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мр Драган Марић - директор Дечјег културног центра Београд, 
мр Зоран Пашалић - заштитник грађана, 

Јелена Стојановић - заменица заштитника грађана, 
Златко Петровић – помоћник генералног секретара Повереника за слободан 

приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, 
Александра Ђорђевић – саветница у Министарству културе и информисања, 
мр Љиљана Симовић – шефица Одсека за послове основног образовања и 

васпитања Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
Иван Карл - секретар за културу Градске управе - Града Београда, 

Љубивоје Ршумовић – песник и аутор књиге „Буквар дечјих права’’, 
Љубица Бељански Ристић – драмски педагог и ауторка приручника „Како са 

Букваром дечјих права?’’, 
Миња Субота – стваралац за децу и председник УО Дечјег културног центра 

Београд, 
Ива Ераковић – представница Мреже организација за децу Србије, 

Гордана Новаковић – Генерални секретар Савета за штампу, 
Маја Ромчевић Кнежевић – секретар Одбора за образовање, културу, спорт 

и омладину (Сталне конференције градова и општина). 
Модераторке округлог стола: Гордана Илић и Данијела Радојевић, више 

саветнице у Сектору за права детета, родну равноправност и права особа са 
инвалидитетом Заштитника грађана

Уредник програма: др Ивана Теодоровић Стојановић, 
Дечји културни центар Београд
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П Р О Г Р А М

Припремни разговор са фокус групама – деца основношколског и 
средњошколског узраста

- Културна партиципација деце и младих 
Разговор водила: др Ивана Теодоровић Стојановић, уредник програма за односе с јавношћу 
Дечјег културног центра Београд

Уводна излагања

- проф. мр Драган Марић, директор Дечјег културног центра Београд
- мр Зоран Пашалић, заштитник грађана 

Панел дискусија „Култура – људско право деце и младих“ 

- Јелена Стојановић, заменица заштитника грађана
- Љубивоје Ршумовић, песник и аутор књиге „Буквар дечјих права’’
- Љубица Бељански Ристић, драмски педагог, ауторка приручника „Како са Букваром дечјих 
права?’’ и добитница међународне Награде за животно дело „Мали принц’’ за изузетан 
допринос развоју културе и сценске уметности за децу
- Александра Ђорђевић, саветница, Унапређење културног стваралаштва и културног 
израза националних мањина и развој културне разноликости, Министарство културе и 
информисања Републике Србије
- Иван Карл, секретар Секретаријата за културу Градске управе града Београда 

Панел дискусија „Култура као облик образовања и начин заштите од штетног 
садржаја’’ 

- Златко Петровић, помоћник генералног секретара Повереника за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, задуженог за Сектор за 
надзор
- Љиљана Симовић, шефица Одсека за послове основног образовања и васпитања   
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
- Миња Субота, композитор, ТВ аутор, водитељ, певач, стваралац за децу и председник УО   
Дечјег културног центра Београд
- Ива Ераковић,  чланица УО МОДС-а и директорка Пријатеља деце Србије
- Гордана Новаковић, Генерални секретар Савета за штампу 
- Маја Ромчевић Кнежевић, представница Сталне конференције градова и општина, 
секретарка Одбора за образовање, културу, спорт и омладину 

Завршна реч
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П Р А В О  Д Е Ц Е  И  М Л А Д И Х  Н А  К У Л Т У Р У 
О К Р У Г Л И  С Т О  И  К Р Е А Т И В Н Е  Р А Д И О Н И Ц Е

   
Београд, 13. фебруар 2020. године

Дечји културни центар Београд

Дечји културни центар Београд и институција Омбудсмана Србије – Заштитника грађана 
покренули су циклус  ,,ПРАВО ДЕЦЕ И МЛАДИХ НА КУЛТУРУ’’, у оквиру кога су одржани 

стручни скуп – округли сто и креативне радионице за децу и младе.
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У оквиру округлог стола одржане су две панел дискусије: „Култура – људско право деце и 
младих’’ и „Култура као облик образовања и начин заштите од штетног садржаја’’. Учествовали 
су: мр Зоран Пашалић - заштитник грађана, мр Драган Марић - директор Дечјег културног 
центра Београд, Јелена Стојановић - заменица заштитника грађана, Златко Петровић – 
помоћник генералног секретара Повереника за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја и заштиту података о личности, Александра Ђорђевић – саветница у Министарству 
културе и информисања, мр Љиљана Симовић – шефица Одсека за послове основног 
образовања и васпитања Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Иван Карл 
- секретар за културу Градске управе - Града Београда, Љубивоје Ршумовић – песник и 
аутор књиге „Буквар дечјих права’’, Љубица Бељански Ристић – драмски педагог и ауторка 
приручника „Како са Букваром дечјих права?’’, Миња Субота – стваралац за децу и председник 
УО ДКЦБ, Ива Ераковић – представница Мреже организација за децу Србије, Гордана 
Новаковић – Генерални секретар Савета за штампу, Маја Ромчевић Кнежевић – секретар 
Одбора за образовање, културу, спорт и омладину (Сталне конференције градова и општина). 
Модераторке округлог стола биле су Гордана Илић и Данијела Радојевић, више саветнице у 
Сектору за права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом Заштитника 
грађана. Скупу су присуствовала и деца која су изнела свој став о културним садржајима која 
их окружују.

Циљ Округлог стола био је да окупи 
стручњаке из области културе, медија, 
државне управе и цивилног сектора, као 
и значајне јавне личности које раде са 
децом и за децу, како би се заједничким 
снагама унапредила област дечјих права са 
нагласком на право на културу и право на 
информације. 

Први циклус креативних радионица одржан је за децу предшколског узраста од 18. до 21. 
фебруара у Дечјем културном центру Београд. Најмлађи Београђани су упознали своја права 
кроз различите игре, уметничке радионице и интерактивну представу „Чаробна земља 
дечјих права“ ауторке Наташе Јовић. Деца су научила која су њихова права, ко је обавезан 
да им остварење тих права омогући, али и шта је оно што може да их угрози, нарочито у 
медијској, интернет сфери. Темом права деце и омладине на културу и образовање ДКЦБ ће 
се континуирано посветити током целе године. У плану су и креативне радионице за децу 
основношколског и средњошколског узраста у наредном периоду.
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Одавно је познато да је улагање у децу 
најдрагоценија инвестиција у будућност. 
Када једном, у раном детињству, осетимо и 
искусимо стваралачки трептај или истинско 
уживање у уметничким делима, та културна 
глад пратиће нас до краја живота. Мисија 
Дечјег културног центра Београд и јесте 
да развија уметничке и културне потребе 
и да омогући њихова остварења. Квалитет 
живота одраслих, систем вредности и 
успешније друштво и његова будућност 
почивају на културним навикама и 
вредносним судовима које смо усвојили као 
деца. Кад се помене Дечји културни центар 
Београд, прва мисао је стваралаштво деце 
и стваралаштво за децу, програми, изложбе, 
концерти, публика... 

Када су учионице и атељеи затворени, 
одвија се једна друга, за нас једнако важна 
прича. Ми смо, заправо, и нека врста 
незваничног научног и истраживачког 
института. Не само зато што са нескривеним 
поносом међу запосленима имамо докторе 
наука, магистре, универзитетске професоре 
и све до једног посвећенике са високим 
образовањем, ауторе публикација о деци 
и култури, већ и зато што је Дечји културни 
центар Београд много више од онога што 
публика види као непосредан рад са децом 
у култури и уметности.  

Проф. мр Драган Марић, директор Дечјег културног центра Београд
ВАЖНОСТ УНАПРЕЂЕЊА ПРАВА ДЕЦЕ НА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАНОСТ

ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ОДГОВОРНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ КАО ШТО ЈЕ ДКЦБ

Када нисмо у непосредном раду са најмлађима, ми радимо на себи, иницијатори смо 
разноликих научних скупова, трибина, округлих столова - догађаја који се тичу наше 
деце и нашег рада, а све у жељи да тај рад буде унапређен и да укажемо на све што је у 
интересу наших корисника, да постављамо питања и трагамо за одговорима сарађујући са 
најразличитијим институцијама и појединцима. 

У том контексту желим да разумете и наше окупљање које је иницирано управо из ове куће, 
јер је питање права деце на културу и уметност нешто што желимо да буде стално присутна 
тема и у институцијама чије смо представнике угостили на овом скупу. 

Пре свих, деца имају право на срећно и безбрижно одрастање, имају право на љубав и 
нашу посвећеност у сваком смислу. Није залуд једна од највећих мудрости древне грчке 
филозофије она која каже: „Будућност једне државе је онакво какве су јој просвета и култура 
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Модераторке: Данијела Радојевић и Гордана Илић

данас”. Зато је од највеће важности да говоримо о правима деце на образовање и културу, 
да им одговорно стварамо најбоље услове у којима ће то своје право остваривати. Отуда 
сарадња Дечјег културног центра Београд и Заштитника грађана. Не само зато што постоје 
проблеми који траже решења, већ зато што је унапређење свега што се тиче деце наш стални 
посао и подразумева сарадњу сваког са сваким. 

Наша институција је кућа у којој се Београђани, од најмлађе доби, сусрећу са уметношћу и 
културом. Друже се са ствараоцима за децу, али и сами стварају уметничка дела, искушавају 
своје таленте, уче, играју се, откривају, радознало траже... Једном речју - остварују своје право 
на културу.
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мр Зоран Пашалић, заштитник грађана, Омбудсман Србије – Заштитник грађана

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ, ДЕЦА И МЛАДИ –
ОД КУЛТУРЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ДО ЗЛОУПОТРЕБЕ И НЕПРИМЕРЕНОСТИ

Спремајући се за овај округли сто, тражио 
сам истраживања која би ме убедила да 
се деца и млади питају за оне културне 
садржаје којима су изложени, да се питају 
за мишљење шта би желели и волели, а шта 
не желе и шта им смета. И нажалост, јако 
је мало тога. И углавном је спорадично. 
Нисам приметио да су се деца ту посебно 
афирмисала и због тога смо и хтели 
да направимо нешто као што су ове 
радионице које би говориле првенствено о 
правима деце и младих на културу, а да би 
наставили даље потребно је да ми одрасли 
знамо шта деца и млади желе, шта им треба 
и шта им смета.

Ове радионице ће уврстити и она питања која се тичу злоупотребе деце у медијима, са 
садржајем којем су наша деца изложена сваки дан и где се они са правом жале и са правом не 
желе да их прихвате. Ове радионице су на првом месту намењене деци и младима, да се чује 
њихов глас. 

Ми врло често истичемо нашу децу када понесу престижне награде у свету и када се угасе 
светла рефлектора, камере, та деца се на неки начин забораве. Ми нећемо да се та деца 
забораве, ми хоћемо да деца знају да нама одраслима могу да кажу шта желе и шта не желе.

Каже се обично, деца су наша будућност, а  рекао бих да су деца наша садашњост. Дајмо им 
садашњост онакву каква њима треба, какву заслужују, а сигуран сам да ће се за будућност  
добро снаћи. 

Све то захтева залагање свих нас који смо присутни. Морамо помоћи деци и направити 
земљу у којој деца разумеју различитости, права на једнакост и да свако може да искаже шта 
мисли, воли и да то не буде само реч већ да се то у пракси остварује.
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ИЗ ПУБЛИКЕ: ТРАГАЊА, КОМЕНТАРИ, ПИТАЊА...

Калина Павловић, 6. разред, Бајина башта 
Чланица фокус групе која је  учествовала у припремном разговору

др Ивана Теодоровић Стојановић, 
уредник програма

Многи би рекли да је култура ствар која 
је деци потпуно доступна, али квалитет 
свега чему смо изложени није увек баш 
најбољи. Филм је, по мом мишљењу, као 
једна од најпопуларнијих врста уметности 
међу младима, важан и неопходно је да 
репертоар у биоскопима буде квалитетан 
и занимљив. Међутим, то баш и није тако. 
Тренутно нема много дечијих играних 
филмова, а и иначе нису чести. Богат избор 
постоји на јесен, у једној недељи када се 
одржава ,,Кids Fest”, што је веома кратко 
време. 

 Тада већина деце на документарце, комедије, фантастичне и остале филмове не може да 
стигне због школе, а када би се такав програм давао и током остатка године млади би имали 
бољи приступ квалитетном и образовном садржају. Ни у другим областима уметности 
није савршено. Школе ретко воде децу у позориште, само око два пута годишње, што није 
довољно. У региону је музика већином на незавидном нивоу, са текстовима који говоре о 
непрликадним темама и спотовима који нису намењени мојим вршњацима. Велика већина 
деце није научена да препозна важност културе и образовања, што опет није потпуно њихова 
кривица. Познајем многе који одбијају да читају књиге иако је доступно интересантно штиво. 
О одласцима у музеје и да не говорим. Зато не кажем да млади немају право на културу, само 
какву, и да ли и они сами одбијају да буду културни и кроз њу широко образовани.
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Јелена Стојановић, заменик Заштитника грађана за права детета и родну 
равноправност

ИНСТИТУЦИЈА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У ПРОМОЦИЈИ ПРАВА
ДЕЦЕ И МЛАДИХ НА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ

Конвенција о  правима  детета нас обавезује 
да  обезбедимо поштовање права детета у 
пуном обиму. Ратификовањем Конвенције 
је она постала саставни део нашег права 
али битније од тога јесте да ли смо урадили 
све што је у нашој моћи да деци пружимо 
боље и лепше детињство? Како то можемо 
учинити? Управо кроз остваривање 
културних права. Чини се да  право на 
културу спада у ред потцењених права 
што никако не смемо дозволити. Врло 
често се сматра да је право на културу исто 
што и  право на уметничко стваралаштво. 
Међутим, заборавља се да право на 
културу обухвата право деце на безбрижно 
одрастање у својој породици, религији, 
окружењу, право на игру, на разоноду, на 
уметничко стваралаштво, на образовање, 
на изражавање. Према томе, право на 
културу је неодвојиво од осталих основних  
потреба деце. 

То ћемо им обезбедити тако што ћемо им најпре понудити квалитетан садржај и омогућити да  
тај садржај буде доступан свој деци. 
Морам похвалити активност и напоре ДКЦБ у погледу пружања културног садржаја деци 
јер немају сва деца једнаку могућност да развијају своје потенцијале. Деца  нису крива 
када њихови родитељи не могу да им приуште активности у којима могу да развијају 
своје креативне потенцијале због којих би били лимитирани у образовном, културном, 
стваралачком развоју, а које неки други родитељи својој деци могу да приуште. Зато сви ми у 
оквиру онога што радимо, као и кроз заједничке активности морамо допринети да свако дете 
има једнаку шансу, једнаки приступ.
Заштитник грађана је јако поносан на то што је  прва независна институција која је у свој 
рад укључила младе кроз Панел младих, као саветодавно тело Заштитника грађана и што их 
питамо  шта је  њима битно. Крајем 2019. године  су деца, чланови Панела младих Заштитника 
грађана, навели да би желели да медији о њима пишу афирмативно - о њиховим успесима, 
достигнућима, доприносу у заједницама у којима живе и школи, а мање о насиљу. Тиме желим 
да истакнем значај медија и поштовање права детета у медијским извештавањима. Недавно 
сам прочитала резултат истраживања које је реализовао Уницеф и који је дошао до податка 
да су 1/3 корисника интернета управо деца. Због тога је потребна већа позорност оних који 
пласирају садржај на интернет мрежама, где су медији итекако присутни и значајни. 
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Свакако да не радује податак Савета за штампу да је за три месеца у току прошле 2019. 
године, од јуна до септембра, утврдио да су повређена дечја права у 205 објављених 
текстова. Простом рачуницом можемо доћи до тога да смо просечно имали сваког дана више 
од два текста којима се повређују права детета,  што је много. 
Ми имамо законску регулативу која санкционише медијски садржај који штети правима 
детета и Заштитник грађана је прошле године дао мишљење и иницијативу ради 
прописивања нових прекршајних одредаба али саме казне нису довољне, већ морамо 
променити приступ правима детета. 
     Несумњив  је интерес медија да дође до информације, да је објави. Поштујући право 
и слободу изражавања и слободну уређивачку политику, ипак морамо имати границу 
испод које не можемо ићи а то су права деце. Зато је на нама одраслима да заједничким 
активностима томе допринесемо, поред свега оног што сви радимо у оквиру својих 
надлежности. Морамо успоставити ширу активност и сарадњу како би се у јавности 
променила  свест у погледу права деце - да промовишемо децу, њихове успехе, активности, 
потребе, јер су то наша деца. Морамо да отклонимо штетно извештавање медија које може 
нанети трајне трауме деци и породицама, где ниједна осуда, никаква новчана казна, не може 
да надокнади оно што су деца претрпела јер резервни живот немамо да бисмо могли да га 
заменимо. Морам и да нагласим изузетан значај медија када нас опомињу и подсете да оно 
што радимо морамо да радимо боље, као што је то било недавно када су медији извештавали 
о шесторо малолетне деце која су без родитељског старања.

Заштитник грађана унапређује права деце кроз поступке које води, где је препорукама  и 
мишљењима „коректив“ поступања установа, државних и органа локалне самоуправе, дајући 
мишљења о предлозима закона и других општих прописа који се односе на права деце, 
промовишући права деце и младих кроз овакве округле столове и радионице за децу, у 
којима их упознајемо са њиховим правима. 
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Љубивоје Ршумовић, песник и аутор књиге „Буквар дечјих права’’

 „БУКВАР ДЕЧЈИХ ПРАВА“ – БУКВИЦА ЗА ОДРАСЛЕ

Не бих да хвалим ни Министарство културе 
Србије, ни Заштитника грађана, ни Дечји 
културни центар Београд – њих не треба 
хвалити, већ њихови резултати говоре сами 
за себе. Рекао бих да је од Змаја писана 
реч била велика помоћ родитељима, 
васпитачима, просветним радницима. Ако 
се таква писана реч претвори у ноте, као 
што то раде Миња Субота, Аца Кораћ и 
други – то постану дечији хитови. И то је још 
један немерљив квалитет у понуди. Расту 
нови песници, неке од њих и сам обучавам 
и не треба бринути.

Након потписивања Конценције о заштити 
детета за време Југославије, основан је 
Одбор за заштиту деце при Пријатељима 
деце Србије. Био сам председник тог 
Одбора. Члан 42 Конценције Уједињених 
нација о Заштити детета каже да свака 
држава потписница мора да упозна децу са 
њиховим правима. 

Тада је прихваћен мој предлог да се направи „Буквар дечјих права“. Ана Коглин, активисткиња 
шведске организације за заштиту деце, у то доба свратила је у Београд, а ми смо јој показали 
шта смо урадили. Она нам је обезбедила новац за 10.000 примерака књиге, у то доба, када је 
криза куцала на врата. Свака озбиљна држава мора да поштује тај члан 42. Буквар је касније 
штампан на енглеском, румунском, ромском, мађарском и другим језицима. 

„Буквар дечјих права“ је био својеврсна анкета међу децом. Напоменућемо, шта је рекао 
Растко Чолић из ОШ „Дринка Павловић“: „Деца имају иста права, као и људи, само што деца 
немају право да их користе.’’ Тако је један дечак, на тему продаје деце рекао: „Мени моја баба 
прети да ће ме продати Циганима за 500 марака, као да су Цигани блесави!“ Две врло важне 
ствари – дете слуша, али има иронијски однос према томе што баба говори и у исто време 
изругава трговину децом. А било је и тужнијих изјава: „Каиш је татин, прут је мамин, моје су 
само сузе“. 

Својим песмама сам помогао колимо сам могао! Сви који имају хомо лудуса у себи знају како 
то иде. У време Змаја то је био позив на Бога, код Душка Радовића – васпитни моменат и то 
је наставак Вилијама Водсворта: „Дете је отац човека“. Душко Радовић је рекао: „Децу је лако 
направити, теже мало родити, а најтеже – васпитати“. Додао бих да је најтеже задржати их у 
Србији. Крајње је време да се останком младих позабави држава и друштво у целини.
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Љубица Бељански Ристић, драмски педагог, ауторка приручника „Како са 
Букваром дечјих права?’’ и добитница међународне Награде за животно дело 
„Мали принц’’ за изузетан допринос развоју културе и сценске уметности за 
децу

КУЛТУРНИ ПОДСТИЦАЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ДЕТЕТА 
- НЕДОСТАЦИ СЕ ТЕШКО МОГУ НАДОКНАДИТИ, А ПОСЛЕДИЦЕ МОГУ ДА БУДУ 

НЕПОПРАВЉИВЕ

Захваљујем Дечјем културном центру 
Београд на позиву. Ја сам увек срећна кад 
дођем у овај простор јер се ту дешавају све 
оне ставари о којима желимо да причамо 
сада као позитивним подстицајама и 
настојањима да се оствари то право на 
културу. Замишљам, не само у центру 
Београда, већ и у приградским насељима, 
а и у земљама где има пуно наше деце 
– да постоје такви културни центри, у 
којима ће деца кроз различите активности 
имати могућност да се развијају и где ће 
се промовисати право деце на културу и 
заштита од штетних садржаја.

Пре 60 година, 1959. године, усвојена 
је Декларација о правима детета која 
је садржала десет основних принципа 
у којима се деца издвајају као посебна 
осетљива група. Пре 60 година почело се 
размишљати да деци треба дати посебну 
пажњу када су и њихова права у питању. 
Пре 30 година на Генералној скупштини 
усвојена је Конвенција о правима детета.

Пре 25 година у нашој земљи се десило нешто врло важно – Буквар дечјих права и 
приручници – 1995. године! То је велики подухват. „Буквар дечјих права“ је дивна књига, из 
које може доста да се учи, да се чита у кругу породице и уз који може да се промишља о 
томе шта по питању дечјих права може да ради држава, шта институције, а шта породица 
детета. Буквар је био подстицај за настанак приручника „Како са Букваром дечјих права?’’ 
који се ослања на дивне стихове у књизи, илустрације и изјаве деце. Тако су настале игре 
Буквара дечјих права и 24 картице са дечјим правима и мале радионице које су упућивале 
децу на остварење права и превазилажење препрека. Оно што је занимљиво у вези са овим 
приручницима је што се заснивају на искуствима деце и отворености за игру. Пре 25 година је 
било много више простора за игру и могућности укључивања деце у различите активности. 
Данас је заступљена тржишна економија и деца све мање имају простора да остваре своје 
право на игру.
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Године 1984. године покренуто је у Београду прво велико истраживање о култури деце и 
њиховом праву. Шта је тада речено, а и данас актуелно? Стручњаци су озбиљно упозорали 
тада да ако дете буде лишено културних подстицаја, важних садржаја и неопходних знања у 
периоду његовог најлакшег усвајања, штетни учинци ће се негативно одразити на ток развоја 
детета, недостаци се тешко могу надокнадити, а последице могу да буду непоправљиве. То 
је реченица, коју сви треба да „упијемо“ и увек размишљамо како нешто и зашто радимо или 
заиста можемо нешто да дамо – онај део себе који носимо из детињства, а дугујемо будућим 
генерацијама.генерацијама.

Александра Ђорђевић, саветница, Унапређење културног стваралаштва и 
културног израза националних мањина и развој културне разноликости, 
Министарство културе и информисања Републике Србије

ПОДРШКА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ ПРИМЕЊЕНИМ САДРЖАЈИМА КЛАСИЧНИХ 
УМЕТНОСТИ И ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

У СЛУЖБИ РАЗВИЈАЊА КРЕАТИВНОСТИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

Министарство културе је веома озбиљно 
схватило своју улогу у стварању услова 
за развој културних потреба и културну 
партиципацију деце и младих. Веома је 
важно да деца сама стварају и учествују у 
стваралачком процесу и са друге стране 
да буду корисници културних програма и 
да их посећују. Министарство културе је 
2002. године почело да расписује конкурсе 
којима се финансирају пројекти широм 
Србије и то је начин на који се распоређују 
средства која имамо на располагању. Убрзо 
смо схватили да не можемо да пратимо 
који су то програми који се односе на децу 
и младе и да је потребно да направимо 
посебан конкурс за децу и младе како 
бисмо их извукли у фокус. Тек 2009. смо 
успели да отворимо нову буџетску линију 
за расписивање посебног конкурса за дечје 

програме. У време економске кризе 2011. и 2012. нисмо били у могућности да распишемо 
конкурс, али од 2013. га редовно расписујемо. Без обзира на овај конкурс, пројекти који 
се односе на децу и младе финансирају се кроз друге конкурсне процедуре које имамо. С 
обзиром на то да их је на тај начин теже пратити у потпуности, изузетно је значајно да имамо 
посебан конкурс који подржава програме посебно за децу и младе. 
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Основни приоритети конкурса су партиципација деце у креирању програма али и јачање 
капацитета, односно едукација омладинских организација и оних које се баве правима деце 
у намери да схвате које су њихове могућности и права и како то своје право да искористе. 
Један од приоритета су нам биле и установе културе које нису могле у неком периоду да 
се довољно посвете свим циљним групама и зато смо овим конкурсом посебно хтели да 
им скренемо пажњу да је важно да се баве децом и младима. У фокусу су нам била и деца и 
млади у ризику која могу да буду предмет вишеструке дискриминације и да имају проблема у 
остваривању својих права. Задатак конкурсне комисије нимало није лак. Они морају да воде 
рачуна о заступљености свих области стваралаштва равномерно, потом о томе да мора дође 
до децентрализације и да свако дете где год да живи треба да има право на културу. Важно 
је да подржимо и оне који схватају важност сарадње институција културе и просвете, затим 
иснтитуција са органиазацијама цивилног друштва, такође оне које улазе у партнерства и 
користе умрежавање (јавно приватно или цивилно партнертво). 

Истакла бих значај Завода за проучавање културног развитка. То је установа културе која је 
врло специфична и заправо формирана да се бави истраживањима, примењеном науком. 
Она ствара основу за јавне политике. Све оно што њихови истраживачи забележе као 
проблем деце и младих приликом креирања јавних политика требало би да се узме у обзир. 
Једно од таквих истраживања било је 2011. које се тицало средњошколаца, а оно што је данас 
најактуелније је пројекат Културна партиципација – културно наслеђе. Од 2015. су почели да 
се развијају први параметри и од тада се истраживање шири, које за сада обухвата установе 
културе. 

Захваљујем се Дечјем културном центру Београд на програмима које организује. Дечји 
културни центар Београд формално јесте градска институција културе, али је јасно колико 
је велик његов значај за читаву републику. Врло често је било место где су се окупљала деца 
из читаве Србије али и из Европе. То је место одакле потичу идеје које су и данас пример 
добре праксе за установе широм Србије. Употреба дигиталне технологије у развоју дечјег 
стваралаштва и расписивање конкурса КИДИКЕМ показује колико овај дечји центар, поред 
традиционалних вредности које негује прати и савремене токове и на тај начин подстиче 
културну партиципацију деце.
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Иван Карл, секретар Секретаријата за културу Градске управе града Београда

О ОДГОВОРНОСТИ ПОРОДИЦЕ И ИНСТИТУЦИЈА 
У СТВАРАЊУ КУЛТУРНИХ НАВИКА ДЕЦЕ И МЛАДИХ

Улога породице је најзначајнија за 
конзумирање културног садржаја. Породица 
је основна ћелија из које све почиње. Оно што 
деца понесу из породице је основа и први 
корак. Ако из породице не крене све како треба 
онда како године пролазе све је теже да се 
проблем реши. После породице, подстицање 
деце на културне садржаје треба да крене 
од вртићког узраста, поготово сада када је 
дигитална револуција узела маха.
Када говоримо о садржајима за децу, треба да 
водимо рачуна да време више није исто као кад 
смо ми одрастали и не треба да посматрамо 
данашњу децу из визуре времена када смо ми 
били мали и када смо одрастали. Много тога 
се променило. Културни садржаји су били 
другачији. Данас су садржаји доступнији деци. 
Ми смо имали само два телевизијска програма, 
данас има 20-ак, углавном панрегионалног типа, 
што значи да су куповни и синхронизовани 
програми за различите генерације. Имају 
програми за бебе, тинејџере... Можда би једно 
од решења било да се подстичу домаћи ТВ 
програми за децу на матерњем језику. 

Постоје одлични образовни програми и емисије за децу на јавном сервису. РТС је недавно покренуо и 
посебан канал за децу - Полетарац, што би требало више да се промовише. Интернет је свуда око нас 
али је он и пандорина кутија. Родитељи пре свега треба да воде рачуна о садржају који деца користе. 
Мањак ТВ садржаја је присутан свуда у свету, не само код нас. Треба да тражимо оно што је добро а 
тога има много код нас и на телевизији и у установама културе. Има га више од онога што је спорно. 
Око тога да се окупимо и то да промовишемо и да то што је присутно буде и доминантно, а да унутар 
својих породица, вртића и школа свако да свој допринос. 

Ако је проблем унутар породице, онда већ у вртићком узрасту треба реаговати, а потом основна и 
средња школа су само надоградња. Културни садржај треба да буде доступан деци и младима. На 
пример, музеји би требало за њих да буду бесплатни. Одлазак у позориште не би требало да буде 
препуштено само наставнику, већ да то буде системски организовано. Углавном их воде у исто 
позориште и деца не могу да обиђу друга позоришта. Постоји велика културна понуда у главном 
граду и било би добро да деца могу да виде програме различитих установа. Град Београд има четири 
установе које су искључиво намењене деци – ДКЦБ, Позориште Пуж, Мало позориште „Душко 
Радовић’’ и Позориште Пинокио. Градска управа града Београда и унутар ње Секретаријат за културу 
подржава програме које они раде и унутар своје институције и ван ње. Град Београд подстиче 
културни садржај и кроз конкурсе, не само Секретаријата за културу већ и других секретаријата. 
Градска управа Града Београда наставиће у овом интензитету да подржава програме који су везани за 
најмлађи узраст.
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Љиљана Симовић, шефица Одсека за послове основног образовања и васпитања 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И РАЗВОЈ МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ И ОБРАЗОВАЊА

Шта је то што можемо да учинимо да дете 
оствари своја права и да се заштити од 
нежељених медијских садржаја? Министарство 
просвете се, између осталог, бави развојем 
медијске писмености и образовања, те је пре 
две године започело једну реформу која је за 
сада имплементирана у 1. и 2. разреду основне 
школе и у 5. и 6. разреду. Ова реформа ће се 
наставити, тако да ћемо у наредне две године 
имати једну свеобухватну реформу када је 
реч о плановима и програмима. Суштина ових 
нових програма је њихова орјентација на 
исходе учења - на знање, вештине и ставове, 
које ће дете имати после једног одређеног 
нивоа образовања и које ће успешно моћи 
да примењује у свом будућем животу. Дакле, 
суштина је у развоју компетенција које ће 
помоћи детету да касније током свог живота 
препознаје одређене ситуације у којима ће 
моћи да примени научене начине за решавање 
одређеног проблема. 

У оквиру развоја компетенција за целоживотно учење, свој простор је пронашла и медијска 
писменост. Важно је да деца науче и критички да сагледавају поруке кроз медије и да препознају 
који су то штетни садржаји, који су се пред њима нашли и да сами креирају поруке. У гимназијама 
постоји изборни програм „Језик, култура и медији’’, где гимназијалци имају прилику да се упознају са 
медијским образовањем и начинима борбе против штетних садржаја.

У претходном панелу речено је да дете не може да препозна штетни садржај ако одрасли у његовом 
окружењу не препознају. Важно је зато описменити и наставнике у овом смислу, да би они потом 
описменили децу. Ако наставник није медијски писмен, он не може ни децу учити о тој теми. Од 
2005. године на Учитељском факултету постоји предмет „Медији и култура’’, а за наставнике постоји 
преко 20 програма стручног усавршавања, који се баве експлицитно баве проблемом медијске 
писмености. Ова тема се имплицитно помиње у преко 200 програма. Министарство сарађује са 
образовним институцијама и организује различите школске пројекте. Желела бих да истакнем један 
пројекат који радимо заједно са Министарством културе, Министрарством науке и технолошког 
развоја, Министарством трговине и Министарством за омладину и спорт и другим иснтитуцијама 
формирана је радна група и настао је уџбеник „Приручник за медијску писменост за наставнике за 
предуниверзитетско образовање и васпитање“. 
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Миња Субота, композитор и песник за децу, ТВ аутор, водитељ, певач и 
добитник многих награда за стваралашто у култури и умртности

ШТА ЈЕ ТО СА КУЛТУРНИМ И МЕДИЈСКИМ САДРЖАЈИМА ЗА ДЕЦУ ДАНАС?

Када говоримо о националним 
фреквенцијама, оно што је сигурно је да 
грађани и родитељи нису задовољни 
програмом за децу. Мене већ деценијама 
заустављају на улици и питају шта је то 
са данашњим програмима. Било кога са 
националне мреже да питамо то исто, 
они би рекли да имају програме, али 
већ видимо да то није довољно доброг 
квалитета. Оно што смо ми стварали у то 
време, нису били само дечји програми, 
били су и забавни и образовни, а најважније 
– програми које је гледала цела породица. 
И данас, када ме људи сусрећу у било којим 
градовима бивше Југославије, кажу да су то 
били програми за одрастање.

Дечје програме треба да праве креативци, 
који живе уз децу, посећују школе, који 
су родитељи и осећају живот и осећања 
деце. Потребни су нам програми за децу 
који ће бити гледани. Морамо да имамо 
одличне тимове и да се запитамо колико се 
заиста посвећује времена на националним 
фреквенцијама управо деци, на пример 
на РТС 1. Колико ми нашу децу видимо на 
телевизији? 

Велики проблем представља друштвени живот деце, којег данас нема. Сате и сате проводе 
на интернету и немају времена за књиге. Признајмо да се време променило и да деци пре 
свега треба друштвени живот. Направио сам раније један пројекат „Школе су друге куће“. 
Смањује се број деце, простора је у школи више. Уместо да се наплаћује улаз страних 
организација у школу, треба да се створе програми у школи, ваннаставне активности и 
онда би било ентузијазма. Тако наставник може да има пуно радно време, а могу и допунску 
наставу да држе. Наставници физичког поподне могу да држе кошарку, фудбал, одбојку. Исто 
и наставници ликовног. То мора да буде систем и тако ћемо вратити децу да се друже. Хајде 
да направимо експеримент. Узећемо један град. Нека се плате наставници по овом принципу 
и да видимо после годину дана какви су резултати. Наша колегиница у Дечјем културном 
центру, Леонтина Вукомановић, нашла је хонораре за наставнике шест школа у Београду, да 
се организују дечји хорови и од њих је створена манифестација „Београд пева“. То је један 
пример, да таква врста програма може да опстане. За такве и сличне програме морамо да 
имамо новца, иначе не можемо да идемо добрим путем.
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Златко Петровић, помоћник генералног секретара Повереника за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности,
задуженог за Сектор за надзор

ПРИВАТНОСТ ЈЕ, ПРЕ СВЕГА, ДУХОВНА КАТЕГОРИЈА

Када кажемо „Повереник за заштиту информација од јавног значаја“ врло је тешко објаснити 
и представити себи шта то значи. Звучи врло апстрактно и бирократски. На почетку панела 
чули смо песму Миње Суботе: „Шта се кога тиче, шта то у мом дневнику пише?“ Заштита 
података о личности заштићена је бројним законима и конценцијама и представља заштиту 
приватности. Приватност је када неко не може да вам претреса стан, када нико не може да 
гледа у ваше ствари, отвара ваша писма... А ту је и заштита података о личности. Приватност 
је, пре свега, духовна категорија! А како бранити податке у 21. веку, када све друштвене 
мреже сакупљају личне податке.

 Имали смо пример човека у медијима, који је учинио нешто ружно једној дванаестогодишњој 
девојчици. До у детаљ је било описано у новинама шта јој је учинио, без икакве заштите 
и обзира према девојчици. Како да се од таквих информација брани дете, које пролази 
поред трафике и види насловну страну? У питању је приватност девојчице од дванаест 
година! Сличан случај је био пре три године, када је убијена трогодишња девојчица. Објаве 
приватности у новинама су, такође, насиље према тој девојчици, зарад дизања тиража. А у 
трци за зарадом те новине су ишле тако далеко, да су објављивале измишљене детаље са 
обдукције тела. А онога тренутка, када купиш такве новине и даш двадесет динара, ти си 
постао саучесник у укупном кршењу приватности детета.

Има ли ваше дете право на приватност? Видите, постоје сатови са уређајима за праћење деце. 

Културни обрасци у 21. веку нам говоре 
да је приватност мртва. Који програми су 
најпопуларнији – они у којима су људи са 
свих страна праћени камерама и управо 
таква ситуација говори да је приватност 
мртва. Приватност је нешто што разликује 
човека од животиње. Бити стално испред 
камера ствара „ефекат језе“ или „ефекат 
непријатности“. Тако се човек своди на ниво 
пилета у инкубатору. Али људи за хонорар 
пристају да учествују у таквим програмима 
и да буду сведени на ниво пилета у 
инкубатору. 

Узмимо у обзир друштвене мреже. Оне се 
заснивају на томе да се наша приватност 
открије другима, наша интима, угрожава се 
достојанство човека.
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Има нешто, што се зове „биофенсинг систем“. Нацртао си детету обор, као овчици и нема 
право да изађе из њега. Да ли се то разликује од физичког везивања детета за радијатор?
 
Знате ли шта се сада ради? По школи су инсталиране камере. Снима се сваки тренутак на часу 
и у школи и неко ће за 30 година да „извуче“ неки ваш несташлук и употреби га против вас. 
Сетите се пре пар година убиства једне познате певачице. Да ли је неко водио рачун о њеном 
детету? Како је посетила свога оца у ријалити програму? То више није само кривично дело, 
већ и грех. Нарочито што интернет све памти. Врло лако наша деца могу да постану жртве 
интернета, који је добар слуга, али зао господар. 

Оно што је улога повереника је, да се успостави прави систем, шта ко сме да обрађује од 
података и да их прикупља, а посебно код тако рањиве категорије, као што су деца. 

„Деца – то су наше сутрашње судије. Они ће ценити о нашим поступцима и онда ћемо им ми 
бити криви за све, што их буде дочекало једнога дана“. То су речи Максима Горког. И на то не 
смемо да заборавимо.
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Гордана Новаковић, генерална секретарка Савета за штампу

КАКО САМИ МЕДИЈСКИ РАДНИЦИ И ИЗДАВАЧИ МОГУ ДА УТИЧУ
ДА ШТЕТНИХ САДРЖАЈА У МЕДИЈИМА БУДЕ МАЊЕ

Како сами медијски радници и издавачи 
могу да утичу да штетних садржаја у 
медијима буде мање? 

У Савету за штампу претежно се бавимо 
жалбама грађана на медијске садржаје, па 
и на тај начин се трудимо да подигнемо 
квалитет медијских садржаја. Новинарство 
би требало да је високоетична професија, 
што данас није случај.

Малопре је поменуто на деце нема на 
РТС1. Ја знам где их има – у црној хроници 
и у таблоидима, нажалост. Сваки случај са 
децом у црној хроници изазива посебну 
сензацију, баш као што је колега Златко 
Петровић поменуо случај отете девојчице 
о којем су написане стотине текстова. 

Што је најгоре, бојим се да ће ти текстовима на порталима остати вечно, тешко да ће и бити 
заборављени. Када већ говоримо о томе, морам да поменем да смо око две стотине текстова 
дневно у медијима оценили као текстове са прекршајима, док два то нису била. Оно што смо 
добили јесте да је за овај случај поднето више жалби него за све случајеве из претходних 
година. Никада раније се није десило да толико људи зове и да протестује због садржаја, а 
кључна ствар је био исказ осумњичевог, са ужасним и бројним детаљима (притом то и није 
било прави исказ осумњиченог!), заједно са фотографијом девојчице. Оно што је добро у 
овом случају јесте да смо добили притужбу од родитеља, а то најчешће није случај, јер су 
родитељи у стању шока и не стижу да се нама обрате. Понекад родитељи нису ни свесни да се 
уз помоћ медија толика штета наноси детету. Оно што су медији навели као разлог, зашто су 
поступили тако, јесте – да су се прикључили потрази и да су учествовали у томе да дете буде 
пронађено. А јасно је да су јој таквим текстовима уништили живот. Тачно и да су медији заиста 
помогли у томе, да дете буде пронађено и да су зато нарушили њено право на приватност, 
онога тренутка када је дете пронађено – престају сви разлози да се пише о њој, слика у 
санитетском возилу, објављују разговори са лекаром и измишљају изјаве починиоца злочина. 
Други разлог, који су медији навели у своју одбрану у овом случају јесте – интересовање 
јавности, које је било велико и које није престајало чак ни када је дете пронађено. Потом 
је уследила и реакција медија – ако нас будете казнили, онда се следећи пут нећемо ни 
укључити у потрагу. Зашто је овај случај важан? Савет за штампу не може ништа да уради, ако 
су такви текстови оно што људи желе. Ако уредници новина кажу да су такве вести највише 
читане, да имају највише кликова – онда такве вести људи воле да читају. Зато охрабрујемо 
људе да зову уреднике новина, жале и кажу да не желе такве чланке да читају, нити слике да 
гледају на насловницама новина.
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ТРИБИНА: ТРАГАЊА, КОМЕНТАРИ, ПИТАЊА...

Миња Субота:
- Да ли је то кажњиво? Могу ли се они медији казнити за такве вести?

Гордана Новаковић:
- По закону је, сигурно, кажњиво. Али ми не спроводимо закон. Ми смо регулаторно 
тело и ми одлучујемо само о етичким повредама по кодексу новинара. Да ли је кажњиво и 
како се кажњава – о томе се мора разговарати са тужиоцем. 

Зоран Пашалић:
- Да кажемо то онако како јесте. Висина казне за медије које су направиле прекршај у 
садржајима далеко је нижа од зараде која се остварује повећаним тиражом. Врло је битна 
извесност да ће бити кажњени и сазнање да ће продајом таквог тиража платити највећу 
могућу казну. Све друге приче су испразне и безначајне.

Љубивоје Ршумовић:
- Наша јавна гласила су постала приватна и њима је профит на првом месту. Друштвени 
интерес је или затрпан профитом или га нема уопште. Одговорни су директори и власници 
медија. Конвенцијом Уједињених нација забрањена је свака манипулација децом. Мене чуди 
да стручњаци, који се баве заштитом деце не подигну глас против реклама, у којима деца 
учествују. То је забрањено, као и употреба деце у политичке, идеолошко и конфесијалне 
сврхе. 

Златко Петровић:
- У случају повереника за заштиту информација, ту су медији искључени. У поменутом 
случају отмице детета новине су биле затрпане подацима из истраге, тужиоцем, полицијом, 
браниоцем по службеној дужности. Када смо отишли у те установе утврдили смо, да је, 
највероватније, дошло до цурења личних података. Поднели смо и кривичну пријаву, а даље 
је на тужилаштву и полицији како ће да реагује. 

Пре три године, када је дете било убијено у Зајечару, лично сам чуо, како су медији измислили 
и објавили детаљан и гнусан опис силовања и убиства трогодишњег детета. Дакле, неко 
је сео, измислио и написао причу, која је пласирана у јавност. Обратите пажњу – тачно 
пише у закону, када се могу објавити подаци са кривичног поступка. Медији не само да су 
прекршили закон огрешивши се о дете, већ и о осумњиченог, измишљајући његову изјаву у 
полицији. За Закон о информисању у медијима наша институција није надлежна – ми само 
утврдимо да је дошло до кршења закона и поднесемо кривичну пријаву. Али ми кривично 
не гонимо, јер нисмо ни полиција, ни суд. Што се тиче измишљања података – измишљање 
података није кривично дело. Особа која је то учинила може бити оптужена за клевету, али ми 
нисмо надлежни за то. 

Модераторка:
- Колико год да причамо о штетним садржајима, увек закључујемо да деца заиста бивају 
злоупотребљена. Свако даје објашњење из свог угла и надлежности, али дешава се и бес, због 
тога што некад нека информација заиста и процури. Малопре смо поменули да такве ствари 
на интернету остају трајно забележене. 



22

Зоран Пашалић: 
- Када се стави на папир, која је зарада повећаног тиража новина, који крши права 
детета, и која је казна за кршење, све је јасно. Њима се исплати да објављују такве вести и 
крше закон. То је суштина приче. А када кажемо да свако гледа из свог угла, закључујемо 
да у томе и јесте проблем. Баш као што је било и са загађењем ваздуха. Једни на друге 
пребацују одговорност. И док тражимо која је чија надлежност и ко треба да реагује, цела 
ствар пропадне. Зато и постоји институција заштите грађана, да обједини све то, шта закон 
дозвољава и кога и до које мере може да толерише.

Гордана Новаковић:
- Ми притужбе добијамо и од људи, који су директно оштећени, као у поменутим 
случајевима – родитељи. Што се тиче новинских тиража, сва наша истраживања показују 
једно – да тиражи свих новина константно падају. И ја сама не верујем, да постоји прича која 
може толико да подигне тираж, па да се ту калкулише око зараде и казне. 

Како се финансирају ти медији је питање, део новца сигурно добијају од државе, на 
конкурсима финансирања пројеката. Суштина целе ове приче је да медији сигурно од некога 
добијају новац, па им то омогућава да се овако понашају. Ако погледате како се о сличним 
случајевима извештавало пре 7-8 година, а како данас – видеће један драстичан скок ужаса, 
са детаљима, фотографијама и др. Ако питате новинара зашто му тако изгледа чланак, рећи ће 
да мора тако, јер тражи уредник. И опет сте у кругу, који нема краја. 

Зоран Пашалић:
- Није то само питање тиража. То је више питање калкулације – да ли неко има рачун да 
нешто објави – да ли ће бити суфинансиран, повећаће тираж или нешто друго. Битна је, дакле, 
калкулација између добијене казне и добијеног профита од објављене вести. А све остало су 
само технички детаљи.

Модератор:
- Новинар мора да напише чланак, а сва одговорност је ипак на уреднику, који има 
право да наводи новинара и захтева од њега чланак. Нарочито је то случај са таблоидним 
медијима, када уредник каже – сви су то објавили, само наш лист није. 

Гордана Новаковић:
- Мора да се тачно зна ко је за шта одговоран. Имали смо један случај, где је новинар 
био крив због објаве одређених информација. Али не може само он да буде крив, јер он 
није могао сам само да напише чланак и окачи га на портал. Његов чланак је читало троје 
уредника, пре него што је пуштен у јавност. 

Модератор:
- Требало би да обратимо пажњу и на казнену политику државе. Можемо само да 
поставимо питање да ли казнена политика може да се промени и да се уведу веће казне за 
кршење.
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Зоран Пашалић:
- Нећу ни сада да изговорим име киднаповане девојчице и нећу да набрајам начине 
на које су одређене институције упознате са ситуацијом њене породице. Рећи ћу вам само 
једно – то, што је девојчица била отета и малтретирана на сваки начин је мање девојчицу 
повредило, него то, што је написано. Заштитник грађана не може да поступа као заступник 
одређене породице, али може да разговара око обештећења, што смо и урадили. То су 
неке ствари, које не бих износио у јавност, а то су ствари које ћемо решити са породицом. 
Дете се опоравља и заједнички нам је циљ да се њено име нигде не помиње. Контактирали 
смо и стручњаке, који се баве рехабилитацијом пост-трауматског синдрома. Сматра се, да у 
последњих 50 година ниједно дете није доживело такву трауму, као поменута девојчица. Било 
је дете са сличним и другачијим трагедијама. Али приче о таквим случајевима едукативног 
карактера ретко завршавају у медијима. У медијима се објаве приче тек када дође до 
трагичног исхода.
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Ива Ераковић,  чланица УО МОДС-а и директорка Пријатеља деце Србије

О КВАЗИ-КУЛТУРИ
И ОДНОСУ КУЛТУРЕ ЗА ОДРАСЛЕ И КУЛТУРЕ ЗА ДЕЦУ

Мрежа организације за децу Србије тренутно има 101 чланицу, од којих се 30% изјаснило да 
се баве и културом. Пријатељи деце Србије сарађују са свим институцијама и организацијама, 
владиним и цивилним, које смо поменули у дискусији. Ту смо да деца живе квалитетно и 
заједно. Ви нас препознајете по књижевној награди „Невен“, по признању „Добра играчка“, по 
признању за најбољу дечју карикатуру, по бављењу децом и медијима већ 20 година уназад.
     Пре свега, хајде да направимо разлику између културе за одрасле и културе за децу. Као 
да је култура за децу „културица“, па се и на ствараоце за децу гледа као да су мање вредни. 
Култура за децу мора да буде вреднија од културе за одрасле, или бар једнако вредна! 
Погледајте и књижевне награде. Дела за одрасле се финансирају субвенцијама много већим, 
него што се финансирају дела за децу. 
     Следећа ствар је „квази-култура“. Постоје културни формати, од којих смо неке преузели из 
иностранства, а неке смо сами разрадили. У њима деца само репродукују садржаје, које су им 
одрасли наметнули, раде ствари које не разумеју и добијају један компететивни карактер где 
је најважније у томе некога победити. 
     Када говоримо о садржајима за децу – имате два нивоа проблема. Први је неадекватно 
појављивање деце и други је недостатак културних садржаја за децу. Домаћи садржај и 
немамо, а то што се увози – може много да се дискутује о квалитету. Ту је и недостатак 
укључивања деце у креирање тог садржаја. Морамо да питамо децу шта им је потребно, како 
то они виде. Деца су одушевљена када им понудите квалитетан програм. Када не припремите 
квалитетан програм за децу, та деца су или у форми декора или у форми робе. 
     Имамо недостатак националног и локалног права за децу. Имамо Конвенцију, али јасно 
је да ту има још недостатака и рада. Још једна ствар на коју треба да обратимо пажњу је 
сиромаштво. Свако четврто дете живи испод или на граници сиромаштва. Ако је дете гладно, 
неће ни бити расположено за неки културни садржај. А свако шесто дете у Србији нема 
ниједну књигу у кући.

Пријатељи деце Србије прошле године су 
објавили Правилник против злоупотребе 
деце у медијске сврхе и Кодекс о 
спречавању употребе деце у политичке 
сврхе. Позваћу вас да посетите платформу 
decaimediji.com, на којој смо свим 
грађанима дали информације о томе шта 
је злоупотреба, на које начине се дешава и 
како да је пријаве. Међу нама на овој панел-
дискусији су колеге из регулаторног тела, 
али овде нам недостаје РЕМ, који изриче 
казне о којима говоримо и које су стварно 
симболичне. Они би дали одговоре зашто 
су казне тако ниске.      
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Маја Ромчевић Кнежевић, представница Сталне конференције градова и 
општина, секретарка Одбора за образовање, културу, спорт и омладину

ПОСТОЈИ ЛИ ДИСКРИМИНАЦИЈА У ДОСТУПНОСТИ  КУЛТУРНХ САРДЖАЈА
ДЕЦИ И МЛАДИМА? СТРАТЕШКИ ПРИСТУПИ РЕШЕЊИМА

Понуда културних програма ван Београда 
је основно питање – да ли деца из 
унутрашњости имају иста права као деца 
која живе у престоници. Уставом је то право 
загарантовано, као и законом о локалним 
самоуправама. Али упркос томе, можемо да 
кажемо да постоји и блага дискриминација 
у целом приступу култури и културним 
садржајима. 
 
Узмите просту ствар за пример – колико 
је времена потребно хитној помоћи 
да стигне у Трговиште? Исто је и када 
говоримо о култури. Па и сам систем 
образовања је (најчешће) квалитетнији 
у великим градовима. Око 6,28% буџета 
локалне самоуправе 2019. године одвојило 

се на област културе. Следеће је питање – где иду та средства? Преко 90% тог новца 
одлази на установе културе, које тај новац даље троше на плате запослених и техничко 
одржавање установе. Око 5% новца одлази на програме и питање је колико од тих програма 
је прилагођено деци и омладини. И онда треба да смислимо, како са тако мало новца да 
привучемо децу и младе и да им понудимо квалитетне садржаје. 

Ми деци правимо систем у којем одрастају и треба да им омогућимо да остваре право на 
квалитетан културни и медијски садржај. Доста зависи и од појединца и његове свести и 
одговорности, који су спремни да се боре за културу и садржаје, који се пласирају.

Треба нам национална и локална стратегија културе, које би омогућиле развој културе. Једна 
добра ствар – Република Србија је 2009. године усвојила стратегију културе, које нам дају 
могућност развоја. 
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НА КРАЈУ ПОЧЕТКА ИЛИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОРУКЕ УЧЕСНИКА УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Јелена Стојановић, заменица заштитника грађана:

Више пута смо поменули, да морамо да имамо систем који функционише - уређен систем 
права на културу. Већ видимо колико се крше постојећи прописи, али и да културни садржај 
није исти у Београду и у неком другом, мањем граду. Учинимо доступним културне садржаје 
свој деци. Не смемо се баш ослањати на ентизијасте, њихов ентузијазам може да нестане, да 
се смањи, ако немамо јасан систем и норме. 

Морамо да јачамо школе, штитимо децу, не смемо да гледамо само из свог угла, већ глобално. 
Понудимо деци квалитетан културни садржај који је прилагођен узрастима. Приликом 
креирања културног садржаја морају и деца да се питају, да учествују како бисмо сазнали 
њихове потребе и жеље.

Драган Вуловић - сарадник Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања:

Највећи противници дечјих права су одрасли који инсистирају на обавезама. Права детета су 
и његове потребе: уважавање, играње, образовање... Кроз адекватну реализацију потреба, 
стварамо и обавезе. Ако то дефинишемо како треба, онда нећемо постављати питања о 
обавезама детета, већ ће се оне саме наметнути.

Проф. мр Драган Марић, директор ДКЦБ-а

Данас смо говорили о разумевању медијских и културних садржаја као једног од начина 
за развијање креативности код деце и младих. Говорили смо о учењу кроз стваралаштво, 
важности формирања културних навика код деце и младих, усвајању позитивног и хуманог 
система вредности и начинима креативног васпитања и образовања. Указали смо на 
одговорност појединца, породице и институција друштва у приступу садржајима, нарочито 
у понуди електронских медија. Развијање одговорности, самоодговорности, успостављање 
система вредности и  вредности у избору понуде медијских и културних садржаја, као и 
развијање свести о добрим, али и непримереним садржајима је нешто о чему треба сви 
заједно као друштво да размишљамо. Данашњим скупом и трибином упућен је позив на 
одговорност свих друштвених чинилаца, нарочито радника у медијима и култури, о значају 
садржаја и доступности истих, посебно оних садржаја који су испод сваког васпитно-
образовног критеријума и не потпадају у програме културе или програме за децу и младе, 
али су доступни најмлађој и школској популацији.

Најмањи проблем су садржаји који су намењени нашој циљној групи (деца и млади), а највећи 
изазов су програми који промовишу некултуру сваке врсте, а доступни су деци и младима. Ту 
ће се видети спремност појединца, породице и друштва да заштити најмлађе од негативних 
медијских садржаја.

Теме које смо данас отворили нису питање које се затвара једном трибином и радионицама. 
Право деце и младих на културу је процес који нема краја јер и када одрасту, деца од оних 
чија смо права штитили постају заштитници права неких нових малишана. Дечји културни 
центар Београд процес заштите и промоције права деце и младих на културу живи од свог 
оснивања. Идемо даље остварујући своју мисију...
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