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ПРОГРАМ ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 
 

Дечји културни центар Београд референтна је институција дечјег стваралаштва и културе за 
децу, са традицијом дугом више од шест деценија. 
 
Основан je 1952.године  као Дом пионира и током протеклих деценија био је 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 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 2. 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 и сазнањем. 
 
Понудом квалитетних програма, Дечји културни центар Београд креира сигурно окружење за 
децу и младе, у коме они садржајно проводе слободно време и реализују сопствене таленте 
и идеје. 
 
Дечји културни центар Београд је релевантна 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“. 
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Долазак преко 400 деце из европских земаља и њихово зближавање са вршњацима у Србији 
доприноси релаксираности наше деце у комуникацији са децом других култура и ствара 
пријатељства која често резултирају одласком наше деце у иностранство у својству 
креативних промотера наше културе и традиције. 
 
Делатност Дечјег културног центра Београд усмерена је примарно на основну циљну групу, 
децу и младе, али и на њихове родитеље и друге учеснике културног живота. 
 
МИСИЈА 
 
Стварати будуће креативне грађане који ће на основу знања и укуса стечених у Дечјем 
културном центру Београд постати стални  корисници и посетиоци других установа културе и 
уметничких и културних догађаја и манифестација. 
 
Дечји културни центар Београд је базична установа у успостављању културних образаца и 
развијању естетских и етичких критеријума, као и у очувању културног наслеђа и традиције 
нашег националног бића. 
 
ВИЗИЈА 
 
Својим системским деловањем и конкретним доприносом развоју креативности, Дечји 
културни центар Београд поставља стандарде другим културно-образовним институцијама у 
развоју креативне, иновативне и целовите личности код деце и младих. 
 
Моћ дечјег духа и снага њихове маште и радозналости крију бесконачне просторе.  
 
Учествујући од најранијег доба у програмима ДКЦБ, деца стичу услове да касније у животу 
остваре себе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

САДРЖАЈ 
 
 
 
      I УВОД 
 
 

II   КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 
 

1. Музичко-сценски програми 
2. Програми језичке културе 
3. Програми ликовне културе 
4. Културно-образовни програми 
5. Развојно-психолошки програми 
6. Дани игре - програми за  распуст 

 
 

III МАНИФЕСТАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  ГРАД БЕОГРАД 
 
      Међународни Сусрет деце Европе „Радост Европе“ 2019. 

 
 

IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ФЕСТИВАЛИ   
 

1. СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР 
2. ДЕМУС  – Градско такмичење музичких секцијa 
3. ФЕДЕХО – Фестивал дечјих хоровa 
4. Дечје  Београдско пролећe 
5. Дечја  плесна сцена „Плесни сусрети“ – Ревија кореографија балетских и   плесних студија 
6. КИДИКЕМ- Национални фестивал дечјег видео клипa 
7. ФЕДЕМУС 
8. БЕОГРАДСКА ЗИМА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД 
9. ГЛУМИЈАДА 

 
 

V ПРОГРАМИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 
 
 
VI  ПРИОРИТЕТИ У 2019. ГОДИНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

I УВОД 
 
 

С обзиром да су деца највећи потенцијал сваког савременог друштва и највећа инвестиција у 
будућност, садржаји и квалитет активности у слободном времену од фундаменталног су значаја за 
њихов психички, когнитивни и социјални развој. 
 
Уметност је важна, свакодневна активност деце, која развија њихову креативност, али и све друге 
сегменте личности. Она помаже у најширем смислу, од стимулисања чула и стицања самопоуздања, 
до развоја способности за решавање проблема и победничког духа. 
 
Програмски садржаји Дечјег културног центра Београд базирани су управо на овим принципима, а 
њихови продукти видљиви су кроз бројне јавне наступе, изложбе, презентације,фестивале и 
такмичења. 
 
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 2019. години планира да настави са реализацијом програма који су се већ показали веома 
успешним, али и да своју понуду обогати новим и савременим идејама. 

 
Нове манифестације дечјег стваралаштва попут Националног фестивала дечјег видео клипа 
„КИДИКЕМ“ и Дечје плесне платформе „Плесни сусрети“, допуниле су програмску понуду ДКЦБ у пар 
претходних година. Након позитиваног одзива како деце учесника, тако и публике, као и тренда раста 
из године у годину, у 2019. наставиће се са неговањем оваквих садржаја. Не занемарујући ни област 
стваралаштва за децу, Дечје београдско пролеће изнедрило је нове композиције, окупљајући 
еминентне писце, копозиторе, аранжере, певаче и глумце, око идеје стварања профилисаних дечјих 
музичких садржаја. Због неоспорне потребе за квалитетном понудом музике за децу, али и 
фантастичног одјека и резултата који су до сада остварени и у 2019. ДКЦБ ће се посветити даљем 
развоју Дечјег београдског пролећа.  

 
У 2019. обележавамо редак јубилеј – пола века од оснивања Међународног сусрета деце Европе 
„Радост Европе“. Тим поводом током године биће уприличена бројна пригодна дешавања. 
 
Свесрпски дечји сабор одржаће се под покровитељством Председника Републике Србије. Сабор ће 
окупити око 80 деце из дијаспоре која ће боравити у породицама деце београдских основних школа. 
 
Поред културно-уметничких и научно-образовних програма дефинисаних годишњим планом, 
значајан сегмент делатности ДКЦБ представљаће активности уметничких студија и атељеа. 
У њима деца и млади уз помоћ врхунских педагога и уметника развијају своје креативне потенцијале, 
чиме се надокнађује недостатак мултидисциплинарности и недовољан број ваннаставних садржаја у 
официјелним школским програмима. 
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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 
 
 
• Дечји културни центар Београд у оквиру програма Креативна Европа 

 
Након објављивања резултата конкурса за европске пројекте сарадње Дечји културни центар 
Београд нашао се међу девет установа и организација из Србије које су успешно оствариле 
подршку у оквиру програма Креативна Европa. Дечји културни центра Београд, уз Elckie 
Centrum Kultury из Пољске и The Comic Opera for Children из Румунијe један је од партнера, 
док је Пионирски дом из Љубљане носилац подржаног пројекта Young Theatre. Учешћем у 
овом програму ДКЦБ биће у прилици да допринесе развоју позоришних пракси када су 
млади, њихов развој и образовање у питању.  
 
Циљ пројекта “YOUNG THEATRE” је упознавање са трендом ниског и сталног смањења 
интересовања за позориште међу европском публиком, посебно међу младима, и 
повећањем тог интересовања експлоатисањем потенцијала за изградњу публике кроз 
импровизационо позориште. 
 
Наведени циљ пројекат  постиже кроз развој иновативног програма образовања о уметности 
и развоја публике у области позоришта, а затим се спроводи у четири земље, на циљним 
групама, укљученим у приближавање позоришта младој публици: (1) позоришним 
професионалцима и (2) педагозима који раде у школама. Рад на пројекту донеће и 
формирање међународне Мреже позоришта за младе коју ће чинити партнерске институције, 
посвећене имровизационом позоришту за децу и младе и развоју младе публике у области 
позоришта. 
 
Пројекат се фокусира на ризичне земље јужне и источне Европе (Словенија, Србија, Пољска, 
Румунија, Хрватска, Словачка, Македонија), где истраживања Еуробарометра показују да је 
интересовање публике за позориште најмањe, а и у сталном опадању. Парнери на пројекту 
су: Пионирски дом – Центар за младе (Љубљана, Словенија), Културни центар у Елку (Елк, 
Пољска), Комична опера за децу (Букурешт, Румунија) и Дечји културни центар Београд 
(Београд, Србија). Придружени партнери су: Креативна лабораторија за савремено 
позориште КРИЛА (Ријека, Хрватска), Театар Талија (Словачка) и Позориште за децу и 
младе (Скопље, Македонија). 
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Рад четири пројектна партнера и три придружена партнера из седам европских земаља ће 
дати резултате који укључују: тестиран програм едукације намењен позоришним 
професионалцима и  школским педагозима, укључујући алате за учење / наставу.  То ће 
спровести одабрана група од драмских педагога из области импровизационог позоришта из 
партнерских институција (16 особа), који ће затим извршити  обуку 60 позоришних 
професионалаца и 120 педагога у четири циљне земље. Обучени позоришни професионалци 
и педагози ће директно учествовати у продукцији перформанса из области импровизационог 
театра са око 1000 деце, произвести 180 импровизованих формата и јавно их презентовати 
публици од 4000 посетилаца, на четири манифестације IMPRO DAYS у свакој од земаља из 
које долазе партнери. Пројекат и његови резултати – алат за развој нове позоришне публике 
међу младима – биће презентован на три међународне конференције у земљама Европске 
уније. У закључку пројекта, пројектни партнери ће успоставити међународну мрежу 
позоришта и центара за дечју и омладинску културу посвећену импровизационом позоришту. 
Програм импровизaционог позоришта који се развија у оквиру пројекта ће постати стална 
карактеристика на репертоару пројектних партнера. 
 
Пројекат се директно односи на два од пет приоритета програма Креативна Европа: 
 
 Изградња публике (стварање вештина за развој публике за културне оператере / 

уметнике, као главни циљ пројекта) 
 
 Образовање и обука (уметничко и културно образовање и обука: неформалне 

активности усмерене на уметничко учење или на мекане вештине у сектору културе и 
уметности) 

 
Пројекат ће бити окончан 2019. године. 
 
 
• Представа „Краљевић Марко – од предања до реповања“  

 
Представа за децу „Марко Краљевић – од предања до реповања“ настала је у 2017. години 
по идеји Снежане Станковић, а у ауторској обради Снежане Бећаревић Поповић. Након 
фантастичног пријема код публике основношколског узраста и успешног гостовања 
представе у Хрватској, представа ће се играти континуирано током 2019. године на сцени 
„Донка Шпичек“. Представа приказује највећег јунака епских народних песама – Марка 
Краљевића и води  младу публику из 21. у 14. век, нудећи joj могућност да размисли о свим 
стварима које су постојале некада, а данас их више нема, као и о стварима, за које знамо 
данас, а које наши преци нису познавали. Марков коњ Шарац, водич је кроз цео заплет који 
настаје пошто вила украде Анђелијино писмо Марку. Момак Марко, иначе репер и његова 
другарица спона су између светова прошлости и садашњости и представници генерације 
младих данас у комаду, због чега је представа изузетно комуникативна.  
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• Мјузикл за децу „Никола Тесла и битка на магнетном пољу“  
 

Током 2019. године ДКЦБ наставиће да 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. У овом мјузиклу ангажовани су 
професионални глумци и певачи, као и деца одабрана на аудицији. 
Представа је настала по идеји Бранислава Бркића, сценарио је писао Небојша Ромчевић, 
сонгове је компоновала Леонтина Вукомановић, а представу је режирао Ђорђе Макаревић. 
Представа је премијерно изведена 1. децембра 2016. године и од тада се налази на 
редовном репертоару Народног позоришта.  
 
 
• Концерти Балетског студија ДКЦБ 

 
Годишњи концерти Балетског и Студија за џез и модерну игру организују се периодично на 
Великој сцени ДКЦБ. Полазнице Балетског студија представљају се оригиналним програмом 
изводећи кореографије са елементима модерног, савременог, џез и класничног балета. 
Аутори програма: Елена Ковачевић, сарадник за уметничку игру и Драгана Станисављевић, 
балетски педагог. 
 
 
• Представе Студија глуме и културе говора 

 
Полазници  Студија културе говора и глуме реализоваће током јуна пет представа (јавних 
часова) у Великој сали ДКЦБ. Представе настају као резултат рада на часовима током 
године. Деца су великим делом и аутори сценарија. Позиви за представе упућују се 
београдским основним и средњим школама. 
Аутор програма: Миња Филиповић, дипл. глумица и педагог Студија глуме и културе говора. 
 
 
• Мјузикл „Мрачне силе“ Глумачког атељеа ДКЦБ 
 
Представа – мјузикл „Мрачне силе“ је савремена бајка која носи поруку да је љубав 
непобедива, упркос изазовима које носи савремени свет. Вечита борба добра и зла, уз многе 
тешкоће и драмске обрте, завршава се победом доброг. 
Премијера је планирана за април, а представа ће се изводити у хуманитарне сврхе, као 
помоћ деци којој је то најпотребније. 
Учествује 20 полазника Глумачког атељеа. 
Текст: Марта Бузуровић, режија: Миња Филиповић 
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• 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. 
Драмски педагог и аутор представа је др Пол Мареј, глумац и редитељ 
 

 
• 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“ – Седма сезона 
 

Дечји културни центар Београд и Факултет музичке уметности развили су интензивну 
сарадњу кроз циклус концерата класичне музике под називом „Музичка среда”. 
Основна идеја овог програма је да млади слушаоци развијају истанчан музички укус, а да се 
младим  извођачима отвори простор за професионални развој и јавно деловање. 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. 
Период реализације: континуирано током године. 

 
 

 2.  ПРОГРАМИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
 
 

• Клуб читалаца  
 

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. У оквиру Клуба читалаца планирано је 4 књижевна сусрета „Сећамо се 
наших великана“ и 6 представљања одабраних књига „Моја звезда водиља“. 
Аутори програма: Снежана Станковић, стручни сарадник за едукативне програме и Јасмина 
Атанацковић Гајић, дипл филолог. 
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• 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 представљање 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. 
 Аутори програма: Снежана Станковић, стручни сарадник за едукативне програме и Јасмина 
Атанацковић Гајић, дипл. филолог. 

 
 

• Литерарни конкурси 
 

Желећи да деци приближимо стваралаштво великана дечје књижевности  Бранка Ћопића, 
Мике Антића, Бране Цветковића и Десанке Максимовић, као и да их подстакнемо на 
стваралаштво током 2019. године расписаће се четири литерарна конкурса: 
 
 „Изокренута прича и песма“ 
 „Лепо је волети“ 
 „“Златни лептир“ 
 „Мој смешни свет“ 

 
Литерарни конкурси одвијају се током школске године на два до три месеца, а  
завршавају се посебно организованим литерарним догађајем у Малој сали ДКЦБ, уз 
проглашење победника и читање најбољих радова. 
На сваки од конкурса пристигне око хиљаду песама, прича, романа или есеја. 
Председник жирија: Слободан Станишић, књижевник, уредник програма: Весна Крњаић 
Митровић, стручни сарадник за културно-образовне програме. с 

  
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

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; да кроз изложбено-
едукативни програм оснажи дечје ликовно и примењено стваралаштво, а са друге, да  
деци (предшколског и основношколског узраста) и младима (средњошколцима и 
студентима) приближи ликовну културу, примерима добре праксе (изложбе 
професионалаца из домена ликовне и примењене уметности), у циљу развијања 
визуелне писмености. Такве изложбе су увек праћене богатим едукативно-
радионичарским програмом. 

  
- 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. 

 
- 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 
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Концепција и реализација: Лидија Сеничар, историчар уметности, уредник ликовних програма 
ДКЦБ 

 
 

• 2019 – УНЕСKO  је прогласио  Међународном годином аутохтоних језика 
 

Поводом тога, планиран је програм са изложбама и пратећим програмом (разговори са 
кустосима, научницима различитих вокација, креативне радионице) намењен деци и 
младима.  
С обзиром да се ове године обележава тачно пола века постојања јединствене дечје 
манифестације „Радост Европе“ , цела година ће бити у знаку „Речника пријатељства“. 
Ликовни језик као јединствено средство комуникације отвара широке могућности. 
Планирана је сарадња са: 
− Заводом за проучавање културног развитка  
− УЛУПУДС-ом  
− Центром за промоцију науке (потписан је дугорочни протокол о сарадњи)  
− Центром 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 и атељеа за примењену уметност 

 
Излагање ликовних радова и радова примењене уметности свих полазника оба атељеа, на 
годишњем нивоу, од изузетног је значаја за ДКЦБ, родитеље, стручну јавност и саме 
педагоге. То је уједно и промоција Ликовног атељеа и Атељеа за примењену уметност ДКЦБ 
Оба атељеа имају изузетно дугу традицију у успешном раду са децом и младима. 
Ликовни атеље Дечјег културног центра Београд основан је давне 1956. године при 
тадашњем Дому пионира који се налазио у Кнез Михаиловој 9. 
Ради се у складу са психофизичким узрасним могућностима полазника, јер им се на тај начин 
помаже у свесном откривању структуралних вредности у природи, науци и уметности у циљу 
развијања материјалне и духовне културе. 
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: Александра Грбовић, Катарина Булајић Павловић, Лидија Сеничар  
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

• Израстање 
 

Ауторски концепт изложбе уредника ликовних програма.  Реч је о самосталној изложби 
одређеног аутора који поседује изванредне ликовне и креативне способности. 
Изложба 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. 

 
 

• Годишње изложбе уметничких школа 
 
Ове године је планирано да једна од школа излаже: 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 конкурс Стрип – КАИШ 

 
Стрип конкурс ДКЦБ у форми каиша (кратка 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.  
Планирано је да конкурс буде међународни (већ две године је  за децу и младе узраста од 5 
до 18 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 
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студентима омогући да се повежу са еминентним стрип ауторима како би што креативније 
савладали тајне девете уметности. 
У сарадњи са Удружењем стрипских уметника Србије, Центром за уметност стрипа и 
образовним установама Београда 
 
Рализатори: Зоран Михаиловић, Милета Милорадовић, Владимир Весовић, Лидија Сеничар и 
Зоран Стефановић. 
  
 
• Формирање истраживачког архива за ликовно и примењено дечје 

стваралаштво  
 

Архив у свом фундусу сакупља, чува и излаже строго селектоване дечје ликовне радове из 
земље и иностранства, као и радове из Ликовног атељеа и   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. 
  

 
• 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 интерактивне 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, Невена 
Поповић, Катарина Булајић Павловић. 
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• Међународни ликовни конкурс „Радост Европе“ 
 

Ликовни конкурс „Радост Европе” је такмичарског карактера. Временом је конкурс прерастао 
границе Европе, објединивши децу и младе из целог света, а Дечји културни центар Београд 
добио је на тај начин богат фундус ликовних радова који носе у себи непроцењиве ликовне 
вредности из разноврсних културних средина. Снага дечјег ликовног израза је опште позната 
и крије у себи велику лепоту непосредне истине, која је насушно потребна савременој 
цивилизацији. Све је више ликовних атељеа по свету који раде искључиво са децом. 
Све је више ликовних педагога и васпитача који се труде да не бомбардују дечја чула и ум, 
већ да створе простор за унутрашњи живот деце, где ће она да маштају, креирарају, стварају, 
у одсуству менталне буке. Ликовна креативност код деце је естетски догађај у коме је 
оваплоћена емоционално-когнитивна компонента, умотана у замршено клупко многобројних 
емоција. 
Из године у годину, награђени радови сведоче о аутентичности визуелне културе детињства, 
развијајући сензибилитет како публике, тако и стручне јавности за овај облик ликовног 
израза. На наградном ликовном конкурсу награђују се радови деце узраста од четири до 
осамнаест година у пет старосних категорија. Најбољи дечји радови своје место налазе и на 
пригодној поштанској марки „Радост Европе”. 
Припрема, организација и реализација: Лидија Сеничар. 

 
 

• Пројекат дигитализације Међународног сусрета деце Европе - “Радост Европе” 
 

Вишегодишњи пројекат прикупљања, архивирања, дигитализовања и виртуелног 
представљања обрађеног материјала који је везан за живот највеће и најстарије 
манифестације дечјег стваралаштва код нас, установљене 1969. године. Оснивач и 
покровитељ Међународног сусрета деце Европе је Градска управа града Београда, а 
извршни продуцент је Дечји културни центар Београд.  
Дигиталну базу чиниће: фотографије, поштанске марке, документа, каталози, новински 
исечци, видео снимци. Садржај ће бити представљен двојезично: на српском (ћирилици и 
латиници)  и енглеском. 
Прошле године је започето са радом. 
Рад на дигитализацији ће обухватити неколико целина:  
 
1. Визуелни идентитет манифестације кроз време (промотивни штампани материјали)  
Биће обрађени плакати, каталози и сви штампани материјали од почетка манифестације; 
 
2. Медијска слика манифестације кроз време – шта се у којим друштвеним околностима 
потенцирало у медијима као вредност. Боравак деце у београдским породицама биће 
обрађиван кроз писма, документе, новинске исечке, видео и аудио записе...  
 
3. Гала концерт, као централни догађај који се преноси уживо на РТС (где се виде 
различити приступи дечјем сценском стваралаштву када су различите земље у питању).  Као 
круна свега организује се и Свечани концерт у Сава Центру који преноси РТС, шаљући у свет 
слику радости дружења деце Европе у Београду и Србији. Програм Свечаног концерта прати 
3500 посетилаца у Сава центру и више стотина хиљада гледалаца путем ТВ преноса. 
Концерт у Сава Центру подразумева ангажовање креативног тима: редитеља, глумаца, 
аниматора, дизајнера звука и светла и сл. Свечани концерт „Радости Европе“ одржава се 
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увек 5. октобра. Гледаоци имају прилику да уживају у најразличитијим врстама сценских 
наступа земаља учесница, али и  да на једном месту сагледају потпуно различите приступе у 
раду са децом од најтрадиционалнијих до савремених. 
 
4. Представљање богате збирке стручно жирираних дечјих ликовних радова из више од 
50 земаља широм света (од 1998 до 2018). На међународни ликовни конкурс сваке године 
пристигне више хиљада радова деце из читавог света. Стручни жири Међународног ликовног 
конкурса Радости Европе прави избор најбољих радова и рангирање по уметничком 
квалитету. Најуспешнији радови се излажу у Галерији Дечјег културног центра Београд, а 
најбољи међу њима се награђују. Ове године се навршава тачно двадесет година 
Међународног ликовног конкурса који је прерастао границе Европе и објединио децу и младе 
из целог света од 4 до 18 година. Ова изузетно богата колекција ликовног стваралаштва 
сведочи у прилог теорији да је са гледишта дубинске психологије и модерног схватања 
уметности дечје ликовно стваралаштво уочено и признато као права стваралачка вредност. 
Са друге стране процес ликовног изражавања подразумева мисаону и доживљајну прераду 
искустава који са своје стране доприносе менталном и општем развоју детета. 
 
5. Архивска документација која је до сада сачувана (Карневал, Изложба радова са 
међународног ликовног конкурса, Сусрети пријатељства, Спортско-рекреативни дан, Гала  
концерт). 

 
Врсте активности и начин реализације на пројекту: 
 

- Истраживање, прикупљање, селектовање документационе грађе целокупне манифестације 
(документа, фотографије, новински текстови, писма, разгледнице, архивска документа, 
преписке, одлуке, штампана издања, каталози, књиге...) и прелиминарна обрада; 

- Истраживање у архивима Београда, Србије и Југославије и Народној библиотеци Србије, 
Библиотеци града Београда, архиве новинских кућа (Борба - Вечерње новости, Политика, 
Радио Београд, дечји часописи); 

- Скенирање документарног материјала, телекинирање и гребовање видео материјала 
- Фотографисање дечјих ликовних радова (стручно селектовани ликовни радови с 

Међународног ликовног конкурса од 1998 до 2018); 
- Прикупљање филателистичких збирки посвећених Манифестацији „Радост Европе“ (коверат 

првог дана, вињета, марке);  
- Обрада фотографија и конвертовање; 
- Прикупљање, обрада и конвертовање видео материјала везаних за завршни Гала концерт; 
- Прикупљање пратећих документарних видео материјала и видео архиве; 
- Савремена монтажа и постпродукција одабраног видео и аудио-видео материјала; 
- Савремени текстови којима се објашњава дигитализовани материјал; 
- Превод на енглески; 
- Уређивање, припрема, израда, дизајн и продукција веб сајта Радост Европе; 
- Презентација пројекта (продукција новог видео материјала, електронска графичка обрада и 

израда анимација за видео материјал). 
Концепција и реализација: Невена Поповић, Зоран Михаиловић, Драгослав Михајловић, 
Стефан Божичевић, Ивана Табори, Лидија Сеничар 
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  4. КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ / ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ 
 
 
• Музејска дидактика  -  Историјски забавник 
 

Сврха програма : 
 
 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 и природним добрима,као и 

индустријском наслеђу 
 

Догађаји из прошлости и њихови протагонисти представљју се на интерактиван и забаван 
начин. Актери појединих тематских целина у улози историјских личности или књижевних 
ликова заједно са децом реконструишу сценарије из прошлости и извлаче из заборава далеке 
светове заустављене у времену. На тај начин сваки простор (тврђава, парк, музеј,књижара, 
старо језгро града...) може да се претвори у „сцену“ и да постане „жива историјска читанка“. 
Уредник програма: Снежана Станковић, стручни сарадник за едукативне програме. 

 
 

•             Скривени Београд 
 

Предавањима која нуде информације о амбијенталним целинама и њиховим културним, 
историјским, уметничким и другим садржајима пробудила би се код деце жеља за знањем, 
обилазак појединих локација организовао би се ради очигледнијег упознавања деце са 
предметом рада. 
Креативне и едукативне радионице би омогућиле деци да креирају сопствени приступ 
обрађеним темама, исказан  различитим медијима. Креирањем прилога за сајт би се 
заокружио истраживачки рад деце.  
Циљ програма је подизање нивоа знања деце о Београду и његовим потенцијалима који се 
крију у слојевима историје уз критичко посматрање окружења, развијање осетљивости за 
сагледавање Београда као простора различитих утицаја (природних, културних, 
 друштвених ...), развијање перцепције за све што је лепо у њиховом окружењу, а што је 
саставни део културног пејзажа и развијање тимског рада. 
Уредник програма: Снежана Станковић, стручни сарадник за едукативне програме. 

 
 
 
 
 



18 
 

• Београд кроз векове 
 

Сврха програма је едукација деце из области завичајне историје и представљање културног 
наслеђа Београда деци и младима.  
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 

Уредник програма: Снежана Станковић, стручни сарадник за едукативне програме. 
 
 

• Има ли змаја у тврђави? 
 
Сврха програма је едукација деце из области завичајне историје.  
Представљање културног наслеђа Београда и епохе деспота Стефана Лазаревића деци 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 помоћи ће 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“.  
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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. 
 

 
•             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 

Реализација: Снежана Станковић, аутор и координатор са креативним тимом сарадника- 
коаутора програма. 
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• Култура сећања: трагови у времену 
 
Култура сећања је веома важан сегмент сваке културе, па и српске.     
Сврха програма је едукација деце из области историје, историје уметности, књижевности, 
филма и 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. 
Циљ програма је подизање нивоа свести деце о културном идентитету, а ради што 
објективнијег утврђивања улоге културе сопственог народа у општим цивилизацијским 
токовима.  
Уредник програма: Снежана Станковић, стручни сарадник за едукативне програме. 

                 
 

•            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 
 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. 
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•             Тајна бакине шкриње 
 

Драмско-едукативна интерпретација обичаја и културе који су били карактеристични за 
Србију на прелазу из 19. у 20. век. У сусрету са ликовима који симболишу прошлост - баба 
Мара и деда Сима и њиховим унуцима као представницима савремене епохе публика 
упознаје свакодневни живот једне београдске породице, обичаје приликом просидбе и 
венчања, позивања на славу, некадашњи градски стил одевања, начин осветљавања 
простора за становање, као и старе занате (терзија, абаџија, кујунџија, вуновлачар, воскар, 
татарин-поштар, патролџија). Бака, деда и њихови унуци сређујући таван проналазе разне 
успомене и предмете које су некада користили њихови преци (либаде, шкрињу, ћилим, 
мастионицу и перо, машину за писање, чирак, свећњак, петролеј лампу, ибрик, џезву) о чијим 
вредностима и намени разговарају с гледаоцима.  Уронивши у дух минуле епохе, публика 
открива  породичне успомене и тајну која  се крије у бакиној шкрињи.    
У другом делу програма – игроказу деца износе утиске о представи и надмећу се у квизу. 
Адаптација сценарија и режија - Снежана Бећаревић.  
Улоге: бака Мара – Снежана Бећаревић, деда Сима - Гојко Балетић, унук – Лазар Дубовац, 
унука - Мина Ненадовић. 
Уредник: Снежана Станковић, стручни сарадник за едукативне програме. 
 

 
•            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.  
Ауторски тим: 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, стручни сарадник за едукативне програме. 
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• Средњовековни Београд 
 

У едукативном програму којим се на интерактиван и забаван начин оживљава историја и 
културно наслеђе Београда у време деспота Стефана Лазаревића, деца ће срести нараторе 
који представљају ликове из прошлости. Они ће их вратити у њима непознати средњи век 
тако да ће моћи да сагледају Београд као важан културни, образовни и трговачки центар, 
доживеће деспотов двор као место у којем живи владар са властелом и особљем које 
обавља јавне функције. 
Програм почиње излагањем Марка Алексића, историчара и археолога „Епоха деспота 
Стефана Лазаревића“. Кроз историјску причу о деспоту Стефану Лазаревићу биће 
представљена археологија и начин како она разоткрива и оживљава ову епоху.  
После предавања деца учествују у игроказу „Културни успон Србије“ у коме откривају четири 
историјске личности (Кнегиња Милица, Константин Филозоф, управитељ школе, деспотов 
биограф, Радослав певач, Војвода Војин, заповедник тврђаве) које их својом причом и игром 
уводе у различите сегменте живота на српском двору тог времена (обичаји и начин опхођења 
на двору, школовање деце, културни процват, одбрана града, витешки турнири). 
У трећем сегменту програма, церемонијално се најављује долазак деспота Стефана 
Лазаревића који ће похвалити све учеснике, прогласити их Витезовима реда знања и уручити 
им Даровне повеље о привилегији даљег образовања у Ресавској школи. 
Реализација: Снежана Станковић, аутор и координатор са креативним тимом 
сарадника-коаутора програма. 

 
 

• 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 
сарадњи са Галеријом ДКЦБ-а као пратећи програм међународних изложби. 
Партнери су амбасаде земаља са којима ДКЦБ има сарадњу. 
 Циљ програма је презентација мисије манифестације Радост Европе током целе школске 
године, популаризација програма Галерије ДКЦБ, развиjaње  сензибилности за друге културе 
и толеранцијe на различитост. 

     Реализатор: Весна Крњаић Митровић, стручни сарадник за културно-образовне програме. 
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• 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, да  се упознају  са    занимањима: хемијско-технолошки техничар, 
техничар за заштиту животне средине,техничар за индустријску фармацеутику,техничар за 
биотехнологије, хемијски лаборант, пекар, месар, као и да се упознају са еколошким 
пројектима које се реализују у оквиру ове школе. 
 
 
• Дечји клуб ОРКИЦА 

 
У Дечјем клубу ОРКИЦА  деца ће  научити  како да помогну животињама и заштите природу. 
Кроз игру и дружење, у радионицама, акцијама и на излетима, деца ће  истраживати  и учити  
о домаћим и дивљим животињама и природи , а заједно са едукаторима  спроводиће  акције 
помоћи животињама. 
Радионице су намењене деци узраста од 6 до 12 година, а одржаваће се сваког четвртка. 
Реализатор: Ана Динић, стручни сарадник организације за заштиту и добробит животиња 
ОРКА. 
Координатор: Весна Крњаић Митровић 
 
 

• II КОНКУРС ЗА ОДЕЉЕНСКИ ПРОЈЕКАТ „ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 100 ГОДИНА ОД 
ОСЛОБОЂЕЊА БЕОГРАДА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ“ 

Инспирисани изванредним ефектима  првог конкурса, у 2019. години ћемо расписати  II 
Kонкурс за најбољи пример наставне праксе у примени пројектне наставе. 

Конкурс је намењен одељењским заједницама од I до VIII разреда београдских основних 
школа. 

Пројекти ће се односити на наставну или ваннаставну тему једног наставног предмета, а 
такође могу бити и интердисциплинарни.  

Обухватиће све облике дечјег стваралаштва (литерарно стваралаштво, музика, драма, 
ликовна и примењена уметност, уметност перформанса, аудио-визуелне презентације и сл.). 
Циљ пројекта је да се ђаци активно укључе и повежу на нивоу школе како би обележили овај 
значајан историјски датум, али и да наставници креирају нова наставна средства и користе 
савремене технологије. 
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Одељењске заједнице ће бити  у обавези да у сарадњи са својим менторима презентују 
резултате  пројеката на нивоу школе првог школског часа 1. новембра 2019. године, на дан 
када је ослобођен Београд у Првом светском рату.  

Председница жирија: др Габријела Грујић, помоћник министра за  дуално и предузетничко 
образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја.   

 
• Академија малих генија ТЕСЛА ГЕНИУС 
 
Радионица – Играоница ТЕСЛА ГЕНИУС направљена по иновативној методи заснованој на 
техникама Николе Тесле. Циљ радионице је да деца развију своје психофизичке способности 
и капацитете, као и да унапреде начин размишљања усвајањем правилних техника памћења, 
погађања, сагледавања, перцепције, комуникације, једном речју: умовања. Учесници 
радионица су деца од 8 до 12 година. 
 
 
• Дечји биоскоп Трезор 

 
У оквиру Дана европске баштине, биће организован Дечји биоскоп Трезор, у коме ће се 
приказивати некадашњи драмски и филмски ТВ серијали  чији су протагонисти лутке. 
Луткарство је врста сценске уметности, у којој глумци користе лутке. Али лутака нема без 
полетне енергије из детињства и љубави према луткама. Та љубав се временом, како деца 
одрастају, трансформише у љубав према новој деци. 
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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 за даљи развој кориснији начин. Програм је намењен млађим 
адолесцентима (од 12 до 16 година), а састоји се од низа трибина и радионица које 
обухватају 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 састоје се од разговора са стручњацима из одређене 
области, a додатни подстицај за разговор су драмске минијатуре и импровизације на 
одређену тему, које изводе полазници Студија глуме и културе говора, који води Миња 
Филиповић, дипломирана глумица. Публика је у могућности да интервенише и коментарише 
приказане ситуације, коришћењем елемената психодраме и форум театра. 
Ауторски тим: Весна Крњаић Митровић, дипл.психолог и стручни сарадник за културно-
образовне програме и Ивана Табори Обрадовић, дипл.психолог и уредник сценских 
програма. 
 

• Дрaмскa читaoницa  

Драмска читаоница нуди нoви приступ књижeвним дeлимa, чиjи сaдржajи,  дух и eстeтикa 
нису увeк лaкo дoступни сaврeмeнoм дeтeту. Прeмдa тeмeљeн нa спoнтaнoj игри, тoк 
рaдиoницe je психoдрaмски вoђeн, штo уз примeну oдгoвaрajућих тeхникa, oмoгућуje 
искуствeнo пoвeзивaњe сa умeтничким свeтoм и пoдстицaj зa рaзмишљaњe и oткривaњe 
њeгoвих дубљих знaчeњa. 

Психoдрaмa примeњeнa у eдукaтивнe сврхe пoклaњa пaжњу eмoциoнaлнoм свeту учeникa 
(кoликo и ликoвa) вишe нeгo билo кojи други клaсични oбрaзoвни мeтoд, пружajући им 
бeзбeдaн прoстoр умeтничкe фикциje дa сe у њeму нeспутaнo и бeз oсудe, крoз дaтe ликoвe и 
ситуaциje, бaвe личним eмoциoнaлним сaдржajимa. 
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Реализатор: Гoрдaнa Maрић Лaлoвић, психoдрaмски психoтeрaпeут, групни aнaлитичaр и 
трeнeр-eдукaтoр.  

Координатор: Весна Крњаић Митровић, психолог. 

 
• Дигитална култура и писменост 

 
Интерактивна трибина за средњошколце: „Онлaјн репутација и њен утицај на професионалну 
будућност младих“. 
 
Уторак 5.март 2019. године, Црвена сала. 
 
Циљ трибине је да се млади подстакну да критички размишљају о садржајима које објавиљују 
на мрежи и да постану свесни тога да све то годинама остаје доступно јавности. За коју 
годину ће ти исти средњошколци морати да траже посао, пријављују се за волонтирања и 
пројекте у иностранству и кроз примере из стварног живота им треба показати како су 
непромишљени поступци на интернету многе људе коштали запослења и каријере. 
На трибини ће гостовати експерти из области као што су људски ресурси и интернет 
комуникација, који би посведочили о томе како нешто што младима може да делује као 
безазлена размена у кругу вршњака може да  има дугорочне последице у њиховом животу. 
 
Говорници на трибини ће бити: 
Милош Петровић, веб предузетник и блогер  
Ана Мриковић, директорка Института за дигиталне комуникације  
Др Зорана Милићевић, Саветник за образовање Удружења „Културис“ 
 
Модератор трибине: Далибор Стојановић. 

 

6. ДАНИ ИГРЕ – Програми за распуст 
 
 

• 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. 
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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 креативним 
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. 
Концепција и реализација: Елена Ковачевић, сарадник за уметничку игру, Драгана 
Станисављевић, балетски педагог и Ивана Табори Обрадовић, уредник сценских програма. 

 
 

• 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 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. 
Концепција и реализација: 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. 
Координатор: Снежана Станковић. 
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• 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. 
 
 
• 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 примењивати ликовно искуство. 
"Писма света" представља културолошки моменат где ће се упознати за разним културама 
света. Рад је индивидуалан у групи. Предавања су практична. 
Реализатори: Лидија Сеничар, уредник ликовних програма и Силвана Ручнов, калиграф. 
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III   МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ДЕЦЕ ЕВРОПЕ - РАДОСТ ЕВРОПЕ 
 

 
•              АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА - ПОЛА ВЕКА ОД ОСНИВАЊА 

МЕЂУНАРОДНОГ СУСРЕТА ДЕЦЕ ЕВРОПЕ „РАДОСТ ЕВРОПЕ“ 

Током целе 2019. године специјалним догађајима Дечји културни центар Београд обележаваће 
годину јубилеја.  

 
У фебруару 2019. године биће организована презентација интернет поставке 
дигитализованог метеријала манифестације Радост Европе, чију реализацију је подржало 
Министарство културе и информисања Републике Србије. Овим догађајем биће уједно 
најављена и година јубилеја – пола века од оснивања Међународног сусрета деце Европе – 
Радост Европе.  
 
Почетком године, у фебруару, биће објављени и резултати литерарног конкурса на тему 
„Радост је...“. Своје одговоре у форми слогана даваће ученици основних школа из Београда и 
Србије. Одабрани одговори биће штампани у форми брошуре, а илустрације ће радити 
полазници Школе стрипа и карикатуре Дечјег културног центра Београд.  
 
У марту 2019. године планирано је окупљање директора и наставника школа домаћина, са 
циљем да се сарадња са школама унапреди, допуни и развија. Након иницијалног окупљања 
уследиле би интерактивне радионице „50 година радости“ које би се реализоване по школама 
у априлу и мају. Деци би се пружила прилика да учествују у промотивним радионичарским 
активностима из области ликовне и примењене уметности, квизовима и анимацијама и да се 
кроз презентацију детаљније упознају са манифестацијом.   
Израда мурала на зидовима четири основне школе, значајне за манифестацију, по 
одабраним награђеним радовима са Међународног ликовног конкурса Радост Европе 
планирана је за почетак јуна. Мурали ће бити представљени јавности кроз догађаје посебно 
организоване тим поводом. Мурале изводи сарадник ДКЦБ Милош Ђуран, мастер примењени 
уметник, са својим одабраним тимом,  уредник: Лидија Сеничар, уредник ликовних програма. 
 
У Дечјем културном центру Београд и вероватно у Галерији РТС-а у септембру биће 
организована изложба фотографа Бранка Јовановића, као и избор ликовних радова у 
последњих 20 година трајања манифестације (организација и реализација изложбе, Лидија 
Сеничар, уредник ликовних програма)  Бранко Јовановић више од 10 година прати 
манифестацију „Радост Европе“. Његове фотографије су карактеристичне по изражајним 
портретима деце учесника. Идеја je да ова изложба након отварања у ДКЦБ, буде постављена 
и у Скупштини града, али и у Народној скупштини током дечјег дана Недеље 
парламентаризма, као и на другим атрактивним локацијама (приватни културни центри, дечја 
позоришта и сл). Саму изложбу употпуниће и медаљони Радости Европе из претходних 
година, спотови и анимације, као и сувенири које ће грађани / некадашњи учесници моћи да 
доносе. Био би организован и разговор о манифестацији тј. трибина која би окупила стручну 
јавност, учеснике и све заинтересоване, која би за тему имала Културну дипломатију на 
примеру Радости Европе. 
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Монографија поводом 50 година од оснивања манифестације Радост Европе биће прво 
штампано издање који ће објединити све значајне податке везане за саму манифестацију. 
Од околности и повода њеног оснивања, значаја који је кроз време имала, појмова који су били 
њена полазна основа, људи који су учествовали у њеном стварању и развијању, програма и 
учесника, али и улоге коју данас има у животима деце и шире друштвене заједнице. 
Ова монографија значајна је и као сведочанство једног времена, које се кроз културу и културу 
за децу увек прожима. Презентација монографије планирана је за новембар 2019. године. 
 
 
 
• МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ДЕЦЕ ЕВРОПЕ - РАДОСТ ЕВРОПЕ 2019 

 
50. Међународни традиционални сусрет деце Европе „Радост Европе“ одржаће се у Београду 
од 2. до 5. октобра 2019. године. Поводом јубилеја позиви ће бити упућени директно 
одабраним најбољим групама, које су последњих 15 година већ учествовале на 
манифестацији „Радост Европе“ и оствариле завидан извођачки и уметнички ниво. 
Право учешћа имају уметничке школе, културни центри, дечји ансамбли, студији и слично. 
Сценски наступ којим се учесници представљају може бити играчки (класична, 
традиционална, џез и савремена игра…), музички (вокална група или хор), али и  
мултимедијалног карактера. 
„Радост Европе“ биће посвећена прослави јубилеја манифестације, са нагласком на значају  
који је ова манифестација имала кроз историју и који има данас.   
 
 Основне програмске целине манифестације су : 
 

1. КАРНЕВАЛ и ОТВАРАЊЕ - свечани дефиле костимираних учесника манифестације кроз 
центар града који ће бити у знаку прославе и рођендана и програм Отварања; 
 

2. 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); 
 

3. ГАЛА КОНЦЕРТ- у Сава Центру (групе изводе програм, у трајању до 3 минута). Током 
Гала концерта биће емитован кратки филм о госпођи Донки Шпичек, као и филм о 
најзначајнијим моментима у развоју манифестације. Сам програм биће отворен наступом 
у којем ће учествовати велики број деце, играча и певача, а концерт ће се завршити 
масовном кореографијом свих учесника на химну манифестације. Гала концерт поводом 
јубилеја биће значајно унапређен у техничком смислу, али и када је сценографија у 
питању. 
 

4. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ дан  
 
5. ИЗЛОЖБА НАГРАЂЕНИХ РАДОВА 21. МЕЂУНАРОДНОГ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА 
"РАДОСТ ЕВРОПЕ" - у Галерији Дечјег културног центра Београд. 

 
Уредник и координатор: Ивана Табори Обрадовић, уредник сценских програма. 
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IV  МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ФЕСТИВАЛИ 
 
 

1. С В Е С Р П С К И    Д Е Ч Ј И    С А Б О Р 
 

Под покровитељством Председника Републике Србије, Дечји културни центар Београд 
организује и Министарство спољних послова – Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у 
региону реализују пројекат „Свесрпски дечји сабор“ са идејом развијања осећања 
припадности матици земљи код деце у расејању. 
 
Циљ пројекта је да деца из региона и дијаспоре заволе земљу свог порекла, да науче и 
проговоре српски језик, упознају знаменитости Србије, културне тековине и историју.  
 
У време када се национални и културни идентитет маргинализује, очување и неговање 
правих вредности, културне баштине и одржавање трајних веза са домовином, од кључног су 
значаја за нашу децу у дијаспори. 
 
Језик, као један од основних конститутивних елемената народа, уједно је и оруђе националне 
културе и средство повезивања свих припадника тог народа. "Језик је кућа народа" написала 
је умна Исидора Секулић. Језик подразумева и писмо, а ћирилица је једно од најсавршенијих 
и графички најлепших писама на свету и зато је треба  као највећи драгуљ чувати. 
 
Историјско сећање и памћење омогућава успостављање свести о националној припадности и 
развија се од детињства. 
Народна песма, фолклор, ношња... такође су део нашег културног изражавања у ширем 
смислу. 
Свесрпски дечји сабор промовише управо ове темеље српског националног бића и по томе 
је јединствен у Републици Србији. 
 
Боравећи у земљи-матици и дружећи се са својим вршњацима, деца из дијаспоре постаће 
најбољи и аутентићни промотери наше националне историје, културе и традиције. 
 
Након Свечаног пријема у Председништву којим ће се обележити почетак манифестације и 
Дан Ћирила и Методија 24. маја, планиран је обилазак Калемегдана, центра Београда, 
Народног музеја и Храма Светог Саве, као и посета ОKЦ „Вук Караџић“ у Тршићу и различите 
радионице инспирисане традицијом и културом наше земље. 
 
Свесрпски дечји сабор одржаће се од 23. до 28. маја и окупиће око 80 деце узраста од 10 до 
14 година. Боравећи у породицама ученика београдских основних школа учесници ће 
развијати пријатељства и поделити позитивна искуства са својим вршњацима из Београда.  
У пројекту ће ове године учествовати ученици који су се истакли у литерарним, драмским 
секцијама, говорништву или такмичењима из историје из Републике Српске, Македоније, 
Данске, Немачке, Аустрије и Швајцарске. 
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2. Градско такмичење музичких секција основних школа Београда 
Дечје музичке свечаности - ДЕМУС 2019. 

 
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 49 година и реализује  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 диплома 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: деца узраста од 7 до 15 година. 

        Период реализације: од фебруара до маја месеца 2019. године 
Координатор и музички уредник ДЕМУС-а: проф. Мирјана Миличић Прокић, дипломирани 
музички педагог.   

 
 

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. 

Фестивал је уједно и прилика да се различити хорови сусретну на једном месту и покажу у 
ком су музичком правцу најбољи, јер многи ансамбли немају могућност да јавно музицирају. 

Тежња  догађаја је да из шаренила звука и мелодија деца изађу задовољна, пуна лепих 
утисака и понесу ФЕДЕХО као незаборавно искуство. Зато је број награда које се додељују 
већи, а дисциплине које се оцењују су прилагођене хоровима који ће се пријавити. 
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Учесници фестивала имаће прилику да уз забаву и упознавање са својим вршњацима, једни 
другима презентују свој таленат, упореде музичка достигнућа и покажу се у музичком жанру у 
ком су најбољи. 

Циљ фестивала је афирмисање дечје хорске музике, сценског музичког извођења и 
популарисање хорске музике као део нашег културног наслеђа. ФЕДЕХО је огроман подстрек 
свим музичким педагозима и хоровођама, да покажу свој рад и упореде га са радом својих 
колега. 

Најбољи хор, по мишљењу стручног жирија, представљаће Србију на једном од концерата 
међународне манифестације деце Европе „Радост Европе''. Поред награде за најбољи хор, 
прогласиће се  најбољи диригент фестивала, најбољи музичко-сценски наступ, као и најбоље 
изведене композиције различитих жанрова по оцени стручног жирија, кога чине три 
представника еминентних музичара из Србије. 

Дечји жири састављен од деце их околних београдских школа проглашава добитника 
Награде жирија публике. 
Фестивал је у међувремену попримио и међународни карактер јер  учествују хорови и из 
окружења (Р. Српска, Р. Хрватска). 
Током фестивала Дечји културни центар Београд посети око 1500 деце. 
Уредник: мр Невена Ивановић, дирегент Хора Дечјег културног центра Београд 
 
 

4. 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 2016. године и да је у 
континуитету развија сваке године у априлу.  
 
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 
Уметнички директор: Леонтина Вукомановић 
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5. ДЕЧЈА ПЛЕСНА СЦЕНА – „ПЛЕСНИ СУСРЕТИ“ 
 

Плесни сусрети организују се сваке године, 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. 
Више од 25 балетских и плесних студија (са територије града Београда, околине и 
различитих градова из Србије) и око 1000 деце представља свој рад у ДКЦБ. 
Програм се реализује у два годишња циклуса који подразумевају 6 плесних концерата. 
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. 2019. године. 
Уредник: Ивана Табори Обрадовић, уредник сценских програма. 

 
 
 

6. КИДИКЕМ - Национални фестивал дечјег видео клипа 
 

Дечји културни центар Београд организује конкурс за четврти Национални фестивал дечјег 
видео клипа КИДИКЕМ. На конкурсу могу учествовати деца и млади узраста од 9 до 16 
година са својим ауторским филмовима кратке форме (видео клиповима у трајању од три 
минута. 
 
Овогодишња тема је „ПРОБУДИ СВОЈЕ СНОВЕ“ , а рок за предају радова је 1. фебруар. 
Фестивал ће бити одржан 2. марта 2019. године. 
 
Идеја 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 ће оцењиваати стручни жири, али ће у 
обзир бити узет и број прегледа филма на Youtube каналу ДКЦБ. Ауторе најбоље пласираних 
видео клипова очекују вредне награде спонзора фестивала. 
 
Уредник: Марија Милановић Лазаревски, редитељ анимираног филма. 
Сарадници на пројекту: Никола Мајдак, редитељ и сниматељ, Ива Ћирић, редитељ и сликар, 
Иван Михаиловић, глумац, Александра Грбовић, керамичар и мр Катарина Булајић Павловић, 
сликар. 
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7. ФЕДЕМУС- Фестивал „Деца композитори“ 
 

Дечји културни центар Београд ће по 24. пут организовати, као извршни продуцент, 
Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори“, једину републичку 
музичку манифестацију која промовише дечје музичко стваралаштво и стваралаштво младих. 
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 пристигне више стотина композиција из преко шездесет градова и места из 
Србије. Фестивал  „Деца композитори“ окупља око 2.000 деце, ученика основних школа из 
целе Србије,  а у завршним програмима учествује око 200 деце.  
Манифестација се реализује на нивоу школског, регионалног и републичког такмичења. 
  

8. БЕОГРАДСКА ЗИМА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД 

У сусрет новогодишњим и божићним празницима Дечји културни центар Београд у оквиру 
манифестације „Београдска зима”, коју организује Градска управа града Београда, 
организоваће праву забаву за децу и њихове родитеље. Током децембра и јануара публика 
ће моћи да види музичко-сценске програме и учествује у уметничким радионицама. 

 

9. ГЛУМИЈАДА је међународни фестивал ревијалног карактера на коме се представљају школе 
глуме за децу од 5 до 19 година из Србије и региона. Посебан акценат се ставља на учешће 
посетилаца у радионицама које воде домаћи и страни стручњаци из света театра, телевизије 
и филма. Својим програмом, фестивал је усмерен на развијање креативног размишљања и 
вештине комуникације код деце и младих, као и на побуђивање интересовања за позориште 
и књижевност код свих узраста. Због свега тога, улаз на све представе и радионице током 3 
дана трајања фестивала је бесплатан. Ове године, фетивал „Глумијада“ реализоваће се 
током марта 2019. године. 

 

 

  

 

 

 

 



36 
 

V МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 
 

− Чланови Енглеске драмске позоришне радионице узеће учешће на Фестивалу европских 
англофонских позоришних друштава (FESTIVAL OF EUROPEAN ANGLOPHONE THEATRICAL 
SOCIETIES – FEATS 2019), такмичењу на коме учествују европске аматерске драмске групе 
које раде на енглеском језику. Фестивал се сваке године одржава у различитом граду, а ове 
године се одржава у Минхену. Гостовање на фестивалу планирано је током маја 2019.. 
године. 
 

− Mеђународни пројекат културне сарадње кофинасиран средствима Фонда Креативна Европа 
„МЛАДО ПОЗОРИШТЕ“ - Развијање импровизационог позоришта као новог приступа развоју 
младе публике у позоришној уметности“. Финални састанак партнера планиран је за април 
2019.године  у Љубљани, Словенија. 

− Планирано је гостовање Хора ДКЦБ у Бугарској, Аустрији и Румунији током 2019. године.  
 

− У плану је гостовање балетског студија на фестивалу у Берлину (Немачка). 
 

− Традиционална међународна сарадња са хором „Златно славејче“, Скопље, Македонија, 
реализоваће се у новембру месецу 2019. године. 
 

− Енглеска позоришна радионица ДКЦБ планира да реализује размену са омладинском 
позоришном трупом у Москви, Руска Федерација. Гостовање најстарије групе полазника 
БЕЛТ-а у Москви и заједничка драмска радионица са вршњацима из драмске групе при у 
Москви планирано је за април 2019. године. 
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VI ПРИОРИТЕТИ У 2019. ГОДИНИ 
 

Дечји културни центар Београд у 2019. 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.   
 
2019. година је од посебног значаја за ДКЦБ јер се у њој обележава редак јубилеј – 50 година 
од оснивања Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе“. Планиране су бројне 
активности тим поводом, а круна обележавања јубилеја биће штампање монографије, чија ће 
промоција бити у новембру 2019. 
 
У 2018. години на иницијативу директора Драгана Марића реализован је нови пројекат под 
називом „Свесрпски дечји сабор“, чији је носилац био Дечји културни центар Београд. 
Пројекат је усмерен према деци у расејању. Већина деце из дијаспоре дошла је по први пут у 
Србију, а кроз садржаје посебно припремљене за њих и смештање у породице ученика 
београдских основних школа, поред едукације, остварена је повезаност и осећање 
припадности   српском национу. 
Ове године Сабор ће се одржати под високим покровитељством Председника Републике 
Србије. 
 
ДКЦБ ће програмску активност  организовати 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  наставиће се интензивна сарадња са школама, сродним 
институцијама, удружењима и организацијама кроз различите музичко-сценске, 
радионичарске, ликовне и галеријске програме. 
 
И ове године ДКЦБ ће се укључити у Програме сталних културних манифестација (Дани 
Београда, Дани европске баштине, Ноћ музеја, Карневал бродова...)  и других институција чији 
је оснивач Град Београд.. 

 
Посебна пажња биће посвећена програмима за маргинализоване и осетљиве групе деце и 
младих. Инклузија је пут ка толеранцији, јер омогућава да свако дете добије подједнаку 
прилику да партиципира у програмима. Она је такође важна због тога што подстиче хумано 
понашање и развијање сензибилитета за различитост. 
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ДКЦБ уступа на коришћење свој простор по потреби институцијама, организацијама, 
удружењима, уметничким групама и студентима у складу са расположивим капацитетима. 
 
Током 2018. године Дечји културни центар Београд установио једно специјално признање – 
плакету „Златно сунце“, којом смо желели да скренемо пажњу јавности на предане 
појединце који се баве децом, вредно раде и стварају за децу. Додела плакета наставиће се и 
током 2019. године. 
 
Као и претходих година, током 2019. године Дечји културни центар Београд наставиће да 
развија интензивну међународну сарадњу. Крајем 2018. године, ДКЦБ је у сарадњи са 
партнерима из иностранства поднео апликацију на конкурсу Creative Europe зa 
суфинансирање пројекта YOUNG THEATRE ON THE MOVE, који представља наставак 
успешног међународног пројекта YOUNG THEATRE. 
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