немањића“ 
У Малој сали Дечјег културног центра Београд, представљена је књига „СВЕТОРОДНА  ЛОЗА  
НЕМАЊИЋА“ аутора Милице Ајдуковић. 
Душан Миловановић, историчар уметности, дугогодишњи кустос и виши саветник  МПУ, један од 
рецензената књиге, нагласио је да је „књига изведена с много љубави и свакако на част Роду, на 
славу Богу, читаоцима на радост“, да се њеним објављивањем „у лепој мери попунила празнина у 
домену популарне историографије,  а нашим младим генерацијама омогућио лепши и дубљи увид у 
богату и славну баштину предака, каквом би се поносили и далеко богатији и већи народи“. 
 
Промоција књиге „Ака“ 
У Малој сали Дечјег културног центра Београд у новембру је одржана промоција књиге “АКА”, 
мултимедијалног уметника Растка Ћирића, професора на Факултету примењених уметности у 
Београду, а уз присуство др Ранка Рајевића и Лидије Сеничар, уреднице Ликовног програма ДКЦБ. 
“АКА” је хронолошка колекција дечјих цртежа, аутора илустрација за Але и бауке, Пртка, 
Метаморфа, стотина илустрација за Политикин Забавник, многих цртаних филмова и музике “The 
Rubber Soul Project” посвећене Битлсима. Књига је настала после изложбе одржане у Дечјем 
културном центру у Београду, марта 2016., на позив кустоса Лидије Сеничар, која је написала и 
предговор. 
 
Промоција књиге „Ја могу – корак напред“ 
Промоција приручника за васпитаче и родитеље „Ја могу – корак напред“ Музичке активности и 
визуелни симболи у функцији подстицања развоја деце ауторке Верице Јечменић, дипл. васпитача и 
породичног едукатора одржана је у Библиотеци Дечји културни центар Београд у сарадњи са 
Издавачком кућом „Креативни центар“.  Стручним сарадницима и васпитачима из десетак 
београдских предшколских установа, поред ауторке, приручник су представиле и уредница издања 
Креативног центра Анђелка Ружић, мр Виолета Несторов, логопед и Соња Пена Вирјевић, музички 
педагог.  



Литерални конкурс „Тесла у светлости песме“ – организован је са идејом да се обележи 160 
година од рођења Николе Тесле.На конкурс је стигло 800 радова, а најбољима је награде и дипломе 
доделио писац, Слободан Станишић, председник жирија. 
 
„Страшније од најстрашнијег“ – промоција књиге 
Дечји кулутни центар Београд, организовао је  промоциу књига Рајка Лукача „Страшније од 
најстрашнијег” и  прича Радета Танасијевића “Јастук од меморијске пене”, које је 
објавила  РТС  марта  2016. године. 
Програм  је  релизован  уз  активно учешће ученика  четвртог  разреда  ОШ “Влада  Аксентијевић”, 
а  у  програму  су  учествовали Рајко Лукач, књижевник  и  чланови  драмске  групе  Креативни 
аларм  Ана  Стевановић  и  Јована  Радовић 
 
Литерални конкурс „Златни лептир“ –Десанка Максимовић 
У Великој дворани ДКЦБ-а одржана је приредба „Златни лептир“ којом је обележено 118 година 
од  рођења Десанке Максимовић. На конкурс је стигло 800  песама из свих делова Србије, као и из 
региона : Босне и Херцеговине, Републике Српске, Црне Горе, Македоније и Србије ( Београда, 
Змајева, Прибоја, Књажевца, Ниша, Бора, Стојника, Крагујевца, Новог Пазара,  Суботице, Тополе, 
Куршумлије, Прибоја, Куле, Бајмока). Ђаци су читали своје песме, а награде им је уручио 
књижњвник Слободан Станишић, председник жириа. 
 

  
Литерални конкурс „Златни лептир 

 
 
„Деца читају“  
Дечји културни центар Београд у оквиру својих традиционалних бесплатних програма током зимског 
распуста организовао је Божићни мини сајам дечје књиге под називом „ДЕЦА ЧИТАЈУ“,у Атријуму 
ДКЦБ 
 
 
 



3. ПРОГРАМИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 
 
 
„Година светлости“   
Изложба чланова секције Уметничке фотографије  УЛУПУДС-а   
Галерија Дечјег културног центра Београд 
 

 
Изложба чланова секције Уметничке фотографије  УЛУПУДС-а 

 
Изложба ликовне радионице „ЕГО"  
„Ми смо чудо видели“ 
Галерија Дечјег културног центра Београд 
Ликовна радионица Его основана је у пролеће 2009.године са циљем да подстиче и развија 
креативност код деце, од најранијег узраста. Радионице осмишљава и води  ликовни педагог Вишња 
Деврња, дипломирани сликар зидног сликарства. 
Одржана је и креативна радионица поводом затварања изложбе за основце  
 
Трибина поводом представљања наслеђа Дома пионира и пројекта Културне 
партиципације и културнг  наслеђа – промоција Истраживачког архива дечјег 
стваралаштва, у организацији Дечјег културног центра Београд и  Завода за проучавање 
културног развитка  
 
Израстање - АКА - Изложба дечјих радова Растка Ћирића  
Галерија Дечјег културног центра Београд 
Изложба под насловом АКА је 44. - самостална изложба нашег познатог мултимедијалног уметника 
РАСТКА ЋИРИЋА (рођ. 1955), професора илустрације и анимације на Факултету примењених 
уметности и садашњег проректора Универзитета уметности у Београду. Израстање- представља 
праћење ликовног сензибилитета одрасле и ликовно формиране особе од најранијег узраста.  
Организовано је и стручно вођење кроз изложбу „АКА” са Растком Ћирићем   
 
 



„Радост тријумфа“ изложба фотографија мр Бранка Пелиновића  
Галерија Дечјег културног центра Београд. 
Бранко Пелиновић, знаменити је српски фотограф,  запослен у РТС- у као директор фотографије. 
Члан је УЛУПУДС-а,  Удружења филмских и телевизијских уметничких сарадника Србије, Удружења 
новинара Србије. Излагао је на многобројним колектвиним изложбама у земљи и иностранству.Имао 
је 62 самосталне изложбе. Учествовао је у снимању десет играних филмова у земљи као друга 
камера или фотограф екипе.На прошлогодишњем 60.Сајму књига, његова књига „Отисак светлости" 
проглашена је за најбољу фотомонографију. 
 

 
„Радост тријумфа“ 

 
Годишња изложба радионице стрипа и илустрације Концепт арта  
 
„Ђорђе Лобачев“ са пријатељима  
Галерија Дечјег кулктурног центра Београд 
Отворена је годишња изложба радионице стрипа и илустрације, концепт арта „Ђорђе Лобачев“ са 
пријатељима у пријатној атмосфери љубитеља девете уметности.  
Изложбу је отворио Раде Товладијац, председник Удружења стрип уметника Србије, а своје 
ученике  је поздравио Владимир Весовић, оснивач радионице. 
Организовано је и стручно вођење кроз изложбу и радионица за средњошколце, заједно са 
Владом Весовићем. 
 
„ИЗРАСТАЊЕ“ – трибина  
Шта је то креативна интелигенција? Да ли нам је она рођењем дарована или можемо да је 
подстакнемо? Зашто деца тако цртају? Чему служи ликовна култура у раном развојном узрасту? 
Како то може да буде интелигенције у опажању? Зар није интелигенција ствар мисли и зар мисао не 
почиње тамо где се рад чула завршава? Шта утиче на оно што видимо? Да ли је ментални живот 
деце присно повезан са њиховим чулним доживљајима?Да ли је игра најозбиљнија ствар на свету? 
Учесници трибине: 
Др Ранко Рајовић, лекар специјалиста, оснивач МЕНСЕ Југославије (данас  
Србије) и одсека за даровите НТЦ (Никола Тесла центар), члан Борда директора светске МЕНСЕ и 



председник Комитета светске МЕНСЕ ѕа даровиту децу Растко Ћирић, чија изложба АКА дечјих 
радова од 1957 до 1970 је била у Галерији до 29. марта. Еминентни срспки ликовни уметник и 
педагог, бави се илустрацијом, анимацијом, графичким дизајном, плакатом,  
екслибрисом, музиком, од 2015.именован је за проректора Универзитета уметности у Београду 
Љубица Бељански – Ристић, руководилац легендарног програма Школигрица Урош Петровић, 
књижевник, илустратор, члан Менсе Србије, коаутор програма „НТЦ систем учења. Оснивач је 
Mensa World Photo Cup-a, глобалног фотографског такмичења.Један је од најуспешнијих решавача 
IQ Xтеста на свету. Лидија Сеничар, уредник ликовних прогрaма Дечјег културног центра.  
 
Десета изложба дечјег ликовног стваралаштва  удружења ПИКТУМ, за изучавање, предавање  и 
обучавање старих заната и уметности „РУКЕ“  
Галерија Дечјег културног центра Београд  
Удружење ПИКТУМ се развија од априла 2005.са седиштем у Београду и то кроз две радионице у 
којима са децом и младима раде врсни предавачи (од 2005 до 2007: професор Слободан Витковић, 
протомајстор Александар Живковић, Предраг Тодоровић; од 2009: Анита Бунчић, Ана Кнежевић и 
Милица Црнобрња-Вукадиновић; од 2007 до 2012 рукопроизведени иконописац Вероника 
Ђукановић). Од 2005.Удружење воде ликовни педагози Сузана Стаматовић и Јелена Николиш, са 
сарадницима Миленом Босанчић и Биљаном Стојковић- Боротом. 
 
Годишња изложба „Дрво арт школе“  
На изложби се могу видети ученички радови са смера Дрворезбар, Техничар за обликовање 
намештаја и ентеријера, као и радови са овогодишње Међународне радионице „Дизајн 
игралиште”.Изложбу су отворили Јово Килибарда, професор стручних предмета за обраду дрвета и 
Татјана Митровић, професор теорије дизајна. 
Одржано је стручно вођење и радионица на годишњој изложби Дрво арта. Ученици основне школе 
„Кнез Лазар” из Лазаревца имали су прилику да се упознају са начином рада у школи, да погледају 
радове са смера Дрворезбар, Техничар за обликовање намештаја и ентеријера, као и радове са 
овогодишње Међународне радионице „Дизајн игралиште”. Радионицу су одржале професорке 
Наташа Иванић и Наталија Спасојевић 
 

  
Годишња изложба „Дрво арт школе“ 



Изложба  „Портрети” Ликовног атељеа ДКЦБ  
Мала Галерија ДКЦБ 
Полазници Ликовног атељеа Дечјег културног центра Београд кога води Катарина Булајић Павловић, 
окупили су се на изложби својих ликовних радова. Портерте су сликала деца узраста од 4 до 14 
година.  
 
„Астрономска прича“ у организацији Центра за промоцију науке  и Дечјег културног центра 
Београд.  
 
Годишња  изложба „У бојама малог ликовног атељеа”, студија БИС 
„Мали ликовна атеље” је почео са радом пре четири године, када је постао део редовних едукативно 
- креативних активности Студија „БИС!”. Програм је осмислила и води Виолета Јовић, примењени 
уметник и професор ликовна културе. Ово је друга по реду годишња изложба у Галерији Дечјег 
културног центра Београд, са надом да ће  ова пракса постати традиција. 
 
„ВЕЛИКЕ ЛИЧНОСТИ у малим очима“ –у организацији амбасада Вишеградске групе  
У оквиру овог пројекта, амбасадори и представници амбасада Чешке, Пољске, Словачке и Мађарске 
посетили су по једну основну школу у Србији и представили ученицима своју земљу и њене 
знамените личности, како би их тиме инспирисали да неке од ових личности и неке од знаменитих 
Срба насликају. 
Изложбу су свечано отворили представници амбасада Чешке, Мађарске, Словачке и Пољске, као и 
представници ДКЦБ.Награђени мали уметници обратили су се гостима и изнели своје разлоге због 
којих су изабрали личности које су насликали. 
 
Завршна годишња изложба 2015 / 16  уметничких студија и атељеа Дечјег културног центра 
Београд  
Ликовни атеље, Атеље за примењену уметност, Студио за стрип и карикатуру и Студио за 
анимирани филм представили су свој годишњи рад. Посетиоци поставке могли су да уживају у 
радовима ликовне и примењене уметности деце и младих до краја августа.  
 
Хуманитарна акција за децу Звечанске- Аукција ускршњих јаја“ Ликовног атељеа у сарадњи са 
Заводом за уџбенике 
 
Тајне стрипа – Стрип каиш 
 
Филм фестивал Балканима – Стрип каиш 
 
Шта значи карикатура – Стрип каиш 
 
Историја стрипа у међуратном Београду 
 
Тајна анимације – Стрип каиш 
 
Визуелно предавање у стрипу – Стрип каиш 
 
Пјер 2016 – конкурс карикатуре 
 
 



Шта за мене значи парламент  
Програм Дечјег дана НЕДЕЉЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА, у  Дому Народне скупштине, отворио је Дечји 
културни центар Београд  изложбом  “Шта за мене значи парламент” Ликовног атељеа и атељеа за 
примењену уметност ДКЦБ и игроказом “Мали принц” Стефана Мичановића, у извођењу ученика ОШ 
“Влада Аксентијевић”. Уредници изложбе су мр Катарина Булајић Павловић, Биљана Стаменковић, 
Александра Грбовић, док је игроказ производ  рада Литерарног програма ДКЦБ чији је уредник 
програма Снежана Станковић. 
 
 

  
Шта за мене значи парламент 

 
Направи свој украс 
Београдски сајам, Шумарски факултет Београд, Дечји културни центар Београд и команија Oracal 
Polikarbonati реализовали су сарадњу са лепим и племенитим циљем, да се обогате животи наших 
малишана, украси престоница Србије, уз креативну помоћ наших суграђана и свих оних који су 
дошли на Сајам намештаја од  8. до 13. новембра, у Хали 4. 
 
Донаторска изложба Срца наде 
Донаторска изложба Срца наде одржана је 7. октобра 2016. у Дечјем културном центру Београд 
 
Толкинфест награде – ликовни атеље 
На овогодишњем ликовном конкурсу који је расписао Толкингфест и  Валинор клуб на тему дечје 
фантастичне и бајковите књижевности и филма, полазници Ликовног атељеа су остварили значајан 
успех. 
Председник жирија  Доброслав Боб Живковић ( српски илустратор,стрипар, карикатуриста и 
графички дизајнер ), и чланови  Катарина Гај ( аутор популарних стрипића), Селена Даниловић          
(илустратор), Бранислав Цимеша (илустратор) и Стеван Алексић (сценограф) доделили су 6 награда 
полазницима Ликовног атељеа. 
 
Визуелна комуникација у поштанској уметности  
Атеље за ликовну уметност посетили су ученици петог разреда ОШ „Павле Савић“ са наставницом 
српског језика Сандром Ристивојевић. Ученици су имали прилику да у другачијем простору – атељеу 



обраде наставно градиво и упознају се са мејл артом  (MAIL ART /поштанска уметност).  Кроз игру 
симбола и знакова деца су обликовала дописнице, писма и поштанске марке. 
 
Међународна изложба лего креација  
Дечји културни центар Београд био је домаћин МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ ЛЕГО КРЕАЦИЈА И 
РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СВИХ УЗРАСТА. Изложбу, чија је поставка била у Галерији ДКЦБ, 
чиниле су оригиналне креације направљене од ЛЕГО® коцкица чланова клуба „Беокоцка“, као 
и  чланова пријатељских клубова љубитеља ЛЕГО® коцкица из региона и околних земаља, као и 
тридесетак самосталних излагача из: Бугарске, Италије, Румуније, Мађарске, Хрватске, Словеније, 
Босне и Херцеговине, Црне Горе, Данске, САД, Индонезије, Холандије, Данске, Велике Британије, 
Кине, Јужне Кореје и других земаља. 
Укупно десет клубова љубитеља ЛЕГО® коцкица препознатих и подржаних од стране ЛЕГО® 
Компаније. Изложбу је видело преко 10.000 посетилаца 
 

 
Међународна изложба лего креација 

 
 
Радионица Човек ранохришћанске ере – уметност катакомби 
Ученици школе Дрвоарт су одслушали предавање из историје уметности које је одржала Лидија 
Сеничар, уредник ликовних програма. Циљ пројекта је да млади овладају функционалним знањем из 
културне историје цивилизације и вештином информационих технологија помоћу којих ће се 
поиграти са наученим градивом. Путем интерактивне едукативне презентације учесници су стекли 
знање о епохи ранохришћанства.Након теоријског увода, ученици су приступили практичном делу 
рада са мр Невеном Поповић која је учеснике научила како да креирају визуелни садржај 
коришћењем глине. 
 



Филмови наших аниматора на фестивалу „Константинов златник“ – Ниш  
 
Анимирани филм на 45. Ревији филмског стваралаштва деце 
Студио за анимирани филм Дечјег културног центра Београд који води Марија Милановић 
Лазаревски,  учествовао је  на  4. Међународном фестивалу анимираног филма за децу и младе 
„КОНСТАНТИНОВ ЗЛАТНИК” у Нишу. 
 
„Тесла – чиста енергија“ – Док чекамо госте/Радост Европе 
У оквиру традиционалног програма манифестације Радост Европе „Док чекамо госте“ осмишљена је 
интерактивна поставка „Тесла-чиста енергија“  за ученике београдских основних школе, а пре свега 
за децу домаћине „Радости Европе“ у име добре сарадње и значајног доприноса ових школа 
манифестацији. 
Београдски основци били су у прилици да се у стимулативном простору институције културе кроз 
игру упознају са појмовима из области науке везаним за дело Николе Тесле интервенишући на 
уметничким експонатима инспирисаним темом, али и да се кроз различите уметничке форме, 
ликовно-плесне и едукативне радионице боље упознају са животом овог чувеног научника. Значајан 
сегмент поставке била је интерактивна учионица Центра за промоцију науке, где су деца могла да 
виде и да се упознају са деловима Теслиног трансфоматора и чују више о његовим  научним 
достигнућима. Поставка је подразумевала буђење дечје радозналости и спонтаност у усвајању 
нових знања.  
У програму који је реализован у периоду од 19. до 30. септембра учествовало је око 800 ученика 
 
Међународни фестивал анимираног филма Бања лука 
На 9. Међународном фесивалу филма “Бањалуканима” водитељ студија за анимирани филм “ДКЦБ” 
Марија Милановић Лазаревски, као члан жирија, одржала је предавање пред студентима Факултета 
уметности на тему “Примена традиционалне анимације у новим технологијама”. 

Архив дечјег стваралаштва Дечјег културног центра Београд 

Потреба за формирањем архива дечјег стваралаштва датира још од раније, с обзиром да Дечји 
културни центар Београд постоји преко 60 година, а Ликовни атеље слави 50 година свог плодонг 
рада у Таковској 8. Идеја да се формира истраживачки архив који би у свом фондусу сакупљао, 
чувао и излагао аутентично дечје стваралаштво настала је као логична потреба времена у ком 
живимо, јер се све више говори о новим приступима у образовању и визуелној писмености као 
најважнијој вредности XXI века. Тим стручњака различитих вокација на челу са професорима 
уметничких факултета, психолозима, антрополозима, социолозима, методичарима ликовног 
васпитања и образовања темељи своја истраживања искључиво на визуелној култури детињства. 

Задатак истраживачког архива представља првенствено заштиту дечјег стваралаштва на 
најадекватији и најпрофесионалнији могући начин у датим условима, са тимом стучних лица на челу. 
Планирано је да делатност архива буде реализаована кроз рад са студентима, ђацима, васпитачима 
запосленим у предшколским установама; учитељима и наставницима основних и средњих школа, 
гимназијама и уметних школах, школама за децу са инвалидитетом, домовима за децу без 
родитељског старања…у едукативне и истраживачке сврхе; кроз излагачку делатност (тематске и 
студијаске изложбе); промоције, предавања, коришћење нових информационо-комуникационих 



технологија и сл, кроз сарадњу са образовним установама, културним центрима и сличним 
установама које раде са децом и младима у земљи и иностранству. 

 
Архив дечјег стваралаштва Дечјег културног центра Београд 

- Пројекти подржани од стране Градске управе Града Београда, Секретаријата за спорт и 
омладину: 

„Од античког доба до човека нове индивидуалности- историја цивилизације кроз визуелни 
речник савременог доба“ 
Реализатори: 
Лидија Сеничар, историчар уметности, предавач, уредник ликовних програма у ДКЦБ 
Мр Невена Поповић, магистар вајарства, предавач / радионичар, сарадница ДКЦБ 
Александра Грбовић, грнчар, сарадник Атељеа за примењену уметност ДКЦБ 
Ђурђа Сивачки, мастер сликарства, радионичар, сарадник ДКЦБ 
Атеље за примењену уметност Дечјег културног центра Београд   
од фебруара до децембра 2016. 
Циљ пројекта је да млади овладају функционалним знањем из културне историје цивилизације и 
вештином информационих технологија помоћу којих ће се поиграти са наученим градивом.  
Одржано је 16 радионица у трајању од 4 сата 
Учесници: 70 средњошколаца из четири средње школе: Школа за дизајн, VIII београдска гимназија, 
Дрво арт школа, Хемијско - прехрамбена технолошка школа 
 



„Традиционалне технике израде употребне и уметничке керамике“- пројекат из области 
примењене и ликовне уметности који ће се реализовати у области обуке традиционалним 
вештинама старих заната 
Април –мај 2016 
Учесници у реализацији пројекта: 
Лидија Сеничар, историчар уметности, уредник ликовних програма ДКЦБ 
Невена Поповић, магистар вајарства, спољни сарадник ДКЦБ 
Биљана Стаменковић, стручни сарадник за примењену уметност ДКЦБ 
Александра Грбовић, грнчар, сарадник Атељеа за примењену уметност ДКЦБ 
Пројекат има за циљ да млади овладају техникама рада у глини (израда посуда из руке, израда 
посуда на грнчарском точку, осликавање истих по мотивима традиционалних посуда, израда 
уметничких предмета у глини зграфито техником). 
Одржане 4 радионице у трајању од 4 сата. 
Учесници: 40 средњошколаца, 2 средње школе: Архитектонска техничка школа Београд, Хемијско - 
прехрамбена технолошка школа  
 
4. КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 
 
„Музејска дидактика“  
 
„Историјски портрет Оливере Лазаревић“-21.јануар 
 „Историјски портрет Оливере Лазаревић“ - 3. фебруар 
„Историјски портрет Константина Филозофа“ - 26.фебруар 
„Скривени Београд – Куле и утврђења“ - 4. март 
 „Средњовековни Београд“ - 18. март 
 „Средњовековни Београд“ - 26. април 
 „Средњовековни Београд“ - 27. април 
„Тајна бакине шкриње“ - 4.мај 
Музеј Вука и Доситеја и Педагошки музеј „Доситеју, Доситеју, којим путем?“ - 12. мaj 
Музеј Вука и Доситеја “Тајна бакине шкриње” -  19. мај 
Музеј Вука и Доситеја “Тајна бакине шкриње” - 20.мај 
Забавна историја Историјски портрет Арсена Карађорђевића 27.10 
Доситеју, Доситеј, којим путем? 
Тајна бакине шкриње – едукативни програм – 25.09. 
 
„Забави се и креирај“  
 
Пројекција ауторског анимираног филма „Наивна прича“, разговор са аутором Маријом Лазаревски  
Ликовна и  литерарна радионица.  
Пројекција ауторских анимираних филмова „Космонаут луталица“ и „Наивна прича“ и дечјих 
анимираних филмова „Море“ , разговор са аутором и представљање Студија за анимирани филм- 
20. април; 
Ђаци прваци ОШ „Владислав Аксентијевић“ провели су пријатно пре подне у Дечјем културном 
центру Београд. 
 
 



Њихов домаћин, дрвени лутак Пинокио, повео их је на чудесно путовање на коме су срели  пса 
Лајку, јунака анимираног филма „Космонат луталица“ и мађионичара Филипина.  Игра „испаљивања 
ракете“ лансирала је децу најпре у ликовну радионицу у којој су флуоросцентним бојицама 
осликавали „астронаутске  кациге“, а потом до подијума за плес где су учили корак “свемирске“ 
кореографије уз електронску компјутерску композицију „Little Bitty“ Николе Милошевића, учесника 
Фестивала „Деца композитори 2016“. 
 
„Београд кроз векове“ 
 
„Призори вечитог града“ - 6. април 
„Где је то митско место? “-   20. април 
„Где је то митско место?“ - 21.април 
Kaлемегдан -  „Потрага за Београдом кроз векове“ - 5. мaj 
Додела диплома учесницима програма “Београд кроз векове” - 11. мaj 
 

 
„Београд кроз векове“ 

 
„Истражујем, сазнајем, откривам – Пионирски парк  
 
24. мај -  Драмски студио “Презентација Пионирског парка”; 
24. мај - Пионирски парк   “Истраживање природног и културног добра ”; 
26.мај - “Откривање блага Пионирског парка”; 
 
Београдски карневал бродова –Поздрав из Београда, музичко- сценски програм и Израда 
карневалскигх маски-ликовне радионице. 
 
„Херој и његово доба“ 
„Потомци о прецима“ – пројекција филма „Момчило Гаврић“ и разговор са потомцима најмлађег 
каплара на свету.  



Програм о Милеви Марић Ајнштајн 
У Атријуму и Малој сали Дечејг културног центра Београд одржана су два програма посвећена 
Милеви Марић Ајнштајн. 
Кроз истраживање, литерарне радове, различите драмске форме, па чак и плес, ученици осам 
средњих и основних школа упознали су своје вршњаке са животом и делом Милеве Марић Ајнштајн.  
 
Еко арт радионицe „Чудесан свет инсеката“ 
Мали радозналци од 6 до 11 година су сазнали како изгледа свет виђен очима инсекта, колико је јак 
мрав, како цвета река Тиса, чиме се храни буба мара, како настаје свила, шта производе пчеле, 
чему служе антене које се налазе на врху главе инсеката, зашто су инсекти важни, да ли се инсекти 
могу јести?. Учесници су након едукативног дела дали свој ликовни одговор. 
 

 
*Чудесан свет инсеката 

 
https://www.youtube.com/watch?v=o89PpfwkVRk 
 
Други еколошки фестивал науке 
Ђаци  су се  упознали  са радом у лабораторији учествујући у  експерименатима из физике, хемије, 
микробиологије и  прехрамбене технологије. Дружећи се са  вршњацима и професорима из 
Хемијско-прехрамбено технолошке школе  ђаци су се информисали о занимањаима: хемијско-
технолошки техничар, техничар за заштиту животне средине, техничар за индустријску 
фармацеутску технологију , хемијски лаборант, прехрамбени техничар,  пекар и месар. 
 
Академија малих генија 
Креативна радионица у сарањи са Енергетским иновационим центром Теслианум. Пројекат је 
реализован у години јубилеја – 160 година од рођења великог научника Николе Тесле. У оквиру овог 
пројекта током године 2.000 малишана узраста од пет до седам година учествовало је у специјалним 
радионицама – Тесла Гениус и то два пута недељно у трајању од 60 минута. Малишани су имали 
прилику да унапреде своје знање, креативност и машту. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o89PpfwkVRk


Еколошко-истраживачка радионица „Самоникле биљке Београда“ - Еко акција о самониклим 
биљкама „У пркос свему“ у Ботаничкој башти Београда. 
 
Фото сафари - Самоникле, јестиве и лековите биљке у Београду 
 
Клуб међународног пријатељства  

У Великој дворани Дечјeг  културнoг  центрa  Београд током 2016. године одржан je Клуб 
међународног пријатељства. Ђаци и њихови професори  из 10 београдских основних школа су се 
упознали са природним и културним лепотама многих земаља. Уживали су уз звуке салсе, румбе, ча 
ча ча, мамбе и конге.  

  
Клуб међународног пријатељства – КУБА 

 
 
Програм за родитеље Тим који добија – у сарадњи са Иновативним центром. 
 
Свако дете има право – светски дан детета 
Светски дан детета обележава се како би се скренула пажња јавности на све обавезе које друштво 
има према деци, као и на најважније проблеме са којима се деца суочавају. У Србији су последњих 
година спроведене значајне системске реформе за бољи живот најмлађих иако и даље постоје 
велики изазови, али право деце да буду безбедна и да сва добију исту прилику стални је задатак за 
сваког члана друштва. 
 
Едукативно предавање Ранка Рајовића 
 



Два народа, једна душа – у оквиру манифестације Дани културне баштине – септембар 2016. 
У хотелу Бели бор на Тари одржан је програм Дечјег културног центра Београд у оквиру Музејске 
дидактике, а под називом „ДВА НАРОДА – ЈЕДНА ДУША”. Овај програм за децу  одиграо се у оквиру 
Школе пријатељства Тара 2016., у организацији „Наша Србија”. Састојао се од  сценских приказа 
припреме Добротворног концерта – бала који се организује поводом изградње Руског дома „Цар 
Николај Други Романов”. На попришту историје, драмском игром враћена у прошлост, у сусрету са 
ликовима који  су широј публици мало познати, учесници програма кроз интерактивну игру  емотивно 
урањају у бурне догађаје који су се драматично одразили на судбину српског и руског  народа у 
време Великог рата с кобним епилогом по царску породицу Романов у време Октобарске 
револуције. 
 

  
Два народа, једна душа – у оквиру манифестације Дани културне баштине 

 
Мост математике 
 
 
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 је усмеравање корисника услуга Саветовалишта на одговарајуће видове помоћи и подршке, 
као и институционалне стручне помоћи 
. 
Радионица „Моји дани, мој живот“ 
У оквиру програма „Упознај себе-покрени друге“ одржана је трибина за младе под називом „Моји 
дани, мој живот“. Са младима је разговарала Ивана Лукић, психолог XIV београдске гимназије, 
добитница награде Политикиног забавника за најбољу књигу за младе 2015. године „(Не) питај ме 
како сам” и награде „Невен“ за књигу "Игра одрастања - девет нивоа до победе".  
 
 



Превентивно-психолошка трибина „Стоп наркоманији, гласам за живот“ 
У Малој сали Дечјег културног центра Београд у четвртак 14. априла реализована је трибина „СТОП 
НАРКОМАНИЈИ - ГЛАСАМ ЗА ЖИВОТ''. Предавачи на трибини су били : др Јелена Брковић, лекар 
из Завода за болести зависности,  Милина Јанковић, психолог Саветовалишта за младе Дома 
здравља Савски венац и самостални полицијски инспектор Снежана Сандић.  
 

 
Превентивно-психолошка трибина „Стоп наркоманији, гласам за живот“ 

 
 
 
6. ДАНИ ИГРЕ - програми за  распуст 
 
Бесплатне радионице током зимског распуста 
 
Дечји културни центар Београд, поред тога што током школске године организује уметничке и 
спортске радионице, фестивале, позоришне представе, трибине, концерте, изложбе и друге 
културно-образовне програме, током сваког распуста поклони деци и младима интересантне 
програме и активности у својим атељеима и студијима. 

Еко-арт радионицe 

Понедедељак, 8.фебруар, од 18.00 до 20.00, Ликовни атеље 
Четвртак, 11. Фебруар, од 18.00 до 20.00, Ликовни атеље 
Петак, 12.фебруар, од 18.00 до 20.00, Ликовни атеље 
Субота, 13.фебруар, од 10.00 до 12.00, Ликовни атеље 
 
ОТВОРЕНИ АТЕЉЕ ЗА ЛИКОВНУ УМЕТНОСТ 
Часови сликарства 
Четвртак,  4. фебруар, од 18.00 до 20.00 
Петак, 5.фебруар, од 18.00 до 20.00 



Субота, 6.фебруар, од 10.00 до 12.00 
Отворени атеље за примењену уметност 
Израда посуда из руке и на грнчарском точку 
Уторак, 2.фебруар, од 18.00 до 20.00 
Среда, 3.фебруар, од 18.00 до 20.00 
Четвртак, 4.фебруар, од 18.00 до 20.00 
 
ОТВОРЕНИ СТУДИО ЗА АНИМИРАНИ ФИЛМ 
Петак, 5.фебруар, од 18.00 до 20.00 
Субота, 6.фебруар, од 10.00 до 12.00 
ОТВОРЕНИ ЧАС ХОРА ДКЦБ „ОТВОРИ СРЦЕ, ПУСТИ ГЛАС” 
Понедељак, 1.и 8. фебруар, од 17.30 до 19.30 
Четвртак, 4.и 11. фебруар, од 17.30 до 19.30 
 
ОТВОРЕНИ БАЛЕТСКИ СТУДИО 
Часови балета, џез балета и савремене уметничке игре 
Уторак / четвртак, 2,4,9,11. фебруар 
Од 18.45 до 19.30 – за децу узраста од 5 година 
 

ЏЕЗ БАЛЕТ 
Понедељак / среда, 1,3,8,10. фебруар 
Од 17.45 до 18.30 – деца узраста од 6 до 7 година 
Од 18.45 до 19.30 – деца узраста од 8 до 11 година 
 

САВРЕМЕНА УМЕТНИЧКА ИГРА 
Уторак, 9.фебруар, од 13.00 до 14.00 
Четвртак, 11.фебруар, од 13.00 до 14.00 
За децу и младе узраста од 14 до 20 година 
 
Бесплатне радионице савремене уметничке игре-пролећни распуст 
Током пролећног распуста организоване три радионице савремене уметничке игре намењене 
младима од 14 до 20 година. Радионице је осмислила и водила Ивана Табори Обрадовић, уредник 
сценских прогама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II МАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
 

1. ДЕМУС 2016 
 
14. април Градско такмичење вокалних група певача млађих и старијих разреда и хорова основних 
школа; 
14. април 2016.– Градско такмичење вокалних група певача млађих разреда; 
14.април 2016. - Градско такмичење вокалних група певача старијих разреда; 
14. април 2016. - Градско такмичње хорова млађих и старијих разреда; 
18.април Градско такмичење оркестара и малих инструменталних састава основних школа 
Београда; 
Градско такмичење „Златна сирена“ и мали вокални састави (дуети, терцети и квартети) I – 17. 
МАРТ 2016; 
21. март 2016.  Жанр : Изворна народна песма; 
24. март 2016. Жанр: Дечја забавна песма; 
9. мај 2016– Ревија победника свих жанрова ДЕМУС 2016 као и додела диплома у Великој дворани 
Дечјег културног центра Београд; 
Дечје музичке свечаности су традиционално Градско такмичење музичких секција основних школа 
Београда које орагнизује Дечји културни центар Београд у сарадњи са општинском и градском 
организацијом пријатеља деце Београда, већ 48 година, у периду од марта до маја месеца. 
Програм музичких свечаности обухвата реализацију 18 концерата Градског такмичења музичких 
секција основних школа Београда.  
 

2. Дечје београдско пролеће 
 
Дечји културни центар Београд оснивач је дечјег музичког фестивала Дечје београдско пролеће. 
Због изузетног значаја који је овај фестивал имао од самог оснивања 1972.године, а у циљу 
развијања културних потреба и културних вредности код деце и младих, Дечји културни центар 
Београд одлучио је да обнови ову манифестацију која је реализована током априла 2016. Године уз 
учешће многих афирмисаних уметника, јавних личности, певача и стваралаца за децу 
 

  
Дечје београдско пролеће 2016 



3. 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, представља Србију на једном од концерата 
Међународне манифестације деце Европе „Радост Европе''.  
На овогодишњем фестивалу предствило се 24 хора из Бечеја, Ваљева, Обреновца, Београда, 
Параћина, Косовске Митровице, Лесковца, Шапца, Сремске Митровице, Неготина и Бања Луке. 
 

4. I Национални фестивал дечјег видео клипа - КИДИКЕМ 
 

Дечји културни центар Београд организовао је конкурс за први Национални фестивал дечјег видео 
клипа на којем су се представити филмови кратке форме, у трајању до 90 секунди, на тему „МОЈ 
ХЕРОЈ ДАНАС”. Током трајања фестивала премијерно је приказано 35 дечјих филмова 
https://www.youtube.com/watch?v=-kutXGWxEBQ&index=1&list=PLPU5Djf1Le74l4c-klahYenf1qAJiRwDd 
 

5. ФЕДЕМУС 
 
Дечји културни центар Београд  21 пут је организовао као извршни продуцент Републички фестивал 
дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори“,једине републичке музичке манифестације која 
промовише дечје музичко стваралаштво и стваралаштво младих. 
Покровитељ ове велике манифестације је Министарство просвете Републике Србије и 
Министарство кулуре. 
Фестивал „Деца композитори“ афирмише  самостално дечје музичко стваралаштво и креативни рад 
одраслих са децом и до сада је извео генерације младих солиста и кантаутора. 
На конкурс је пристигло више стотина композиција из преко шездесет места Србије 
Фестивал „Деца композитори“ окупља  у својој реализацији око 2.000 деце, ученике основних школа 
из целе Србије,  а у завршним реализацијама учествује око 200 деце.  
Манифестација се реализује на нивоу школског, регионалном и републичком такмичењу, кроз које 
прође око 2000 деце и подразумева специфичност организације оваквог вида такмичења. 
https://www.youtube.com/watch?v=_-PagwuOCso 

  
*ФЕДЕМУС 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=-kutXGWxEBQ&index=1&list=PLPU5Djf1Le74l4c-klahYenf1qAJiRwDd
https://www.youtube.com/watch?v=_-PagwuOCso


 
III МАНИФЕСТАЦИЈA ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД 

 
47. Међународни сусрет деце Европе „РАДОСТ ЕВРОПЕ'' 

2-5. октобар 2016. године 
 

Традиционални Међународни сусрет деце Европе „Радост Европе” одржан је од 2. до 5. октобра, у 
Београду, у организацији Дечјег културног центра Београд и под покровитељством Градске управе 
града Београда.  
 
Манифестација „Радост Европе“ угостила је ове године децу из 18 земаља (Азербејџана, 
Белорусије, Босне и Херцеговине, Данске, Хрватске, Јерменије, Кине, Кипра, Македоније, 
Молдавије, Немачке, Норвешке, Румуније, Русије, Словеније, Словачке, Турске и Украјине) и 16 
дечјих ансамбала из Србије. Деца, узраста од 7 до 14 година, представила су се кроз музику, плес, 
сликарство и свеукупно дечје стваралаштво. 
 
У реализацији манифестације учествовало је 17 основних школа домаћина са територије града 
Београда 
Манифестација Радост Европе званично је постала део европске породице фестивала, препозната 
од стране Европске комисије добитник је етикете квалитета ЕФФЕ. 
 
Темом овогодишњег 47. Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе“ обележен је јубилеј 
160 година од рођења Николе Тесле, познатог научника и проналазача у области физике, 
електротехнике и радиотехнике са идејом да се код најмлађих популарише дело овог чувеног 
научника и изузетан допринос који је  дао свету науке. Обрађујући ову тему кроз различите програме 
и активности у оквиру манифестације деца су се посредно упознала и са универзалним вредностима 
као што су посвећеност, визионарство, преданост и знање које се везују за име Николе Тесле. 
 
Програмски сегменти манифестације били су: 
- Карневал - свечано отварање манифестације и обилазак Бео Зоо Врта 
Недеља, 2. октобар, Трг Републике - Кнез Михаилова улица – Калемегдан – Бео Зоо Врт, од 12 до 
15 часова 
- Изложба 18. Међународног ликовног конкурса Радост Европе – отварање изложбе и додела 
награда 
Недеља, 2. октобар, Атријум Дечјег културног центра Београд, 18 часова 
- Пријем код председника Републике Србије и председнице Одбора манифестације Радост Европе 
Понедељак, 3. октобар, од 10.00 до 11.00 часова 
 - Забавно -  рекреативни програм 
Понедељак, 3. октобар, Дечји културни центар Београд, од 12 до 15 часова 
   - „Сусрети пријатељства'' – три концерта 
Уторак, 4. октобар, Велика сала, Дечји културни центар Београд, 11.00, 16.00 и 19 часова 
- Гала концерт – Свечани сусрет деце Европе  
Среда, 5. октобар, Сава Центар, 18.00 часова 
 
Овогодишњи осамнести по реду Међународни ликовни конкурс као и претходних година прерастао 
је границе Европе, објединивши децу и младе из целог света. Радови су стизали из градова широм 
Србије, као и из држава са скоро свих  континената: из Аргентине, Бугарске, Белорусије, Босне и 



Херцеговине, Црне Горе, Чешке, Грчке, Хрватске, Кине, Летоније, Литваније, Пољске, Русије, 
Словеније, Словачке и Грузије.  
 
На адресу Дечјег културног центра Београд стигло је преко 3000 ликовних радова. 
 

 

47. Међународни сусрет деце Европе „РАДОСТ ЕВРОПЕ'' 



IV ПРОГРАМИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 
 

- Учествовање хора ДКЦБ на Међународном такмичењу у Белгији и Немачкој, EUROPEAN 
MUSIC FESTIVAL FOR YOUNG PEOPLE; 

- Позориште младих „Акција“ -  Међународна размена у области позоришта за децу и младе, 
гостовање Енглеске позоришне радионице ДКЦБ током јуна, English Actors International, 
Москва, Руска Федерација; 

- ФЕДЕМУС на фестивалу „Златно славејче“ током новембра 2016. године. 
- Хор ДКЦБ на основу успешне сарадње и претходно освојених награда учествовао је на 

фестивалу „Александар Невски“ у граду Переславл Залески у Русији у јуну 2016. године.На 
наше велико задовољство Хор ДКЦБ добио је Другу награду. 

 

 
Група деце – чланова Дечјег културног центра Београд, од 12. до 21. јула, боравила је у 12. 

Интернационалном интерактивном кампу пријатељства за младе у Шангају. 
 

 
*ФЕДЕМУС на фестивалу Златно славејче 



V РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ КРОЗ ПРОГРАМСКУ САРАДЊУ И КОПРОДУКЦИЈУ СА 
УДРУЖЕЊИМА, УСТАНОВАМА И СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

• Представе за децу: укупно 67 представа;

• Концерти народних игара: укупно 46 концерата (реализовани у сарадњи са културно-
уметничким друштвима);

• Концерти класичне и савремене игре: 16 концерата;

• Бесплатни концерти класичне музике: 13 концерта (солистички концерти и концерти
реализовани у сарадњи са музичким школама);

• Представе: укупно 12 представа (реализоване у сарадњи са аматерским друштвима и
трупама);

• Концерти традиционалне и савремене музике : 10 концерта (гусларско удружење и млади
бендови).

Укупно:164 програма током 2016. године.

Потписани многобројни протоколи о сарадњи 




	Превентивно-психолошка трибина „Стоп наркоманији, гласам за живот“

