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СЛОВО СЕБИ И ДРУГИМА 
или 

УМЕСТО ЕВАЛУАЦИЈЕ 
 
 

Поштовани и драги читаоче, 
 
 Речи и слике пред Вама направили смо пре свега због себе – да видимо  колико смо и шта 
све радили у години јубилеја. Ово је траг у времену о нашим напорима да одрастање у 
Београду буде испуњено садржајиама који настоје да превазиђу подразумеване циљеве у 
васпитању, едукацији,  креативности. Брижљивим и стручним напорима свих нас из ДКЦБ-а, 
искрено смо посвећени намери да сваки сусрет деце за који смо одговорни учинимо 
незаборавним доживљајем, оним лепим сећањем на детињство које се препричава деци и 
унуцима.  
 
 Себи смо поставили озбиљне циљеве сведене у једноставно начело да из године у годину 
унапређујемо квалитативно и квантитативно постојеће садржаје, али и да осмишљавамо нове 
и да тако у  свакој наредној години реализујемо више програма, садржаја, фестивала него што 
их је било у претходној и да, притом, подижемо стандарде. Недостатак људи надокнађујемо 
изузетним ентузијазмом и посвећеношћу због којих заборављамо на радно време и дане у 
недељи. Те две ососбине, нарочито ентузијазам, научили смо од својих корисника – деце 
Београда. А наша деца заслужују увек и од свих нас само најбоље.  
 
 Да бисмо и у наредној години остваривали своје амбициозне планове, али и дугорочну 
визију и мисију наше јединствене градске институције, очекујемо да нас и у будуће прате наши 
оснивачи, да нам, као и до сада дозволите нам да се надамо, и више него до сада, буду 
подршка и ослонац. Јер, ми и од себе самих увек тражимо више. 
 
 Нека нам је свима здрава и радосна, децом и смехом, успехом и напретком испуњена 
предстојећа Нова година. Па да заједно, као једна велика београдска породица, остваримо 
најважнији од свих циљева које као одговорни одрасли имамо – да наша деца расту у срећне 
људе. Боље од нас. 
                                          

Проф.мр Драган Цале Марић 
 

       Директор Дечјег културног центра Београд 
 
 
 
PS Телефон у мојој канцеларији звони. Јављају да је Дечји културни центар Београд добитник 
престижне Вукове награде. Радост и осмеси које делимо по радионицама и ходницима са 
најмлађима. Тако нам почиње 2018. година. Заслужена част и одговорност, одговорност пред 
нашом децом. Пред будућношћу.  
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1. КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 

1.1.  МУЗИЧКО–СЦЕНСКИ ПРОГРАМИ 
 
СВЕЧАНОСТИ  
 
Отварање реновиране сале Дечјег културног центра Београд   
Свечаним програмом у фебруару 2017. године отворена је реновирана Велика сала Дечјег културног 
центра Београд, која сада носи име по Донки Шпичек, која је свој живот посветила деци, а многе 
креативне тренутке провела баш на овом месту. У њену част и са жељом да се њено дело не 
заборави, а на иницијативу директора ДКЦБ проф. мр Драгана Марића и Управног одбора одабрано је 
ово име сале, са жељом да се следи пут који је Донка Шпичек започела. Захваљујући Граду Београду и 
компанији Лукоил, замењена су седишта, реновирана бина, подне облоге, расвета и прaтећа техника. 
Миња Субота, садашњи председник Управног одбора и Леонтина Вукомановић, помоћник директора за 
програмске делатности ДКЦБ, у име институције захвалили су се присутнима, министру културе 
Владану Вукосављевићу, градоначелнику Синиши Малом, заменику градоначелника Андреји 
Младеновићу, Ивони Јевтић, секретарки за културу, Драгици Николић, председници Савета „Радости 
Европе“, породици Донке Шпичек и многим другима што су својим доласком увеличали овај важан дан. 
У оквиру програма, поред Балетског студија и Хора ДКЦБ учествовали су Бода Нинковић, Невена 
Божовић, Бојана Стаменов, Леонтина Вукомановић, Лена Стаменковић и Марко Марковић.  
 

 

  
Програм поводом отварања реновиране сале ДКЦБ„Донка Шпичек“ 
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Свечана академија Дечјег културног центра Београд „65 ГОДИНА ЗА ДЕЦУ“ 
 
Свечаном академијом „65 година за децу“ Дечји културни центар Београд у априлу обележио је јубилеј 
у сали Донка Шпичек. Програм је отворио градоначелник Београда, Синиша Мали и  директор ДКЦБ, 
Драган Марић. У програму су учествовали Хор ДКЦБ и Симфонијета младих којим је дириговала 
Невена Ивановић. Уз подршку Леонтине Вукомановић и Миње Суботе, водитеља програма, изведене 
су нумере „Здравица – Химна Радости Европе“, „Деца су украс света“, „Ода радости“ и „Димничар“. 
Гости академије били су и дугогодишњи сарадници тадашњег Дома Пионира, Дејан Ђуровић, Деса 
Ђорђевић и Радослав Граић. 
 
Солиста Хора Чаролија, Дуња Јеличић наступила је са песмом из мјузикла за децу Дечјег културног 
центра Београд „Тесла и битка на Магнетном пољу“, а члан Студија за културу говора и глуме ДКЦБ, 
Вук Трнавац, рецитовао је стихове песме са литераног конкурса „Свако дете има крила“. Анђела 
Нинковић, добитница награде „Златна сирена“  и „Златан Вауда“ отпевала је нумеру „О caro mio“. 
Највећи аплауз добли су најмлађи учесници, деца из Балетског студија ДКЦБ који су извели 
кореграфију „Хабанера“. 

 

   
Свечана академија Дечјег културног центра Београд „65 ГОДИНА ЗА ДЕЦУ“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/04/jubilej-45.jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/04/jubilej-7.jpg
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ЈУБИЛЕЈИ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ 
 
Љубивоје Ршумовић прославио јубилеј – 60 година рада 
Љубивоје Ршумовић у априлу је у пуној и распеваној сали „Донка Шпичек“ заједно са својим 
пријатељима и малишанима из десет основних школа прославио 60 година рада. Публика је имала 
прилику да чује стихове, шаљиве приче, али и најлепше Ршумовићеве песме које су компоновали 
наши најзначајнији композитори. Уз музичку подршку Хора ДКЦБ и Хора Чаролија песме су отпевали 
његови  пријатељи и поштоваоци Биљана Крстић, Ивана Петерс, Инспектор Блажа, Александар 
Шапић, Зорана Павић, Виктор Савић, Бода Нинковић, Леонтина Вукомановић, Ирина Арсенијевић и 
Борка Томовић. Као своју највећу инспирацију песник је на сцени представио своју унуке Нађу, Вида, 
Алексу и Марину по којима су и саме књиге добиле своје наслове. Програм је водио Миња Субота, 
председник Управног одбора ДКЦБ. 

                  

Има једно пиле – 50 година музичког рада Бора Мајданца 
Боро Мајданац обележио је педесет година музичког стваралаштва концертом „Има једно пиле“ у 
среду, 13. децембра у сали Донка Шпичек.  Водитељ и један од учесника програма био је Миња Субота 
коме се на сцени придружио и Хор ОШ „Краљ Петар Први“, солисти вокалне групе „Нађи своју звезду“ 
ДКЦБ са диригентом Снежаном Деспотовић, Школица музике „Вивак“ из Сремске Митровице уз 
подршку Сирмио Марта, као и вокални дует Анђелија и Меланија Миленковић из ОШ „Ћирило и 
Методије“. Као гости,  својим присуством, програм су увеличали текстописац и композитор Радослав 
Граић и представници IDJ Kids kанала на коме су песме Бора Мајданца објављене.  
 

          
 50 година музичког стваралаштва Бора Мајданца 

 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/04/rsum-pise-32.jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/12/foto-39.jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/12/foto-151.jpg
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АКТИВНОСТИ СТАЛНИХ МУЗИЧКИХ ГРУПА ДКЦБ 
 
Активности Хора ДКЦБ 
У Хору Дечјег културног центра Београд певају деца предшколског и основношколског узраста, која 
у области певања показују посебну надареност, креативност и љубав према музици. У 2017. години 
Хор ДКЦБ био је изузетно ангажован и наступао је на различитим значајним манифестацијама, 
догађајима и самосталним концертима: 
 

• Наступ на Улици отвореног срца у Скадарлији испред куће Ђуре Јакшића 
• Наступ са Регионалном дечјом филхармонијом на Новогодишнјем концерту у Сава центру  

„ Зимска музичка чаролија“ 
 

     
Хор ДКЦБ са Регионалном дечјом филхармонијом  у Сава центру „ Зимска музичка чаролија“ 
 

• Наступ на 23. такмичењу у беседништву на Правном факултету 
• Наступ на свечаном отварању сале Донке Шпичек, ДКЦБ 
• Наступ на прослави Кинеске Нове године на Савској променади 
• Концерт филмске музике „Мјузикли“ у ДКЦБ  
• Наступ на Сајму туризма - Туристичка организација Београд 
• Наступ на Васкршњем карневалу на Ташмајдану 
• Наступ на 9. Васкршњем концерту хорова у Мокрањчевој задужбини 
• Тонска снимања и певање на Београдском дечијем пролећу 
• Наступ на прослави славе града Београда Спасовдана на Старом двору 
• Фестивал ФЕДЕХО, ДКЦБ, награда за најбоље изведену задату композицију Ћирилица 
• 17. Међународни фестивал „Деца Балкана“ у Бањи Хасково, Бугарска, специјална награда за хорско 

певање  
• Међународи фестивал духовне музике „Магутни Божа“, Могиљеб, Белорусија, Хор је освојио  трећу 

награду у конкуренцији од 24 хора 
 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/01/16178529_1412114985473677_2734909933182450392_o.jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-e3e15fbdebbf87e2105d964ed6db3b0fbc27ed9f1874b94d70f1862cc0095f3c-V.jpg
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     Хор ДКЦБ освојио је трећу награду на Међународном фестивалу у Беолорусији 

 
• Наступ на Инаугурацији председника Србије, са удруженим дечјим хоровима 
• Наступ на Данима европске баштине, ДКЦБ 
• Наступ на Манифестацији Радост Европе 
• Наступ на Београдском дечјем балу, плесни клуб Наталија и Ивица 
• Фестивал БУНТ, концерт На слово, на слово са ВИС Небоград 
• Наступ у Савезној скупштини на Данима парламентаризма 
• Концерт „Српска музика деци“, концерт српских композитора, ДКЦБ 
• Хор Дечјег културног центра Београд гостовао је  у Печују у Мађарској, где је одржао новогодишњи концерт са 

Печујским дечјим хором. 
 
Активности вокалне групе „Нађи своју звезду“ 
Вокална група ,,Нађи своју звезду“ у ДКЦБ окупља талентовану децу узраста од 6-16год. Вокална група 
поред бројних наступа на радију и телевизији ове године снимила је и два цд-а дечјих песама са 
групом Гарави сокак и пратеће вокале као и солистичке песме Фе-демус 2017. 
Група је наступала на: 
 

• Међународном фестивалу,,Златно славејче'' у Скопљу 
• Витез фестивалу где је добила повељу Витеза  
• Манифестацији Радост Европе у Нишу 
• Данима Азербејџана 
• Програму Уницефа - Трка за бебе 
• Низу концерата на програмима и изложбама у Дечјем културном центру 
• Програмима у организацији Пријатељи деце, као што су Светски дан детета, Дечја недеља и слично 
• Наступ хора са Дечјом филхармонијом на јубиларном 10. Новогодишњем концерту у Сава Центру 

„Десет величанствених“. 
 

 
 
 
 
 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/06/19549526_10213952888355779_476357052_o.jpg
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КОНЦЕРТИ У САРАДЊИ СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И МАНИФЕСТАЦИЈАМА 
 
Шести циклус „Музичка среда“  
Дечји културни центар Београд и Факултет музичке уметности развили су сарадњу кроз циклус          
концерата класичне музике под називом „Музичка среда”. Основна идеја је да се негује  млада публика   
истанчаног музичког сензибилитета, као и да се извођачима отвори простор за стицање 
професионалног искуства и уметнички развој. Осим тога, намера је да се код деце и младих развијају 
навике посећивања музичких догађаја високог квалитета. Током 2017. године реализована су два 
концерта: Концерт младих кларинетиста и Концерт студената Студијског програма за дувачке 
инструменте. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/03/03.04.DKCB-O.Popovi%C4%87.jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/04/11.04.-Plakat-duva%C4%8Di-DKCB.jpg
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Концерт оркестра младих из Фиренце 
У сарадњи са Италијанским институтом у Малој сали ДКЦБ одржан је концерт Оркестра младих из 
Фиренце. 

 

 
Клавирски концерт Милице Опачић и Андреја Ђорђевића 
Андреј Ђорђевић, рођен је у Београду 2003. године. Похађао је МШ „Коста Манојловић“ у Земуну. 
Уписао клавир у класи проф. Олге Малевић Ђорђевић. Осваја прву награду на „Младом виртуозу“ 
2011. године, другу на такмичењу „Бинички“ 2012. године и на школском такмичењу 2016.године. У 
школској 2016/17. години наставља школовање у класи проф. Синише Радојчића и ниже нове успехе. 
На такмичењу „Славенски“ осваја прву награду. Добар тренд наставља и у 2017. години па тако осваја 
прве награде на такмичењу „Бинички“ и на школском, а онда долази и друга награда на Републичком 
такмичењу. 
Милица Опачић, 2002. године. Од 2014. године ученица је МШ „Коста Манојловић“ у Земуну у класи 
професора Синише Радојчића. Освојила је бројне награде на такмичењима у земљи и иностранству у 
категоријама: клавир-соло, камерни ансамбли и хор. Учествује у културном животу Београда, свирајући 
на књижевним вечерима и сликарским изложбама. 
 
Концерти Музичке омаладине 
Једном месечно одржавају се концерти Музичке омладине, за организовану средњошколску публику. 
На овим концертима наступали су Дејан Цукић, Marry Gospel хор, ансамбл „Ренесанс“ и многи други. 
 
 
 
 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/04/AMF-DKCB.jpg
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Концерт "ОВО ЈЕ СРБИЈА" у оквиру манифестације "ДАНИ БЕОГРАДА 2017" 
Концерт "ОВО ЈЕ СРБИЈА" у оквиру манифестације "ДАНИ БЕОГРАДА 2017" одржан је 18. априла 
2017. године у сали "Донка Шпичек". На концерту су наступили вокални солисти: Невена Матић, 
Драгутин Матић, Ана Синицки, Мерима Његомир, Данка Стојиљковић, Раде Јоровић и Чеда Марковић, 
уз пратњу Оркестра Министарства одбране "Станислав Бинички". Оркестром је дириговао мајор Игор 
Митровић. Конферансије је био глумац Марко Николић. 
 
 
Концерт руске вокалне групе „Творивсегда“ из Москве 
Гост Дечјег културног центра Београд, у оквиру Дечје недеље био је Уметнички колектив 
ТВОРИВСЕГДА „УВЕКСТВАРАЈ“ из Москве. Сарадња је остварена преко Руског дома из Београда. У 
петак, 6. октобра у 11 сати, у сали “Донка Шпичек” одржао се празнични концерт С љубављу из Русије - 
“Душа и срце родне груде”. Млади таленти, победници многих музичких такмичења у Русији, међу 
којима су и деца композитори извели су савремене дечје песме, а вокална група „Роса“ певала је а 
капела традиционалне руске песме. У октобра и новембру уметнички колектив „УВЕКСТВАРАЈ“ 
одржао је два мастер клас руских народних и историјских игара које су се играле на народним 
прославама и баловима. 

              

 

 

 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/10/rus.jpg
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АКТИВНОСТИ СТАЛНИХ ПЛЕСНИХ ГРУПА ДКЦБ 

Активности Балетског студија и Балетске играонице 
Балетски судио ДКЦБ усмерен је на децу и младе узраста од 5 до 18 година. Кроз савладавање основа 
класичног балета, савремене и џез игре развија се ритмичност, музикалност, креативност и  свест о 
телу у покрету. У 2017. години, чланице Балетског студија ДКЦБ биле су веома активне, па су поред 
редовних часова, узеле су учешће и на: 
 

• Отвореном такмичењу Vienna Dance Open одржаном у фебруару у Бечу. У великој међународној 
конкуренцији сениорска балетска група освојила је четврто место. 

• Spring Festu у Новом Саду, у априлу, где су заузеле друго место у категорији модерне уметничке 
игре 

• II Балетском фестивалу у Ужицу, који се одржао у Народном позоришту млађе балерине 
представиле су се у мају 

• Радости Европе 
• Пешачкој суботи  
• Програму поводом обележавања јубилеја 65 година од оснивања ДКЦБ на сцени „Донка Шпичек“ 
• ФЕДЕМУС - у  
• Четири концерта Плесних сусрета  
• Свечаном концерту Балетског студија ДКЦБ  

 
 

      
Балетски студио ДКЦБ 
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Радиноца физичког театра Michelle Cajolet – Couture за младе 
 
У суботу 18. новембра одржана је бесплатна радионица физичког театра француckо-канадске глумице, 
редитељке и списатељице Michelle Cajolet – Couture. Радионица је била намењена тинејџерима 
заинтересованим за сценске извођачке уметности. Полазници радионице бавили су се артикулацијом 
тела у простору и времену, радећи соло импровизације или импровизације у малим групама 
инспирисани текстом, песмом, сликом, објектима и сл. Радионица је организована у сарадњи са НВО 
„Фондација за избеглице“. 

 

    
Радиноца физичког театра Michelle Cajolet – Couture 
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АКТИВНОСТИ СТАЛНИХ ДРАМСКИХ ГРУПА ДКЦБ 
 
Енглеска позоришна радионица – BELT: 
 

• Међународни драмски пројекат „Реке“ 

У априлу (3.04 – 7.04.2017. године) у оквиру пројекта „Rivers“ полазници Енглеске позоришне 
радионице (BELT) угостили су своје вршњаке из Енглеске. Полазници BELT-a учествовали су 
заједно са својим гостима на разноврсним драмским радионицама предвођеним Полом Марејем, 
редитељем, глумцем и драмским педагогом у ДКЦБ. На радионицама је почео заједнички рад на 
осмишљавању представе. Узвратна посета реализована је од 29. априла до 04.маја, када је 
драмска група из ДКЦБ отпутовала у Енглеску како би се рад на представи завршио, након чега је 
представа, као продукт радионице, имала своју премијеру пред публиком. Од 08. до 12. маја нешто 
старија група деце из Енглеске дошла је у Београд, где су са својим вршњацима из BELT-а 
учествовали у радионицама у ДКЦБ. Гости су били и студенти са факултета Станфорд. Заједнички 
перформанс “РЕКЕ” гимназија из Ештера и Београдске енглеске позоришне радионице изведен је 
у Лондону.  

       
Учешће BELT-а у Међународном драмском пројекту „Реке“ 

 
• Гостовање Енглеске позоришне радионице (BELT) ДКЦБ у Будимпешти 

Најстарији полазници Енглеске позоришне радионице узраста од 17 до 18 година у марту су 
гостовали у Будимпешти. Тамо су провели 4 дана и заједно са Полом Марејем, педагогом BELT-a 
одржали су низ радионица, радећи уз то на представи  „Lady Vanishes“.  
 

• Представе „Murder Mystery“, ‘’Donkey moon’’, „Rad hat“ и ‘’Dumb Waiter’’ Енглеске позоришне 
радионице (BELT) 
Премијера представе под називом ‘’Dumb Waiter’’ у извођењу групе узраста од 15 до 17 година 
одржала се у Црвеној сали 11.марта. Представа је изведена два пута у целости, а одломак из 
представе  изведен је на фестивалу Глимијада у Дечјем Културном Центру Београд. Најмлађа 
група узраста од 8 до 9 година 30.маја имала је премијеру под називом „Murder Mystery“. 
Представа се одржала у Црвеној Сали ДКЦБ. У јуну је уследила још једна премијера најмлађе 
групе под називом ‘’Donkey moon’’. Група узраста од 16 до 18 година на сцени „Донка Шпичек“ 
извела је представу „Rad hat“ базирану на na comedia del arte. Ова представа имала је једну 
репризу.  

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/20170504%20dramska/dramska%20(7).jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/20170504%20dramska/inside%20(4).jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/20170504%20dramska/foto%20(3)_800x449.jpg
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Активности Студија културе говора и глуме 
Полазници студија културе говора и глума су деца узраста од 7 до 18 година. Активности драмског 
васпитања се организују по групама и воде се као драмске радионице. Кроз разноврсне драмске 
ситуације и игру улога, полазници студија развијају односе и стичу искуства и сазнања о другим 
људима, док кроз дикцијске вежбе и вежбе концентрације деца стичу самопоуздање, а помоћу 
имровизација развијају машту. У 2017. години Студио културе говора и глуме припремио је и извео 
следеће представе:  

 
• "УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА"-предшколци и I разред  

 
• " ЧУЈТЕ НАС" II, III и IV разред 

 
• " ОСЕЋАЊА"- V, VI и VII разред 

 
• "ПОЗДРАВИ НЕКОГ" - VIII разред и средњошколци 

 
• "ЗГРАДА" представа коју су припремили средњошколци одиграна је у јулу у општини Звездара 

поводом доделе награда најбољим ученицима. 
 

   
Студио културе говора и глуме 
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ПОЗОРИШНЕ ПРОДУКЦИЈЕ ДКЦБ 
 
Представа „Краљевић Марко –од предања до реповања“  
Представа за децу, „Марко Краљевић – од предања до реповања“ настала је по идеји уреднице 
културно - образовног програма, Снежане Станковић, а у ауторској обради Снежане Бећаревић 
Поповић. Прожета снажним дидактичким порукама, представа развија свест деце о њиховој 
националној припадности, представљајући им као добар узор највећег јунака епских народних 
песама – Марка Краљевића, који поштује родитељску реч, брани своју земљу од освајача, не 
издаје своје пријатеље, воли своју изабраницу и истиче љубав као врховну врлину.  
Представа води  младу публику из 21. у 14. век. Даје им могућност да размисле 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 коминикативна. Динамични и духовити дијалози, сценски покрет, плес, песма и 
интересантна костимографија држе пажњу и публици не само да приказују јунаке из епске народне 
поезије, већ је публика у појединим моментима у учесник дешавања на сцени. Кроз савремени 
музички израз, врло популаран међу младима – реп стил певања, деца се упознају са српском 
традицијом,  културом и са моралним обрасцем кога чине врлине, као што су човечност, 
частољубље, поштовање старијих, храброст, пожртвованост и јунаштво. Представа је изведена 10 
пута пред 2500 гледалаца. 

 

                                                 
„Краљевић Марко – од предања до реповања“ 

 
Гостовање представе „Краљевић Марко – од предања до реповања“ у Хрватској 
У сарадњи са Министарством спољних послова РС - Управом за сарадњу са дијаспором и Србима 
у региону представа „Краљевић Марко – Од предања до реповања“ гостовала је Хрватској, у 
Основној школи „Катарина Зрињска“ у Крњаку и у Српској православној општој гимназији 
„Катарина-Кантакузина Бранковић“ у Загребу. Поред Начелника Општине Крњак, Амбасадора РС у 
Хрватској, Другог секретара, Генералног конзула и Конзула из Ријеке, Митрополита Порфирија и 
свештеника из Загреба те дописника Новости, у публици су биле представници свих генерација 
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српских заједница из Крњака и Загреба. Након веома успешног гостовања између представника 
МСП, Општине Крњак, Митрополије загребачко-љубљанске и ДКЦБ договорена је даља сарадња, 
а све у циљу неговања српске традиције у срединама где постоје српске националне мањине у 
Републици Хрватској. 

 
Представа Андрићев тихи глас 
Поводом 125 година од рођења  Иве Андрића, У Малој сали Дечјег културног центра Београд, у 
продукцији ДКЦБ  реализована је представа  за старије основце и средњошколце АНДРИЋЕВ 
ТИХИ ГЛАС, по тексту и у режији драматурга Зорице Симовић. О животу и раду нобеловца 
приповеда глумица Татјана Димитријевић, а Дејан Ђуровић, глумац и ТВ водитељ, чита 
одломке  из његових  дела, пишчеве мудре  мисли  о  разним темамама као и чувену беседу О 
причи и причању изговорену у Стокхолму приликом доделе Нобелове награде 1961. године. 
Догађај је праћен видео пројекцијом документарног материјала. Бранислав Зарин представу је 
употпунио музиком, а деца су у прилици да на крају представе науче и отпевају песму  „Кад ја 
пођох на Бембашу“, извођену приликом  доделе Нобелове награде. Представа је имала једно 
премијерно извођење и једну репризу у новембру 2017. године. 
 

Тесла и битка на магнетном пољу 
У години јубилеја – сто шездесет година од рођења Николе Тесле, Дечји културни центар Београд, 
потрудио се  да обогати своје програме правом музичко - сценском посластицом, мјузиклом за 
децу, писца Небојше Ромчевића и композиторке Леонтине Вукомановић, у режији Ђорђа 
Макаревића, а по идеји Бранислава Бркића. Представа је премијерно изведена 1. децембра 2016. 
године, а своје даље извођење наставила је и у 2017. години на редовном репертоару Народног 
позоришта.  

 

Tесла и битка на магнетном пољу 
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Свесрдну помоћ, имали смо од Града Беграда – Секретаријата за културу Градске управе града 
Београда, као и пријатеља наше деце, бренда Тесла и бренда Срећна планета. У складу са 
значајем и величином овог захтевног пројекта, Народно позориште у Београду, показало се као 
идеалан партнер у овој важној мисији. На путу осмишљавања једног оваквог мјузикла, водили смо 
се бројним дечјим питањима, недоумицама и страховима. Главна јунакиња, девојчица Луна, води 
живот у двадесет првом веку, окружена изумима који не би постојали да није било Николе Тесле. 
Њен највећи страх био је страх од буке Грома.  

 
 

МУЗИЧКО СЦЕНСКИ ПРОГРАМИ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА И ДЕЦЕ СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
 
Пуна инклузија уз знаковни језик 
Јавни час за учење српског знаковног језика „Пуна инклузија уз знаковни језик“, у организацији 
Секретаријата за социјалну заштиту Градске управе града Београда и Градске организације глувих 
Београда, одржан је у Дечјем културном центру Београд у августу. У име Градске управе града 
Београда присутне је поздравио градоначелник, Синиша Мали, председник општине Палилула 
Александар Јовичић и председница Градске организације глувих Београда Слађана Гордић. 
Основна порука коју доноси обележавање Међународне недеље глувих је прихватање 
различитости, успостављање и грађење пријатељства између особа са нормалним слухом и 
глувих особа кроз комуникацију на знаковном језику. 

Пуна инклузија уз знаковни језик 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/09/IMG_41821.jpg
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GRUBB SHOW 
У сарадњи GRUBB fondacijе (Gypsy Roma Urban Balkan Beats) и Дечјег културног центра Београд 
одржан је Grubb Show-a који су креирали млади Роми и међународно признати уметници 
предвођени светски познатим редитељем Сержом Денонкуром. Наступајући у Канади, 
Сједињењим Америчким Државама, Великој Британији, Француској, Холандији и Немачкој, мјузикл 
је доживео велики међународни успех. Са пуно љубави, ентузијазма и шарма млади Роми своју 
реалну причу преносе у незаборавно позоришно искуство, мјузикл сирове енергије и неодољивих 
ритмова.  Овај атрактиван сценски програм био је употпуњен промоцијом књиге “GRUBB Stories 3”. 

 

    
Grubb show 

 
                                        

Мјузикл “Земља чуда” 
У сарадњи са спортским клубом за децу и омладину са посебним потребама „Палестра“ из 
Крушевца у реализацији спортског клуба за децу и омладину са посебним потребама “Палестра” 
из Крушевца реализован је мјузикл „Земља чуда“ у Црвеној сали ДКЦБ. 

 

            
Мјузикл „Земља чуда“ 
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120 година школе за оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански“ 
Школа за оштећене слухом у сали „Донка Шпичек“ одржала је музичко – сценски програм поводом 
обележавања значајног јубилеја – 120 година од оснивања школе. 

 

         
120 година школе „Стефан Дечански“ 

 
Живот и други злочини - представа младих са говорним потешкоћама 
Представа “Живот и други злочини” резултат пројекта “Лице и наличје говора”, премијерно је 
изведена у децембру. Пројекат је осмишљен како би се млади са говорним тешкоћама укључили у 
стваралачки драмски процес који у овом случају има и терапијску функцију. Основна идеја је да 
вербални израз, испољен кроз глуму, младим особама са дугогодишњим формама муцања 
помаже у савладавању страха од говора, а извођење позоришне представе превазилажење 
страха од јавног наступа, а тиме и самоизолацију, чиме се стимулише њихова културна инклузија. 
Процес води мултидисциплинарни тим уметника, психолога и стручњака за патологију говора 
окупљених око удружења „Сребрно дрво“, које у копродукцији са Дечјим културним центром 
Београд по трећи пут организује програме за младе са говорним тешкоћама. Пројекат Лице и 
наличје говора спроведен је уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије 
и Секретеријата за културу града Београда. 
 
Хуманитарна приредба за помоћ удружењу особа са инвалидитетом „Феникс“ 
Одржана је хуманитарна приредба за помоћ удружењу „Феникс“. У програму је учествовао Зијах 
Соколовић са пријатељима.  

 
Хуманитарна приредба за помоћ Удружењу оболелих од мијенома Србије 
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ДЕЧЈИ ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛИ У САРАДЊИ СА СРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 
ИНСТИТУЦИЈАМА 
 
ГЛУМИЈАДА 
Тродневни фестивал дечјег драмског стваралаштва „Глумијада“ организовали су Уметничка 
радионица Кесић, Дечји културни центар Београд и сајт „Најбоља мама на свету“. 
Деца су била у прилици да уживају у представама, игроказима и драмским приказима које су 
изводе њихови вршњаци из различитих драмских школа, секција и студија. Програм је био 
употпуњен радионицама на теме које су важне за глумачку професију – глас, покрет, 
сценографија, музика, режија, памћење и сл. Радионице су одржали и ТВ лице Зоран Кесић и 
глумица Нина Јанковић. 

 

 Глумијада 2017 
 

Четврти позоришни фестивал деце и младих MATER TERRA и симпозијум PUSH (Позориште 
у школама)-Иновативне драмске методе у превенцији насиља 
Међународна организација IDEA-International Drama/Theatre and Education Association, чији 
је  Центар за драму у едукацији и уметности-ЦЕДЕУМ национални центар, слави дан образовања 
из области драме и позоришта у новембру. Двaдесетог новембра је дан обележавања  доношења 
Декларације о правима детета. У жељи да се уз децу, младе и драмске педагоге прославе ова два 
значајна датума, основан је драмски Фестивал MATER TERRA (лат. “мајка земља” ) намењен деци 
и младима.Фестивал је ове године организован у сарадњи са драмским секцијама основних и 
средњих школам и Дечјим културним центром Београд. Фестивал је замишљен као место размене, 
представљања рада драмских секција и група и могућност стручних савета за све оне учитеље, 
наставнике, уметнике и драмске педагоге који, верују да  драмски процеси и само позориште  могу 
позитивно да утичу на лични развој младих и деце, као и развој  друштва и света  у коме живимо. 
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Након сваког блока представа одржавају се разговори где  млади учесници, њихови наставници и 
драмски педагози, публика, родитељи,као и стручни тим фестивала размењују мишљења о 
представама. Програм је завршен представом „Драги тата“ по тексту Милене Богавац. 

 
Фестић 
После пет година паузе Фестивал позоришних представа за децу и младе ФЕСТИЋ у свом 
седамнаестом издању, одржао се од 26. до 30. октобра у Дечјем културном центру Београд. 
Фестивал је у четвртак, 26. октобра у 12 часова у сали Донка Шпичек отворила је  представа Мали 
принц  Народног позоришта Пирот. ФЕСТИЋ је ове године публици представио позоришта „Талију“ 
(Пипи мења чарапе, али ћуд никада), „Театрић“ (Тужно паче), „Чарапу“ (Три прасета). Мјузикле за 
децу извешће Позориште „Гуливер“ (Чувари осмеха) и „Happy theatre“ (Вилинска заврзлама – 
приче из Маштошуме). Уна Сага Сербика приказала је најмлађима Лепотицу и Звер уз доста 
акробација, балета, степа, џез балета, фолклора, хип-хопа, савремене игре, а SBB фондација 
представом Ко то тамо прља кроз игру суптилно подвлачи идеју одговорности према заједничком 
(граду, месту живљења) и неопходност уредности и хигијене. Позоришна трупа „Ура“ се кроз причу 
о породици, о љубави и прихватању различитости на суптилан и дирљив начин бави темом 
аутизма (Дар). 

 
 

  
Фестић 2017 

 
На Фестићу су своје представе извели и Позориште „Бошко Буха“ (Успавана лепотица), Позоришта 
лутака „Пинокио“ (Лепотица и Звер) и Народно позориште Пирот (Мали Принц). Посебност 
Фестића увек је био блок „Деца за децу“, у којем млади глумци – чланови драмских студија и 
секција – играју представе за своје вршњаке. Ове године Студио „Центар“ извео је представу 
Ријалити школа, која говори о медијском и технолошком насиљу над младим светом, о одрастању 
данашњих младих генерација, док је глумачко-плесни ансамбла Студија „Бис“ представом Лет 
послао снажне афирмативне животне поруке. 
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СЦЕНСКИ ПРОГРАМИ ДКЦБ НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА ГРАДА БЕОГРАДА 
 
Пешачке суботе 
У сарадњи са Градском управом града Београда и Туристичком организацијом Београда Дечјем 
културном центру Београд поверен је дечји програм и његова извршна продукција у оквиру 
пројекта „Пешачка субота“. Бина код Теразијске чесме била је посвећена најмлађима и њиховим 
породицама. Наше суграђане анимирали су чланови Хора Дечјег културног центра Београд, хора 
„Чаролија“, различитих балетских група и мађионичар и жонглер Филипино. Педагози Балетског 
студија ДКЦБ осмислили су плесне анимације за публику, а музичким нумерама програм су 
улепшали и Леонтина Вукомановић и  Миња Субота. Програм је водио Страхиња Радовановић. 
Датум реализације: 10. јун и 8. јул. 

   
Пешачке суботе 

 
Програм за најмлађе ДКЦБ традиционално на Београдском карневалу бродова 
По други пут ДКЦБ учествовао је у креирању музичко-сценског програма и ликовних радионица за 
најмлађе у оквиру Београдског карневала бродова. Програм на главној бини у 16.30 часова  
отворио је водитељ манифестације Воја Недељкови, након чега су наши суграђани, али и 
многобројни гости наше престонице уживали у наступу Миње Суботе, Леонтине Вукомановић и 
Хора „Чаролија“. У пеограму су поред ДКЦБ-а учествовали и балетска школа Лујо Давичо, хор 
„Marry Gospel“, група The Bestbeat – Beatles tribute band. На Сава променади деца су била у 
прилици да заједно са нашим ликовним педагозима праве карневалске маске и креирају своје 
разгледнице. 

 
ДКЦБ на Београдском карневалу бродова 



25 
 

Програми за децу у оквиру Београдске зиме 
У оквиру Београдске зиме Дечји културни центар Београд организовао је 13 новогодишњих 
програма за децу на Тргу отвореног срца који су окупили певаче Ивану Петерс, Мињу Суботу и 
Леонтину Вукомановић, као и репрезентативне дечје хорске ансамбле (хорове: „Вокал кидс“, 
„Чаролија“, Хор ДКЦБ, „Круна од нота“ и „Распеване звездице), солисте хора Чаролија, а публика 
је имала прилику да ужива и у новогодишњим реп сонговима Деда Мраза и у плесној анимацији 
Деда Мразових вилењака. 30. децембра одржан је Новогодишњи Гала концерт у ДКЦБ, а учесници 
концерта били су Леонтина Вукомановић, Миња Субота, Тијана Дапчевић, Бојана Стаменов, 
Пеђолино, Џиги магионичар, Хор "ЧАРОЛИЈА", Хор ДКЦБ, репер Деда Мраз и аниматори Деда 
Мразови вилењаци.  Програму су претходиле бесплатне ликовне радионице радионице „Осликај 
жељу“.   
У оквиру Future Parka реализовано је и 5 извођења мјузикла „Тесла и битка на магнетном пољу“.  
На Тргу отвореног срца организовано је и 10 програма за одрасле – 9 концерата Унца унца бенда 
један концерт Бојане Стаменов са бенодом. 
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НОВОГОДИШЊИ РЕПЕРТОАР 
 
Новогодишња представа за децу "Поноћна чаролија" 
Новогодишња представа за децу "Поноћна чаролија", по тексту Јасминке Петровић и у режији 
Владана Ђурковића, у продукцији компаније Емотион имала је премијеру у Сали Донка Шпичек 
Дечјег културног центра Београд 10.децембра. „Поноћна чаролија“ доноси причу о девојчици Мини 
(Бранкица Себастијановић) која, упркос свим проблемима који је спутавају, покушава да са својим 
другарима из одељења припреми новогодишњу школску приредбу. Колико ће им у свему овоме 
помоћи Деда Мраз, празнична магија и њихово другарство, сазнаћете у представи у којој глуме 
миљеници млађих генерација. 

 

     
Представа „Поноћна чаролија“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/12/viber-image2.jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/12/viber-image5.jpg
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ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД И КРЕАТИВНА ЕВРОПА 

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.Пројекат ће се реализовати у наредне три године. 

 
 

 
                   Плакат пројекта „Young theatre“ 
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1.2.  ПРОГРАМИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  

 
Библиотека ДКЦБ 
У 2017. години по УДК систему обрађено је 650 наслова и учлањено 160 нових чланова. Недељна 
посета библиотеци била је око 50 деце и родитеља (за 12 месеци око 3000 посетилаца). ИК Лагуна 
библиотеци месечно је поклањало 3 до 4 примерка издања (годишње oкo 40 књига). На терет 
буџета обезбеђено је 96, донацијом од ИК Лагуна 48, док је Слободан Станишић, књижевник, 
поклонио 500 књига у 2017. години. За сајт ДКЦБ на месечном нивоу писане су препоруке књига за 
три старосне категорије (укупно 36 препорука). Реализовано је укупно 50  програма кроз посебне 
активности библиотеке, које је посетило око 3500 деце, младих, васпитача, наставника и 
родитеља. 

 
Библиотека ДКЦБ 

Промоције књига: 

• „365 језичких цртица“ Виолете Бабић  
• „Књига за сваку девојчицу“  Виолете Бабић  
• „365 језичких цртица - 2. књига“ Виолете Бабић 
• Монографија „Деца су украс света“ - 65 година стваралаштва деце и за децу у Дому пионира – 

ДКЦБ 
• „Унуци и друга бића“ Душана Миловановића 
• Приручник за васпитаче „Цртам, шарам и рукама стварам“ 
• „Каљави коњ“ Весне Алексић 
• „Приче из витрине“ Весне Видојевић Гајовић 
• „Крокодил пева“ Весне Алексић 



29 
 

Промоција  збирке песама  „Срце срцу пише“ 
Дечји културни центар Београд организовао је у јануару књижевно вече које је било посвећено 
Матеји Савић. Матеја  је рођена 30. јануара 2003. године. Осим што пише поезију,она свира клавир 
и бави се глумом. О Матеји су говорили : њена професорка српског језика Љубинка Ђурачић из 
ОШ „Др Арчибалд Рајс“, дечји писац Слободан Станишић, резецент књиге Радослав Јовић и 
професор клавира и соло певања Миодраг Чолаковић. Музичке предахе нам је подарила Матејина 
најбоља другарица Милица Опачић. Специјалан гост је била Наташа Ковачевић, председница 
женске кошаркашке секције Црвене Звезде. У програму су учествовале и Матејине другарице из 
Драмског студија ДКЦБ-а које су читале песму посвећену Наташи.   

 

 
Промоција  збирке песама  „Срце срцу пише“ 

 
Сећамо се Игора Коларова 
Поводом обележавања дана рођења нашег великог писца за децу, Игора Коларова, окупили су се 
у Дечјем културном центру пријатељи, родбина, књижевници и сви они који су  волели и поштовали 
његово стваралаштво. О њему и његовом делу говорили су: Бранко Стевановић, Гордана Малетић, 
Божидар Пешев, Славка Петковић-Грујичић и други. 

 
Слобин кутак  
Поводом објављивања 136 књиге књижевника Слободана Станишића, приређен је литерарни 
програм у коме је представљено свеукупно стваралаштво писца. 
У програму су учествовали Миња Субота, Слободан Станишић и Јасмина Атанацковић-Гајић, као 
говорници, док су ученици основних школа читали његова дела. Песме које су компоновали 
Леонтина Вукомановић и Бранислав Зарин на стихове писца Слободана Станишића извели су 
чланови хора Чаролија и групе Пронађи своју звезду ДКЦ-а. 

 
Наслеђе и природа: лепеза могућности у оквиру Дана европске баштине 2017. 
Дарови природе у српским народним бајкама, митовима, и легендама 
Кроз непосредни разговор деци су дочарани почеци друштвене заједнице у којој се очувала 
усмена традиција српског народног стваралашта. Уронивши у прошла времена представљена су 
божанства у која су веровали Срби, откривен је култ биљног и животињског света и митска и 
легендарна предања.  
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365 језичких цртица 
У сарaдњи са Креативним центром представљене су књиге Виолете Бабић - „365 језичких цртица“, 
„365 језичких цртица 2. књига“ и „Књига за сваку девојчицу“. Посетиоци су активно  учествовали у  
програму примењујући и драматизујући  одређене говорне вежбе. Кроз игру се најбоље памте 
погрешке,  исправно  – неисправно, употреба префикса, језичке недоумице, Мала - велика слова, 
итд. 
 
Цртам, шарам и рукама стварам - приручник за васпитаче-медицинске сестре  
Представљено је дугогодишње искуство и рад васпитача-медицинске сестре са децом јасленог 
узраста. О књизи су говорили ауторке приручника, Радмила Павловић, Наташа Митровић, 
рецензент Весна Алексић и уредник Креативног центра Анђелка Ружић. 

 
Монографија Деца су украс света 
Поводом 65 година рада  Дома пионира - Дечјег културног центра представљена је монографија 
„Деца су украс света“ коју је приредила Гордана Малетић, књижевница. Људи који су обележили 
рад ове куће говорили су о њеној историји и улози у друштву, па и томе какво је значење она 
имала за њихов професионални и приватни живот. Неки од њих су у детињству били полазници 
атељеа и студија, пионирски предводници, инструктори, док су други у својству  педагога, 
успостављали и одржавали високе стандарде у раду с децом. Подсетили су присутне на 
репрезентативни статус наше установе, добитнице бројних награда и признања (Златног Беочуга, 
Вукове, Светосавске, и др.награда) која је увек окупљала најбољe уметнике, научнике, спортисте и 
сарађивала са истакнутим, личностима из културе.  
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Каљави коњ – Весна Алексић 
Промоцијом је представљена књига „Каљави коњ“ - приче из словенске митологије у издању ИК 
“Пчелица“ из Чачка. Овај наслов награђен је на Фестивалу словенске књиге за најбољу књигу 
посвећену историји и култури словенских народа, а овенчан је и другом наградом “Гордана 
Брајовић“ за најбољу прозну књигу. 
 
Литерарни конкурси  
Дечји културни центар по трећи пут организовао је четири литерарна конкурса у јануару, марту, 
априлу и јуну 2017. године, која су посвећена великанима наше књижевности: Бранку Ћопићу, 
Мики Антићу, Брани Цветковићу и Десанки Максимовић. Сваки од конкурса окупи око хиљаду 
песама, прича, романа или есеја. Председник жирија је  Слободан Станишић, писац. Књижевнику 
Душану Поп Ђурђеву ДКЦБ доделио је признање „Осмех чика Бране“ за изузетан допринос хумору 
за децу. Победници конкурса су учествовали два пута у песничком маратону у оквиру акције 
„Београдски читач“, као и на Змајевим дечијим играма. 

 
 

Литерарни конкурс посвећен Десанки Максимовић 
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1.3.  ПРОГРАМИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Активности Ликовног атељеа ДКЦБ: 

 
• Други Балкански Брут Салон 

У Атељеу за ликовну уметност ДКЦБ, а у оквиру овогодишњег Балканског Арт Брут Салона, одржана 
је радионица перформативног цртања под називом „Стоп“. Радионицу је водио и са децом се 
дружио Јошкин Шиљан, уметник и један од БАБС излагача. Деца су уживала у ликовном 
експериментисању, покрету и креирању јединствених костима. 
 

• Хуманитарна аукција керамичких ускршњих јаја 
Поводом ускршњих празника, Ликовни атеље и Издавачка кућа „Лагуна“ су  организовали  
хуманитарну продају  осликаних керамичких јаја  и на тај начин помогли Националном удружењу 
родитеља деце оболеле од рака – НУРДОР.  Четрдесет ускршњих керамичкох јаја осликала су деца, 
полазници Атељеа за ликовну уметност. 

 

        
 
 
• Награде из Јапана са 19. Бијенала дечјег уметничког израза  

Полазнице Атељеа за Ликовну уметност Емилија Вукојевић (7 година)  и Софија Софренић (10 
година ) добитнице су награда на 19. Међународном ликовном такмичењу Канaгава у Јапану ( 
Kanagawa Biennial World Childrens Art Exhibition). 
Ова ликовна смотра одржава се бијенално почев од 1981. године и окупља децу из целог света. 
Циљ ове изложбе је  подстицање  маште и креативности данашње деце која ће сутра  бити носиоци 
културе и друштва. Ова ликовна манифестација подстиче боље разумевање различитих култура и 
разлика у глобалном начину живота у свету. 

 
 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0063.jpg
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• Прва награда и похвала за колекцију на 52. Дечјем октобарском салону 
Теодора Тумбин (8 година), полазница Атељеа за ликовну уметност освојила је прву награду на 52. 
Дечјем октобарском салону, док су полазници Атељеа за ликовну уметност ДКЦБ добитници 
похвале за колекцију за групни рад под називом „Рециклирани оркестар“. Аутори групног рада били 
су Марко Ристић (9 година), Сара Дренча (10 година), Марко Никић (11 година), Никола Трпковић (11 
година), Симон Рапаић (11 година), Сара Матић (10 година), Наталија Вучковић (12 година),  Нина 
Радан (10 година) и Ања Вулетић (9 година). 
Дечји октобарски салон је најстарија музејска манифестација Музеја примњене уметности, чији 
основни циљ и суштину, од самог оснивања, чини развој изворног дечјег искуства у уметности у 
сазнајном и креативном погледу.  
„Музика је најбоља“  слоган је под којим се одржао 52. Дечји октобарски салон Музеја примењене 
уметности, током октобра месеца 2017. године. 

 

   
Ликовни атеље ДКЦБ на Октобарском салону 

 
 

• “ЛИДИЦЕ 2017” - Свечана додела награда у Амбасади Републике Чешке 
Полазнице Атељеа за ликовну уметност ДКЦБ Сара Дренча (10 година) и Софија Радовановић (16 
година) оствариле су успех на међународном такмичењу “ЛИДИЦЕ” у Чешкој. На овом престижном 
45. такмичењу дечје уметности Сара и Софија освојиле су награде у конкуренцији од 25.690 радова 
из 83 земље света. Амбасадорка Републике Чешке, госпођа Ивана Хлавсова свечано је уручила 
дипломе полазницама Атељеа за ликовну уметност.  

 

 
Свечана додела награда у Амбасади Чешке – Ликовни атеље ДКЦБ 
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• Гостовање интерактивне изложбе Радости Европе „Свако дете има крила“  

Дечји културни центар гостовао је у Сопоту с интерактивном изложбом “Свако дете има крила” 
реализованој у оквиру програма „Док чекамо госте“ међународне манифестације „Радост Европе“. У 
Галерији Центра зa културу Сопот одржане су две радионице у којима су учествовали ученици V/1 и 
V/3 ОШ „Јелица Миловановић“. 
 

• Илустрације за књигу „Добро јутро децо“ 
Поводом 15 година Конкурса за кратку причу “Добро јутро децо ” издата је књига у продукцији Радио 
Београда – Програма за децу и младе. Књигу “ДОБРО ЈУТРО ДЕЦО” илустровала су деца из 
Ликовног атељеа ДКЦБ. 

 
 
• Игра облика и боја Марије Милисављевић 

Полазница Атељеа за ликовну уметност Марија Милисављевић изложила је своје  ликовне радове у 
холу ОШ“ Влада Аксентијевић у којој  похађа шести разред.  
 
Активности Атеље за примењену уметност Дечјег културног центра Београд 
Атеље за примењену уметност Дечјег културног центра окупља децу узраста од 6 - 17 година. У 
Атељеу деца имају прилику да се упознају са глином, као основним материјалом, да раде на 
грнчарском точку, као и да своје радове украсе земљаним бојама - енгобама.  
Поред редовних часова у Атељеу су се одржале и различите активности и пројекти:  
 

• "Скривена тајна новца - део историје у твојој руци", бесплатне радионице током летњег и зимског 
распуста, подржан од стране Секретаријата за спорт и омладину Градске управе Града Београда 

• Током јуна и јула успостављена је сарадња са Спортском академојим Сењак, па су у оквиру пројекта 
"Мој супер распуст" одржане промотивне радионице атељеа 

• Радионица у Шиду у октобру у оквиру Дечје недеље 
• Полазници Атељеа учествовали су на Дечјем октобарском салону 2017, у Музеју примењене 

уметности.  
• У атељеу се израђују сувенири, као и поклони за разне фестивале и изложбе у организацији Дечјег 

културног центра Београд. 
 

Студио за анимирани филм ДКЦБ и археолошки филм  
Народни музеј у Београду као домаћин Међународне смотре археолошког филма склапа споразум о 
сарадњи са Дечјим културним центром Београд са амбицијом да манифестацију унапреди у 
програмском смислу. Студио за анимирани филм ДКЦБ за потребе наредне 19. Смотре археолошког 
филма урадио је анимирани филм на тему археологије, а инспирације су: Требениште, Винча, 
Београдска мумија и сл. Деца су била у прилици да савладају основне технике традиционалне 
анимације (пластелин, цртеж, колаж...). 
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Фото конкурс „Мој љубимац“  
Кућни љубимци имају важну улогу у одрастању деце и формирању њихове личности. Одрастајући са 
животињама и  бринући о њима деца развијају емпатију и бригу о другоме. Водећи се овим идејама 
у јуну је први пут организован фото конкурс на коме су деца добила прилику да фотографишу своје 
љубимце. Стигло је преко 1000 фотографија  а жири је  изабрао најбоље фотографије које су биле 
изложене у ДКЦБ-у. На свечану доделу диплома и похвала дошли су и кућни љубимци са 
награђених фотографија. У сарадњи са јавним предузећем Ветерином Београд промовисана је идеја 
о одговорном власништву и удомљавању напуштених животиња. 

 

                               
                           Плакат фото конкурса „Мој љубимац“ 
 
 

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. Излагачка делатност подразумева богате пратеће програме 
(предавања из историје уметности, разговори са уметницима и емнинентним стручњацима из 
домена визуелне културе) са жељом да се код деце и младих развија визуелна писменост као 
највећа вредност саврменог друштва. Активности Галерије усмерене су на позиционирање дечје 
ликовне галерије на културној мапи града, упознавање стручне и шире јавности са дечјим ликовним 
стваралаштвом и  афирмација дечјег ликовног и примењеног стваралаштва кроз богат изложбени 
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програм (месечно по две изложбе) од чисте ликовности и великих међународних манифестација, до 
пројеката у новим медијима блиским експерименту. Значајна делатност Галерије је међународна 
сарадња: међународни ликовни конкурси и сарадња са ликовним педагозима и ликовним атељеима 
широм света (Међународни ликовни конкурс Радост Европе). Посебно важан сегмент јесте и рад са 
особама са инвалидитетом кроз приближавање ликовне културе и инклузивне радионице као и 
наставак сарадње са Удружењем ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије 
(УЛУПУДС) кроз организовање изложби, трибина, разговора. Циљна група су деца и млади од 5 до 
25 година у сарадњи са студентима уметничких факултета (ФЛУ, ФПУ), уметницима, ликовним 
педагозима и музејским кустосима, особе са инвалидитетом. Период реализације: континуирано 
током године. 

  
Архивска делатност: 
Задатак истраживачког архива представља првенствено заштиту дечјег стваралаштва на 
најадекватији и најпрофесионалнији могући начин у датим условима, са стучним лицем на челу. 
Афирмисање и изучавање аутентичног дечјег ликовног израза и стваралаштва се потврђује кроз 
богату и вредну колекцију ликовних радова деце и омладине који чине збирку ликовног 
стваралаштва. Збирка је формирана првенствено од радова из Ликовног атељеа ДКЦБ и изложби 
које су реализоване у Галерији ДКЦБ. Збирка поседује стручно жириране дечје радове из више од 50 
земаља широм света који се већ више од деценију користе за илустрацију поштанских марки и 
књига; електронске публикације каталога, плаката, штампане материјале изложби.  

 
Презентација и изложба пројекта подржаног од стране Градског секретаријата за спорт и 
омладину града Београда: „Од античког доба до човека нове индивидуалности- историја 
цивилизације кроз визуелни речник савременог доба“  
Пројекат је одржан у фебруару и марту 2017. Године. У пројекту су учествовали ученици Школе за 
дизајн, Осме београдске гимназије, Хемијско-прехрамбене технолошке школе, Дрво арт школе, 
Архитектонске техничке школе и ученици Техноарт Београд- школе за машинство и уметничке 
занате. 
 
Трећа самостална изложба ликовне радионице „ЕГО" - Лепо је живети  
На изложби су били изложени радови деце старије од четири године – цртежи у различитим 
ликовним техникама, скулптуре од текстила, ситна пластика од жица и перли.  
Радионице је осмислила и водила ликовни педагог Вишња Деврња, дипломирани сликар зидног 
сликарства, која подстиче дечје стваралаштво кроз игру, ослањајући се на унутрашње мотиве и 
потребе сваког детета понаособ. О томе сведоче и награде и признања која су добили. 

 
Током трајања изложбе три пута је организавано стручно вођење за мале посетиоце, ако и 
креативне радионице које је водила Вишња Деврња. Изложба је трајала од 4. до 25. марта 
2017.године 
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Дванаеста годишња изложба радионице  стрипа, илустрације и концепт арта „Ђорђе 
Лобачев“ са пријатељима - Двадесетпетогодишњица постојања  
Школа стрипа илустрације и концепт арта „Ђорђе Лобачев“ основана је 1992. године и за време свог 
постојања променила је много простора. Од пре три године налази се у Дечјем културном центру 
Београд. Оснивач школе, изузетан ликовни педагог је био и остао Владимир Весовић. Ове године 
школа навршава 25 година од свог оснивања и плодоносног рада. 

 

      
Изложба радионице „Ђорђе Лобачев“ 

 
Дванаеста годишња изложба је отоврена 1. априла у 19 часова, у Галерији Дечјег културног центра 
Београд,  на светски дан шале, јер девета уметност коју промовишу излагачи, има управо ту чаробну 
ноту да са дистанце посматра свакодневицу, са примесом маште, где доминира квалитетан цртеж 
упакован у добру ликовну композицију. 
У току трајања изложбе приређен је је богат пратећи прогрма, са радионицама и стручним вођењем 
кроз изложбу које су водили Владимир Весовић и Лидија Сеничар. 

 
XI изложба дечјих радова „Портрет птице“  
Чланови удружења старих заната у уметности „Пиктум“, узраста од 6 до 18 година, ликовно су се 
представити графикама, цртежима и 3Д - сликама. Њихови радови су дијалози са собом и околином 
у потрази за оним што је истински природно. 
Током трајања изложбе приређена је једна креативна радионица коју су водили ликовни педагози  
„Пиктума“: Сузана Стаматовић и Јелена Николиш. Деца основношколског узраста могла су да 
сазнају шта су то пигменти и како се ради ал фреско, а како ал секо техника. Изложба је трајала од 
25. априла до 10. мај 2017. године. 
 
Годишња изложба Дрво арт школе 
Током трајања изложбе одржане су три интерактивне радионице у којима је ученицима  основних 
школа  (ОШ Ћирило и Методије, ОШ Влада Аксентијевић, ОШ Стефан Дечански) поред стручног 
вођења кроз изложбу био презентован образовни профил Дрво арт школе (Ликовни техничар, 
Техничар за обликовање намештаја и ентеријера – перспективно занимање, спој дизајна и технике, 
Техничар за пејзазну архитектуру – креирање флоралне декорације ентеријера и екстеријера). 
Изложба је трајала од  11. до 26. маја 2017. године. 
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Изложба „Погледи“  МАЛОГ ликовног атељеа „БИС!“ 
Програм је осмислила и водила Виолета Јовић, примењени уметник и професор ликовна културе. 
Ово је трећа по реду годишња изложба у Галерији Дечјег културног центра Београд, са надом да ће 
ова пракса постати традиција. Ликовни радови из овог атељеа су примећени на ликовном конкурсу 
Радост Европе и врло високо оцењени. Изложба је отворена 30. маја, а затворена је 14. јун  2017. 
године. 
 
Годишња 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.  

 
Изложба традиционалних јапанских лутака 
Светски мир, образовање и култура – Асоцијација СОКА у сарадњи са Дечијим културним центром 
Београд у галерији Дечијег културног центра представила је посетиоцима јапанске традиционалне 
лутке. Посетиоци су имали прилику да се упознају са јапанском културом и традицијом. Током 
трајања изложбе организована су стручна вођења, приказивање јапанских анимираних филмова и 
оригами радионица (26., 28. и 31. октобра). Изложба је трајала од 26.октобара до 2.новембра 2017. 
године. 

 

 
Изложба јапанских лутака 
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Гостовање у Културном центру Горњи Милановац 
Изложба награђених радова Радости Европе младих ликовних стваралаца узраста од 4 до 18 година 
са готово свих меридијана, већ традиционално сваког новембра гостује у Културном центру у 
Горњем Милановцу. Ове године раскош дечјег ликовног стваралаштва употпунили су и одабрани 
радови полазника Ликовног атељеа Дечјег културног центра Београд.  Изложба је трајала од 8. до 
17. новембар 2017. године. 
 
Изложба фотографија „Пространства“ 
Изложба изузетног уметничког сензибилитета аутора проф. др Зорана Милутиновића, ГПСА, 
ЕФИАП/п, показује колико је разноврсан и раскошан биљни и животињски свет у Србији. Посетиоци 
су могли да виде драгуље флоре и фауне на 109 фотографија подељених у три сегмента: Воде, 
Брда и Жива равница. 
Током трајања изложбе организаована су стручна вођења. Период реализације: 13. – 29. новембар 
2017. године. 
 
Изложба селектованих радова Међународног Стрип конкурса – 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.  
Циљ конкурса је да мотивише децу и младе од 5 до 19 година 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 стрип ауторима како би што кретивније савладали тајне девете уметности. 
Изложбу прати богат пратећи програм (трибине, радионице, разговори са еминентним стрп 
ауторима). 
Стручни тим конкурса чинили су: Лидија Сеничар, уредник ликовних програма, Милета 
Милорадовић, карикатуриста, који води радионицу стрипа и карикатуре у ДКЦБ, Владимир Весовић, 
илустратор, ликовни педагог, Зоран Стефановић, писац, историчар поп-културе. 
Целокупан пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања  
Период реализације: 15. - 28. децембар 2017. године. 
Програм: 

• 15. децембар у 19.00 часова - Отварање изложбе награђених радова и додела награда  
Присутни су након свечаног отварања имали прилику да разговарају са редитељком анимираног 
филма Маријом Милановић Лазаревски и да погледају њена вишеструко награђивана остварења 

• 16. децембар у 11 часова, Милета Милорадовић, карикатуриста „Како настаје карикатура?“ 
практично-теоријска радионица 

• 22. децембар у 14 часова, прaктично-теоријска радионица са Владимиром Весовићем, познатим 
стрип аутором „Све тајне стрипа“  

• 27. децембар у 13 часова - Јунак од хиљаду облачића -- стрип као мономитско путовање кроз 
сопствени живот  „Дај човеку (стрипску) маску и показаће своје право лице“ -  Зоран Стефановић, 
писац и историчар поп културе  
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• 27. децембар у 19 часова – Зоран Стефановић, писац и историчар поп културе говориће о 
најузбудљивијој причи у историји светског стрипа: „Тајна Београдског круга 1 — скривено порекло и 
данашње светско наслеђе Златног доба српског и југословенског стрипа 1935-1941“. Шта би могло 
да повезује фреске из наших манастира, америчког Малог Нема и данашње јапанске манге и аниме?  
Стручни сарадници на пројекту су Удружење стрипских уметника Србије и Центар за уметност 
стрипа, Београд. 
Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. 

 

         
Стрип конкурс „Каиш“ 

 
Годишња изложба удружења стрипских уметника Србије (УСУС) 
Период реализације је од 29. децембар 2017. до 29. јануар 2018. године. 
На изложби ће бити приказано преко стотину радова ликовних уметника, сценариста, укључујући и 
позната међународна имена европског и светског стрипа 
Изложбу ће пратити богат пратећи програм, а највећи акценат биће стављен на едукацију младих. 
 
Лепо писање (калиграфија) визуелна писменост  - Дводневни семинар за учитеље и 
наставнике (16 бодова) , компетенцијa: K2  
Програм је развијен у сарадњи са Силваном Ручнов, калиграфом, слободним уметником, 
предавачем и педагогом. Циљ програма је да предавачи (учитељи, наставници, професори) добију 
нови увид и стекну корисна сазнања из области лепог писања (калиграфија) и визуелне писмености. 
Идеја је да се се лепо писање схвати као предмет у ком се развијају умне, моторичке и визуелне 
вештине целокупне личности детета.  
Акредитовани семинар је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Програм је реализован од фебруара до децембра 2017. године. 
 
Скривена тајна новца – део историје у твојој руци кроз визуелни речник новчаница и 
кованица, реконструисање занимљиве историје цивилизације  
Пројекат је намењен ученицима средњих школа и подржан је од стране Градске управе Града 
Београда и Секретаријата за спорт и омладину. Циљ пројекта је да уз помоћ анализе примерака 
новца из одређене историјске епохе кроз интерактивна предавања и радионице ученици науче да је 
могуће реконструисати готово све аспекте друштва, јер је новац средство трговине и размене, али 
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истовремено и докуменат о државној политици, економији, култури и, изнад свега, о уметности.  
Полазници су у били у прилици да се упознају са знаменитим личностима чији се  портрети налазе 
на новчаницама и са историјом националне валуте. Сваког месеца у Атељеу за примењену 
уметност са ученицима једне средње школе (до 20 учесника) одржане су 4 радионице у трајању од  
три сата. 
Радионице су водили мр Невена Поповић, магистар вајарства, коаутор пројекта и Ђурђа Сивачки 
мастер сликарства и дипл. професор књижевности. 
Предавач је био др Адам Црнобрња, кустос Народног музеја, а Александра Грбовић, педагог у 
Атељеу за примењену уметност ДКЦБ, била је сарадник на пројекту. Период реализације: фебруар 
– децембар 2017. године. 

 
Недеља парламентаризма у Дому Народне скупштине – Изолжба Радионице стрипа и 
карикатуре и наступ хора ДКЦБ 
Програм Дечјег дана Недеље парламентаризма у Дому Народне скупштине, отворио је Дечји 
културни центар Београд изложбом полазника Радионце стрипа и карикатуре ДКЦБ, који води 
педагог и карикатуриста Милета Милорадовић и наступом Хора ДКЦБ, под диригентском палицом 
Невене Ивановић. Својим карикатурама и кратким стиповима деца су приказала своје виђење и 
поимање парламентартизма, док је Хор ДКЦБ припремио програм прилагођен овом поводу у 
трајању од око 30 мин. Ово је била лепа прилика да се деца чланови ДКЦБ упознају са Домом 
Народне скупштине, појединим посланицима и начином рада. 

 

   
Дечји дан у оквиру Недеље парламентаризма  
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Награђен Огњен Стојановић -  полазник Радионице стрипа и карикатуре 
На међународној изложби карикатуре и хумора „Нацртај ми: ово је место где је срећа!“ у Сент Жуст л 
Мартелу (Француска), под покровитељством регионалне дирекције за СНЦФ у Лиможу, Огњен 
Стојановић (полазник Радионице за стрип и карикатуру, коју води Милета Милорадовић) освојио је 
прву награду у старосној категорији од 9 до 11 година. 

 
 Награђени рад Огњена Стојановића 

 
Најбољи млади карикатуриста – Растко Лулић из ДКЦБ 
На овогодишњем 50. Конкурсу карикатуре „ПЈЕР 2017“, који традиционално расписује Компанија 
„Новости“, учествовало је 145 аутора свих категорија, са пријављених 436 карикатура. У среду 15. 
новембра 2017. године  заседао је петочлани жири Конкурса у саставу: Љубивоје Ршумовић -песник; 
Воја Жанетић - сценариста и колумниста; Александар Чотрић -  афористичар; Горан Дивац -
прошлогодишњи добитник Златног ПЈЕР-а и Милорад Вучелић - главни и одговорни уредник 
Компаније „Новости“ и том приликом је изабрао најбоље радове. За најбољег младог карикатуристу 
проглашен је Растко Лулић, члан Школе стрипа и карикатуре ДКЦБ. 

  
Рад награђеног младог карикатуристе Растка Лулића 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/05/Ognjen-Stojanovic-sreca.jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/11/RASTKO-LULI%C4%86-Najbolji-maldi-karikaturista-PJER-2018.png
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Луткарска серија „Доситејеве басне“ 
По тексту и у режији Цветина Аничића, а копродукцији Дечјег културног центра Београд и Студија 
Максимум, започело је снимање луткарске серије за децу „Доситејеве басне“. 

     
Снимање луткарске серије „Доситејеве басне“ 

Пројекција дечјих анимираних филмова у оквиру програма фестивала Балканиме  у Сали 
Донка Шпичек 
У Сали Донка Шпичек одржана је пројекција одабраних дечјих анимираних филмова у оквиру 
програма фестивала Балканиме . Деца домаћини манифестације Радости Европе и ученици ОШ,, 
Влада Аксентијевић" и ОШ,, Милена Павловић Барили" имали су прилику да погледају програм 
светских аутора анимираних филмова у трајању од 45 минута. 
 
13. Дечији филмски фестивал КИДС ФЕСТ : Под филмским кишобраном 
КИДС ФЕСТ је дечији, уметнички фестивал забаве и филма. Филмски програм састојао се од 
остварења са светских фестивала, прича о необичним пријатељствима, узбудљивих авантура, 
документарних филмова о природи, као и анимираних 3Д филмови студија 20th Century Fox.  Поред 
квалитетног филмског програма, део фестивала чине и многобројне забавне, креативне и образовне 
радионице. 13. КИДС ФЕСТ се ове године одржаваo се од 1. до 7. новембра, у више од 30 градова у 
Србији, под слоганом “Под филмским кишобраном”. Дечји културни центар Београд био је централна 
локација фестивала. Фестивал је традиционално подржан од стране Министарства културе и 
информисања и Града Београда. 
 

1.4.  ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ 
 
Музејска дидактика – забавна историја 
Различити облици комуникативних модела у приступу најмлађој публици која је укључена у 
културно-образовне програме имају за циљ да изазову различите емоције, а свима је основа - 
радост сазнавања.  
Већ 15 година „Музејска дидактика - Забавна историја“ одговара на очекивања публике да се 
догађаји из прошлости и њихови протагонисти представе на занимљив и забаван начин. Примена 
учења кроз игру и забаву у аутентичном амбијенту какви су музеји, галерије, библиотеке, деци 
олакшава процес стицања знања и чини га пријатним, узбудљивим и ефикасним. Актери из улоге 
историјских личности одн. књижевних ликова, служећи се отвореном, а моделованом комуникацијом 
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и сценском интеракцијом, успевају да деци дочарају одређене епохе и околности, да их поуче и  
разоноде на начин који их уједно и ангажује, реконструишући заједно сценарије прошлости.  
Сваки простор може представљати „сцену“ која постаје „жива историјска читанка“. У књижари Делфи 
и диванхани Вуковог и Доситејевог музеја Ђепето објашњава публици како је дрвету удахнуо живот 
и створио лутка Пинокија. У Војном музеју, сусрет кујунџије Јове с „новим шегртима“ је препун 
изненађења и духовитих обрта. Упечатљиво је обраћање Константина Филозофа и деспота 
Стефана будућим писарима и витезовима у књижари Делфи. Сведочење кнеза Михаила 
Обреновића или кнегиње Милице оставља дубок утисак на читаоце у библиотеци, а Анастаса 
Јовановића, двороуправитеља, сликара и фотографа, дуго ће памтити посетиоци изложбе „Слика 
грађанског друштва - Портрети Анастаса Јовановића“ у Галерији Дома војске Србије.  
У оквиру Музејске дидактике у 2017. години реализовано је 10 програмских активности. 
 
Реализоване активности: 

• Гостовање ДКЦБ у књижари Делфи на манифестацији Дани дечје културе с програмом „ПИНОКИО“ 
и  „ШКОЛА ЗА ВИТЕЗОВЕ“  

• Гостовање  ДКЦБ на манифестацији Музеји у Србији 10 дана од 10 до 10  с програмом „ПИНОКИО“ - 
2 извођења са представом  „ОД ГРИВЕ ДО РЕПА“  

• Гостовање у Војном музеју са програмом  „У ПОСЕТИ КОД КУЈУНЏИЈЕ ЈОВЕ“      
• Представљање програма Музејске дидактике на састанку Секције предшколских педагога 

Педагошког друштва Србије 
• „ИСТОРИЈСКИ ПОРТРЕТ КНЕЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА“ 
• Гостовање програма „АНАСТАС УЖИВО“ у Галерији Дома војске Србије на изложби Народног музеја 

Слика грађанског друштва – портрети Анастаса Јовановића 
• „ИСТОРИЈСКИ ПОРТРЕТ КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ“ 
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Култура сећења: трагови у времену                                                                                 
Култура сећања је веома важан сегмент сваке културе, па и српске.  
Овај програмски циклус је покренут са идејом да промовише културну баштину Београда, и Србије 
у циљу подизања нивоа свести деце и младих о српском културном идентитету.  
Реализовано је десет инспиративних предавања и разговора уз богат визуелни материјал, који су 
код неке деце пробудили жељу за стицањем знања о личностима које су својим делом и жртвом 
помогле у одбрани и очувању српске државе, просвећивању нације, унапређењу науке, уметности 
и културе. Креативне и едукативне радионице подстакле су децу да креирају сопствени приступ 
обрађеним темама. Одржано је 10 предавања којима је присуствовало око 600 ученика.Теме које 
су обрађиване: 
 

• Београдски споменици и спомен обележја Великог рата 
• Средњовековно витештво 
• Српски витешки код 
• Средњовековна тврђава Жрнов 
• Значај и тајна Етрурске цивилизације 
• Србија у очима света  
• Корени српског језика и писма 
• О вегетацији кроз примере из Српско српског речника 
• Симболика орнаменталних представа живог света у српској средњовековној уметности 
• Руска властелинства у 14. и 15. веку у Србији 
• Света Гора – матица вере и уметности 
 

Београдски споменици Великог рата – Дани Београда 
Поводом  манифестације Дани Београда у сарадњи са Савезом удружења потомака ратника 
Србије 1912-1920. одржан је програм „Београдски споменици Великог рата“. 
Станислава Божовић, историчар уметности, приредила је ученицима основних школа и потомцима 
српских ратника виртуелну шетњу Београдом уз мноштво илустрација и ретких фотографија, 
занимљивих казивања и потресних  прича. Публика је сазнала како је изгледао разрушени 
Београд, какво значење имају споменици на Кошутњаку, Калемегдану, Дунавском кеју, Авали.  
Посетиоци су видели и драмске фрагменте из представе „Време части и поноса“ у извођењу 
драмских уметника, Лепомира Ивковића и Бошка Пулетића и кратки филм „Мој херој-Момчило 
Гаврић“, маладих аутора Невене Ћосовић и Вука Вукомановића, праунука Момчила Гаврића, 
најмлађег поднаредника на свету; слушали су чувене говоре мајора Гавриловића и Аугуста фон 
Макензена, причу о Надежди Петровић, Франш д' Епереу, Арчибалду Рајсу, Милунки Савић, 
Николи Пашићу, Димитрију Туцовићу, Гаврилу Принципу и другим изузетним личностима, које су 
оставиле  траг у историји Београда и Србије.  
Музичке секвенце посвећене Београду извели су чланови вокалне групе „Нађи своју звезду“ уз 
клавирску пратњу Снежане Деспотовић, а познате песме попут „Марша на Дрину“ и „Креће се лађа 
Француска“ свирао је „Брас оркестар јуниор“ Музичког центра Панчева.  
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Света Гора – матица вере и уметности 
Посетиоци предавања били су у прилици да чују о лепотама, значају, предању и 
историји,  неизмерном благу које се чува на полуострву Атосу од Душана Миловановића - 
историчара уметности, теоретичара, критичара и публицисте, који је 40 година живота посветио 
истраживањима ове свете земље и сматра се једним од највећих њених познавалаца. Предавање 
је било праћено фотографијама са Свете Горе и било је прилагођено свим узрастима, те су 
посетиоци били и омладина и људи у зрелијим годинама. Душан Миловановић је 
заинтересованима приближио неке од најзанимљивијих прича попут приче о „дванаесторици 
невидљивих“, типовима монаха, о томе зашто жене не смеју да ступе на тле овог полуострва и 
слично.Слушаоце је одушевио и гост овог интересантног предавања – музичар, кларинетиста 
Милош Николић, професор у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“, познат у Србији и свету по 
виртуозности на кларинету, кавалу, диплама и гајдама. Добитник је и многих музичких награда, а 
бави се и византијском музиком. На предавању је одсвирао „Пастирску импровизацију“ на кaвалу. 

 
Дани европске баштине и ДКЦБ 
У оквиру манифестације Дани европске баштине одржано је неколико предавања. Најзапаженија 
је била мултимедијална презентација с темом: „СИМБОЛИКА ОРНАМЕНТАЛНИХ ПРЕДСТАВА 
ЖИВОГ СВЕТА У СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ УМЕТНОСТИ“.  
Душан Миловановић, историчар уметности, виши саветник МПУ говорио је о улози орнамента и 
његовом значењу као најстаријем запису људске свесности, о функцији и смислу орнаменталних 
мотива у српском средњовековном сликарству – (представа флоре и фауне) и орнаменталних 
композиција, уз богат визуелни материјал. Приказани су анимирани филмови савремених 
уметника: „Асиметри“ Наташе Теофиловић и „Анимације орнамената“ професора Факултета 
примењених уметности, Вука Ћирића и Душана Зјалића.   
У музичком делу програма учествовали су: Ансамбл „Ренесанс“ са две композиције из 14. века и 
Хор Дечјег културног центра Београд с композицијом Стевана Стојановића Мокрањца „Тебе појем“ 
– одломак из Литургије Светог Јована Златоустог и хорском песмом „Српска ћирилица“ Вере 
Миланковић под диригентском палицом Невене Ивановић и уз клавирску пратњу Милице 
Пекмезовић. 
 
О вегетацији кроз примере из српско српског речника 
Радован Дамјановић, историчар и истраживач језика одржао је интересантно предавање 
објашњавајући учешће вегетације у стварању корпуса прајезичког лексичког фонда српског језика 
кроз примере: древно од дрвета; лепљивост од појма липа ; буква – буквар; храст – раст, 
дуговечност, запис; бор – бодље, борење; пласт – пластика; трава – отров; шума - Шумадија (која 
то више није) и сл. 

   
Средњовековно витештво 
Популарно предавање о средњовековном витештву које је у више наврата одржао мр Марко 
Алексић, археолог, аутор књиге „Српски витешки код“ подстакло је слушаоце да се запитају – 
Зашто витештво није само једно од кључних обележја средњовековног наслеђа, већ и појам који и 
данас симболизује изузетне људске особине.  
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Публика је сазнала да је витез јунак средњовековне епохе, али је такође наследник античких и 
паганских хероја европске традиције што му је дало изузетну снагу захваљујући којој доминира и у 
савременој култури, поготово у свету видео-игара, стрипа и филма. Нова сазнања откривају да је 
у средњовековној Србији витешка култура била веома развијена, од самих њених почетака, 
крсташког краљевства и првих витешких редова, и да су се и на нашим просторима могли срести 
коњаници у блиставом оклопу, са грбом на штиту, у борби за руку неке даме. 

 

    
Средњовековно витештво 

 
Истражујем, откривам, сазнајем  
У циљу развијање свести о значају заштите и очувања природне средине, промоције природног и 
културног наслеђа Београда и развијања тимског рада и духа организована су предавања и 
радионице из области екологије, биологије, ботанике, хемије.  
Уводна предавања код деце су будила жељу за стицањем знања о појединим врстама дрвећа, 
парковског цвећа, споменика културе. Током радионица или обуке на терену деца су била активна 
у трагању за одговорима и истраживала парк. Активно учешће у малим кућним експериментима 
изазвало је код њих највеће одушевљење и заинтересовало их да се убудуће још више 
информишу о научним достигнућима. 6 одржаних предавања и радионица окупило је око 120 
посетилаца који су били у прилици да се упознају са следећим темама: 

• „Еколошке катастрофе и како их спречити“ (предавање и радионица)             
• „Откривамо благо Ташмајдана“  (предавање и обука на терену) 
• „Мали кућни експерименти“   (предавање и експерименти) 
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Еколошки фестивал науке „Нађи своју формулу у складу са природом“ у сарадњи са 
Хемијско-прехрамбеном  школом  из Београда  
 
У новембру је по трећи пут одржан еколошки фестивал науке „Нађи своју формулу у складу са 
природом“, који је намењен ђацима старијих разреда основне школе. Ђаци су у лабораторији која 
је била инсталирана у Атријуму имали прилику да види експерименте из физике, хемије, 
микробиологије, фармације и  прехрамбене технологије. Упознали су се са занимањаима: 
хемијско-технолошки техничар, техничар за заштиту животне средине, техничар за индустријску 
фармацеутику, техничар за биотехнологије, хемијски лаборант, пекар, месар...У Црвеној сали су  
ђаци сазнали занимњивости везане за минерал јадарит кога још популарно зову и српски 
криптонит. 

 

   
 

Драмске радионице БАЗААРТ за наставнике и учитеље 
Сваког уторка у ДКЦБ одржавају се у сарадњи са удружењем уметника БАЗААРТ-а радионице за 
наставнике и учитеље са темом примене драмских техника и метода у образовно-васпитном раду. 
Како на најбољи начин искористити стваралачке потенцијале ученика и преобратити их у 
инструменте њихових личних постигнућа једна је од тема којима се ове радионице баве. Ове 
драмске технике могу се примењивати у разним областим од вођења драмских секција до 
разредног старешинства. Креативне драмске радионице за наставнике део су програма ЛОТРЕК 
центра Београд који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а реализоване су у два циклуса. 

 

  
Драмске радионице за наставнике и учитеље – Базаарт 

 
 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/11/foto-8.jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/01/IMG_20170123_210003.jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/01/IMG_20170123_202132.jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/02/WP_20170213_21_02_29_Pro.jpg
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Промоција Еколошког календара 
У децембру је  организована промоција Еколошког календара за 2018. годину. Календар је 
осмислила др Љиљана Ђуровић, а насловну страну је илустровао Боб Живковић. Ђаци су  на овој 
промоцији  научили  како се рециклира папир, пречишћава вода, прави мозаик од старих плочица, 
користи соларна рерна и игра еко шах. 
 

1.5.  РАЗВОЈНО-ПСИХОЛОШКИ ПРОГРАМИ 
 
Психодрама за децу  од 10 до 14 година 
Гордана Марић Лаловић  (психодрамски психотерапеут, групни аналитичар и тренер-едукатор) и  
Даница Вулићевић (професорка српског језика и књижевности) одржале су пет радионица по 
мотивима народне бајке „Златна јабука и девет пауница“ у јуну. Применивши технику психoдрaме  
у eдукaтивнe сврхe створиле су  деци бeзбeдaн прoстoр умeтничкe фикциje дa сe у њeму 
нeспутaнo и бeз oсудe, крoз дaтe ликoвe и ситуaциje бaвe личним eмoциoнaлним сaдржajимa.Taкo 
су кoд дeцe подстакле спoнтaнoст, крeaтивнoст, интрoспeктивнoст и eмпaтичнoст, a књижeвнo 
дeлo је зaистa пoстaло дeo дeтeтoвoг унутaрњeг свeтa, бoгaтeћи гa нoвим искуствимa и увидимa. 
 
Развојно саветовалиште 
Информисање, едукација и педагошко саветовање корисника ради превазилажења развојних 
тешкоћа, поремећаја понашања и дисфункционалних социјалних и емоционалних односа. Рад на 
отклањању и умањењу симптома и тешкоћа насталих услед поремећених вршњачких, 
породичних и међуљудских односа, уз подстицање дијалога и ненасилне комуникације. 
Циљ је усмеравање корисника услуга Саветовалишта на одговарајуће видове помоћи и 
подршке,  као и институционалне стручне помоћи. 
 
Трибина „Како се борим са „хејтом“ на интернету“ 

 

    
Како се борим са 'хејтом' на интернету 

Трибина за младе “Како се борим са хејтом на интернету?” одржана је у марту у сарадњи са 
oрганизацијом Културис. Говорници на трибини била су четири млада Јутјубера, Вања Вељић, 
Нина Продановић, Душан Сакић и Немања Арсић, чије видео записе тренутно прати више од сто 
хиљада вршњака у региону. Они су поделили са младима своја искуства са насиљем на 
интернету и објаснили како се против њега боре у свакодневним интеракцијама са публиком. 
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Ана Мирковић, извршна директорка Digital Communications Institute - Института за дигиталне 
комуникације, помогла је посетиоцима трибине да личне исповести Јутјубера контекстуализују и 
пружила им је практичне савете за превенцију и борбу против дигиталног насиља. 

Светски дан особа са аутизмом  
На основу резолуције Генералне скупштина Уједињених нација 2. април проглашен је даном 
особа са аутизмом. Београдско удружење за помоћ особама са аутизмом, које чине родитељи 
деце и одраслих особа са аутизмом, овим поводом организовало је 7. априла 2017. године 
изложбу слика и радова особа са аутизмом у Дечјем културном центру Београд. У интерактивним 
радионицама – особе са аутизмом и деца без инвалидитета сликала су и вајала. У оквиру 
програма наступао је и дечји хор „Чаролија“. Партнери манифестације поред ДКЦБ били су и 
Секретеријата за социјалну заштиту Града Београда и компанија “Coca Cola Hellenic”. Заштитно 
лице манифестације била је Леонтина Вукомановић. Циљ програма био је скретање пажње 
јавности на особе са аутизмом и чланове њихових породица, као и развијање толеранције према 
другом и другачијем, емпатије и солидарности. 
 
Дан особа са инвалидитетом 
Сваке године се у Галерији ДКЦБ обележава Дан особа са инвалидитетом са жељом да се скрене 
пажња јавности на положај деце са инвалидитетом у Србији и истакне да су неразумевање и 
подозрење у свакодневном животу највеће препреке са којима се сусрећу деца и њихови 
родитељи. У Галерији и Малој сали 4. децембра 2017. године обележен је Међународни дан особа 
са инвалидитетом. У Галерији је отворена изложба одабраних радова ликовног кабинета (од 1991. 
до 2017. године), основне и средње школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, који 
води  Горана Шкондрић. Ивана Ковачевић, професорка српског језика и руководилац литерарне 
секције школе за децу на болничком и кућном лечењу „Др Драган Херцог“ представила је Зборник 
литерарних радова ове школе, која је освајала бројне неграде на литерарним конкурсима. 
Гости су били млади из Медицинске школе Звездара, бивши ученици школа „Вељко Рамадановић“ 
и „Др Драган Херцог“, као и студенти Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 
Универзитета у Београду. 
 
Учење је игра - предавање др. Рајовића  
У понедељак, 11.12.2017. године Ранко Рајовић, аутор НТЦ програма, одржао је предавање под 
називом „Учење је игра“. Предавање је било намењено родитељима деце вртићког и млађег 
школског узраста. НТЦ систем учења је специјализовани програм за едукацију родитеља, 
васпитача и учитеља, који усвојено знање и вештине могу да примене у свакодневним 
активностима у раду са децом. Основу НТЦ програма представљају савремена научна открића из 
области неуронауке и педагогије са циљем развоја креативности и функционалног знања деце. 
НТЦ програм се спроводи у 17 држава Европе, а у њих 7 је акредитован одуком Минисарства за 
образовање. 
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1.6.  ДАНИ ИГРЕ - програми за распуст 

ЗИМСКИ РАСПУСТ- Бесплатне радионице током зимског распуста: 

Графика за децу – „Отисак по отисак“ (1. и 6. фебруар) 
 
Отворени Ликовни атеље (1.фебруар)  
 
ЕКОАРТ радионице – предавање орнитолога Жељка Станимировића и еколога Маријане 
Петровић на тему „Птица“ (31. јануар и 2. фебруар) 
 
Радионице студија за анимирани филм – „Анимиране зимске чаролије“ (1, 2 и 3. фебруар) 
 
Радионице Балетског студија ДКЦБ – радионице џез балета и савремене игре (30. јануар и 1, 
6 и 8. фебруар) 
 
Отворени Атеље за примењену уметност (31 јануар и 1. фебруар и 7. и 8. фебруар – друга 
група) 
 
ХОР (6. и 9. фебруар) 
 
Еко – арт „ Чудесни свет птица“ (зимски распуст):                   
Еколог Маријана Петровић и орнитолог Жељко Станимировић одржали су предавања о птицама 
које живе у Београду на Ратном острву преко зиме. Нова сазнања су подстакла децу да уз помоћ 
Катарине Булајић Павловић  у Атељеу за ликовну уметност ДКЦБ-а креирају цртеже птица. На 
крају су сва деца од пластичних флаша направили хранилице за птице.  

ЛЕТЊИ РАСПУСТ- Бесплатне радионице током летњег распуста 

• Еко-сафари на Ратном острву (10. и 11. јул) 
 

• Радионица анимираног филма (21. и 22. јун) 
 

• Уметност калигафије: (12, 13, 14. јул и 21, 22, 23. август) 
 

• Радионица израде керамичких посуда (6. и 7. јул и 28. и 29. август) 
 

• Радионица стрипа и карикатуре (24. јун и 18. август) 
 

• Радионица илустрације, концепт-арта и стрипа (25, 26. и 27. јун; 5, 13. и 19. јул; 9, 16 и 23. 
август) 

 
• Драмска читаоница „Златна јабука и девет пауница“ (19 и 23. јун) 

 
• Литерарна радионица „Унуци и друга бића“ (22. август) 
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Култура слободног времена за младе током лета  
Од 21. јуна до 31. августа одржаване су радионице цртања, сликања, вајања, калиграфије, стрипа, 
илустрације, анимираног филма и еколошка авантура – Фото -речни сафари) у Дечјем култруном 
центру Београд. Пројекат је био подржан од стране Секретаријата за спорт и омладину Града 
Београда 
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2. МАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

2.1. Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори - ФЕДЕМУС 2017“ 
XXII Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори“ - ФЕДЕМУС 2017 
реализован је у октобру месецу под називом ,,Хајде да певамо“. 
Фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори“ Дечји културни центар Београд 
традиционално организује од 1995. године афирмишући младе таленте у култури. Током 22 
година реализације фестивала Дечји културни центар извео је генерације младих композитира, 
солиста и кантаутора. Као једини дечји фестивал на коме деца учествују као композитори, аутори 
текста и извођачи ФЕДЕМУС промовише дечје музичко стваралаштво и креативан рад одраслих 
са децом. Фестивал сваке године окупи више хиљада деце, ученика основних школа из многих 
градова Србије. На завршном концерту учествовало је око 200 деце, која су прошла републичку  
селекцију. Издат је и музички аудио ЦД-а са новим песмама са фестивала. Циљ фестивала јесте 
подстицање младих узраста од 7 до 15 година на музичко стваралаштво, откривање музичких 
талената, развој музичког укуса младих и неговање већ скоро заборављене дечје песме. Период 
реализације: јануар – октобар 2017. године. 

 

ФЕДЕМУС 2017 
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2.2. Дечје музичке свечаности - ДЕМУС 2017 
Градско такмичење музичких секција основних школа Београда  
Програм музичких свечаности обухватио је реализацију 19 концерата Градског такмичења 
музичких секција основних школа Београда. На такмичењу  је учествовало више хиљада деце која 
се баве различитим облицима музичког стваралаштва (солисти, мали вокални састави-дуети, 
терцети, квартети у жанру изворне народне, дечје соло и забавне песме у четири 
категорије,такмичење вокалних група певача, хорова, малих инструменталних састава и 
оркестара основних школа Београда.). 
У оквиру ДЕМУСА-а реализовала се и манифестација „ЗЛАТНА СИРЕНА“ настала 1969 у сарадњи 
са Политикиним забавником. Ова манифестација одржава се већ 48.година. 
Циљ програма је 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. 
Циљна група су деца узраста од 7 до 15 година. Период реализације: фебруар-мај 2017.године. 

 

ДЕМУС 2017 
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2.3. Медела Дечје београдско пролеће 
„МЕДЕЛА ДЕЧЈЕ БЕОГРАДСКО ПРОЛЕЋЕ“ одржано је у четвртак, 27. априла у сали „Донка 
Шпичек“ Дечјег културног центра Београд, а накнадно у целости емитовано је на Радио Телевизији 
Србије. 
Захваљујући Градској управи града Београда и подршци градског менаџера, Горана Весића, ДКЦБ 
2016. године обновио је овај значајан фестивал, а наше певачке и глумачке звезде извеле су 
најлепше песме за децу свих времена као што су „Слон лепотан“, „Заклео се бумбар“, „Вуче вуче“ 
и многе друге.  
У 2017. години „Медела Дечје београдско пролеће“ представило је једанаест потпуно нових 
песама које су путем конкурса ушле у селекцију фестивала, чији је уредник била госпођа Леонтина 
Вукомановић. На текстове, легендарих твораца песама за најмлађе, Љубивоја Ршумовића, 
Слободана Станишића, Владимира Андрића и других, музику су компоновали: Радослав Граић, 
Сергеј Ћетковић, Владимир Граић, Кристина Ковач, Војкан Борисављевић, Раде Радивојевић, 
Александар Локнер, Алек Алексов, Миња Субота, Нена Лековић и Дејан Петковић.  
Нове наслове на овом музичком спектаклу  представили су Сергеј Ћетковић, Бранко Милићевић 
Коцкица, Јелена Томашевић Босиљчић, Андрија Милошевић, Светислав Буле Гонцић, Миња 
Субота, Бојана Стаменов, Невена Божовић, Славен Дошло, Иван Зекић, Марко Марковић и Хор 
ДКЦБ са диригентом Невеном Ивановић.  
Домаћини програма били су Леонтина Вукомановић и Вук Трнавац, члан Студија за културу говора 
и глуме ДКЦБ.  Циљ овогодишње манифестације био је стварање нових песама и усмеравање 
деце и њихових родитеља на пажљиво одабране текстуалне садржаје који носе едукативне 
поруке. Тиме доприносимо развијању културних вредности код деце и стварању навика 
посећивања музичких догађаја високог квалитета. Покровитељи манифестације били су: Медела 
Врбас и Фондација Драгица Николић. 

 
Медела Дечје београдско пролеће 

 м    МедМеде 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медпо 
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2.4. ФЕДЕХО – Фестивал хорова деце и младих 
Фестивал окупља хорове основних и средњих школа, музичких основних и средњих школа, као и 
црквене хорове и хорове при државним и приватним институцијама. Циљ фестивала је 
афирмисање дечје хорске музике, сценског музичког извођења и популарисање хорске музике, 
као дела нашег културног наслеђа. 
Хор Прве основне школе из Ваљева, као најбољи хор, по мишљењу стручног жирија, 
представљао је Србију на једном од концерата Сусрети пријатељства међународне 
манифестације „Радост Европе''. 
На овогодишњем фестивалу предствило се 16 хорова из Неготина, Косовске Митровице, Краљева, 
Новог Сада, Параћина, Панчева, Гроцке, Ваљева, Обреновца, Прокупља, Белог Потока, 
Зрењанина и Београда. 

 

ФЕДЕХО 
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2.5. Кидикем 
Дечји културни центар Београд организовао је други конкурс за Национални фестивал дечјег видео 
клипа-KИДИКЕМ на којем су се представили филмови- видео радови из целе Србије. 
Овогодишњи фестивал темом МОЈ НОВИ СВЕТ подстакао је младе на размишљање о свету у 
којем живимо. На фестивалу је приказано укупно 43 кратка филма и додељене су награде: Гран 
при (Тесла таблет) за најбољи филм у целини и youtube награда на најгледанији филм (Тесла 
телефон), као и многа друга специјална признања. Циљ фестивала је да се код деце кроз 
уметничку праксу покрене хумана и креативна страна у примени  нове технологије. Стварајући 
кратке форме видео записа, деци се пружа прилика да изразе своје мишљење на задату тему.  

 

 
Кидикем 
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2.6. Плесни сусрети 
Са идејом да се промовише дечје плесно стваралаштво Дечји културни центар Београд, 
традиционалнио, два пута годишње, у априлу и новембру организује сусрет чланова плесних 
студија са територије града Београда и појединих градова из Србије. У 2017. години организовано 
је пет плесних концерата, у два циклуса, а прилику да представе своје умеће имало је око 1300 
деце узраста од 5 до 18 година. 
Концерте је пратило око 2500 људи у публици. Програм се састоји од кореографија различитих 
плесних стилова модерног, савременог, џез или класичног балета или show dance-а. 
Ревијом кореографија скреће се пажња јавности на значај оваквих садржаја за детињство и 
развој и пружа се подршка професионалном развоју, као и повезивању и размени искустава међу 
плесним педагозима који се баве децом. 
У оквиру Плесних сусрета одржана је дводневна радионица хип-хопа Милице Илић, вишеструко 
награђиване хип-коп плесачице. Радионицу је похађало око 30 деце узраста од 10 до 18 година. 

 

 
Плесни сусрети 
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3. МАНИФЕСТАЦИЈA ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД 
    48. Међународни сусрет деце Европе „РАДОСТ ЕВРОПЕ'' 

 
Традиционални Међународни сусрет деце Европе „Радост Европе” одржан је од 2. до 5. октобра, у 
Београду, у организацији Дечјег културног центра Београд и под покровитељством Градске управе 
града Београда.  
Манифестација Радост Европе угостила је ове године децу из 16 земаља (Белорусије, 
Буграске, Црне Горе, Хрватске, Кине, Литваније, Македоније, Молдавије, Немачке, Пољске, 
Румуније, Русије, Словачке, Словеније, Турске и Украјине) и 12 дечјих ансамбала из Србије. 
Деца, узраста од 7 до 14 година, представила су се кроз музику, плес, сликарство и свеукупно 
дечје стваралаштво на карневалу у центру града, концертима „Сусрети пријатељства'', спортско-
рекреативном програму у Дечјем културном центру Београд, Међународном ликовном конкурсу, и 
свечаном концерту у Сава Центру. 

 
Свечано отварање манифестације „Радост Европе“ 
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У реализацији манифестације учествовало је 17 основних школа домаћина са територије 
града Београда: „Ђура Јакшић“, „Свети Сава“, „Милена Павловић Барили“, „Милан Ђ. Милићевић“, 
„Старина Новак“, „Борислав Пекић“, „Данило Киш“, „Краљ Александар Први“, „Лаза Костић“, „Васа 
Чарапић“, „Иво Андрић“, „Скадарлија“, „Раде Драинац“, „Љуба Ненадовић“,  „Петар Кочић“, 
„Јајинци“, „Војвода Мишић“. Важно је нагласити да у свесрдној подршци породица деце домаћина 
београдских основних школа, које су угостиле децу из гостујућих група, лежи суштина 
манифестације и да без ове подршке реализација међународних сусрета деце Европе не би била 
могућа. 
Манифестација Радост Европе потврдила је свој статис члана европске породице фестивала, и по 
други пут добила је етикету квалитета ЕФФЕ 2017-2018 (Европа за фестивале, фестивали за 
Европу). 
Стихови песме “Крила” чувеног српског песника Мирослава Мике Антића (1932-1986) били су мото 
овогодишњег окупљања деце Европе: 

 
“Свако дете има крила 
Треба само да се сети 

Где му расту сакривена 
И одмах ће да полети.” 

 
Гостујуће групе инспирисане овим стиховима припремале су сценске наступе за Гала концерт. 
 
Програмски сегменти манифестације били су: 
 
-Припремни програм „Док чекамо госте“ – интерактивна поставка „Свако дете има крила“ 
Од 18. до 30 септембра, Црвена сала ДКЦБ 
- Карневал - свечано отварање манифестације и обилазак Бео Зоо Врта 
Понедељак, 2. октобар, Трг Републике - Кнез Михаилова улица – Калемегдан/Победник – Бео Зоо 
Врт, од 12 до 15 часова 
- Изложба 19. Међународног ликовног конкурса Радост Европе – отварање изложбе и додела 
награда 
Понедељак, 2. октобар, Атријум Дечјег културног центра Београд, 18 часова 
- Пријем код градоначелника града Београда - Скупштина града 
Уторак, 3. октобар, од 10.00 до 11.00 часова 
 - Спортско -  рекреативни дан 
Уторак, 3. октобар, Ада Циганлија, од 11.30  до 15.00 часова 
- „Сусрети пријатељства'' – три концерта 
Среда, 4. октобар, сцена „Донка Шпичек“, Дечји културни центар Београд, 11.00, 16.00 и 19.00 
часова 
- Гала концерт – Свечани сусрет деце Европе  
Четвртак, 5. октобар, Сава Центар, 18.00 часова 
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• У оквиру традиционалног програма манифестације Радост Европе „Док чекамо госте“ 
осмишљена је интерактивна поставка „Свако дете има крила“ за ученике београдских основних 
школа. Деца су била у прилици да у осмишљеној амбијеналној целини уз одабрану музику и 
пројекције на посебан начин доживе стихове познатог српског песника, Мике Антића. Инспирисани 
поезијом учествовали су у различитим играма речи, ликовном изражавању свог доживљаја кроз 
сликање великим пастелима, исцртавању минијатура које су се на свакој радионици склапале у 
једну велику инсталацију, осмишљавању својих стихова и изражавању доживљаја речи кроз 
покрет. Интерактивна поставка гостовала је у Галерији Центра за културу Сопот у новембру 2017. 
године. 

 
• Карневал се ове године кретао од Трга републике до парка Калемегдан. Свечано отварање 

манифестације одржало се на Калемегдану код Победника. Поворку је предводио оркестар 
Музичке школе „Јосиф Маринковић“ из Зрењанина и Брас Јуниор оркестра Културног центра 
Панчево, под руководством диригената Бранислава Гагића и Бориса Матијевића, као и 
Мажореткиње Панчева и артисти на штулама. Децу је на Калемегдану дочекао Хор и Балетски 
студио ДКЦБ. 
Програм Свечаног отварање водио је Страхиња Радовановић, ученик XIII београдске гимназије и 
дугогодишњи члан студија Дечјег културног центра Београд. 
Манифестацијa је званично отворена пуштањем 1000 балона у ваздух. 
Након обиласка парка Калемегдан учесници манифестације Радост Европе обишли су Бео Зоо 
Врт. 
 

Карневал Радости Европе                                  

        
 

К 
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• Изложба 19. Међународног ликовног конкурса „Радост Европе'' отворена је 2. октобра у 18.00 
часова. Ликовни конкурс окупио је око 4.000 радова из целог света.Том приликом уручене су 
награде и признања деци и представницима амбасада. Изложба представља најуспелије ликовне 
радове по мишљењу стручног жирија и има за циљ да омогући ликовне сусрете деце и младих, да 
афирмише аутентично дечје ликовно стваралаштво и повеже ликовне педагоге. Додељене су 
награде у појединачној категорији и категорији колекција, као и многобројне похвале: 9 првих, 17 
других, 26 трећих награда и 66 похвала у појединачној и категорији колекција. Најбољи дечији 
радови и ове године нашли су своје место на пригодној поштанској марки „Радост Европе”. Током 
новембра, већ традиционално, део изложбе представљен је и у Културном центру Горњи 
Милановац.  

  
Награђене учеснице ликовног конкурса „Радост Европе“ 

               
         Поштанске марке „Радост Европе“ 
 
 
 
 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/11/cfb48e5c2f91d0a007b9657ce1c14e16.jpg
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• Дружење деце на манифестацији, започето карневалом наставило се на Пријему код 
градоначелника града Београда, господина Синише Малог у Скупштини града. Уз химну 
„Радости Европе’’, наступе представника Литваније, Словачке и Србије деца Европе поздравила 
су градоначелника.  Конферансу је водио Страхиња Радовановић.  

• Од 11.30 часова, 3. октобра организован је спортско-рекреативни програм на Ади Циганлији за 
све учеснике манифестације (госте и домаћине). Готово сва деца активно су учествовала у 
спортско-плесној анимацији и у спортским играма.  

• На сцени „Донка Шпичек“ 04. октобра у ДКЦБ реализована су три концерта „Сусрети 
пријатељства“ са почетком у 11.00, 16.00 и 19.00 часова, где су се поред 10-минутних наступа 
гостујућих група представила и деца са посебним потребама, победници такмичења Друштва 
дефектолога Србије ОШ „Миодраг Матић“, ОШ„Нови Беогард“ и ШОСО „Свети Сава“. У концертима 
су учествовали и Цркевно-играчки ансамбл „Бранко“ из Ниша, победници такмичења хорова 
ФЕДЕХО - Хор Прве основне школе из Ваљева, плесни студио „Креатива“ и КУД „Лира“ из 
Београда, победници републичког фестивала деца композитори ФЕДЕМУС. Програм је водио 
Страхиња Радовановић. 

Организован је и пренос програма уживо на youtube каналу, па је овај програм постао доступан 
јавности, али и родитељима деце извођача. 

  
Свечани концерт манифестације „Радост Европе“ у Сава Центру 
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• Свечани концерт манифестације „Радост Европе“ одржан је 5. октобра у Сава Центру  са 
почетком у 18 часова. И ове године јавност је била у прилици да уживо прати концерт на другом 
каналу РТС. Гледаоци су могли да уживају у најразличитијим врстама сценских наступа деце из 17 
земаља учесница (укључујући и Србију), наступу деце из фондације GRUBB, али и да на једном 
месту сагледају потпуно различите приступе у раду са децом од најтрадиционалнијих до 
савремених. Ове године Србију је на Свечаном сусрету деце Европе у Сава Центру представљао 
гимнастички клуб „Ритам“. 

 

Редитељка приредбе у „Сава Центру“  била је Ђурђа Тешић, а ауторка анимација Марија 
Милановић Лазаревски. Водитељ програма био је Виктор Савић, глумац. 

У сарадњи са организацијом  „БАЗААРТ'' организован је акредитован семинар „Креативна 
драма у настави српског језика и књижевности“ за наставнике и  координатора из школа 
домаћина.  
 
Током четири дана трајања манифестације у Београду, дневно је учествовало око 500-600 деце -
гостију и деце-домаћина, као и око 70 преводилаца и волонтера. Свечано отварање 48. 
Сусрета деце Европе „Радост Европе’’, отварање изложбе 19. Међународног ликовног конкурса 
„Радост Европе’’, три концерта „Сусрети пријатељства'' у Дечјем културном центру Београд и Гала 
концерт у Сава Центру видело је неколико хиљада грађана. 
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4. ПРОГРАМИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 
 

• Учешће Хора ДКЦБ на 17. Међународном фестивалу „Деца Балкана“ у Бањи Хасково, Бугарска, 
специјална награда за хорско певање  
 

• Учешће Хора ДКЦБ на Међународном фестивалу духовне музике „Магутни Божа“, Могиљеб, 
Белорусија. Хор је освојио трећу награду у конкуренцији од 24 хора. 
 

• Хор Дечјег културног центра Београд гостовао је  у Печују у Мађарској, где је одржао новогодишњи 
концерт са Печујским дечјим хором 
 

• Учешће сениорске групе Балетског студија ДКЦБ на Vienna Dance Open у Бечу, у фебруару, 
освојено четврто место 
 

• Гостовање Енглеске позоришне радионице (BELT) ДКЦБ у Будимпешти. Најстарији полазници Енглеске 
позоришне радионице узраста од 17 до 18 година у марту су гостовали у Будимпешти. Радили су на 
представи  „Lady Vanishes“ и учествовали у драмским радионицама 
 

• Учешће Енглеске позоришне радионице (BELT) у међународном пројекту „Реке“ који се реализовао у 
Енглеској (Лондон) и у Србији (Београд) 
 

• У сарадњи са Министарством спољних послова РС - Управом за сарадњу са дијаспором и Србима у 
региону представа „Краљевић Марко – Од предања до реповања“ гостовала је Хрватској, у Основној 
школи „Катарина Зрињска“ у Крњаку и у Српској православној општој гимназији „Катарина-Кантакузина 
Бранковић“ у Загребу. 
 

• Дечји културни центар Београд у пројекту међународне културне сарадње „Young theatre“, 
кофонансиран из фонда „Креативна Европа“  

 
• Делегација ДКЦБ и неки од учесника фестивала ФЕДЕМУС традиционално су гостовали на фестивалу 

Златно славејче у Скопљу, Македонија 
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Градоначелник Ковентрија у посети Дечјем културном центру Београд 

Градоначелник Ковентрија Тони Скипер и делегација овог града из Велике Британије била је у званичној 
посети Града Београда поводом шездесет година братимљења два града. Након званичног састанка са 
градоначелником Београда Синишом Малим, градоначелник Ковентрија је са сарадницима посетио 
Дечји културни центар Београд. Том приликом се упознао са историјатом и  радом инситуције, а 
посебна пажња била је посвећена међународној културној сарадњи коју је Дечји културни центар 
Београд остварио са партнерима из Ковентрија.Тема разговора је била потенцијална сарадња на пољу 
културе за децу и младе, са освртом на могућност да деца из Ковентрија буду гости 

Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе“, као и могућност сарадње између Belgrade Theatre-
a из Ковентрија и Belgrade English Language Theatre-a Дечјег културног центра Београд. Господин 
Скипер је у оквиру своје посете Београду био гост на Гала концерту „Радости Европе“ у Сава центру. 
Посета градоначелника и делегације Ковентрија завршена је обиласком институције и заједничким 
фотографисањем. 

 
 Делегација Ковентрија у посети Дечјем културном центру Београд 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/10/foto-12.jpg


68 
 

Посета делегације Града Пекинга Дечјем културном центру Београд, уочи 48. Међународног 
сусрета деце Европе – Радост Европе 
 

 

 

Делегација Пекинга у Дечјем културном центру Београд 
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5. РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ КРОЗ ПРОГРАМСКУ САРАДЊУ И КОПРОДУКЦИЈУ СА 
УДРУЖЕЊИМА, УСТАНОВАМА И СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

• Представе: укупно 174 представа; 
 

• Концерти народних игара: укупно 48 концерата (реализовани у сарадњи са културно- 
уметничким друштвима); 
 

• Концерти класичне и савремене игре: 19 концерата; 
 

• Бесплатни концерти класичне музике: 12 концерта (солистички концерти и концерти 
реализовани у сарадњи са музичким школама); 
 

• Концерти традиционалне и савремене музике : 31 концерта  
 
• Прес конференције: 5 
 
• Стручни скупови: 9 
 
• Догађаји: 5 

 
Укупно: 303 програма током 2017. године. 
 

 
Мјузикл “Тесла и битка на мегнетном пољу” у Фјучр парку 
 
 

http://www.dkcb.rs/beogradska-zima-tesla-future-park/


70 
 

 



71 
 

7. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 
ДКЦБ добитник Светосавске награде за 2016. године 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић у Влади Републике Србије уручио 
је Дечјем културном центру Београд Светосавску награду за 2016. годину. Награду је у име институције 
примио директор, проф. мр Драган Марић. 

 

  
     Светосавска награда ДКЦБ-у 
 
 

Председник Томислав Николић уручио Сретењски орден трећег степена Дечјем културном 
центру Београд  
Председник Томислав Николић, данас је у Председништву Србије, Дечјем културном центру Београд, 
уручио Сретењски орден трећег степена. Орден је у име институције примио Миња Субота, председник 
управног одбора ДКЦБ. Свечаном уручењу присуствовали су и директор проф. мр Драган Марић и 
Леонтина Вукомановић, помоћник диретора за програмске делатности ДКЦБ. 

 

   
Драган Марић, директор ДКЦБ, Леонтина Вукомановић, помоћница директора за програмску 
делатност ДКЦБ и Миња Субота, председник Управног одбора ДКЦБ на уручењу Сретењског ордена 
код председника Томислава Николића 
 
 
 

http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/01/DSC09799.jpg
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2017/02/65390.jpg
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Вукова награда за 2017. годину  
Жири за додељивање Вукове награде за 2017. годину у саставу: проф. Момчило Антоновић, академски 
сликар, Београд, академик проф. Светислав Божић, композитор, Београд, председник Жирија, проф. 
Милован Витезовић, књижевник, Београд, др Жарко Димић, историчар, Сремски Карловци, Бора Дугић, 
музички уметник, Београд, Рада Ђуричин, драмска уметница, Београд, проф. Драган Мраовић, књижевник и 
књижевни преводилац, Београд,  Селимир Радуловић, књижевник, Нови Сад, Љубивоје Ршумовић, 
књижевник, Београд, на седници одржаној 19.12.2017. године, донео је  одлуку да је Дечји културни центар 
Београд уврштен у лауреате. 
 

                                                     
 
 
 
 
 
   
 
   
 

 
ВУКОВА НАГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ 
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8. НОВИ ПРОЈЕКТИ  
 
Свесрпски дечји сабор 
 
У 2017. години на иницијативу директора Драгана Марића настала је и разрађена је идеја о 
организовању манифестације „Свесрпски дечји сабор“ . 
Да бисмо унапредили и развијали идентитетску припадност српске деце у расејању, предлажемо 
пројекат „Свесрпски дечји сабор“ чији би носилац био Дечји културни центар Београд, а који би се 
дешавао под високим покровитељством председника Републике Србије.  
Већина деце из дијаспоре дошла би по први пут у Србију, а кроз садржаје посебно припремљене за 
њих, поред едукације, остварили бисмо повезаност и осећај припадности српском национу.   
 
Децу би угостили ученици београдских основних школа, а из искуства знамо да се на тај начин стварају 
пријатељства за цео живот. Уз посете деце из дијаспоре биле би организоване и узвратне посете 
српске деце–домаћина својим новим другарима.  
Циљ је да деца заволе земљу свог порекла, да науче и проговоре српски језик и усвоје ћириличко 
писмо. 
 
Програм би подразумевао екскурзије (Тршић, манастири, Виминацијум), посете музејима (Никола 
Тесла, надамо се Народни, Музеј историје Србије, али и Музеј аутомобила, авиона, технике, хлеба, 
Војни музеј, Етнографски, Научно-технолошки парк) и неизоставно, тврђаве – Калемегдан, Смедерево, 
Голубац. У аутентичним абијентима биле би приређене различите радионице, од  
калиографије до ткања, ковања, прављења грнчарије, приређивања средњовековних гозби, витешких  
игара и сл. 
 
Поред већ поменутих садржаја, деца би приредила концерте, играла би српске националне фолклорне 
поставке, али би нас – зашто да не – упознала и са земљом из које долазе. 
За ову манифестацију би се осмислио и посебан сајт са низом линкова о условима средњошколског и 
универзитетског образовања на двојезичним студијама у Србији, као и о другим сферама интересовања 
и потребама деце и младих, које могу остварити у Србији. 
 
Организациони потенцијали Дечјег културног центра Београд оправдавају овакву замисао обзиром на 
дугогодишње искуство у реализацији манифестацији Радост Европе и низом програма за децу који се 
свакодневно организују у оквиру ове институције. 
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Нови изглед реновиране Сале „Донка Шпичек“ 

 

   
Нови изглед атељеа Дечјег културног центра Београд 
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