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ПРОГРАМ ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 
 

Дечји културни центар Београд је угледна градска институција, са традицијом дугом више од 
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 УВОД 
 

 
У намери да се деци понуде квалитетни културно - уметнички и едукативни садржаји који су 

развојно подстицајни, креативни и одговарају на потребе деце и младих, Дечји културни 

центар Београд у 2017. години планира да настави са реализацијом програма који су се већ 

показали као веома успешним, али и да своју понуду обогати новим и савременим идејама. 

 

Oдлучили смо да прошле године обновљену манифестацију Дечје београдско пролеће 

вратимо изворном облику, због изузетног значаја који је имала још од свог оснивања 1972, 

као и циклус програма Музејске дидактике.   

 

Посебно треба истаћи и нове манифестације и фестивале попут, Националног фестивала 

дечјег видео клипа „КИДИКЕМ“ и Ревије кореографија балетских студија - „Плесни 

сусрети“ . 

 

ДКЦБ ове године обележиће низом активности 65 година свог постојања. 

 

Такође, ДКЦБ наставља са санацијом зграде. Током 2017. године уз подршку Секретаријата 

за културу и Агенције за инвестиције планирана је замена дотрајале хидроизолације као и 

ограда на објекту. 
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II    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 

 

 Мјузикл за децу о Тесли – „Где је Тесла сакрио кључ?“ 
 

Поводом 160 година од рођења Николе Тесле ДКЦБ ће наставити реализује мјузикл за децу 
о Николи Тесли, Идеја овог пројекта је да се кроз атрактивни музичко-сценски програм деци 
основношколског узраста приближи рад и дело нашег чувеног научника - Николе Тесле. У 
овом мјузиклу биће ангажовани познати глумци и певачи, као и деца одабрана на аудицији. 
ДКЦБ ће окупити креативни тим стручних сарадника, који ће компоновати оригиналну музику, 
написати оригинални сценарио и направити сценографска решења која би укључивала 
дигиталне видео анимације. 

 

 Концерти Балетског студија ДКЦБ 
 

Годишњи концерти Балетског и Студија за џез и модерну игру организују се неколико пута 
годишње на Великој сцени ДКЦБ. Полазнице Балетског студија представљају се програмом у 
трајању од око сат времена изводећи кореографије са елементима модерног, савременог, 
џез и класничног балета.  
Реализатор: Елена Ковачевић,  сарадник за уметничку игру и Драгана Станисављевић, 
балетски педагог 
 

 Представе Студија глуме и културе говора 
 

Полазници Студија глуме и културе говора сваке године припремају и реализују десетак 
представа у Великој сали ДКЦБ. Представе су настале као резултат рада на часовима током 
године. Деца су великим делом и аутори текста. Позиви за представе упућују се београдским 
основним и средњим школама.  
Реализатор: Миња Филиповић, дипл. глумица и педагог Студија глуме и културе говора 
 

 Представе Енглеске позоришне радионице 
 

Као резултат рада на часовима Енглеске позоришне радионице годишње се реализује око 
десет драмских представа које изводе полазници радионице, на енглеском језику. Представе 
се изводе на Великој сцени ДКЦБ.   
Реализатор: др Пол Мареј, глумац и редитељ 
 
 
 
 



 6 

 Музичко-сценски програми поводом обележавања јубилеја и значајних датума 
 

ДКЦБ ће у наредној години наставити са успешном праксом обележавања датума попут 
Међународоног дана особа са инвалидитетом, Међународног дана људских права, Светског 
дана породице и сл. самостално или у сарадњи са различитим организацијама и 
иституцијама организовањем музичко-сценских програма на Великој сцени ДКЦБ и пратећих 
програма. 

 

 Циклус „Музичка среда“ – Шеста 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 од 20 часова. 
Период реализације: континуирано током године 

 

 Београдски млади симфоничари  
 

Настављајући политику пружања шансе младима да покажу свој таленат, ДКЦБ је подржао 
оркестар састављен од младих уметника - студената Факултета музичке уметности и ученика 
средњих музичких школа.  
Период реализације: континуирано током године 

 
 
 2.  ПРОГРАМИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
 

 Клуб читалаца „Моја звезда водиља“ 
 

Представљањем нових награђених  књига у  сарадњи са различитим издавачима, деца ће 
бити у прилици да упознају књижевнике и публицисте, чија су дела запажена у јавности и 
награђивана. На ненаметљив начин деца ће се усмеравати да теже високо постављеним 
етичким и естетским вредностима, да сагледају своје стваралачке могућности и усмере их  ка 
креативном изразу. 
Планиране су и литерарне радионице где ће млади имати могућност да изразе своја 
размишљања, сагледају узоре и вредности којима теже.  Планирани наслови: 
Лидија Николић, Мамин дневник, издавач Пчелица 
Небојша Јанковић, Лепа и тајанствена Србија, Боокленд, 
Весна Алексић: Дођи на једно чудно место, Креативни центар,  
Јасминка Петровић : Надежда  Петровић, Народни музеј 
Иван Милошевић: Благо Немањића, Боокленд, 
 Реализатор: Снежана Станковић и Јасмина Атанацковић Гајић, дипл филолог 

 
 
 
 



 7 

 Литерарне радионице  
 

Учешће предавача, књижевника и афирмисаних личности из области културе у литерарним 
радионицама има за циљ разумевање глобалних карактеристика епохе чији смо 
савременици, откривање духа времена кроз представљење и анализу ствралаштва одређене 
личности из српске и културе других народа. 
Након уводних разговора с гостом литерарне радионице, посетиоци ће добити  упутства како 
да стварају беседу изношењем аргуменета и заступањем  својих ставова о  вредностима за 
које се залажу. Тема: “ЛИЧНОСТ КОЈОЈ СЕ ДИВИМ“ и друге теме које деца буду предлагала, 
послужиле би као подстицај за рад на неговању културе говора. Деца би се поступно уводила 
у правила стварања и  казивања беседе како би се ослободила и припремила за јавни  
наступ, где би им се пружила могућност да се представе.  
Реализатор: Снежана Станковић и Јасмина  Атанацковић  Гајић, дипл.филолог 

 
 

 Литерарни конкурси 
 

Желећи да деци приближомо стваралаштво великана дечје књижевности као и да их 
подстакнемо на стваралаштво током 2017 године расписаће се литерарни конкурси . 
Реализартори: Весна Крњаић Митровић, стручни сарадник за културно-образовне програме и 
Слободан Станишић, књижевник  

 
    
  
3.  ПРОГРАМИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 
 

ЛИКОВНА ГАЛЕРИЈА 
 
Циљна група: деца и млади од 5 до 25 година у сарадњи са студентима уметничких 
факултета (ФЛУ; ФПУ; ФДУ...), уметницима, ликовним педагозима, научницима, психолозима 
и музејским кустосима 
Период реализације:  континуирано током године 
Кустос: Лидија Сеничар, историчар уметности 

 

 Излагачка делатност Галерије ДКЦБ 
 
Галерија Дечјег културног центра првенствено има за циљ да деци и младима приближи 
ликовну и примењену уметност, јер су гледање и виђење у потпуности субјективни процеси 
који зависе од васпитања и образовања појединца.  
- Галерија има за циљ да кроз излагачку делатност која подразумева богат пратећи програм 
(предавања из историје уметности, разговори са уметницима и емнинентним стручњацима из 
домена визуелне културе) код деце и младих развија визуелну писменост као највећу 
вредност саврменог друштва. 
- Позиционирање дечје ликовне галерије на културној мапи града са циљем да стручна и 
шира јавност буде детаљније упозната са дечјим ликовним стваралаштвом као једним од 
најбитнијих медија у раном формирању личности 
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- Афирмација дечјег ликовног и примењеног стваралаштва кроз богат изложбени програм 
(месечно по две изложбе) од чисте ликовности и великих међународних манифестација, до 
пројеката у новим медијима блиским експерименту.  
- Значајна делатност Галерије биће међународна сарадња: међународни ликовни конкурси и 
сарадња са ликовним педагозима и ликовним атељеима широм света (Међународни ликовни 
конкурс Радост Европе) 
- Посебно важна делатност је рад са особама са инвалидитетом кроз приближавање ликовне 
културе, инклузивне радионице.. 
- Наставак сарадње са Удружењем ликовних уметника примењених уметности и дизајнера 
Србије (УЛУПУДС) кроз организовање изложби, трибина, разговора 
 
Концепција и реализација: Лидија Сеничар, историчар уметности, уредник ликовних програма 
ДКЦБ 
 

 2017 – Међународна година одрживог туризма за развоја 
 

Главна скупштина УН одобрила је усвајање 2017. године као Међународне године одрживог 
туризма за развој. Резолуција, која је усвојена препознаје „важност међународног туризма, 
нарочито у одређивању међународне године одрживог туризма за развој у потицању бољег 
разумевања међу људима, што доводи до веће свести о богатој баштини различитих 
цивилизација, те до постизања већег уважавања вредности различитих култура, чиме се 
доприноси јачању мира у свету”. 
Поводом тога планиран је програм са изложбама и пратећим програмом (разговори са 
кустосима, научницима различитих вокација, креативне радионице) намењен деци и 
младима.  
Ликовни језик као јединствено средство комуникације отвара широке могућности на тему 
туризма. 
Планирана је сарадња са: 
 Заводом за проучавање културног развитка  
 УЛУПУДС-ом  
 Центром за промоцију науке (потписан је дугорочни протокол о сарадњи)  
 Центом за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (потписан је 

дугорочни протокол о сарадњи) 
 
Концепција и реализација: Лидија Сеничар, историчар уметности, уредник ликовних програма 
ДКЦБ 

 

 Изложба чланова Ликовног атељеа, 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..  
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Атеље за примењену уметност Дечјег култуног центра Београд постоји већ више од три 
деценије. 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.  
Концепција и реализација: Биљана Стаменковић, Александра Грбовић, Катарина Булајић 
Павловић, Лидија Сеничар. 
 

 Израстање 
 
Ауторски концепт  изложбе уредника ликовних програма.  Реч је о самосталној изложби 
одређеног аутора који поседује изванредне ликовне и креативне способности. Иложба 
ликовних радова из циклуса „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.  
 
Концепција и реализација: Лидија Сеничар, историчар уметности, уредник ликовних програма 
ДКЦБ 

 

 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 
Концепција и реализација: Лидија Сеничар, Весна Крњаић 

 

 Међународни дан особа са инвалидитетом 
 

Галерија ДКЦБ сваке године обележава Међународни дан особа са инвалидитетом. 3. 
децембра изложбом и сценским програмом који је прилагођен деци и младима. Наша жеља 
је да скренемо пажњу јавности на положај деце са инвалидитетом у Србији и истакнемо да су 
неразумевање и подозрење у свакодневном животу највеће препреке са којима се сусрећу 
деца и њихови родитељи. Идеја је да се промовише културно стваралаштво ОСИ и да се 
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кроз изложбену делатност избришу разлике и скрене пажња стручне јавности кроз 
инклузивне радионице и едукативни програм. 
Реализатор: Лидија Сеничар, уреник ликовних програма 
 

 Радионица стрипа и карикатуре 
 

Радионица стрипа и карикатуре усмерена је на децу од првог разреда основне школе до 
завршног разреда средње школе. Ове године улази у петнаесту годину постојања.  До сада је 
кроз њу прошло преко 200 полазника, који су са успехом ушли у свет маште и хумора. 
Улазећи у свет стрипа и карикатуре, деца исказују аутентичну маштовитост и духовитост, 
неоптерећену наталоженим 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.  
Период реализације: континуирано током године – једном недељноу трајању од 90 минута 
Реализатор: Милета Милорадовић, илустратор и карикатуриста 
 

 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, Лидија Сеничар, Владимир Весовић 
 

 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, као и из Атељеа за 
примењену уметност 
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. 
Концепција и реализација: Лидија Сеничар, историчар уметности, уредник ликовних програма 
ДКЦБ. 
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 Међународна изложба ЛЕГО КРЕАЦИЈА, радионице за децу и младе 
стручно предавање за грађанство 
 
Већ традииционално сваког септембра у Галерији ДКЦБ, излажу своје креације љубитељи 
Лего коцкица из региона у организацији Беокоцке, београдског клуба. Изложбу прате 
радионице: Играниоца за децу млађег узраста - слободна градња лего коцкицама;  
Радионица - представљање ауторске друштвене игре АСИМИНО (аутор Беокоцка); 
Радионица роботике - за младе - MINDSTORMS - програмирање, под слоганом да је игра 
најозбиљнија ствар на свету а посебно са играчкама ко што је лего 
Концепција и реализација: Иван Ангели, Беокоцка, Лидија Сеничар, историчар уметности, 
уредник ликовних програма ДКЦБ 
 

 Пројекти из културне историје цивилизације намењени деци и младима  
(основна и средња школа) 

             
Циљ пројекта је да деца и млади овладају функционалним знањем из културне историје 
цивилизације и вештином информационих технологија помоћу којих ће се поиграти са 
наученим градивом. Како је образовање искључиво комуникацијски процес (вербални и 
невербални), створиће се обогаћена средина за примање едукативне информације. Путем 
интерактиве едукативне презентације учесници ће стећи знање о одређеној историјској епохи 
и научиће да посматрају стваралаштво, простор и начин живота.  
Концепција и реализација: Лидија Сеничар, уредник ликовних програма ДКЦБ 

 
 

 
 4. КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ / ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ 
 

 

 МУЗЕЈСКА ДИДАКТИКА  -  ИСТОРИЈСКИ ЗАБАВНИК 
 

Центар за музејску дидактику је под покровитељством Скупштине града од 2003. године 
установљен у Дечјем културном центру Београд са циљем неговања српске традиције и 
културе и развијања свести о државној и националној припадности. Стручни тим Центра је 
успешно реализовао више од три стотине програма у периоду од 2004 -2010. у музејима: 
Конаку кнегиње Љубице, Војном музеју, Музеју примењене уметности, у Етнографском музеју, 
Музеју аутомобила, ПТТ музеју, Педагошком музеју, Музеју примењене уметности, Музеју 
српске православне цркве, у Галерији фресака, Вуковом и Доситејевом музеју; у здањима као 
што су: Народна банка Србије, Стари двор, Планетаријум и Дом породице Павловић; у 
амбијентима Београдске тврђаве, Косанчићевог венца, старог језгра града на Дорћолу, 
Скадарлије и Варош капије; у Топчидерском, Ташмајданском, Академском (Студентском) и 
Пионирском парку.  
У сарадњи са Министарством спољних послова Србије, конзулатом у Вуковару деца из 
Хрватске су неколико пута учествовала у програмима Музејске дидактике а Центар за музејску 
дидактику је гостовао у Вуковару, Славонском Броду и Мирковцима.  
Сврха програма је представљање непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа 
Београда и Србије деци, младима и одраслима; развијање радозналости и отворености за 
српску културну баштину; развијање знања, вредности и ставова према културним, природним 
добрима и индустријском наслеђу.  
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Програм „Историјски забавник“ обезбеђује деци и младима приступ културним, природним 
добрима, музејима, амбијенталним целинама и индустријском наслеђу.  
 
Циљеви програма: 
1. развијање свести деце и младих о државној и националној припадности 
2. развијање знања о разноликости култура, традиција и обичаја на тлу Србије 
3. неговање српске традиције и културе 
4. развијање знања и свести о значају заштите и очувања културних,    
    природних добара и животне средине 
 
 
 

 СТОПА ПО СТОПА КРОЗ МУЗЕЈ 
 
Програми су замишљени као интерактивно упознавање деце с музејском поставком уз стручно 
вођење кустоса и анимацију једне или више личности из епохе којој тема програма одговара.  
 
Програмсје целине: 
„Средњoвековна Србија“ 
„Средњовековни караван“ – Трговачки путеви у време Немањића 
„У посети код краљице Симониде“ – Средњовековни дворски обичаји 
                     
Средњи век интригантан у својој тајанствености, културолошки изузетно значајан за српски 
народ заступљен је богатом збирком експоната у сталној поставци Војног музеја.  
У амбијенту оног дела изложбе који се односи на средњовековна превозна средства и опрему, 
глумци-аниматори, у савршеним костимима (реплике средњoвековних одора) у директном 
контакту с децом, стварају илузију једног проведеног дана у каравану дубровачког трговца који 
превози робу на путу кроз Немањићку Србију. У другом делу поставке који се односи на 
Србију у време Немањића деца присуствују свечаном дочеку Симонидине рођаке Ане  
Савојске, супруге Андроника III на двору краља Милутина и краљице Симониде. 
Различитости и додирне тачке две цивилизације, западне и источне, приказане су кроз причу 
о обичајима и начину живота племства и властеле. Посетиоци програма – деца преузимају 
улогу дворске свите и на тај начин постају активни учесници извођачког процеса. 
 
Бити дворска дама и витез, научити одређена правила понашања, сазнати како трговачки 
каравани натоварени робом пролазе кроз Србију, а све то у аутентичном окружењу (витешки 
оклопи, оружје, макете једрењака, мапе ...) за децу, ученике основних школа, изузетан је 
доживљај.  
 

 100 ГОДИШЊИЦА ВЕЛИКОГ РАТА 
 

   - „Каплар Милутин рапортира“ – У делу сталне поставке Војног музеја који се односи на Први 
светски рат посетиоци ће чути причу о херојском учешћу српске војске у одбрани отаџбине 
кроз сусрет и присећање једног каплара и поручника по тек свршеном рату. На почетку 
програма децу постројава каплар Милутин, војник првог позива српске војске из Великог рата. 
Окружена ратним заставамаиспраним кишом, са траговима крвавих мрља, шлемовима и 



 13 

бајонетима из пробоја Солунског фронта, пренута громким наредбама „Мирно“! поручника 
Цветковића, деца живо осећају једно време и његове данашње консеквенце.     
 

 ТУМАРАМО ПО ПТТ МУЗЕЈУ 
 

- „Тајна запечаћеног писма“  уз помоћ кустоса ПТТ музеја  и аниматора у лику поштара,  
посетиоци откривају значај поштанског система за друштво и његов развој у Србији.  
Поштар из комшилука се уживљава у улоге поштара из разних епоха и на духовит начин 
представља деци различите типове пошиљки, средства за пренос поште и  имитира 
поштоноше разних историјских периода. 
 

 ДОБРОДОШЛИ, ДРАГИ ГОСТИ 
 

 - „Тајна бакине шкриње“ је едукативна представа која може да се изводи у Вуковом и 
Доситејевом музеју, Војном, ПТТ музеју, Конаку кнегиње Љубице као и у другим просторима. 
Њоме се  оживљава  атмосфера, обичаји и навике једне београдске породице из раног 
грађанског периода. Бака Мара, деда Сима и њихова унука Мирка приликом спремања куће 
проналазе разне ствари (либаде, петролеј лампу, мастионицу и перо, џезву, свећњак, ибрик...) 
о чијим вредностима и намени с децом разговарају. Ти предмети имају свог парњака у 
савременим верзијама (џезва – аутомат за кафу; гушчије перо – компјутер). 
Причом о овим предметима деца се подстичу да о музеју размишљају као о живом организму 
који чува предмете из прошлости, из чега могу да закључе да ће ствари које они сада користе 
у свакодневном животу једнога дана постати музејски експонати. 
 

 СКРИВЕНИ БЕОГРАД 
 

Едукација деце из области завичајне географије и историје, историје уметности;  
Представљање културно-историјског наслеђа Београда. 
 
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.  
     
Циљ програма је 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 
 

 „Београд кроз векове“ 
 

Сврха програма је едукација деце из области завичајне историје;  
Представљање културног наслеђа Београдадеци и младима.  
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Пројекат има четири фазе:  
1.Презентација историје Београда у сарадњи са Заводом  за заштиту споменика Београда; 
проширивање знања деце и младих о свом граду и упознавање културних вредности парка 
Велики Калемегдан;  
2.обука деце у коришћењу мапе Калемегдана; оријентисање у простору; развијање перцепције 
и спознаје природних и културних одлика околине; 
3. учешће у истраживачкој игри откривања делова тврђаве и споменика културе; оживљавање 
личности и догађаја из различитих историјских периода; амбијентално, инерактивно и забавно 
учење о миленијумској  прошлости  Београда, споменичком наслеђу и културној баштини; 
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 
 
Циљеви програма: 
- развијање свести деце и младих о државној и националној припадности и  
  вишевековном присуству српских владара и народа на овим просторима 
- развијање знања о пореклу разноликости култура, традиција и обичаја на тлу  
  Београда  
- развијање знања и свести о значају очувања културне баштине 
- подизање нивоа свести деце о потреби развијања сарадње и комуникације 
 
 

 „Има ли змаја у тврђави?“ 
 
Сврха програма је едукација деце из области завичајне историје;  
Представљање културног наслеђа Београда и епохе деспота Стефана Лазаревићадеци и 
младима. 
Пројекат има 3 фазе:  
1.Презентација историје Београда којом ће деца проширити знање о деспоту Стефану 
Лазаревићу и упознати културне вредности Горњег града Београдске тврђаве;  
2.обука у коришћењу мапе Београдске тврђаве помоћиће деци да се оријентишу у простору, 
развију перцепцију и спознају природне и културне одлике околине; 
3. истраживачка игра откривања делова тврђаве и споменика културе;  сусрет са историјским 
личностима из епохе деспота Стефана омогућиће деци да на инерактиван и забаван начин 
уче о средњовековном  Београду а тврђаву доживе као својеврсну витешку школу у којој ће их 
деспот Стефан „именовати витезовима реда знања“.  
 
Циљеви програма: 
- Промоција културног и историјског наслеђа Београда  и културних веза  
  Србије са Европом 
- развијање знања и свести о значају очувања културне баштине 
- подизање нивоа свести деце о потреби развијања сарадње и комуникације 
- развијање свести деце и младих о државној и националној припадности  
Реализација: Снежана Станковић, аутор и координатор са креативним тимом сарадника, 
коаутора програма 
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 ИСТРАЖУЈЕМ, САЗНАЈЕМ, ОТКРИВАМ... 
 
Програмске целине: 
„Откривање блага Пионирског парка“; 
„Откривање блага Академског парка“; 
„Откривање блага парка Ташмајдан“. 
 
Сврха програма је 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 великог броја 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. 
 
Циљеви програма: 
- Промоција природног и културног наслеђа Београда  
- развијање знања о природном и културном благу појединих паркова  
- развијање свести о значају заштите и очувања културних, природних добара   
  и животне средине 
- подизање нивоа свести деце о потреби развијања сарадње и комуникације 
 
Сврха програма је 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. 
 
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.  
      
Циљ програма промена односа деце и младих према сталним и повременим поставкама 
музеја као местима учења и забаве; подстицање радозналости и отворености за обилазак 
галерија и музеја; развијање свести о државној и националној припадности;  
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 ХЕРОЈ И ЊЕГОВО ДОБА 
 
 
Култура сећања: „Трагови у времену“ 
        
Сврха програма је едукација деце из области историје, историје уметности, књижевности, 
филма 
Представљање културне баштине Београда и Србије. 
 
Инспиративна предавања и разговори уз богат визуелни материјал пробудили би код деце 
жељу за стицањем знања о личностима које су својим ангажманом и делом помогле у 
очувању српске државе, еманципацији нације, неговању и очувању националног идентитета. 
Креативне и едукативне радионице би омогућиле деци да креирају сопствени приступ 
обрађеним темама. 
 
- Концепт јунака средњовековне епохе: Деспот Стефан Лазаревић, први витез Европе   
- Повратак ратника – Милан Ракић 
- Војислав Јовановић Марамбо „Потрага за изгубљеном историјом“ 
- Станислав Краков, официр, новинар, књижевник и филмски редитељ „Живот човека на 
Балкану“, „Голгота Србије“ 
- Карло Пероло – човек са два срца 
 
Циљ програма је подизање нивоа свести деце о културном идентитету а ради што 
објективнијег утврђивања улоге културе сопственог народа у општим цивилизацијским 
токовима 
 
                  
СВЕТ ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ  
 
Питам, хоћу да знам“ 
 
Сврха програма је  едукација деце из области природних наука. Развијање интересовања код 
деце и младих за стицање знања о достигнућима примењене науке  у свету и код нас. 
Занимљива и инспиративна предавања и разговори организоваће се у сарадњи са научним, 
уметничким  и образовним установама у циљу популарисања науке код деце и младих. На 
сусретима с научним радницима  и новинарима који пишу о добитницима Нобелове награде и 
најновијим достигнућима у области примењених наука, деца би се подстицала да направе 
корак од наивног разумевања науке ка разумевању научних појмова и закона који су 
потврђени доказима и примењени у пракси (примењена генетика, нанотехнологија, 
електроника, енергетика,  биоинжењеринг,  агрономија ...). Обиласци научних установа и 
института приближили би и појаснили деци и младима природу појединих научних дисциплина 
и сложеност процеса научног истраживања. 
 
Циљеви програма: 
-подизање нивоа знања деце и младих о напретку науке и њеној примени у свакодневном 
животу 
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-подизање нивоа свести о значају примењене науке за побољшање услова живота људи на 
планети као и о њеним могућим злоупотребама које имају за последицу уништавање животне 
средине и угрожавање здравља становништва 
      -  Развијање критичког мишљења  
Реализација: Снежана Станковић, аутор и координатор са креативним тимом сарадника, 
коаутора програма 
 
 

 Линија је тачка која је отишла у шетњу 
 
У циљу неговања креативности, развијања дивергентног мишљења код деце млађег школског 
узраста  и лакшег разумевања и усвајања математичких појмова осмишљен је програм  
„Линија је тачка која је отишла у шетњу“. Основни математички појмови као што су линија 
(права, крива,отворена, затворена, изломљена), скупови, геометријски облици (круг, троугао, 
правоугаоник, квадрат) представиће се деци на разумљив и игролик начин кроз плесно и 
ликовно изражавање. Програм се састоји од две креативне радионице у којима се развија 
атмосфера спонтаности и отовореноси и где се деца кроз интересантан и 
мултидисциплинаран приступ упознају са апстрактним математичким појмовима.  
На тај начин деца ће лако уочити да је линија тачка која је отишла у шетњу и постала корак и 
покрет тј. цртеж и слика. Служећи се амбијенталним учењем, игром, партиципативним и 
интерактивним методама учења, деца ће без тешкоћа усвајати математичке, ликовне као и 
појмове из физичке културе.  
Реализатори: Елена Ковачевић и Драгана Станисављевић, кореографи и балетски педагози, 
Катарина Поповић Булајић, мр сликарства, ликовни педагог, Марија Лазаревски Милановић, 
редитељ анимираног филма.  
  Координатор: Снежана Станковић 
 
• Забави се и креирај - Новогодишњa програм за ученике млађих разреда 
 
Учешћем у креативним радионицама игровног, стваралачког, истраживачког, забавног и  
рекреативног карактера деца ће учити новогодишње песме, новогодишњи плес, правиће 
шешире, накит, украсе од перлица и жице, анимирану честитку, рециклиране украсе за јелку и 
исказати лепе поруке и жеље. 
Стручни сарадници ДКЦБ-а (академски сликар, вајар, примењени уметник, редитељ 
анимираног филма, балетски педагог, професор музике-диригент, стручни сарадници за 
културно образовне програме) створиће услове и атмосферу за истраживање, учење, 
откривање и креирање разноврсних садржаја и вештина.  
Програм је организован као низ радионица: 
„Новогодишњи украси“ - Радионица примењене уметности 
„Анимиране чаролије“– Радионица анимираног филма 
„Чаробњаков шешир“ – Ликовна радионица 
„Новогодишње плесне лудорије“ – Плесна радионица 
„Нађи своју звезду“ – Музичка радионица 
„Јелка жеља“ – Литерарна радионица 
„Рециклирани украси“ – Еколошка радионица 
Деца би након програма са собом понела продукте радионица као што су поклони ликовне и 
примењене уметности или рад из области анимације и екологије,. 
 Реализатори : Снежана Станковић, координатор и стручни тим педагога ДКЦБ  
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 Клуб међународног пријатељства 
 
КМП је 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 амбасаде земаља са којима ДКЦБ 
има сарадњу. 
Циљ програма је презентација мисије Манифестације Радости Европе током целе школске 
године, полуларизација програма Галерије ДКЦБ, развиjaње  сензибилности за друге културе 
и толеранцијe на различитост. 
Реализатор: Весна Крњајић Митровић, стручни сарадник за културно-образовне   програме 

 
 

 Еколошка истраживачка акција „Упркос свему“- Самоникле биљке Београда 
 
Идеја програма је да се деца упознају са лековитим и јестивим самониклим биљкама које 
живе у граду кроз предавања, а затим би са водичем ишла у истраживачку акцију потраге за  
тим биљакама. Био би организован и фото конкурс „Упркос свему“ на коме би деца слала 
фотографије биљака које су израсле на необичним местима.Најзанимљивије фотографије би 
биле изложене у Галерији ДКЦБ-а. Период реализације: март-април 
Реализатор: Весна Крњајић Митровић, стручни сарадник за културно-образовне   програме и 
Мирјана Петровић, еколог 

 
  

 

 Еко арт радинице „ Сачувајмо природу “ 
 
Ове радионице су намењени предшколцима и деци млађег школског узраста како    би се упознали 
путем  експеримента и  игре  са   актуелним еколошким темама : обновљиви извори енергије, 
правилна исхрана, лековито биље,  заштићене животињске и биљне врсте на тлу Београда, 
рециклажа ....   Поред едукативног дела свака радионица би имала  и креативни део  где  би деца 
користила разне технике  из ликовне и примењене уметности како би  стварала групне инсталације. 
 
Аутори : Весна Крњаић Митровић, стручни сарадник за културно-образовне и    Катарина Булајић, 
сликар и ликовни педагог 
 

 Еколошки фестивал науке „Нађи своју формулу у складу са природом“ у   сарадњи са 
Хемијско-прехрамбеном  школом  из Београда  
 
Овај програм је намењен ђацима старијих разреда основне школе. Ђаци ће добити    прилику: 
 
да  учествују у  експерименатима  из  физике, хемије , микробиологије, фармације и  прехрамбене 
технологије 
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да  се упознају  са    занимањаима: хемијско-технолошки техничар, техничар за заштиту животне 
средине,техничар за индустријску фармацеутику,техничар за биотехнологије, хемијски лаборант, 
пекар, месар... 
 
да се упознају са еколошким пројектима које се реализују у оквиру  ове школе 
 

 „РЕКЕ – НОВА ВОДА“ 
 
Пројекат „Реке“ је партерска иницијатива две институције које се баве позориштем и драмским 
образовањем за децу, Дечјег културног центра Београд односно Енглеске позоришне радионице која 
функционише у оквиру центра и Риверхаус Артс Центра из Волтона на Темзи, поред Лондона 
(Уједињено краљество). 
 
Концепт: 
„Не можеш два пута стати у исту реку; јер према теби увек тече нова вода“.  
                                                                                       Хераклит 
 
Дунав и Темза  веома су важне светске реке, где су се рађале, спајале и мењале читаве 
цивилизације. За своје становнике обе реке симболишу дугу традицију, нешто блиско и познато, али 
уједно и подсећају да ништа никад не остаје исто и да се свет око нас константно мења.  Идеја 
пројекта да споји младе који живе на ове две реке како би заједничким радом, користећи позориште 
као форму изражавања, истраже место ових значајних река у њиховом свакодневном животу, али и 
културном наслеђу. Основни фокус рада биће на истраживању дуланости концепата константности и 
промене. 
Пројекат се састоји из две фазе, током које ће млади чланови обе институције и у Београду и у 
Волтону посетити једни друге, реализовати поједниначна и заједничка истраживања са идејом да 
размене искуства, упознају се са традицијом и културом својих сарадника, као и да заједнички 
формулишу и креирају идеје за будућност. Читав програм биће реализован кроз екскурзије, 
практичне драмске радионице, истражиавања на терену, интервјуе са локалним становништвом, 
заједничко креирање сценарија, видео и аудио материјала. Финални производ овов креативног 
процеса биће рад на заједничкој престави коју ће изводити чланови обе драмске групе. 
На креирању заједничке завршне преставе биће ангажовани драмски уметници,, позоришни и 
филмски редитељи, дизајнери звука, драмски педагози и други стручњаци. Представа ће као полазну 
основу користити појам реке као симбол/метафору/тему за дијалог о миграцијама, границама, 
покрету, мобилности и традицији. Упознајући се боље кроз заједнички рад, а полазећи од заједничког 
искуства живота на рекама, млади ће бити у прилици и да се упознају са другом културом, обичајима, 
сличностима и разликама као и да тај потенцијал сличности и разлика употребе као креативни 
материјал за садржај будуће заједничке представе. 
 
Циљеви пројекта: 

- Истраживање теме миграција, граница, мобилности, транзиције, традиције и „промене“ кроз 

позориште као средство изражавања 

- Креаирање услова и оквира за зајендички рад и упознавање младих из Србије и Велике 

Британије кроз размену знања и искустава и уметничке експерименте 

- Промовисање концепта толеранције, разумевања, једнакости и хармоније међу младима који 

потичу из различитих култура 

- Размена и интеграција различитих позоришних и драмских техника у пракси 
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- Креирање атрактивне позоришне форме у извођењу младих из Велике Британије и Србије 

која подиже свест јавности и промовише теме којима се пројекат бави 

 
Трибина “Како се борим са 'хејтом' на интернету?” осмишљена је као догађај заснован на 
несвакидашњем виду вршњачке едукације. Вршњачка едукација обично подразумева едукацију 
деце и младих од стране појединаца сличних година, које су одрасли специјално обучили за 
преношење одређених врста знања. Млади људи који ће у оквиру ове трибине преузети улогу 
вршњачких едукатора 
нису прошли формалну обуку о насиљу на интернету, познатом под енглеским називом 
'cyberbullying', већ су кроз сопствену активност на платформи Yоutube стекли богато искуство и 
неформалнo знање о различитим облицима виртуелне агресије. Пет младих јутјубера, чије 
видео записе тренутно прати више од сто хиљада вршњака у региону, поделиће са присутнима 
своја искуства са насиљем на интернету и објаснити како се против њега боре у свакодневним 
интеракцијама са пратиоцима. Њихове исповести, којима ће претходити уводно излагање 
школског психолога о узроцима и последицама вршњачког насиља, биће праћене сесијом 
питања и одговора везаних за тему трибине. Након получасовне паузе и завршних речи, биће 
одржана сесија отворених питања и одговора, где ће присутни имати прилику да сазнају нешто 
више како о практичним, тако и о креативним аспектима деловања младих на Youtube-у. 
Време одржавања трибине: фебруар – март 2017. 
Трајање трибине: 3 сата (са паузом од пола сата) 
Учесници трибине: Вања Вељић, Нина Продановић, Душан Сакић, Немања Арсић, Леа 
Станковић, психолог Саша Вањек 
Структура: излагања психолога и вршњачких едукатора – пауза – интеракција са публиком, 
питања и одговори 
Циљна група: млади од 13 до 19 година 
Аутори: Ивана Јовановић Арсић, Ана Мирковић, Ивана Теодоровић Стојановић 

 
5. РАЗВОЈНО-ПСИХОЛОШКИ ПРОГРАМИ 
 

 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 које би обухватале 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...)  
 
Дискусије, трибине и радионице састојале би се од разговора са стручњацима из одређене области, 
a  додатни подстицај за разговор биле би драмске минијатуре и импровизације на одређену тему, 
које би изводили полазници Студија глуме и културе говора, који води Миња Филиповић, 
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дипломирана глумица. Публика би била у могућности да интервенише и коментарише приказане 
ситуације, коришћењем елемената психодраме и форум театра. 
Реализатори: Весна Крњајић Митровић, дипл.психолог и стручни сарадник за културно-образовне 
програме и Ивана Табори Обрадовић, дипл.психолог и уредник сценских програма 
 
 

6. ДАНИ ИГРЕ – Програми за распуст 
 
• Мој љубимац  
 
Кућни љубимци имају важну улогу у одрастању деце и формирању њихове личности. Одрастајући са 
животињама и  бринући о њима деца развијају саосећајност и бригу о другоме. Кроз низ радионица 
где ће бити присутни  
љубимци, деца ће кроз разговор са стручним сарадником сазнати нове информације о одређеној 
животрињи и животном циклусу сваке врсте. Научиће да препознају значење одређене врсте 
понашања сваке животиње, како би заштитили и себе и животиње. Програм је намењен деци 
основношколског узраста. 
Реализатор: Весна Крњаић Митровић, дипл. психолог и стручни сарадник за културно-образовне 
програме и Стеван Нешковић, дипл. ветеринар и организатор 
 
 
• Београдски речни сафари на Ратном острву  
 
Програм обухвата прикупљање биљака и прављење хербаријума, хватање и препарирање инсеката, 
посматрање и прстеновање птица, изучавање водоземаца, гмизаваца, риба и сисара и реализује се 
у сарадњи са Младим истраживачима Србије, Градским зеленилом и Заводом за заштиту природе 
Србије. Циљ програма је стицање знања о главним карактеристикама, историјату настанка, положају, 
микроклими, биљном и животињском свету и тренутном еколошком статусу Ратног острва. Програм 
је намењен деци и младима од 10 до 16 година. 
Период реализације: летњи распуст. 
Реализатори: Весна Крњаић Митровић, стручни сарадник за културно-образовне програме и 
Маријана Петровић, еколог, Млади истраживачи  Србије 
 

 Игра, плес, концепт- плесне радионице током зимског и летњег распуста  
 
Сврха програма је подстицање деце и младих који распуст проводе у Београду да активно и 
квалитетно проведу слободно време током зимског и летњег распуста учешћем у кретивним плесним 
радионицама. Истраживаће се основни појмови плеса - динамика, временско трајање, перцепција 
простора, примена тела као инстурмента изражавања. Циљеви програма су: промоција здравих 
стилова живота,оснаживање креативних потенцијала код деце и младих, као и подстицање физичке 
активности и психичког развоја у градској средини. 
Реализатори: Елена Ковачевић, сарадник за уметничку игру и Драгана Станисављевић, балетски 
педагог 

 

 Покрени цртеж – 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 
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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, редитељ анимираног филма и педагог Радионице 
анимираног филма 

 

 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 ДКЦБ. 
Реализатор: Снежана Станковић, уредник литерарних програма 

 

 Забави се и креирај - Новогодишњa програм за ученике млађих разреда 
 
Учешћем у креативним радионицама игровног, стваралачког, истраживачког, забавног и  
рекреативног карактера деца ће учити новогодишње песме, новогодишњи плес, правиће 
шешире, накит, украсе од перлица и жице, анимирану честитку, рециклиране украсе за јелку 
и исказати лепе поруке и жеље. 
Стручни сарадници ДКЦБ-а (академски сликар, вајар, примењени уметник, редитељ 
анимираног филма, балетски педагог, професор музике-диригент, стручни сарадници за 
културно образовне програме) створиће услове и атмосферу за истраживање, учење, 
откривање и креирање разноврсних садржаја и вештина.  
Програм је организован као низ радионица: 
„Новогодишњи украси“ - Радионица примењене уметности 
„Анимиране чаролије“– Радионица анимираног филма 
„Чаробњаков шешир“ – Ликовна радионица 
„Новогодишње плесне лудорије“ – Плесна радионица 
„Нађи своју звезду“ – Музичка радионица 
„Јелка жеља“ – Литерарна радионица 
„Рециклирани украси“ – Еколошка радионица 
Деца би након програма са собом понела продукте радионица као што су поклони ликовне и 
примењене уметности или рад из области анимације и екологије,. 
Реализатори: стручни тим педагога ДКЦБ 
Координатор: Снежана Станковић, уредник литерарних програма 
 

• СВЕТ СЛОВА - програм калиграфије за децу и младе  
 

СВЕТ СЛОВА  програм калиграфије за децу и младе састављен је из три области "Како 
пишеш такав (је)си", "Фантазија" и "Писма света". 
"СВЕТ СЛОВА" је прилагођен деци школског узраста и младима са циљем да се упознају са 
тајнама калиграфије која представља културно благо једног народа. Лепота ове уметности 
биће им дочарана из три угла. У "Како пишеш такав јеси" се развија осетљивост запажања, 
графомоторичка спретност и сензибилитет. "Фантазија" је област у којој ће развијати и 
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примењивати ликовно искуство. "Писма света" представља културолошки моменат где ће се 
упознати за разним културама света.  
Рад је индивидуалан у групи. Предавања су практична. 
Реализатор: Лидија Сеничар, уредник ликовних програма и Силвана Ручнов, калиграф 
 
 

 
III   МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ДЕЦЕ ЕВРОПЕ - РАДОСТ ЕВРОПЕ 

 
Под слоганом „Свако дете има крила“ 48. традиционални Међународни сусрет деце Европе 
„Радост Европе“ одржаће се у Београду од 2. до 5. октобра 2017. године. Право учешћа на 
„Радости Европе“ имају уметничке школе, културни центри, студији, клубови, асоцијације, али 
пре свега групе које су оствариле запажене резултате на националним и међународним 
конкурсима, фестивалима, такмичењима и сл. Сценски наступ којим се учесници 
представљају може бити играчки (класична, традиционална, џез и савремена игра…), музички 
(вокална група или хор), али и  мултимедијалног карактера. 
 
Стихови песме “Крила” чувеног српског песника Мирослава Мике Антића (1932-1986) биће 
мото овогодишњег окупљања деце Европе: 
 
“Свако дете има крила 
Треба само да се сети 
Где му расту сакривена 
И одмах ће да полети.” 
Основне програмске целине манифестације су : 
 
1.ПРИПРЕМНИ ПРОГРАМ ДОК ЧЕКАМО ГОСТЕ –намењен основцима-домаћинима 
2. КАРНЕВАЛ - свечани дефиле костимираних учесника манифестације кроз центар града; 
3. СУСРЕТИ ПРИЈАТЕЉСТВА - концерти у дворани Дечјег културног центра Београд 
     (групе изводе програм по свом избору не дужи од 10 минута, музика може бити извођена 
уживо); 
4. ГАЛА КОНЦЕРТ- у Сава Центру (групе изводе програм, којим треба да одговоре на тему 
Свако дете има крила,  у трајању до 3 минута, уз услов да сваки вид вокалног или 
инструменталног извођења мора бити студијски снимљен- обавезан је фулл плаyбацк).  
5. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ дан  
6. ИЗЛОЖБА НАГРАЂЕНИХ РАДОВА 18. МЕЂУНАРОДНОГ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА "РАДОСТ 
ЕВРОПЕ" - у Галерији Дечјег културног центра Београд 
Реализатор: Ивана Табори Обрадовић, уредник сценских програма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

IV  МАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
 

1. Градско такмичење музичких секција основних школа Београда,  Дечје музичке 
свечаности- ДЕМУС 2017 
 
Градско такмичење музичких секција основних школа Београда 
Дечје музичке свечаности ДЕМУС 2017. 
 
Период реализације: од фебруара до маја месеца 2017. 
 
Програм музичких свечаности обухвата реализацију 19 концерата Градског такмичења музичких 
секција основних школа Београда.Такмичења се организују  кроз школско,општинско и градско 
такмичење на којима учествује више хиљада деце. На такмичењима учествују ученици који се баве 
различитим облицима музичког стваралаштва (солисти,мали вокални састави- дуети терцети, 
квартети у 4 жанара и 4 категорије, такмичење вокалних група певача, хорова, малих 
инструменталних састава и оркестара). У оквиру ДЕМУСА реализује се и манифестација 
“Златна сирена“ настала 1967.године. Ова манифестација је једина у нашем граду која афирмише 
рад музичких секција основних школа Београда под покровитељством Секретаријата за културу. 
Градско Такмичењe Дечјих музичких свечаности основних школа Београда, ДЕМУС традиционално 
организује Дечји културни центар Београд већ 48 година и реализују  се  у Великој дворани  Дечјег 
културног центра Београд, Таковска 8. 
 
 19 такмичења  прати и оцењује стручни жири у саставу наших еминентних професора музике.                                                                    
 Дечји културни центар обезбеђује штампање програма, билборда дилома за све учеснике 
такмичења и награде за учеснике, наставнике и школе као и учешће  у медијима, 
 
ЦИЉЕВИ : Подстицање  развоја културе код младих,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.Такође, циљ је и да се препозна дугогодишње афирмисање кич 
културе и неадекватно вредновање музичке културе и музичког укуса младих. 
 
ЦИЉНА ГРУПА :узраст од 7 до 15 година. 
 Средства потребна за реализацију 19 концерата за 2017 годину су 300.000,00динара 
 
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: фебруар-мај 2016. 
 
Координатор и музички уредник ДЕМУС-а                                                                                                
  Проф. Мирјана Миличић Прокић, дипломирани музички педагог   

 
 

 
2. 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 
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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''.  

Период реализације: од 11. до 14. маја 

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

3. ДЕЧЈЕ БЕОГРАДСКО ПРОЛЕЋЕ - Пратећи програми 

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 и реализује је у периоду 
од јануара до априла 2016. године.  
 
Циљеви фестивала су: 

- пружање могућност деци и младим слушаоцима да чују и заволе квалитетне музичке нумере 
прилагођене њиховом узрасту 

- стварање нових песама за децу 
- оживљавање старих песама за децу са новим аранжманима, снимљеним у најбољим 

музичким и продукцијским студијима у Србији 
- усмеравање деце и њихових родитеља на пажљиво одабране текстуалне садржаје песама 

које носе едукативне поруке 
- развијање културних вредности код деце и младих и стварање навика посећивања музичких 

светковина високог квалитета 
 
 
4. ДЕЧЈА ПЛЕСНА СЦЕНА– Плесни сусрети 

 
Плесни сусрети - Представљање више од 20 балетских и плесних студија са територије 
града Београда и околине ревијом кореографија у Великој сали ДКЦБ. Плесни сусрети 
организују се сваке године, неколико пута годишње, како би се промовисало дечје плесно 
стваралаштво у кореографском и изовађачком смислу и како би се омогућила размена 
искустава међу плесним педагозима који раде са децом и младима. Плесне радионице и 
семинари организују се као пратећи програм кроз гостовања предавача различитих плесних 
стилова са теоријским и практичним делом радионице, како би се деца и млади што боље 
упознали са одређеним плесним правцима (савремени, џез, модеран, брејк-денс, класичан 
балет и сл). Ова гостовања по потреби су допуњена и видео материјалима, отворена су за 
сталне чланове балетског студија ДКЦБ, учеснике Плесних сусрета, али и за све 
заинтересоване. Кроз овакав континуиран рад уметност игре приближиће се широј публици, 
а пре свега деци и младима.    
Период реализације: март, новембар, децембар, јануар 
 

            Уредник: Ивана Табори Обрадовић, уредник сценских програма 
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5. КИДИКЕМ - Национални фестивал дечјег видео клипа 

 
Дечји културни центар Београд организује конкурс за други  Национални фестивал дечјег 
видео клипа на којем ће се представити филмови кратке форме, у трајању до 90 секунди, на 
тему „МОЈ НОВИ СВЕТ”. Фестивал КИДИКЕМ биће одржан од 4-5. марта 2017.године у 
ДКЦБ, Таковска 8.иљ фестивала је да се код деце кроз уметничку праксу покрене хумана и 
креативна страна у примени технологије. Стварајући кратке форме видео записа, деци се 
пружа прилика да изразе своје мишљење на задату тему. Филмове би оцењивао стручни 
жири, али би у обзир био узет и број прегледа филма на Youtube каналу ДКЦБ. Ауторе 
најбоље пласираних видео клипова очекују вредне награде спонзора фестивала. 
 

 
 

V МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

 
- Традиционална међународна сарадња са хором „Златно славејче“, Скопље, 

Македонија, у новембру месецу; 
 

- Учествовање хора ДКЦБ на Међународном на фестивалу; 
 

- Међународна размена у области позоришта за децу и младе, гостовање Енглеске позоришне 
радионице ДКЦБ; 
 

- Гостовање балетског студија   на фестивалима у Бечу и Берлину. 
 

 
VI ПРИОРИТЕТИ У 2017. ГОДИНИ 

 
 

Дечји културни центар Београд у 2017. години има за циљ да квалитетним програмским 
садржајима учврсти своју лидерску позицију у систему институција које се баве културом за 
децу и младе и да задржи фреквенцију посећености од 150.000 деце, младих и одрасле 
публике на годишњем нивоу. У том смислу, најважнији пројекти биће програми који ће 
промовисати развој уметничких и стваралачких потенцијала деце и младих и подстицати 
њихову креативност, тимски рад, толеранцију и опште образовање.   
 
Веома значајан пројекат јесте организација и реализација 48. Међународног сусрета деце 
Европе „Радост Европе“. 
 
Програмску активност ДКЦБ организоваће и ван своје зграде, у сарадњи са културним 
центрима и школама из градских и приградских општина (Гроцка, Лазаревац, Младеновац и 
сл,), као и институцијама и школама у Србији. 
 
У реализацији годишњег програма ДКЦБ наставиће интензивну сарадњу са школама, сродним 
институцијама, удружењима и организацијама кроз различите музичко-сценске, 
радионичарске, ликовне и галеријске програме. 
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Посебна пажња биће посвећена програмима за маргинализоване и осетљиве групе деце и 
младих. 

 
ДКЦБ уступа на коришћење свој простор по потреби институцијама, организацијама, 
удружењима, уметничким групама и студентима у складу са тренутно расположивим 
капацитетима. 
 

 
 


