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СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР 2019

Драга наша децо,

добро дошли својој кући, на манифестацију  „Свесрпски дечји сабор’’,  која 
је већ постала још једна традиција и перјаница у раду Дечјег културног 
центра Београд! 

Београдска институција културе - Дечји културни центар Београд је кућа 
пуна љубави и радозналости за вас, за ваше старе и нове пријатеље из 
целог света.
Овом манифестацијом славимо своје корене и порекло , а својим лепим 
српским језиком изговарамо речи љубави, другарства, припадности 
нашој заједничкој отаџбини, нашој домовини Србији.

Добро дошли у своју српску кућу, место пријатељства и љубави!

Проф. мр Драган Марић, 
директор Дечјег културног центра Београд
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Други по реду СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР за децу српског порекла из 
региона и дијаспоре одржан је од 23. до 28. маја 2019. године, под 
покровитељством председника Републике Србије, Њ.Е. господина 

Александра Вучића, у организацији Градске управе града Београда - 
Дечјег културног центра Београд и Министарства спољних послова 

Републике Србије - Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону. 
Манифестација је реализована уз подршку Министарства културе и 

информисања. 

У том периоду, у породицама својих вршњака из ОШ „Старина Новак’’ 
у Београду боравила су деца, узраста од 10 до 14 година, из Америке, 

Аустралије, Велике Британије, Норвешке, Немачке, Хрватске, Француске, 
Шведске, Северне Македоније, Словеније и Румуније. 

 - Наша иницијална идеја је била да деци из расејања пружимо 
могућност да заволе земљу свог порекла, да науче и проговоре српски 

језик, упознају знаменитости Србије, културне тековине и историју и да се 
лепо забаве. Судећи по утисцима деце, у томе смо и успели. Захваљујући 
деци из ОШ „Старина Новак’’ у Београду и њиховим породицама које су 

угостиле децу из дијаспоре, настала су пријатељства која ће деца памтити 
за цео живот – истакао је Драган Марић, идејни творац манифестације 

„Свесрпски дечји сабор’’ 

Идеја је да се једном годишње у Београду окупе деца из расејања, која 
ће кроз богат културно-уметнички програм, осмишљен од стране Дечјег 

културног центра Београд, упознати Србију као земљу свог порекла 
и побудити осећај припадности српском национу. Циљ је да деца из 
расејања науче и проговоре српски језик, усвоје ћириличко писмо и 

упознају српску историју и културу.
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СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР 2019

Манифестација је свечано отворена 
на Дан свесловенске писмености, 
24. маја, пријемом у Председништву. 
Госте је поздравио председник 
Републике Србије Александар 
Вучић, покровитељ манифестације. 
Деца су била у прилици да обиђу 
Председништво, уз стручно вођење 
господина Николе Селаковића, 
генералног секретара председника 
Републике. 
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У Дечјем културном центру Београд одржан је музичко-сценски програм 
добродошлице, где се деци обратио градоначелник Београда, 
господин Проф. др Зоран Радојичић. 
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СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР 2019

Водитељи програма: Леонтина Вукомановић и 
Миња Субота
 

Хор Дечјег културног центра Београд са диригентом 
мр Невеном Ивановић



У концерту су учествовали Српски културни центар 
„Офенбах“ и Културно-хуманитарно друштво „Коло 
Франкфурт“. Програм је завршен плесном анимацијом 
коју је водила Драгана Станисављевић, балетски педагог.
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Учесници су се дружили уз креативне радионице, одржане у Дечјем 
културном центру Београд

Ликовне радионице мр ум. Катарине Булајић Павловић
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Учесници су уживали у радионицама фолклора и народних игара са 
Уметничким центром Талија, НТЦ радионици Уроша Петровића и НТЦ 
драмској радионици Тијане Кесић.
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Обилазак Тршића – у посети „Ђачком Вуковом сабору’’
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Обилазак најзначајнијих музеја у Београду: Народни музеј, Музеј 
Вука и Доситеја, Етнографски музеј, Музеј савремене уметности, 
Музеј Николе Тесле, Историјски музеј Србије и 
Конак кнегиње Љубице.
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Децу су поздравили господин Горан Весић, заменик градоначелника 
Београда и јереј Далибор Стојадиновић
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СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР 2019

Обилазак најзначајнијих државних институција и Храма Светог Саве
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Кроз дијалог са глумцима костимираним у ликове из српске историје деца 
су се упознала са знаменитим личностима и историјским догађајима у 
амбијенталној целини Калемегдана.

Обилазак Калемегдана уз интерактивни програм „Средњовековни 
Београд“ (уредница Снежана Станковић)
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Захваљујући ОШ „Старина Новак’’, 
а нарочито наставницима и 
породицама ученика ове школе, 
настала су пријатељства за цео 
живот

Дивне успомене на дружење, Београд и Србију деца су 
понела у својим срцима
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УЧИМО ЋИРИЛИЦУ, Београд, Србија 2019

Посебну захвалност изражавамо госпођи Николини Милатовић Поповић 
в.д. помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима 
у региону - Министарства спољних послова Републике Србије на 
драгоценој помоћи и подршци у организацији Свесрпског дечјег сабора



- 23 -

Издавач: 
Дечји културни центар Београд
Таковска 8
www.dkcb.rs

 

За издавача:
Проф. мр Драган Марић, директор

Каталог припремила:
др Ивана Теодоровић Стојановић

Фотографија :
Александар Деспотовић

Графичко обликовање:
Марија Милановић Лазаревски

СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР 2019

Београд, јуни 2019. године

Уредник манифестације :
Ивана Табори Обрадовић



Химна манифестације „Свесрпског дечјег сабора” 
„Поздрав из Србије”- Миња и Хор ДКЦБ

Преузето са сајта www.minjasubota.com

www.dkcb.rs


