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I УВОД 
 

 
Годину смо почели веома распевано, креативно и лепо са децом на Божићном концерту 
,,Анђели певају’’ и Светосавском концерту ,,Појте и утројте’’, који су одржани у оквиру V 
Београдске зиме, на Великој сцени ,,Донка Шпичек’’, пред препуном двораном. Публика 
је уживала у наступима познатих певача и глумаца, дечјих хорова и фолклорних ансамбала.  
 
Дечји културни центар био је препун деце и током зимског распуста, када смо 
организовали многобројне бесплатне креативне радионице за децу која су свој распуст 
проводила у Београду. Низале су се потом радионице у оквиру међународног пројекта 
Young Theatre on the Move намењене уметничким педагозима из целе Србије који раде са 
децом. Почетком године организовали смо стручни скуп ,,Право деце и младих на 
културу’’ организован у сарадњи са Заштитником грађана, Национални фестивал дечјег 
видео клипа КИДИКЕМ и након тога у јеку припрема за велики наредни фестивал ,,Дечје 
београдско пролеће’’ проглашена је пандемија. Фестивали ,,Дечје београдско пролеће’’, 
који се традиционално одржава у време манифестације ,,Дани Београда’’ и емитује на 
Радио-телевизији Србије, Дечје музичке свечаности ДЕМУС и Свесрпски дечји сабор 
нису могли да се одрже ове године због епидемиолошке ситуације. У оквиру ДЕМУС-а 
одржано је само такмичење најлепших дечјих гласова ,,Златна сирена’’ и од планираних 17 
концерата одржано је свега 3. 

 
Међутим, од марта 2020. године Дечји културни центар Београд није смањио своју 
активност, већ је програме прилагођавао актуелној епидемиолошкој ситуацији, 
премештајући их на дигиталне платформе и чинећи их доступним деци и младима. Дечји 
културни центтар Београд се од првог дана ванредног стања у Србији покренуо да осмисли, 
реализује, медијски промовише и мотивише децу Србије, али и дијаспоре, да 
стваралаштвом одговоре на све изазове изолације. Тако смо реализовали ликовни, 
литерарни, музички, фото и видео конкурс „Нема фрке уз унуке“, којим су деца слала 
поруке охрабрења најстаријим суграђанима, развијајући свест о значају личног доприноса и 
одговорности према старијима. Остварен је и стрип каиш конкурс „Корона-иш“ где су 
деца на аутентичан и веома духовит начин представљала своје виђење ванредне ситуације 
проузроковане пандемијом вируса Ковид – 19 у форми стрипа, потом конкурс „Тајне 
бакине кухиње“ када су деца позвана да поделе рецепте својих бака и прикажу своје 
кулинарско умеће, као и фото-конкурс „Моја чуваркућа“ у сусрет Ускрсу. На конкурсе 
су пристизали дечји радови из Србије али и из Италије, Француске, Финске, Данске, 
Норвешке, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Словеније и других земаља.  
 
Организовањем разноврсних онлајн културно-образовних програма за децу успели смо да 
окупимо младе и да им свакодневницу учинимо лепшом и лакшом. Поред већ поменутих 
онлајн конкурса, Дечји културни центар Београд осмислио је и успешно реализовао 
конкурсе који су заокупили дечију пажњу – Ликовни конкурс „Боје нека кажу своје'', 
Литерарно-ликовни конкурс „Мој љубимац'', Ликовни конкурс „Стрип-каиш'', 
Ликовно-литерарни-фото конкурс „Домовина се брани лепотом и знањем''.  
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Дечји културни центар Београд издао је нови музички ЦД под називом „Поздрав из 
Србије''. На новом ЦД-у налази се десет композиција (у вокалној и интрументалној 
верзији) посвећених домовини Србији. На ЦД-у су песме „Поздрав из Србије'' (М.Субота-
С.Станишић-С.Марковић), „Домовина се брани лепотом'' (М.Субота-Љ.Ршумовић-
С.Марковић), „Слобода'' (М.Субота-С.Станишић-З.Радетић) и „Србијо љубави моја'' 
(М.Субота-М.Субота-З.Радетић) у извођењу  Миње Суботе, Хора Дечјег културног центра 
Београд и Хора „Чаролија''. Све нумере могу се послушати и бесплатно преузети са сајта 
Дечјег културног центра Београд (https://www.dkcb.rs/novi-muzicki-cd-dkcb-i-minje-subote-
domovina-se-brani-lepotom/ ). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dkcb.rs/novi-muzicki-cd-dkcb-i-minje-subote-domovina-se-brani-lepotom/
https://www.dkcb.rs/novi-muzicki-cd-dkcb-i-minje-subote-domovina-se-brani-lepotom/
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У овим ванредним околностима покренули смо и хуманитарну акцију „Корак више, 
шећер ниже’’ за децу са дијабетесом типа 1, у сарадњи са Уметничким центром Талија, 
Дијабетолошким савезом Србије, Удружењем за борбу против дијабетеса Града Београда 
„Плави круг’’ и Групе подршке родитељима деце која живе са дијабетесом типа 1 „Плави 
кружић’’. 
 
Фестивале које смо успели да организујемо и да их представимо деци онлајн су: 
Међународни сусрет деце Европе „РАДОСТ ЕВРОПЕ'', Фестивал дечјег музичког 
стваралаштва ФЕДЕМУС, Међународни фестивал дечије драмске игре ГЛУМИЈАДА, 
Позоришни фестивал за децу и младе ФЕСТИЋ, Фестивал дечјег плесног стваралаштва 
ПЛЕСНИ СУСРЕТИ. Преносећи све ове интересантне и квалитетне програме путем 
Јутјуб канала Дечјег културног центра Београд, први пут су и деца из дијаспоре имала 
прилику да виде и уживају у културној понуди српске престонице. У јуну, када је 
епидемиолошка ситуација била повољнија, на платоу испред Дечјег културног центра 
Београд одржан је ревијални Фестивал дечјих хорова ФЕДЕХО и реализоване су 
креативне радионице на отвореном и излети током летњег распуста.   

 
У сусрет 51. Међународном сусрету деце Европе „Радост Европе“ одржане су креативне 
радионице онлајн и на отвореном, на платоу испред Дечјег културног центра Београд са 
жељом да се деца на креативан и активан начин упознају са традицијом, уметницима, 
занимљивостима, обележјима и културним наслеђем различитих земаља Европе. Кроз 
разноврсне уметничке медије представљене су културе петнаест земаља. Свака радионица 
била је својеврстан изазов за децу с обзиром на то да су имала прилику да покажу своје 
ликовно, плесно, певачко, глумачко и фотографско умеће, као и да своје знање о одређеним 
земљама тестирају и унапреде кроз различите игре и квизове. Стога, овај летњи програм 
манифестације „Радост Европе“ носио је назив „Нови снови – нови изазови“. 
 
Највећи изазов нам је био да осмислимо начин да деца не буду ускраћена за програме који 
их инспиришу да развијају своју креативност. Највише смо поносни на специјалну 
телевизијску емисију коју смо у сопственој продукцији направили поводом обележавања 
51. Међународног сусрета деце Европе ,,Радост Европе’’. Под слоганом „НОВИ 
СНОВИ'', фестивал пријатељства, културе, традиције и дечје игре ове године одржао се у 
новој и другачијој форми. Премијерно емитовање ове специјалне емисије било је 5. октобра 
на јавном сервису РТС 2 и на Јутјуб каналу ДКЦБ, а репризе емисије могле су се погледати 
на телевизијским станицама – ТВ Студио Б, ТВ Курир, ТВ БК, ТВ Мост (Звечан), РТВ Пулс 
(Шилово), РТВ Грачаница, ТВ Belle Amie (Ниш), АТВ (Бања Лука). Како је било немогуће 
остварити долазак деце из страних земаља, као и смештање у породице у датим 
околностима, учесници манифестације из свих крајева Европе послали су видео снимке 
свог наступа и поруке посвећене свој деци света. 

 
Континуитет ликовног сусрета са дечјим стваралаштвом широм планете није прекинут, те 
је XXII Ликовни сусрет „Радост Европе'' окупио одабране ликовне школе и атељее који 
су учествовали у Међународном ликовном конкурсу „Радост Европе'' у претходне две 
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деценије. Најновији радови њихових полазника представљени су у виртуелној галерији, 
која се може погледати на Јутјуб каналу ДКЦБ.  
 
Крајем године расписали смо онлајн конкурс „Новогодишња прича'', који ауторима 
најлепших прича доноси упис у Филмску радионицу „Направи свој филм'' и бесплатно 
похађање онлајн часова филмске школе од фебруара до краја маја 2021. године. Децембар 
2020. године завршили смо са расписивањем конкурса за Национални фестивал дечјег 
видео-клипа КИДИКЕМ 2021, надајући се да ћемо у марту, када се овај фестивал увек 
одржава, моћи да окупимо децу Србије на пројекцији награђених краткометражних 
филмова и лично им уручимо награде. 

 
У току 2020. године, са прекидом током трајања ванредног стања, реализована је настава у 
уметничким студијима и атељеима (Музичка играоница, Балетски студио, Хор, Вокална 
група „Нађи своју звезду'', Студио културе говора и глуме, Енглеска позоришна радионица, 
Радионица стрипа и карикатуре, Ликовни атеље, Атеља за примењену уметност, Спортић и 
Креативно забавиште). Поносни смо на наше уметничке педагоге, који су и у ванредним 
околностима успели да одрже квалитет наставе и рада са децом и младима, а потврда за то 
су награде које је освојио Хор на међународним онлајн такмичењима у Москви и Бијељини, 
награда коју је освојио члан Радионице за стрип и карикатуру на Међународном конкурсу 
за карикатуру у Хрватској, добијене улоге за телевизијске серије чланова Студија културе 
говора и глуме и положени пријемни испити на уметничким академијама.  
 
Изузетно велика заступљеност у електронским, штампаним и дигиталним медијима у 2020. 
години показује да је квалитет програма и рада Дечјег културног центра Београд препознат 
у јавности. Од јануара до краја децембра 2020. године било је укупно 613 медијских 
објава, од тога 247 гостовања у емисијама на телевизији и радију, 128 објава у 
штампаним медијима и 238 обајва на WEB порталима. За дванаест месеци било је 
укупно 16 медијских кампања које су у јавности промовисале програме, манифестације, 
фестивале и хуманитарне акције Дечјег културног центра Београд. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

II    КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 
 
 

Културно-образовни програми - истраживачког, стваралачког и забавног карактера, 
реализују се у Дечјем културном центру Београд, другим установама културе, науке и 
просвете и у амбијенталним целинама. Под окриље културно-образовног програма спадају 
музичко-сценски програми (концерти, представе, забавна историја на дечјој сцени), 
програми језичке културе (литерарне радионице и конкурси, литерарно-поетски сусрети, 
клуб чиалаца), програми ликовне културе (изложбе, креативне радионице, предавања, 
конкурси), образовни програми (музејска дидактика, историјски забавник, свет примењене 
науке) и развојно-психолошки програми (трибине и програми из света примењене науке). 

 
1. МУЗИЧКО–СЦЕНСКИ ПРОГРАМИ 

 
• ,,БЕОГРАДСКА ЗИМА'' ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД 
 
У сусрет новогодишњим и божићним празницима Дечји културни центар Београд у оквиру 
манифестације „Београдска зима'', коју организује Градска управа града Београда, 
осмислио је праву забаву за децу и њихове родитеље. У децембру 2019. године одржан је 
Новогодишњи концерт „Кад на снег замирише'', док су у јануару 2020. године реализована 
два концерта – Божићни концерт „Анђели певају'' и Светосавски концерт „Појте и утројте''. 
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БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ „АНЂЕЛИ ПЕВАЈУ'' одржан  је у недељу 12.  јануара у 12 
часова, на Великој сцени „Донка Шпичек''. Уз најпознатије певаче и глумце, божићне песме 
певала су и деца из Хора Дечјег културног центра Београд, Хора „Чаролија'' и Музичке 
играонице Мари Мари. Поред њих, на концерту су наступили Бојана Стаменов, Сергеј 
Ћетковић, Леонтина Вукомановић, Ивана Петерс, Мари Мари, Миња Субота, Јелена 
Томашевић, Иван Босиљчић, Биља Крстић и Балканика. Божићни концерт употпунио је 
фолклорни наступ Уметничког центра „Талија'', који је за ову прилику направио и драмски 
приказ српских обичаја. Концерт је водио глумац Мики Дамјановић. 
 

 
 
 
За мале уметнике Дечји културни центар Београд осмислио је и НОВОГОДИШЊЕ И 
БОЖИЋНЕ КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ које су се одвијале паралелно са 
новогодишњим и божићним концертом, 15. децембра и 12.  јануара, у Атријуму Дечјег 
културног центра Београд, од 13 до 14 часова. У сарадњи са Секретаријатом за социјалну 
заштиту, организоване су и креативне радионице за децу из Центра за заштиту одојчади и 
деце „Звечанска'' и Прихватилишта, која су посебно за ову прилику били гости Дечјег 
културног центра Београд. 
 
Поред креативних радионица, у периоду од 10 до 14 часова, публика је могла да посети и 
БАЗАР, на којем су се представили Удружење грађана „Плетење срцем'', „Плава шкољка'', 
„Сузанина земља чуда'', Еколошке дрвене играчке ’’First steps’’, Музичка школа 
„Мокрањац'' и Дечји културни центар Београд.  На штандовима су били представљени 
забавни и образовни садржаји за децу и њихове родитеље, попут креативних радионица са 
новогодишњом и божићном тематиком, уметничке рукотворине и презентације уметничких 
школа и атељеа намењених деци и младима. 
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СВЕТОСАВСКИ КОНЦЕРТ „ПОЈТЕ И УТРОЈТЕ“ одржан је у петак, 24. јануара 2020. 
године, од 11 часова, на Великој сцени „Донка Шпичек''. Музички сегмент програма чинио 
је наступ еминентних вокалних солиста домаће музичке сцене, употпуњен наступом 
јединственог хора триста педесеторо деце млађих разреда основних школа, окупљених у 
пројекту Града Београда „БЕОГРАД ПЕВА“. У програму су учествовали глумци Лазар 
Дубовац, Злата Нуманагић и Иван Михаиловић, песници Љубивоје Ршумовић и Слободан 
Станишић и деца из радионице „Поестетика''. 
 
На свечаном Светосавском концерту уручена је плакета „ЗЛАТНО СУНЦЕ” - специјално 
признање које је Дечји културни центар Београд установио са циљем да се скрене пажња 
јавности на предане и вредне појединце који раде са децом и за децу. Том приликом 
плакета „Златно сунце” уручена је Маји Заграђанин, професорки математике у ОШ 
„Старина Новак” за изузетну професионалну посвећеност и значајан допринос развоју 
међународних пројеката за децу.  

 
Извештај о медијској кампањи ,,БЕОГРАДСКА ЗИМА'' ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА БЕОГРАД 
 
Програм за децу Дечјег културног центра Београд реализован у оквиру „V Београдске 
зиме'' изузетно је добро медијски пропраћен – укупно 58 медијских објава (26 
телевизијских наступа, 13 објава у штампи и 19 у дигиталним медијима). 
 
ТЕЛЕВИЗИЈА: ТВ Пинк, Свитање, 11.12.2019; ТВ Коперникус, Србија on line, 11.12.2019; 
РТС1, Јутарњи програм, 13.12.2019; РТС1, Шареница, 21.12.2019; ТВ Студио Б, Модерато, 
25.12.2019; ТВ Пинк, Жикина шареница, 29.12.2019; ТВ Пинк, Ново јутро, 31.12.2019; ТВ 
Прва, 150 минута, 31.12.2019; ТВ Студио Б, Модерато, 1.1.2020; РТС2, Мали дневник, 
2.1.2020; ТВ Пинк, Ново јутро, 7.1.2020; ТВ Студио Б, Београде, добар дан, 9.1.2020; Радио 
Београд, У овом тренутку, 10.1.2020; РТС1, Јутарњи програм, 12.1.2020; ТВ Студио Б, 
Београде, добро јутро, 12.1.2020; РТС 1, Шареница, 12.1.2020; РТС1, Дневник 1, 13.1.2020; 
ТВ Студио Б, Београде, добро јутро, 23.1.2020; ТВ Студио Б, Београде, добар дан, 
23.1.2020; ТВ Студио Б, Вести у 7, 23.1.2020; РТС1, Јутарњи програм, 24.1.2020; ТВ Студио 
Б, Београде, добар дан, 23.1.2020; РТС1, Јутарњи програм, 27.1.2020; ТВ Прва, Еxkluziv, 
27.1.2020; РТС2, Мали дневник, 29.1.2020; РТС2, Мали дневник, 3.2.2020. 
 
ШТАМПАНИ МЕДИЈИ: Информер, 11.12.2019; Данас, 14.12.2019; 24 сата, 17.12.2019; 
Политика, 20.12.2019; City Magazine, 25.12.2019; Вечерње новости, 30.12.2019; Политика, 
9.1.2020; Српски телеграф, 10.1.2020; Информер, 11.1.2020; 24 сата, 24.1.2020; Политика, 
24.1.2020; Информер, 24.1.2020; Вечерње новости, 24.1.2020. 
 
ПОРТАЛИ: www.danas.rs 28.11.2019; www.beograd.rs 28.11.2019, www.beograduzivo.rs 
30.11.2019, www.danubeogradu.rs 9.12.2019, www.lookerweekly.com 12.12.2019, 
www.cizymagazine.rs 30.12.2019, www.novosti.rs 30.12.2019, www.pink.rs 31.12.2019, 
www.tanjug.rs 8.1.2020, www.b92.net 8.1.2020, www.dnevnik.rs 8.1.2020, www.krstarica.com 
8.1.2020, www.danubeogradu.rs 8.1.2020, www.atastars.rs 10.1.2020, www.rts.rs 13.1.2020, 

http://www.danas.rs/
http://www.beograd.rs/
http://www.beograduzivo.rs/
http://www.danubeogradu.rs/
http://www.lookerweekly.com/
http://www.cizymagazine.rs/
http://www.novosti.rs/
http://www.pink.rs/
http://www.tanjug.rs/
http://www.b92.net/
http://www.dnevnik.rs/
http://www.krstarica.com/
http://www.danubeogradu.rs/
http://www.atastars.rs/
http://www.rts.rs/
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www.danubeogradu.rs 23.1.2020, www.studiob.rs 23.1.2020, www.mondo.rs 24.1.2020, 
www.atastars.rs 24.1.2020. 
Уредник програма за односе с јавношћу: Ивана Теодоровић Стојановић 

 
• ЗАБАВНА ИСТОРИЈА НА ДЕЧЈОЈ СЦЕНИ 
 
У продукцији Дечјег културног центра Београд посебно место заузима циклус представа, 
радионица и интерактивних програма „Забавна историја“ који је усклађен са наставним 
планом и програмом за ниже разреде основне школе. За реализацију ових пројеката 
ангажован је тим професионалних сарадника (педагог, историчар, сценариста, редитељ, 
костимограф, композитор, музичари, глумци) што даје висок домет у свим сегментима 
извођења. У оквиру циклуса „Забавна историја на дечјој сцени'' изведене су представе 
„Бакина шкриња'', Марко Краљевић – Од предања до реповања'', „Од љубави Злоћа 
онемоћа'' и монодрама „Авантуре Краљевића Марка''. Укупно је изведено 14 представа, 
које је видело око 3660 посетилаца.             

 
o Позоришна представа „Бакина шкриња''  

(Одржане 3 представе; 420 посетилаца) 
 
Представа „Бакина шкриња'' је представа едукативног карактера којом се интерпретирају 
обичаји и култура, карактеристични за Србију на прелазу из 19. у 20. век. Учи децу 
традиционалним вредностима, архаичним речима, старим интрументима, али их и суочава 
са сукобом генерација унутар једне породице и тражи начине да се ти сукоби реше. У 
сусрету са ликовима који симболишу прошлост (бака Мара и деда Сима) и њиховим 
унуцима (Мирко и Мирка) као представницима савремене  епохе, публика открива које су 
се културне навике неговале кроз генерације једне српске грађанске породице. Ова 
представа се састоји из два дела – у првом делу глумци, воде публику у потрагу за тајном 
бакине шкриње, а други део је препуштен нашем познатом музичару-виртоузу др музичке 
уметности Милошу Николићу. У том другом делу ученици се упознају са древним  
музичким инструментима - кавалом, фрулом и гајдама. Улоге у представи тумаче: Снежана 
Бећаревић Поповић (бака Мара), Гојко Балетић (деда Сима), Лазар Дубовац (унук Мирко) и 
Мина Ненадовић/Ивана Дубовац (унука Мирка). Адаптацију сценарија и режију урадила је 
Снежана Бећаревић, по идеји Снежане Станковић, уреднице програма. 
 
У сарадњи са МСП - Управом за сарадњу са дијаспором и Србима у региону ДКЦБ је са 
овом представом гостовао у Хрватској (29. Јануар, 10 часова, ОШ „Катарина Зрињски“, 
Крњак и 29. Јануар, 18 часова, Курија „Јанковић“, Пакрац).  
 
За београдску публику одржана је 19. фебруара у Великој сали „Донка Шпичек'' ДКЦБ за 
предшколце из београдских вртића. 
 
 

 
 
 

http://www.danubeogradu.rs/
http://www.studiob.rs/
http://www.mondo.rs/
http://www.atastars.rs/
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o Монодрама „Авантуре Марка Краљевића“  
 
ДКЦБ је са представом „Авантуре Марка Краљевића'' и културно-образовним програмом 
„На двору код деспота Стефана'' гостовао у Новом Саду, у уторак, 14. јануара. Пред младом 
публиком у Новосадском дечјем културном центру позната глумачка екипа ДКЦБ извела је 
ове програме. Публика је са одушевљењем гледала и слушала програм, активно 
учествовала у њему и стекла нова знања и вештине. Програм је водио дугогодишњи 
сарадник Новосадског ДКЦ Емил Курцинак, глумац Позоришта младих, а специјални гост 
програма био је познати дечји писац Слободан Станишић, творац монодраме о Марку 
Краљевићу. Едукативни програм изведен је у оквиру зимског „Распустилишта“, основаног 
1983. године, а којем је кумовао управо Слободан Станишић. 
 
Монодрама „Авантуре Марка Краљевића“ Слободана Станишића обилује бројним ситним 
заплетима, који успоравају Марков коначни циљ – да пресуди на коме је царство. А опет – 
и када пресуди, наметне се нови циљ – пренети моралну поуку Бегу Константину, а самим 
тим и публици. Представља се врло живо и Марков однос према животињама – коњу 
Шарцу и Медведу-Брегу, однос према другим јунацима, краљевима, родитељима, а посебно 
– према деци. Глумац Горан Јоксић је и раније у дечјим драмским комадима тумачио 
управо лик Марка Краљевића, па тако и у овој монодрами. 
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• ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ „КОРАК ВИШЕ, ШЕЋЕР НИЖЕ'' 
 
Уметнички центар „Талија'', уз подршку Секретаријата за привреду Градске управе - Града 
Београда, Дијабетолошког савеза Србије, Удружења за борбу против дијабетеса Града 
Београда „Плави круг'', Групе подршке родитељима деце која живе са дијабетесом типа 1 
„Плави кружић'' и Дечјег културног центра Београд, покренула акцију „Корак више, шећер 
ниже'' за децу са дијабетесом типа 1. 
 
У оквиру акције организовани су бесплатни часови народних игара и фолклора за децу 
узраста од 4 до 10 година која живе са дијабетесом типа 1, а први концерт одржан је у 
суботу, 17. октобра, у 12 часова, у Дечјем културном центру Београд. Концерт и разговор 
који је на Великој сцени „Донка Шпичек'' водила Ивана Теодоровић Стојановић са децом 
која имају дијабетес типа 1, њиховим родитељима и представницима Дијабетолошког 
савеза Србије и Удружења за борбу против дијабетеса Града Београда „Плави круг'' уживо 
је емитован на Јутјуб каналу ДКЦБ и УЦ Талија. 
 
Дијабетес типа 1 је болест савременог доба која је све више видљива код деце у раном 
узрасту, како у свету тако и у нашој земљи. Због честог мерења нивоа шећера у крви, 
давања инсулина, посебног режима исхране и живљења, деца са дијабетесом типа 1 врло 
често су изложена изругивању вршњака и називању погрдним именима. У таквим 
ситуацијама, та деца се повлаче у себе и додатно се изолују. Укључивање у рад фолклорног 
друштва, дружење са вршњацима и физичка активност су препознати као начини да се 
помогне деци која живе са дијабетесом типа 1 да се осамостале и науче да се носе са 
изазовима који су пред њима. Дружење са вршњацима из читавог света и размена искустава 
деце са дијабетесом, која имају слична интересовања изражавајући се кроз игру и музику, 
доприноси социјализацији деце са дијабетесом кроз заједничке пробе, турнеје и концерте са 
ансамблима народних игара, певачким групама и народним оркестрима за децу и младе. 
 
Поред социјализације, важан сегмент ове акције јесте едукација и саветовање родитеља, 
наставника, учитеља и шире заједнице. Кроз лична искуства, путем презентација и 
радионица, јавност је имала прилику да сазна како се могу препознати знакови 
хипогликемије и хипергликемије, што може бити од пресудног значаја у многобројним 
свакодневним ситуацијама, па чак и спасити нечији живот, потом како на путовањима и у 
различитим временским зонама регулисати ниво шећера у крви, како постићи осећај 
сигурности при осамостаљивању и одвајању деце од родитеља током турнеја и др. 
 
Медијска кампања за хуманитарну акцију и концерт „Корак више, шећер ниже'' 
одржан 17. октобра трајала је десет дана. Укупно је било 19 медијских објава, од тога 11 у 
електронским медијима и 8 у штампаним и дигиталним медијима. 
 
ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ:  
ТВ ЗДРАВЉЕ – Живот са дијабетесом, 9.10.2020,  
ТВ КОПЕРНИКУС – Srbija on line, 13.10.2020,  
РАДИО СТУДИО Б – Београдска разгледница, 13.10.2020,  
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ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро, 15.10.2020,  
ТВ СТУДИО Б – Београде, добар дан, 16.10.2020,  
ТВ ПИНК – Ново јутро, 14.10.2020,  
ТВ ПРВА – 150 минута, 16.10.2020,  
ТВ СТУДИО Б – Водич кроз дијабетес, 24.10.2020. и 25.10.2020,  
РТС2 – Мали дневник 
 
ШТАМПАНИ И ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ: 
www.kurir.rs 13.10.2020, www.vesti.rs 13.10.2020, www.naslovi.net 13.10.2020, 
www.topvesti.rs 13.10.2020, www.time.rs 13.10.2020, www.svetionik.com 13.10.2020, Večernje 
novosti 14.10.2020, www.espreso.rs 15.10.2020. 
 
Уредник програма односа с јавношћу: Ивана Теодоровић Стојановић 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.kurir.rs/
http://www.vesti.rs/
http://www.naslovi.net/
http://www.topvesti.rs/
http://www.time.rs/
http://www.svetionik.com/
http://www.espreso.rs/
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• ДОДЕЛА ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ „ЗЛАТНО СУНЦЕ'' 
Петак, 4.12.2020, 11 сати, ДКЦБ 

 
 
Награда „Златно сунце'' додељује се појединцима из Србије који дају значајан допринос 
развоју дечје креативности и стварају услове за свестрани развој дечјих потенцијала. Ово 
специјално признање Дечји културни центар Београд установио је са циљем да се скрене 
пажња јавности на предане и вредне појединце који раде са децом и за децу.  
 
У Дечјем културном центру Београд у јануару 2020. године, на Светосавском концерту 
„Појте и утројте'', плакета „Златно сунце 2019” уручена је Маји Заграђанин, професорки 
математике у ОШ „Старина Новак” за изузетну професионалну посвећеност и значајан 
допринос развоју међународних пројеката за децу. Свечаност поводом доделе награде 
„Златно сунце 2020'' организована је у децембру 2020. године, без присуства публике. 
Овогодишња плакета „Златно сунце” уручена је Јадранки Васић, директорки ОШ „Десанка 
Максимовић'' из Косовске Каменице. Тим Дечјег културног центра Београд овим 
признањем желео је јавно да похвали рад директорке ОШ „Десанка Максимовић'' у 
Касовској Каменици и том приликом јој је уручио плакету за изузетан допринос развоју 
дечје креативности кроз школске и ваншколске активности у специфичним условима на 
Косову и Метохији. На церемонији доделе овогодишње награде због епидемиолошких мера 
није било публике, већ само делегација из Косовске Каменице и представници институција 
који су подржали организацију догађаја – Андрија Бојанић из Секретаријата за културу 
Градске управе – Града Београда, Светлана Миладинов – помоћник директора Канцеларије 
за Косово и Метохију и представници Дечјег културног центра Београд. Пријему поводом 
уручења награде „Златно Сунце'' присуствовало је двоје деце из Косовске Каменице – 
Невена Јовановић и Тадија Васић, који су дошли да подрже директорку своје школе. 
 
Приликом доделе годишње награде ЗЛАТНО СУНЦЕ Јадранки Васић, директорки ОШ 
„Десанка Максимовић'' из Косовске Каменице, потписан је протокол о пословно-
пријатељској сарадњи Дечјег културног центра Београд и ОШ „Десанка Максимовић''. 
Директор Дечјег културног центра Београд - проф. мр Драган Марић и директорка ОШ 
„Десанка Максимовић'' из Косовске Каменице – Јадранка Васић потписали су споразум 
успостављања сарадње и пријатељских веза између ове две установе у циљу развијања 
заједничке подршке деце и младих из Београда и Косовске Каменице. Потписивањем 
споразума, представници ове две институције договорили су се о узајамној подршци 
приликом унапређења наставног процеса и консултација по питању научно-истраживачког 
рада, заједничком учешћу у научно-креативним и спортско-рекреативним програмима за 
децу, размени искуства, знања, идеја, метода и облика рада са децом. 
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МЕДИЈСКИХ ОБЈАВА поводом годишње награде „Златно сунце'' било је укупно 22 - од 
тога 8 у електронским медијима, 6 у штампаним медијима и 8 на WEB порталима. Уредник 
програма односа с јавношћу: Ивана Теодоровић Стојановић 
 
ТЕЛЕВИЗИЈА:  
ТВ ПИНК – Ново јутро, 4.12.2020;  
РТС 1 – Дневник 2, 5.12.2020;  
ТВ СТУДИО Б – Пеђолинов магични шоу, 5.12.2020;  
ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро, 6.12.2020;  
РАДИО БЕОГРАД – Јутарњи програм, 6.12.2020;  
РАДИО СТУДИО Б – Београдска разгледница, 6.12.2020;  
ТВ МОСТ, 6.12.2020;  
ТВ КОРЕНИ  - Нови снови, 12.2020;  
РТС1 – Дневник 1, 6.12.2020 
 
ШТАМАПНИ МЕДИЈИ: 
ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, 5.12.2020; 
АЛО!, 5.12.2020; 
ПОЛИТИКА, 10.12.2020; 
ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД, 10.12.2020; 
ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, Репортажа, 11.12.2020; 
ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА, Интервју, 15.12.2020. 
 
WEB ПОРТАЛИ: 
www.novosti.rs 1.12.2020; www.tanjug.rs 2.12.2020; www.krstarica.com 2.12.2020; 
www.beograd.rs 4.12.2020; www.tanjug.rs 5.12.2020; www.kosovo-online.com 5.12.2020; 
www.slikavest.rs 5.12.2020; www.rtv.rs 5.12.2020. 

 

http://www.novosti.rs/
http://www.tanjug.rs/
http://www.krstarica.com/
http://www.beograd.rs/
http://www.tanjug.rs/
http://www.kosovo-online.com/
http://www.slikavest.rs/
http://www.rtv.rs/
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2.  ПРОГРАМИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
 

• КЛУБ ЧИТАЛАЦА  
 

Представљањем нових награђених књига у сарадњи са различитим издавачима, деца су 
била у прилици да упознају књижевнике и публицисте, чија су дела запажена у јавности и 
награђивана. На ненаметљив начин деца су се усмеравала да теже високо постављеним 
етичким и естетским вредностима, да сагледају своје стваралачке могућности и усмере их 
ка креативном изразу. Реализовано је 7 литерарних програма у јануару и фебруару, на 
којима је било 250 посетилаца. 

Одржане су промоције следећих књига: 

- „Мала прича о Великој Жичи“ Милоја Радовића (29. јануар) 

О поеми су говорили књижевнице Љиљана Дугалић и Гордана Малетић, главна и 
одговорна уредница издања Зорица Јанковић и аутор поеме Милоје Радовић. Модератор 
програма била је Јасмина Атанацковић-Гајић. 

- „Операција дигитални анђео“ Вање Елеза (30. јануар) 

У представљању књиге учествовао је Зоран Стефановић, писац и културни активиста и 
аутор. 

- „Гвоздени пук“ Дарка Николића (28. фебруар) 

О књизи су говорили Зоран Стефановић, писац и културни активиста, Светлана Спајић, 
преводилац, извођач српских традиционалних песама и аутор Дарко Николић, спортски 
новинар и писац. Књига “Гвоздени пук“ је настала након двогодишњег процеса  
истраживања, претраживање Војног архива, мемоара, интервјуа, дневника војника и 
периодике друге декаде двадесетог века.  Прво издање књиге је објављено у јуну 2017. 
захваљујући залагању око 200 дародаваца. Она се не продаје, већ је аутор поклања (700 
примерака је достављено свим српским библиотекама). У току је прикупљање средстава за 
штампање новог тиража који аутор жели да поклони свим школским библиотекама у 
Србији. 

Учешће предавача, књижевника и афирмисаних личности из области културе у литерарним 
радионицама има за циљ разумевање глобалних карактеристика епохе чији смо 
савременици, откривање духа времена кроз представљење и анализу ствралаштва одређене 
личности из српске и културе других народа. Уредник програма Снежана Станковић. 

 
• КУЛТУРА ГОВОРА 

 
Од октобра до децембра одржано је 8 креативних радионица на руском језику, које је 
посетило 120 деце. Удружење Руски театар у Београду и његова јуниорска секција Дечији 
руски културни центар ,,Жар птица” у сарадњи са Дечјим културним центром Београд 
покренуо је нови циклус креативних радионица за децу на руском језику. Ове радионице 
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укључују читање поезије и прозе руских књижевника, часове народне уметности на руском 
језику прожете елементима позоришне уметности, цртања и вајања као и радионице 
превођења са српског на руски језик дела дечјих песника Србије. Водитељи радионице су  
Евгенија Ешикина Ковачевић, глумица, Jeлена Атрашкевиh, сликарка и Jeлена Ракита, 
координатор. 
 
Поводом обележавање 125 годишњице рођења руског песника Сергеја Јесењина, 17. октобра 
У Библиотеци ДКЦБ одржана је прва креативна радионица ,,ЧИТАМО И ЦРТАМО 
ЈЕСЕЊИНА”. Радионица је била посвећена чаробном свету руске природе у Јесењиновим 
песмама, а сусрет је започео читањем песме ,,Сремза”. 
 
Друга радионица ,,ЈЕСЕЊЕ ВРЕМЕ ОЧИМА ОЧАРАВАЊЕ” одржана је 24. октобра. 
Инспирацију за разговор о бојама јесени деца су потражила у Пушкиновим стиховима. Своја 
размишљања о томе како боја може да исприча јесењу причу деца су изразила цртањем и 
глумом. 
 
 „У ГОСТИМА КОД ЖАР-ПТИЦЕ!“ назив је треће креативне радионице за децу на руском 
језику која је реализована 7. новембра. Руске бајке о жар птици биле су подстицај за 
изражавање вуном. Jeкатерина Марковић, педагог-психолог разговарала је са децом о руским 
бајкама у којима се помиње жар птица и показала им како се од разнобојне вуне обликује 
жар птица.   
 
Четврта радионица одржана је 14. новембра, под називом „РУСКА ЧАЈАНКА“. На овој 
веселој радионици деца су се упознала са традицијама руске чајанке. Представљен им је 
трбушасти самовар и слушали су Муву-Цикатуху. У другом делу радионице својим рукама 
направили су чудесне тањириће од глине. Пета креативна радионица „РУСКА ЧАЈАНКА 2“ 
одржана је 28. новембра у Атељеу за примењену уметност. Полазници ликовне радионице 
обојили су керамичким пигментима грнчарију коју су на претходном часу обликовали а 
потом су са Јеленом Атрашкевић, сликарком, правили позивнице за руску чајанку. У другом 
делу радионице Евгенија Ешикина Ковачевић, глумица разговарала је са децом старијег 
школског узраста на руском језику о глуми и позоришту. Након упознавања и уводног 
разговора млади су учествовали у драмским вежбама.  
 
Шеста креативна радионица „ГДЕ ЖИВИ СЊЕГУРОЧКА?“ реализована је 5. децембра. 
Руске бајке о Сњегурочкој послужиле су као подстицај за изражавањем вуном. Јекатерина 
Марковић, педагог-психолог, упознала је децу са јунакињом бајке Сњегурочка. Данас се 
Сњегурочка често представља као унука и помоћник руске варијанте Деда Мраза. Кроз 
разговор о бајци деца су научила како да направе Сњегурочку од вуне и да је украсе 
перлицама. 
 
Седми час Креативне радионице за децу на руском језику под називом „ТРАДИЦИОНАЛНИ 
РУСКИ ОРНАМЕНТИ“ одржан је 12. децембра. Упознавши се са традиционалним руским 
орнаментима деца су их користила у украшавању одеће Деда Мраза и Сњегурочке. У другом 
делу радионице једна група деце је говорила стихове руских песника а друга група је 
приказала драматизацију дечје игре. 
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На крају програма полазницима Креативне радионице уручени су поклони: ЦД „Поздрав из 
Србије“ и „Београдско пролеће 4“; књиге „Срце лупа преко реда од разреда до разреда“, “Ко 
то тамо прља“ и календар у издању ДКЦБ. 
 
У оквиру Креативне радионице за децу на руском језику 26. децембра 2020 године у 
Библиотеци ДКЦБ одржан је завршни сусрет чланова Дечијег културног  клуба ,,Жар-птица”. 
Представљени су  учесници и победници различитих међународних конкурса 2020. године.  
Млађи полазници Креативне радионице гледали су радове старијих чланова „Жар птице“ 
балетске нумере, видео и анимационе радове клуба и награђене цртеже који су објављени у 
књизи о Петрограду. Публика је чула и неколико лепих песама на руском језику и подсетила 
се пројекта „Календар“ у којима су учествовали чланови Дечјег руског културног центра 
почетком 2020. године. 
   
• ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ 

 
Желећи да деци приближимо стваралаштво великана дечје књижевности, као и да их 
подстакнемо на стваралаштво, током 2020. године расписан је пети по реду литерарни 
конкурс „Смешне приче и песме“, посвећен Бранку Ћопићу и V литерарни конкурс „Лепо је 
волети“, посвећен Мирославу Антићу. Током зимског распуста расписан је конкурс „Зимска 
песмарица, а у марту  расписан је II литерарни конкурс „Пријатељство је...“, поводом  51. 
Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе''. Уредник литерарних конкурса је Весна 
Крњаић-Митровић. 

 
V литерарни конкурс „Смешне приче и песме“ 
 
Дечји културни центар Београд je расписao V литерарни конкурс „Смешне приче и песме“, 
којим смо обележили 1. јануар, рођендан Бранка Ћопића.  
 
Председник жирија био је Слободан Станишић, наш чувени књижевник за децу. Око 900 
прича и песама је стигло из Србије - Београда, Прокупља, Новог Сада, Књажевца, Ниша, 
Ирига, Крагујевца, Јелашнице, Кикинде, Бабушнице, Ковачице, Сремске Митровице, 
Баљевца, Кузмина, Пријепоља, Смедерева, Мокрина, Седлара, Руме, Ирига, Смољинаца, 
Зајечара, Влашке, Сремске Митровице, Суботице, Смедерева, Ваљева, Лесковца, Лајковаца, 
Жабара, Пожаревца, Беле Паланке, Падине, Дубраве, Младеновца, Крушевца, Руме,  као и из 
БИХ, Републике Српске, Северне Македоније и Црне Горе - Подгорице, Рожаја и Берана. 
  
Дипломе за поезију и за прозу су уручене у уторак, 21.јануара 2020. године у 13 часова у 
Малој сали ДКЦБ-а.  
 
V литерарни конкурс  „Лепо је волети“ 
 
У марту је расписан V литерарни конкурс  „Лепо је волети“, посвећен Мирославу Антићу. 
Шесто радова je стиглo из Северне Македоније (Скопља,Велес), Црне Горе (Подгорицa), 
Републике Српске (Бијељинa), 
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БИХ ( Живинице) као и из Србије: Београда, Књажевца, Крушевца, Стојника, Ниша, Ужица, 
Ирига, Kикинде, Пожаревца, Костолца, Лајковца и Владичиног Хана. Председник жирија је 
био Слободан Станишић. Издата је електронска збирка, а дипломе и похвале су додељене 
електронским путем. 

 
Распуштена песмарица II 
 
Током фебруара је расписан литерарни конкурс „Распуштена песмарица II“. Стизали су 
радови из свих крајева Србије: Кузмина, Ниша, Књажевца, Ирига, Смедерева, Сремске 
Митровице, Јелашнице, Руме, Бољевца и Београда. У електронској збирци су се нашли 
радови 56 деце из 21 школе, а председник жирија био је Слободан Станишић. 
 
Учесницима конкурса додељене су захвалнице електронским путем због пандемије. 
 
II литерарни конкурс „Пријатељство је'' - РАДОСТ ЕВРОПЕ 2020 
 
У марту је расписан II литерарни конкурс „Пријатељство је...“ поводом  51. Међународног 
сусрета деце Европе „Радост Европе''. Литерарни конкурс обухватао је кратке писане форме 
(афоризме, изреке, пословице, слогане) написане у виду једне реченице од максимално 20 
речи. Стигли су радови из Кикинде, Гакова, Београда, Пожаревца, Трбушнице, Бање 
Ковиљаче, Лазаревца. Збирка, илустрована награђеним радовима са XXII Ликовног конкурса 
„Радост Европе'', издата је у електронској форми у октобру.  
 
Учесницима конкурса додељене су захвалнице електронским путем.  
Председник жирија био је Слободан Станишић.  
 
 
• БИБЛИОТЕКА 

 
У Библиотеци ДКЦБ окупљају се најмлађи читаоци који самостално или уз помоћ родитеља 
и наставника у библиотеци откривају нове књиге. Током 2020. године обрађено је 56 наслова 
по УДК систему.  
 
У библиотеци се организују сусрети са писцима и литерарне радионице. У 2020. години 
учлањено је нових 95 корисника. Недељна посета библиотеци била је око 30 деце и родитеља 
- за 6 месеци око 700 посетилаца. Напомињемо да библиотека није била отворена за 
посетиоце од  марта до августа, у време ванредног стања и ванредне ситуације због 
пандемије коронавируса. 
 
Библиотека је током 2020. године добила 30 књига од ИК Лагуна, која је месечно достављала 
по 5 књига најновијих издања. 
 
 
 
 



 21 

3.  ПРОГРАМИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 
 

ЛИКОВНА ГАЛЕРИЈА 
 
Циљна група: деца и млади од 5 до 25 година у сарадњи са студентима уметничких 
факултета (ФЛУ; ФПУ; ФДУ...), уметницима, ликовним педагозима, научницима, 
психолозима и музејским кустосима  
Период реализације:  континуирано током године 
Концепција и реализација: Лидија Сеничар, историчар уметности, уредник ликовних 
програма ДКЦБ 
 
Ликовна редакција Дечјег културног центра Београд има за циљ да се ликовни језик кроз 
активности схвати и искористи у најширем смислу, као интегрално подручје изражавања 
доживљајног света деце и младих. Уредник ликовних програма (Лидија Сеничар, историчар 
уметности, кустос) води и Галерију ДКЦБ чији је основни циљ, са једне стране да кроз 
изложбено-едукативни програм оснажи дечје ликовно и примењено стваралаштво, а са друге 
да деци (предшколског и основношколског узраста) и младима (средњошколцима и 
студентима) приближи ликовну културу примерима добре праксе (изложбе професионалаца 
из домена ликовне и примењене уметности) у циљу развијања визуелне писмености. Такве 
изложбе су увек праћене богатим едукативно-радионичарским програмом. 
 
Од јануара до марта 2020. године настављен је рад на пројекту „Радост 
Европе_Дигитално!'', који представља вишегодишњи пројекат прикупљања, архивирања, 
дигитализовања и виртуелног представљања обрађеног материјала који је у вези са највећом 
и најстаријом манифестацијом дечјег стваралаштва код нас.  
 

,,Путујућа изложба о добрим људима'' 
29. јануар – 24. Фебруар 

 
Поводом Међународног дана сећања на жртве Холокауста у Дечјем културном центру 
Београд у сарадњи са Јеврејском општином Београд и Јеврејском општином Земун отворена 
је Путујућа изложба о добрим људима аутора Милана и Ненада Фогела. Изложба је 
посвећена људима који су свесно излагали своје, али и животе својих породица, како би 
спашавали њима често непознате људе јеврејског порекла. Организована су стручна вођења, 
приликом којих је изложбу видело око 200 ученика. 
 
 

Изложба „Лепота графике“  у Великој сали Културног центра Горњи Милановац 
25. фебруар – 10. Март 

 
Изложба је део богате збирке дечјих графика које се деценијама сакупљају у архиву ДКЦБ. 
Изложбу су посетиле основне школе из Горњег Милановца и ученици Уметничке школе из 
Чачка. 
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Изложба „Црвено волим те црвено“ 
 
60. Јубиларна изложба из колекције Центра за ликовно васпитање деце и омладине 
Војводине уз ликовну радионицу Бело на бело Мирјане Димитријевић, ликовног педагога 
Поставка и концепција изложбе: Лидија Сеничар, уредник ликовних програма  
Отврарање изложбе: 10. март 
 
Ученици трећег разреда основне школе ,,Краљ Петар Први” из Београда били су на отварању 
међународне изложбе и учествовали су у радионици  
 

Планиране следеће изложбе уз богат пратећи програм НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ: 
 
Годишња изложба радионице стрипа, илустрације и концепт арта „Ђорђе Лобачев“ са 

пријатељима 
1.– 23. април 

 
Годишња изложба  радионице стрипа илустрације и концепт арта „Ђорђе Лобачев“ са 
пријатељима. У Галерији ДКЦБ би били представљени ликовни радови (стрип, илустрација, 
концепт арт) око 40 излагача. Гости изложбе били би  професионални уметници.  Планиран 
је богат пратећи програм (стручна вођења за ученике старијих разреда основне школе и 
средњошколце, предавања радионичарског типа о тајнама стрипа, илустрације и концепт 
арта). 
 

Изложба „5 дана“ Удружења за изучавање, предавање и обучавање старих заната 
„Пиктум“ 27. април – 15. мај 

 
Планиране су радионице са ученицима основношколског и средњошколског узраста. 

 
Изложба уметничких школа Техно арт, Дрво арт и Школе за дизајн 

18. мај – 12. јун 
 
Своје радове изложили би ученици уметничких школа са идејом да се направи ревијална 
изложба прилагођена ученицима завршних радова основне школе који желе да сазнају нешто 
више о уметничким школама у Београду. 

 
Годишња изложба ликовних програма Дечјег културног центра Београд 

Ликовног атељеа -  Атељеа за примењену уметност 
Радионице стрипа и карикатуре  - Радионице анимираног филма 

12. јун – 5. септембар 
 
Излагање радова ликовне и примењене уметности свих полазника, на годишњем нивоу, од 
изузетног је значаја за ДКЦБ, родитеље, стручну јавност и саме педагоге. То је уједно и 
промоција ликовних програма Центра. 
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Међународни  конкурс стрип каиш 2020 
 
Министарство културе већ годинама подржава фестивал девете уметности – СТРИП КАИШ - 
који сваке године у децембру окупи децу и младе у Дечјем културном центру Београд кроз 
изложбе и богат пратећи програм. Ове године је целокупан фестивaл одложен за другу 
половину јануара  2021. године, јер се велики део тима опоравља од последица Covid-а 19. 
 
 
ЛИКОВНИ ПРОГРАМИ РЕАЛИЗОВАНИ ОНЛАЈН 
 
Донета је одлука да се одустане од планираног програма везаног за излагачку делатност 
ДКЦБ од друге половине марта због изазова са којим смо суочени услед глобалне пандемије 
коронавируса. Као што је већ више од две деценије суштина изложби ликовни сусрет, 
одлучено је да се раде ликовни сусрети виртуелно – online. 
 

„Корона-иш стрип каиш – Живот у доба короне'' 
16. март – 10. мај 

 
Када је 16. марта уведено ванредно стање у Србији због коронавируса, у оквиру конкурса 
који је Дечји културни центар Београд покренуо „Нема фрке уз унуке'' направили смо и 
стрип каиш конкурс „Корона – иш стрип каиш' . Определили смо се за најједноставнију 
форму стрипа због успешне традиције коју конкурс стрип каиш има у Дечјем културном 
центру Београд од 2011. године, али и због тога што можемо да истакнемо стрип  као медиј 
који помаже деци и младима нарочито када су у питању акутни психолошки проблеми. С 
друге стране, стрип као ни један други медиј има способност да отелотвори глобалне 
феномене на врло комплексан начин. 
 
На конкурсу КОРОНА-ИШ могли су да учествују сви узраста од 5 до 18 година који су 
желели да у новонасталој ситуацији изоштре своје литерарне и ликовне способности и да у 
нанизаним кадровима (три до четири кадра), или нанизаним сличицама попут каиша изнесу 
своја запажања, своје страхове, наде, мисли, снове или да нас насмеју до суза.  Нагласили 
смо да је техника рада потпуно слободна, али да је потребно испунити форму стрип-каиша и 
ликовним језиком испричати своје виђење живота у доба короне.  
 
На сајту Дечјег културног центра Београд направљена је виртуелна галерија у којој су радови 
селектовани у пет категорија. Одлука да само награђени радови буду изложени у виртуелној 
галерији је промењена. Одлучено је да сви пристигли радови буду објављени у виртуелној 
галерији, а након престанка епидемије, када се за то буду стекли услови, одабрани радови ће 
бити изложени у Галерији Дечјег култруног центра Београд (Таковска 8).  
Аутор програма: Лидија Сеничар, уредник ликовних програма ДКЦБ 

 
 

 
 
 



 24 

„Закорачи у авантуру ликовног промишљања – од стварности до фикције - 
посматрај прошлост из будућности“ 

За ученике старијих разреда основне школе и средњошколце 
15. јун-20. септембар 

у организацији  Дечјег културног центра Београд и Народног музеја у Београду 
 

Идеја је била да ученици узму учешће у научно - фантастичној авантури ликовног 
промишљања и опробају се у улози истраживача – писца - кустоса који писаном речју прати, 
истражује и ишчитава ликовни текст уметничких дела у Збирци стране уметности Народног 
музеја у Београду (од XIV до XVIII века) и креира свој фантастични литерарни есеј.  
Аутор пројекта: Лидија Сеничар, уредник ликовних програма ДКЦБ 
 

„Међународни ликовни сусрет Радост Европе“ 
од  2. октобра до 1. децембра 

 
Сачуван је континуитет и изложба је одржана онлајн. На позив Дечјег културног центра 
Београд да представе ликовне радове деце и младих одазвали су се атељеи из дванаест 
земаља, укључујући и Србију. Одустало се од такмичарског сегмента и Међународни 
ликовни конкурс је спонтано прерастао у Међународни ликовни сусрет, што и јесте његова 
мисија свих ових година. Међу учесницима нашли су се полазници уметничких атељеа из 
Белорусије, Бугарске, Индије, Кине, Летоније, Румуније, Русије, Словачке, Словеније, 
Србије, Тајланда и Тајвана. Атељеи су представљени у оквиру земаља из којих долазе, а које 
су у каталогу и виртуелној галерији изложене по абецедном реду. Изложени радови су 
прошли селекцију стручног жирија. 
 

Међународни фестивал хумористичко-карикатуралног и породичног стрипа 
Гашин сабор у Београду 

 
Требало је да се одржи током маја, али се одржао 24. децембра.  
https://www.dkcb.rs/gasin-sabor-2020-fotogalerija/  
Уредник ликовних програма: Лидија Сеничар 

 
 

• МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

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

https://www.dkcb.rs/gasin-sabor-2020-fotogalerija/
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„Нису све инвалидности видљиве'' 
3. децембар 2020. 

 
Тема овогодишњег Међународног дана особа са инвалидитетом  је „нису све ивалидности 
видљиве“, што је врло актуелно с обзиром на пандемију која је променила свет у року од 
непуних годину дана. Према извештајима Светске здравствене организације, више од 
милијарду људи живи са неком врстом инвалидитета. Месеци изолације, као и поремећени 
друштвени односи у много чему су утицали на живот и ментално благостање свих нас, тако 
да слободно можемо рећи да смо се сви осетили инвалидни за живот у свом окружењу.  
Слично заточеништво многи људи са инвалидитетом трпе цео живот, занемарени и 
дискриминисани од стране друштва у коме живе.  
 
У децембру 2020. године знаменити српски фотограф Бранко Пелиновић кроз виртуелну 
галерију постављену на сајту ДКЦБ представио нам је живот деце и младих са 
инвалидитетом, бележећи фотоапаратом њихове свакодневне активности у специјалним 
школама на територији општине Београда. Преко тридесет година Пелиновић се бави 
документарном фотографијом износећи пред посматрача сегменте стварности.  
Уредник виртуелне галерије: Лидија Сеничар 
 
Виртуелна галерија најављена је на РТС1, у емисији „Шареница'' 19.12.2020, приликом 
гостовања у студију Бранка Пелиновића и Иване Теодоровић Стојановић, уреднице програма 
за односе с јавношћу. 
 
 

Награда „Звезде Београда 2019“  
за пројекат - FLORA MIRABILE – Чаробни свет биљака 

10.6.2020, Свечана сала Старог двора 
  
Канцеларија за младе Града Београда је 10. јуна у Свечаној сали Старог двора организовала 
доделу признања „Звезде Београда 2019“ за најбоље пројекте чије су активности подржане на 
конкурсима организационих јединица Градске управе Града Београда. На предлог 
Секретаријата за спорт и омладину једно од признања je уручено Дечјем културном центру 
Београд за пројекат „FLORA MIRABILE“ – Чаробни свет биљака –  приказ и употреба флоре 
у уметности, науци и свакодневном животу. 
 
Пројекат се одржавао од марта до децембра 2019. године у Дечејм културном центру 
Београд, Ботаничкој башти „Јевремовац“, на  Шумарском факултету и  на  Ратном острву. 
Учесници пројекта су имали могућност да кроз едукативно-креативне радионице сазнају 
занимљиве чињенице о биљном свету који нас окружује и већ вековима представља 
инспирацију уметницима и научницима. Путем интерактиве едукативне презентације 
ученици су се упознавали са занимљивим ботаничким феноменима, као и са широким 
појавним облицима флоре у уметности.  
 
Пројекат FLORA MIRABILE је заинтересовао младе који живе у урбаној средини. Већини је 
пробуђено интересовање за разноврсно виђење и доживљавање раскошног биљног света. 
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Најважнији ефекат пројекта је развијање еколошке свести и мотивација за уметничко 
изражавање инспирисано природом. 
  
Учесници пројекта: 
- Лидија Сеничар, историчар уметности, уредник ликовних програма у ДКЦБ, координатор 
пројекта 
- Весна Крњаић, коаутор пројекта, уредник културно-образовних програма ДКЦБ 
- др ум. Невена Поповић, коаутор пројекта, доктор уметности, сарадник ликовне редакције 
- Ђурђа Сивачки, мастер сликарства, сарадник ликовне редакције 
- Јасмина Бијелић Месарош, биолог, Институт за ботанику у Ботаничкој башти Јевремовац 
- Маријана Петровић, еколог, сарадник ДКЦБ 
- Зоран Михајловић, графички дизајнер, сарадник ДКЦБ 

 
 

  4. ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 
 

• ОНЛАЈН КОНКУРСИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ 
 
o „НЕМА ФРКЕ УЗ УНУКЕ'' - Креативна деца за баке и деке 

Уметнички конкурс посвећен бакама и декама 
 
Дечји културни центар Београд је на првог дана ванредног стања проглашеног због појаве 
коронавируса расписао уметнички конкурс за децу и младе „Нема фрке уз унуке'', посвећен 
бакама и декама. Наши најстарији суграђани нису били у могућности да проводе време са 
својим унуцима и зато је Дечји културни центар Београд осмислио начин како да деца и 
млади покажу љубав и поштовање према својим бакама и декама користећи машту и 
различите уметничке медије.  
 
Овом акцијом показали смо деци да постоји много начина да загрлимо своје баке и деке иако 
нисмо поред њих - речима, нотама, бојама и кадровима. Стваралаштвом и маштом показали 
смо да љубав никад није у изолацији и самоћи, што је дало подстрек деци, али и њиховим 
бакама и декама, да размишљајући о лепим стварима и креативно се изражавајући што лакше 
преброде тешку ситуацију која је задесила целу планету. 
 
На конкурсу су учествовала деца и млади, узраста од 3 до 18 година, из Србије и дијаспоре. 
Поезијом, прозом, музиком, ликовним и видео радовима деца су слала поруке охрабрења 
најстаријим суграђанима и на аутентичан начин представљала своје виђење ванредне 
ситуације кроз теме „Корона иш – стрип каиш'', „Моја чуваркућа'' и „Тајне бакине кухиње''.  
 
Током седам недеља ванредног стања Дечјем култруном центру Београд стигло је 293 
литерарна рада, 698 ликовних радова, 78 видео рада, 275 рецепата и специјалитета, 404 
фотографије чуваркућа и 239 стрипова - укупно 1987 радова. На конкурсе су пристизали 
радови из целе Србије али и из Италије, Француске, Финске, Данске, Црне Горе, Босне и 
Херцеговине и Словеније. Конкурсима су се одазивале и основне школе, као и допунске 
српске школе из региона и дијаспоре. Сваке недеље стручни жири је бирао најбоље радове из 
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свих уметничких медија и то објављивао на сајту ДКЦБ, фејсбук страници и посебно 
оформљеној фејсбук групи Креативна деца за баке и деке (са више од 1300 чланова), којoм су 
свакодневно активирани родитељи и деца током ванредног стања. 
 
Концерт и додела награда победницима конкурса „Нема фрке уз унуке'' одржана је у 
суботу, 20. јуна, у подне, на платоу испред Дечјег културног центра Београд. Деци, која су се 
током седам недеља ванредног стања показала као прави борци који чувају здравље својих 
суграђана и као креативци пуни идеја, енергије, маште и воље, награде је уручио директор 
Дечјег културног центра Београд Драган Марић. У програму су учествовали Пеђолино, 
Миња Субота, Бранко Коцкица, Леонтина Вукомановић, Бојана Стаменов, Слободан 
Станишић, мали песници - победници литерарног конкурса, Хор и Балетски студио Дечјег 
културног центра Београд. 
 

 
Аутор визуала: Марија Милановић Лазаревски 
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Извештај о медијској кампањи ,,НЕМА ФРКЕ УЗ УНУКЕ'' 
 

Уметничка акција за децу „Нема фрке уз унуке'' изузетно је медијски испраћена. У периоду 
од 16. марта до 20. јуна, колико је трајала медијска кампања, било је укупно 112 медијских 
објава – 54 наступа на телевизији, 26 објава у штампаним медијима и 32 објаве на WEB 
порталима. Током овог периода најавни спот „Нема фрке уз унуке'' емитован је на 
телевизијама ТВ Студио Б, ТВ Пинк, ТВ Храм и БК ТВ. 
 
ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ: 
ТВ ПРВА – Јутро (18.3.2020.); ТВ ПИНК – Ново јутро (18.3.2020.); ТВ СТУДИО Б – Јутро са 
Сањом (18.3.2020.); ТВ HAPPY – Рано јутро (18.3.2020.); РАДИО БЕОГРАД – Јутарњи 
програм (18.3.2020.); ТВ СТУДИО Б – Вести у 9 (18.3.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, 
добар дан (18.3.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добар дан (19.3.2020.); ТВ СТУДИО Б – 
Пеђолинов магични шоу (21.3.2020.); РТС1 – Јутарњи програм (24.3.2020.); ТВ ХРАМ 
(24.3.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добар дан (27.3.2020.); РТС1 – Дневник 2 
(28.3.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добар дан (30.3.2020.); N1 TV – Нови дан 
(31.3.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добар дан (1.4.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, 
добар дан (3.4.2020.); РАДИО БЕОГРАД – Јутарњи програм (3.4.2020.); РТС2 – Мали 
дневник (6.4.2020.); РТС1 – Јутарњи програм (7.4.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добар 
дан (10.4.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добар дан (13.4.2020.); ТВ СТУДИО Б – 
Београде, добро јутро (14.4.2020.); Радио 202 (14.4.2020.); РТС1 – Београдска хроника 
(14.4.2020.); ТВ РАС – Водич (14.4.2020.); ТВ ПРВА – Јутро (15.4.2020.); ТВ СТУДИО Б – 
Београде, добар дан (17.4.2020.); РТС1 – Јутарњи програм (22.4.2020.); ТВ СТУДИО Б – 
Београде, добар дан (23.4.2020.); ТВ ПРВА – 150 минута (24.4.2020.); ТВ КОПЕРНИКУС - 
Србија online (24.4.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро (26.4.2020.); РТС1 – 
Јутарњи програм (27.4.2020.); ТВ ПИНК – Ново јутро (27.4.2020.); ТВ СТУДИО Б – 
Београде, добар дан (29.4.2020.); РАДИО СТУДИО Б – Београдска разгледница (30.4.2020.); 
ТВ РАС – Водич (12.5.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добар дан (1.5.2020.); ТВ СТУДИО 
Б – Пеђолинов магични шоу (2.5.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро (17.5.2020.); 
ТВ СТУДИО Б – Београде, добар дан (28.5.2020.); ТВ ПИНК – Ново јутро (28.5.2020.); ТВ 
СТУДИО Б – Београде, добро јутро (31.5.2020.); ТВ СТУДИО Б – Пеђолинов магични шоу 
(30.5.2020.); ТВ ПРВА – Јутро (31.5.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро 
(7.6.2020.); РТС1 – Шареница (13.6.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добар дан (17.6.2020.); 
РТС2 – Мали дневник (19.6.2020.); ТВ ПРВА – Јутро (20.6.2020.); ТВ СТУДИО Б – Вести у 9 
(20.6.2020.); ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро (21.6.2020.); РТС2 – Мали дневник 
(25.6.2020.). 
 
ШТАМПАНИ МЕДИЈИ: 
ИНФОРМЕР (18.3.2020.); ПОЛИТИКА (18.3.2020.); КУРИР (18.3.2020.); ПОЛИТИКА 
(18.3.2020.); ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ (19.3.2020.); ИНФОРМЕР (21.3.2020.); ИЛУСТРОВАНА 
ПОЛИТИКА (24.3.2020.); БЛИЦ (26.3.2020.); HELLO (27.3.2020.); ИНФОРМЕР (1.4.2020.); 
МАЛИ ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК (1.4.2020.); ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК (10.4.2020.); 
ИНФОРМЕР (13.4.2020.); ПОЛИТИКА (13.4.2020.); ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД (23.4.2020.); 
МАЛИ ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК (1.5.2020.); БАЗАР (15.5.2020.); ПРОСВЕТНИ 
ПРЕГЛЕД (7.5.2020.); ИНФОРМЕР (19.6.2020.); ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК (19.6.2020.); 
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ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ (20.6.2020.); ПОЛИТИКА (9.7.2020.); ИЛУСТРОВАНА 
ПОЛИТИКА (15.12.2020.); ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ (20.12.2020.). 
 
WEB портали: 
www.danubeogradu.rs (17.3.2020.); www.tanjug.rs (17.3.2020.); www.beograduzivo.rs 
(17.3.2020.); www.rts.rs (18.3.2020.); www.prva.rs (18.3.2020.); www.beta.rs (19.3.2020.); 
www.blic.rs (26.3.2020.); www.rts.rs (29.3.2020.); www.cizymagazine.rs (30.3.2020.); 
www.n1info.com (30.3.2020.); www.blic.rs (2.4.2020.); www.scradar.com (2.4.2020.); www.blic.rs 
(3.4.2020.); www.beogradskazanimalica.com (10.4.2020.); www.tanjug.rs (11.4.2020.); 
www.telegraf.rs (11.4.2020.); www.krstarica.com (11.4.2020.); www.danubeogradu.rs (12.4.2020.); 
www.lookerweekly.com (13.4.2020.); www.beograd.rs (21.4.2020.); www.studiob.rs (21.4.2020.); 
www.lookerweekly.com (23.4.2020.); www.blic.rs (29.4.2020.); www.beograd.rs (19.6.2020.); 
www.danubeogradu.rs (19.6.2020.); www.studiob.rs (19.6.2020.); www.slikavest.rs (15.12.2020.); 
www.lookerweekly.com (31.12.2020.). 
Уредник програма за односе с јавношћу: Ивана Теодоровић Стојановић 
 

o „МОЈ ЉУБИМАЦ'' – Фото-литерарни конкурс 
 

На завршној свечаности поводом доделе награда победницима конкурса „Нема фрке уз 
унуке'', одржаној у суботу, 20. јуна, у подне, на платоу испред Дечјег културног центра 
Београд, подељене су и награде победницима Фото-литерарног конкурса „Мој љубимац'', 
организованим у сарадњи са ЈКП „Ветерина Београд” и Организацијом за поштовање и бригу 
о животињама ОRCА.  
 
Деца су добила прилику да фотографишу своје љубимце и да пишу песме, а жири је изабрао 
најбоље дечије песме и фотографије које су представљене на веселој додели диплома, којој 
су присуствовали и кућни љубимци. Председници жирија били су Слободан Станишић, 
познати дечји писац и Александар Деспотовић, уметнички фотограф.  
 
Дечји клуб ORkiCA том приликом одржао је радионицу „Одговорно власништво“, за децу 
узраста од 6 до 10 година, а ЈКП „Ветерина Београд” организовала је удомљавање 
напуштених паса из градског азила. Кућни љубимци имају важну улогу у одрастању деце и 
формирању њихове личности. Одрастајући са животињама и  бринући о њима деца развијају 
саосећајност и бригу о другима.  
Уредник програма: Весна Крњаић Митровић 
 
МЕДИЈСКИ је веома лепо испраћен програм. Било је укупно 18 медијске објаве – 8 у 
електронским медијима, 3 у штампаним медијима и 7 на WEB порталима. 
 
ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ: 
РТС 1 – Јутарњи програм (26.5.2020.); 
РТС 1 – Јутарњи програм (28.5.2020.); 
ТВ ПИНК - Ново јутро (28.5.2020.); 
ТВ СТУДИО Б – Београде, добар дан (28.5.2020.); 
ТВ ПРВА – Јутро (31.5.2020.); 

http://www.danubeogradu.rs/
http://www.tanjug.rs/
http://www.beograduzivo.rs/
http://www.rts.rs/
http://www.prva.rs/
http://www.beta.rs/
http://www.blic.rs/
http://www.rts.rs/
http://www.cizymagazine.rs/
http://www.n1info.com/
http://www.blic.rs/
http://www.scradar.com/
http://www.blic.rs/
http://www.beogradskazanimalica.com/
http://www.tanjug.rs/
http://www.telegraf.rs/
http://www.krstarica.com/
http://www.danubeogradu.rs/
http://www.lookerweekly.com/
http://www.beograd.rs/
http://www.studiob.rs/
http://www.lookerweekly.com/
http://www.blic.rs/
http://www.beograd.rs/
http://www.danubeogradu.rs/
http://www.studiob.rs/
http://www.slikavest.rs/
http://www.lookerweekly.com/


 32 

РТС2 – Мали дневник (8.6.2020.); 
РАДИО СТУДИО Б – Београдска разгледница (10.6.2020.); 
ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро (21.6.2020.); 
 
ШТАМПАНИ МЕДИЈИ: 
ИНФОРМЕР (28.5.2020.); 
ПОЛИТИКА (28.5.2020.); 
ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД (4.6.2020.); 
 
WEB портали: 
www.energetskiportal.rs (29.5.2020.); www.studiob.rs (27.5.2020.); www.beograd.rs (27.5.2020.); 
www.danas.rs (27.5.2020.); www.beograd.rs (19.6.2020.); www.danubeogradu.rs (19.6.2020.); 
www.studiob.rs (19.6.2020.). 
Уредник програма за односе с јавношћу: Ивана Теодоровић Стојановић 
 
 

o „ЦРТЕ И БОЈЕ НЕКА КАЖУ СВОЈЕ'' – Ликовни конкурс 
ЛИКОВНИ ИЗАЗОВ 

         мај – август 2020 
 
Након креативне акције „Нема фрке за унуке'', у којој су деца и млади својим стваралаштвом 
давала подршку бакама и декама са којима нису могли да се виђају током ванредног стања 
због пандемије изазаване коронавирусом, Дечји културни центар Београд je осмислио нову 
уметничку  акцију - ликовни изазов под именом „Црте и боје нека кажу своје“.  
 
Ликовни изазов „Црте и боје нека кажу своје“, намењен деци и младима узраста од 5 до 18 
година, из Србије и дијаспоре почео је 11. маја и трајао је до краја августа.. Сваке недеље на 
сајту www.dkcb.rs и фејсбук страници Дечјег културног центра Београд деца и млади могли 
су да пронађу један ликовни задатак са упутствима које треба да следе. Жеља Дечјег 
културног центра Београд била је да настави да активира децу и младе како би дане који су 
пред њима испунили инспиративним и креативним играма. 
 
Уредник конкурса: мр Катарина Булајић Павловић, ликовни уметник и педагог у Атељеу за 
ликовну уметност Дечјег културног центра Београд. 
 
МЕДИЈИ који су најавили овај програм су: 
РТС 1 – Јутарњи програм (25.5.2020.); 
РТС 2 – Мали дневник (20.5.2020.) 
ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро (17.5.2020.) 
ТВ СТУДИО Б – Пеђолинов магични шоу (16.5.2020.) 
РАДИО СТУДИО Б – Београдска разгледница (14.5.2020) 
ПОЛИТИКА (14.5.2020) 
ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД (21.5.2020) 
Уредник програма за односе с јавношћу: Ивана Теодоровић Стојановић 
 

http://www.energetskiportal.rs/
http://www.studiob.rs/
http://www.beograd.rs/
http://www.danas.rs/
http://www.beograd.rs/
http://www.danubeogradu.rs/
http://www.studiob.rs/
http://www.dkcb.rs/
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o „ДОМОВИНА СЕ БРАНИ ЛЕПОТОМ И ЗНАЊЕМ'' 

Литерарно-ликовни-фото конкурс за децу млађег школског узраста 
Од 1. новембра до 1. децембра 2020. године 

 
Дечји културни центар Београд, у сарадњи са Канцеларијом за Косово и Метохију, расписао 
је уметнички конкурс за децу млађег школског узраста, под називом „Домовина се брани 
лепотом и знањем''. Конкурс је осмишљен са циљем да деца широм Србије и дијаспоре, 
инспирисана лепотама своје домовине, искажу своје креативне потенцијале кроз уметничке 
медије. 
 
Подстакнути стиховима чувеног дечјег песника Љубивоја Ршумовића, деца узраста од 5 до 
12 година могла су путем литерарних, ликовних и фото радова представити своје окружење и 
на тај начин показати своју домовину.  
 
Овим конкурсом желели смо да позовемо децу да размисле када су последњи пут прошетала 
својом улицом, својим градом или својим селом и приметила птицу у лету или неку другу 
ретку животињу која је особена баш за њихову домовину. Да ли су некада покушала да 
замисле како би изгледали јунаци и бића из српских народних бајки? Да ли су се икада 
плашила страшних ликова из српских народних бајки и желела да се попут српских 
средњовековних јунака боре са чудовиштима? Да ли су сањала неки посебан сан инспирисан 
јунаком из наших прича за децу или се сећају књиге неког српског писца или песника која их 
је одушевила? Да ли су размишљала о раскошним бојама и укусима наше трпезе? 
 

 
Аутор визуала: Марија Милановић Лазаревски 



 34 

Поезију, прозу, фотографије ликовних радова и уметничке фотографије учесници конкурса 
су слали на мејл domovina@dkcb.rs. Најбољи радови, које је одабрао стручни жири, 
објављени су на сајту ДКЦБ. Поред стручних сарадника и уметничких педагога из Дечјег 
културног центра Београд, стручни жири чинили су наши еминентни композитори, певачи и 
писци за децу - Миња Субота, Предраг Вуковић Пеђолино, Леонтина Вукомановић и 
Слободан Станишић. 
 
МЕДИЈСКА КАМПАЊА поводом уметничког конкурса „Домовина се брани лепотом и 
знањем'' била је веома успешна. Поред најавног спота (ауторке Марије Милановић 
Лазаревски) који је током месец дана трајања кампање емитован на телевизијама - РТС, ТВ 
Студио Б, ТВ Корени, ТВ Мост, било је 19 медијских објава – 12 у електронским медијима, 3 
у штампаним медијима и 4 у дигиталним медијима. 
 
ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ: 
ТВ СТУДИО Б - Пеђолинов магични шоу (31.10.2020.) 
HAPPY TV – Рано јутро (4.11.2020.) 
ТВ ПРВА – Јутро (6.11.2020.) 
РТС1 – Шареница (8.11.2020.) 
РАДИО СТУДИО Б – Београдска разгледница (9.11.2020.) 
ТВ СТУДИО Б - Пеђолинов магични шоу (7.11.2020.) 
N1 TV – Нови дан (9.11.2020.) 
ТВ СТУДИО Б - Пеђолинов магични шоу (14.11.2020.) 
РАДИО БЕОГРАД 1 – Јутарњи програм (17.11.2020.) 
HAPPY TV – Добро јутро, Србијо (18.11.2020.) 
РТС 2 – Мали дневник (19.11.2020.) 
РТС Сателит и РТС 2 – Србија на вези (27.11.2020.) 
 
ШТАМПАНИ МЕДИЈИ: 
ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ (2.11.2020.) 
ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА (10.11.2020.) 
ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК (13.11.2020.) 
 
WEB портали: 
www.danas.rs (30.10.2020.); www.srpskadijaspora.info (30.10.2020.); www.rts.rs (17.11.2020.) 
www.srpskadijaspora.info (15.12.2020.). 
Уредник програма за односе с јавношћу: Ивана Теодоровић Стојановић 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:domovina@dkcb.rs
http://www.danas.rs/
http://www.srpskadijaspora.info/
http://www.rts.rs/
http://www.srpskadijaspora.info/
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o „НОВОГОДИШЊА ПРИЧА'' 
Дечји културни центар Београд награђује децу и младе 
УПИС У ФИЛМСКУ РАДИОНИЦУ ,,НАПРАВИ СВОЈ ФИЛМ'' 

 
Дечји културни центар Београд расписао је конкурс, који је трајао од 1. до 31. 
децембра, за упис у Филмску радионицу „Направи свој филм''. Деца и млади, узраста 
од 12 до 19 година, који би желели да науче како да приче и теме које их окупирају 
напишу као сценарио, затим забележе камером и испричају их филмским језиком и 
сниме свој филм, требало је да пошаљу своју причу на тему „Новогодишња прича''.  
 
Стручни жири ће изабрати петнаест најинтересантнијих прича, а ауторе тих прича 
наградиће учешћем у online Филмској радионици, која ће се одвијати од 1. фебруара 
до 31. маја 2021. године. 
 
У филмској радионици деца и млади имаће прилику да науче фазе у стварању филма. 
Полазници ове радионице проћи ће кроз цео процес стварања једног филма и видеће 
како могу од својих прича да сниме кратке игране филмове или како догађаје из свог 
окружења могу да претворе у кратке документарне филмове. Жеља нам је да младе 
обучимо и охрабримо да своја запажања искажу кроз овај уметнички медиј. Кроз 
снимање свог пројекта, учесници ће се упознати са писањем сценарија, режијом, 
организацијом, кастингом, снимањем, глумом, монтажом и промоцијом филма. 
Сваки полазник радионице научиће да планира, организује и спроведе до краја свој 
пројекат, учећи се систематичности и радним навикама. Аутор пројекта: Бранко 
Вучић, редитељ 
 

 
Аутор визуала: Марија Милановић Лазаревски 
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МЕДИЈСКА КАМПАЊА „Новогодишња прича'' трајала је месец дана. Било је 
укупно 20 медијских објава – 5 у електронским медијима, 7 у штампаним медијима и 
8 у дигиталним медијима. 
 
ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ: 
РАДИО СТУДИО Б – Београдска разгледница (24.11.2020.) 
ТВ СТУДИО Б – Београде, добар дан (25.11.2020.) 
ТВ ПИНК – Ново јутро (26.11.2020.) 
РТС 2 – Мали дневник (1.12.2020.) 
РАДИО БЕОГРАД 1 – Јутарњи програм (4.12.2020.) 
 
ШТАМПАНИ МЕДИЈИ: 
ПОЛИТИКА (25.11.2020.) 
24 САТА (25.11.2020.) 
АЛО! (26.11.2020.) 
ИНФОРМЕР (26.11.2020.) 
СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ (26.11.2020.) 
ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ (26.11.2020.) 
ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА (15.12.2020.) 
 
WEB ПОРТАЛИ: 
www.studib.rs (23.11.2020.); www.novosti.rs (24.11.2020.); www.beograd.rs 
(24.11.2020.); www.tanjug.rs (25.11.2020.); www.krstarica.com (25.11.2020.); 
www.lepevesti.club (26.11.2020.); www.lookerweekly.com (3.12.2020.); www.rts.rs  
(3.12.2020.). 
 
Уредник програма за односе с јавношћу: Ивана Теодоровић Стојановић 
 
 

• ЗАБАВНА ИСТОРИЈА 
 

Програмски циклус „Забавна историја“ представља догађаје из прошлости и њихове 
протагонисте на занимљив и забаван начин. Актери појединих тематских целина, у улози 
историјских личности или књижевних ликова, служећи се отвореним концептом моделоване 
комуникације, сценском интеракцијом, успели су да децу поуче и разоноде. Они су тимски 
реконструисали сценарије прошлости и извукли из заборава далеке светове заустављене у 
времену. На тај начин, сваки простор се претворио у „сцену“ и постао „жива историјска 
читанка“. 
 
Забавно-едукативни програм за децу „На двору код деспота Стефана“ је осмишљен као 
интерактивни програм у којем ученици „упознају“ личности из српске историје, уче од њих и 
спремају се да постану „Витезови Реда знања''. Програм почиње читањем прогласа и 
наступом Константина Филозофа, који направи мали увод и обећа сусрет са деспотом 
Стефаном окупљеним основцима. Од Кнегиње Милице (Снежана Бећаревић Поповић) 
сазнајемо о тешком положају Срба под турском влашћу и о њеној тешкој одлуци да преда 
кћерку Оливеру султану Бајазиту. Принцеза Килопеја Малатеста де Римини (Снежана 
Ненадовић) прича о доласку на двор Деспота Стефана и путовању кроз Србију. Она је ту, да 

http://www.studib.rs/
http://www.novosti.rs/
http://www.beograd.rs/
http://www.tanjug.rs/
http://www.krstarica.com/
http://www.lepevesti.club/
http://www.lookerweekly.com/
http://www.rts.rs/
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разбије митове странаца о заосталој и дивљачкој балканској земљи и представи је онако, 
каква јесте – земља поносних, културних и храбрих људи. Константин Филозоф (Горан 
Јоксић) као учитељ деспота Стефана постаје и учитељ младе публике. Он представља 
средства за писање и школе за племићку децу, које су тада постојале. Радослав, дворски 
музичар (Милош Николић) увек привуче посебну пажњу свирајући гајде, кавал, фруле. 
Његова музика је весела и величанствена, прво заигра срце, а потом и ноге. Дворски коњушар 
Манојло (Срђан Дошен) представља како је друговати, радити и борити се раме уз раме са 
деспотом Стефаном, правим витезом. Говори и о српском језику као „паметном језику“, где 
речи (тачније именице) указују на смисао. Када се малишани припреме и увежбају поздрав и 
витешко или дамско понашање, долази и деспот Стефан Лазаревић (Срђан Дошен). Сусрет са 
деспотом је врло емотиван, он их прогласи Витезовима Реда Знања и додели Повељу, а 
најважније што им подари је поука, која ће их водити кроз живот. Аутор и организатор 
програма је уредница културно-образовних програма ДКЦБ Снежана Станковић, а коаутори и 
извођачи програма су Срђан Дошен, Снежана Бећаревић Поповић, Горан Јоксић, Снежана 
Ненадовић и Милош Николић. Програм је одржан у Новосадском дечјем културном центру. 
 
За београдску публику одржан је програм „Средњовековни Београд'', у којем су 
учествовали ученици четвртог разреда ОШ „Светозар Марковић“ (21. јануара) и ученици 
трећег разреда ОШ „Вук Караџић'' (22. јануара). У едукативном програму, којим се на 
интерактиван и забаван начин оживљава историја и културно наслеђе Београда у време 
деспота Стефана Лазаревића, наратори који представљају ликове из прошлости (Константин 
Филозоф, Кнегиња Милица, управитељ дворске коњушнице, дворски музичар и деспот 
Стефан Лазаревић) одводе публику у Средњовековни Београд.  Циљеви програма су развој 
интелектуалне радозналости код деце, усвајање и проширење знања из историје и српске 
културе, развој маште и побољшање вршњачке комуникације, као и комуникације са 
ауторитетима. Аутор и организатор програма је уредница културно-образовних програма 
ДКЦБ Снежана Станковић, а коаутори и извођачи програма су Срђан Дошен, Снежана 
Бећаревић Поповић, Горан Јоксић, Снежана Ненадовић и Милош Николић. 

 
• ДЕЧЈИ КЛУБ ORkiCA 

 
У Дечјем клубу OrkiCA, који се одржавао од јануара до средине марта, деца су научила како 
да помогну животињама и заштите природу. Активности су биле намењене деци узраста од 6 
до 12 година. Теме су биле разноврсне и обухватале су дивље и домаће животиње, као и 
занимљивости и природне реткости како из Србије, тако и са других меридијана. Радионице 
су чиниле: едукативне игре, квизови, цртање, вајање...  
 
Реализатор радионица била је Ана Динић стручни сарадник Организације за заштиту и 
добробит животиња ORCА. Програм је уредила Весна Крњаић-Митровић. 
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5. РАЗВОЈНО-ПСИХОЛОШКИ ПРОГРАМИ 
 

• ПРАВО ДЕЦЕ И МЛАДИХ НА КУЛТУРУ  
13. фебруар – ОКРУГЛИ СТО 
18-21. фебруара – КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ  

 
Дечји културни центар Београд и институција Омбудсмана Србије – Заштитника грађана 
покренули су циклус програма ,,ПРАВО ДЕЦЕ И МЛАДИХ НА КУЛТУРУ’', у оквиру кога 
су одржани стручни скуп – округли сто и креативне радионице за децу и младе. 
 
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''. 
Округли сто почео је припремним разговором на тему културне партиципације деце и 
младих у Србији са фокус групама – децом основношколског и средњошколског узраста. 
Разговор је водила др Ивана Теодоровић Стојановић, уредник програма Дечјег културног 
центра Београд. У уводном излагању присутнима су се обратили проф. мр Драган Марић, 
директор Дечјег културног центра Београд и мр Зоран Пашалић, заштитник грађана.  
 
У првој панел дискусији, под називом „Култура – људско право деце и младих“ учествовали 
су 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 и Иван Карл, секретар Секретаријата за културу Градске 
управе града Београда.  
 
У другој панел дискусији, под називом  „Култура као облик образовања и начин заштите од 
штетног садржаја'' учествовали су 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 и Маја Ромчевић Кнежевић, представница Сталне конференције градова и општина, 
секретарка Одбора за образовање, културу, спорт и омладину. 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 
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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 бавити и у наредном периоду.  
 
Након завршених креативних радионица издата је и публикација „Право деце и младих на 
културу'' у издању Дечјег културног центра Београд - Графичко обликовање: Марија 
Милановић Лазаревски; Фотографија: Стеван Нешковић; Уредник програма и приређивач 
публикације: др Ивана Теодоровић Стојановић. 
 

 

 
 

 
Извештај о медијској кампањи „ПРАВО ДЕЦЕ И МЛАДИХ НА КУЛТУРУ'' 

 
Медијска кампања за програм „Право деце и младих на културу'' трајала је од 5. до 22. 
фебруара.  Програм је добро медијски испраћен – укупно 19 медијских објава (9 наступа у 
електронским медијима и 10 објава у дигиталним и штампаним медијима). 
 
ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ: ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро, 11.2.2020; TV N1 – 
Нови дан, 13.2.2020, Радио Београд 1 - У овом тренутку, 13.2.2020; O2.TV – Вести у 22, 
13.2.2020; TV FORUM – Вести, 14.2.2020; ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро, 17.2.2020; 
ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро, 20.2.2020; TV HAPPY – Рано јутро, 22.2.2020; РТС1 
– Дневник 2, 22.2.2020. 
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ДИГИТАЛНИ и ШТАМПАНИ МЕДИЈИ: www.fonet.rs 13.2.2020; www.tanjug.rs 13.2.2020;  
www.dnevnik.rs 13.2.2020; www.krstarica.com 13.2.2020; www.novimagazin.rs 13.2.2020;  
www.b92.net 13.2.2020; www.danas.rs 13.2.2020; www.beta.rs 13.2.2020; www.krstarica.com 
14.2.2020; Дневник 14.2.2020. 
Уредник програма за односе с јавношћу: Ивана Теодоровић Стојановић 
 

6. ДАНИ ИГРЕ – Програми за распуст 
 
Дечји културни центар Београд током зимског и летњег распуста припремио је бесплатне 
креативне радионице за децу основношколског и средњошколског узраста.  
 
Током зимског распуста реализована је Радионица „Пет лица филма” – Кратки играни филм, 
Цртани филм, Стоп трик филм за децу узраста од 11 до 15 година, коју је водио реномирани 
уметник визуелне уметности Милош Томић. Поред ове специјалне радионице анимираног 
филма, деца и млади могла су да похађају литерарне радионице, потом часове балета, 
певања, израде грнчарије, графике, цртања стрипа и карикатуре. Реализована је и прва 
Рокенрол радионица за децу, коју су похађала деца узраста од 7 до 14 година. 
 
Током летњег распуста организовани су бесплатни летњи програми на отвореном простору. 
Током јула и августа организовано је пет полудневних излета за децу и младе узраста од 7 до 
15 година. Деца су имала прилику да учествују у еколошкој авантури „Београдски речни 
сафари'' и да обиђу огледно добро Пољопривредног факултета – Радмиловац, Панчево, 
Старчево, Делиблатску пешчару, Обреновац и Обедску бару. 
 

• Литерарне радионице током зимског распуста  
 
У оквиру зимског распуста, од 4 - 13. фебруара, реализоване су 4 литерарне радионице под 
називом  „ЧИТАМО НОВЕ КЊИГЕ“. 
 
На првом часу деца узраста од 7 до 11 година говорила су о томе које књиге читају као 
лектиру и да ли им се допадају, а потом и које читају за себе. Анализирали су и омиљене 
ликове, њихове тежње и поступке и говорили како поступци главних ликова утичу на 
њихове изборе. У библиотеци ДКЦБ изабрали су „на слепо“ по једну књигу, описали како 
су је изабрали – по лепоти корица, наслову, имену писца и неки други начин, а имали су 
задатак да осмисле корице своје савршене књиге. 
 
На другом часу литерарне радионице учесници су дискутовали о књигама које говоре о 
родном граду а затим су се опробали у писању кратких песама и прича о Београду.  
 
На трећем часу већ уиграни тим основаца је припремио причу о књигама, које су читали 
тих дана и ликовима са којима су се поистоветили. Тако смо чули неке од старих наслова, 
попут „Пет пријатеља“ Енид Блајтон, који не застаревају, али и нове попут „Тринаестог 
зеца“, „Цаце Фаце“ и др. Након приче о прочитаним књигама, ученици су се упознали са 
стваралаштвом Роберта Такарича и његовом познатом књигом „Девојчице су обично 
више“. Дискутовали су о томе зашто се деца међусобно задиркују, шта желе тиме да 

http://www.fonet.rs/
http://www.tanjug.rs/
http://www.dnevnik.rs/
http://www.krstarica.com/
http://www.novimagazin.rs/
http://www.b92.net/
http://www.danas.rs/
http://www.beta.rs/
http://www.krstarica.com/
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постигну, зашто се и какви надимци дају школским друговима и другарицама. Осим 
поменутих књига са децом се разговарало и о хумористичкој поезији и њеном утицају на 
наш живот. 
Четврта Литерарна радионица за основце „Читамо нове књиге“ завршена је 13. фебруара у 
Библиотеци ДКЦБ. Тим од једанаест основаца читао је одломке из нових књига Златка 
Васића, дискутовали су о феномену „Шоњавка“ и причали о тренуцима, када су и сами 
били попут поменутог лика. Учесници су били веома активни, разговарали су са 
предавачем, цртали на задате теме и предлагали својим вршнањацима књиге које би по 
њиховом мишљењу требало прочитати. На крају радионице уручене су и потврде о 
завршеној радионици. 

 
• ЕКОЛОШКА АВАНТУРА – Београдски речни сафари на Ратном острву  

 
Велико ратно острво је природна оаза у Београду која поред вредних природних 
карактеристика има историјски и стратешки значај за Београд. Циљ еколошке авантуре је 
да млади схвате значај и специфичност биодиверзитета и да се упознају са заштићеним 
биљним и животињским врстама због којих је Ратно острво заштићено од стране Завода за 
заштиту природе Србије. 
  
Истраживачка акција, коју је предводила еколог Маријана Петровић, намењена је деци која 
су пожелела да истраже нетакнуту дивљину у срцу града, на којој живи 146 врста птица и 
где се гнезди орао белорепан. Том приликом учесници су могли да сакупе биљке за 
хербаријум, посматрају птице двогледом, поставе замке за инсекте, фотографишу природу 
и сазнају зашто је острво било стратешки важно у прошлости и колико је бродова 
потопљено у његовом акваторијуму. 
 
Реализоване су 2 еколошке авантуре, у којима су учествовала деца и млади од 10 до 16 
година. Уредник програма: Весна Крњаић-Митровић. 

 
 

•  ИЗЛЕТИ - „Истражујем, откривам, сазнајем“ 
 

ДКЦБ организовао је бесплатне излете за време летњег распуста у циљу промоције 
природног и културног наслеђа Београда и Србије, ширења знања о природном и 
културном богатству Београда и његове околине и развијања свести о значају заштите и 
очувања  природних добара и животне средине. Организована су 3 излета, на којима је било 
укупно 30 посетилаца. 
 
Посета Огледном добру Пољопривредног факултета – Радмиловац реализована је17. 
августа. Деца су обишла Центар за рибарство и примењену хидробиологију „Мали Дунав“, 
који је  дугачак око један и по километар и који симболички представља цели ток Дунава 
од Шварцвалда до Црног мора и у оквиру њега акваријум у коме се могу видети готово све 
врсте риба које живе у Дунаву. Око Малог Дунава разгледали су засађене биљке 
карактеристичне за то сливно подручје и многе врсте птица мочварица које настањују 
дунавски водоток. Обишли су Мало Велико ратно острво на коме се налази Аласка колиба 
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и Музеј рибарства, Острво еволуције и Праисторијско рибарско насеље. Провозали су се 
чамцем по Пловној зони око Малог Великог ратног острва и пецали у зони језера које је 
предвиђено за пецање риба. 

 
Обилазак Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ организован је 26. 
августа. У јужном Банату између Дунава и југозападних падина Карпата, пешчана 
земљишта и специфични еколошки услови створили су станишта изузетно ретких и 
заштићених биљних и животињских врста. Деца су се у пратњи водича прошетала ,,Стазом 
здравља'' и том приликом проширила своје знање о бројним птицама које живе у пешчари, 
као што су пчеларица, пупавац, водомар, орао крсташ, банатски соко. Сазнали су да на 
Дунаву постоји једина стабилна гнездилишта у Србији за ретке врсте попут ласте брегунице, 
мале беле чапље и малог корморана. Резерват је станиште јелена, срна и дивљих свиња, као 
и малих степских сисара - слепог кучета и степског скочимиша, који у нашој земљи 
настањује само подручје Делиблатске пешчаре. Утврђено је да ваздух у пешчари има 
изузетна својства и зато се боравак у овом специфичном пределу препоручује деци, 
реконвалесцентима и спортистима. 
 
Након шетње по резервату деца су наставила да се играју на спортским теренима 
ШКОЛСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ЧАРДАК“ који је окружен нетакнутом природом, 
боровом шумом и ливадама. 
 
Последњег дана летњег школског распуста Дечји културни центар Београд реализовао је 
свој последњи планирани летњи бесплатни програм - полудневни образовни излет у 
Специјални резерват природе ,,Обедска бара”.  Учесници програма имали су прилику да 
чују предавање о богатству биљног и животињског света овог резервата природе, током 
вожње специјалним катамараном за разгледање. Поред вожње катамараном, Обедску бару је 
било могуће погледати и са дрвене осматрачнице која се налази у оквиру Центра за 
посетиоце. Увид у живот становништва које живи у близини резервата, деца су стекла 
посетом сеоском домаћинству у селу Купиново. 
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III СТАЛНЕ ГРУПЕ (СТУДИЈИ И АТЕЉЕИ) 
 
Часови у уметничким студијима и атељеима одвијали су се од јануара до средине марта, 
када је проглашено ванредно стање због пандемије коронавируса. Рад са децом је настављен 
од септембра, уз примену свих епидемилошких мера. 
 
• Атеље за примењену уметност 
 
Рад са децом и младима у Атељеу заснован је на формирању визуелне писмености која у 
данашњем свету носи највећу вредност, јер живимо у времену слика и преноса информација 
искључиво визуелним путем. Деца се кроз игру и рад спонтано упознају са вајањем у глини, 
радом на грнчарском точку, сликањем земљаним бојама – енгобама и на тај начин поступно 
овладавају ликовним језиком. Атеље води Александра Грбовић. 
 
• Ликовни атеље 
 
Часови цртања и сликања намењени су деци и младима узраста од 5 до 18 година која 
показују склоност ка цртању и ликовном изражавању. Полазницима је омогућено да се 
спонтано и кроз игру опробају у разним ликовним техникама (оловка, угљен, перо, пастел, 
темпера, акрилик…). Посебна пажња је посвећена одабиру материјала за ликовно 
изражавање. Кроз непосредно експериментисање са материјалима, дете се формира путем 
игре, анализе, истраживања и промишљања. Циљ нам је да подстакнемо дечју стваралачку 
слободу. Неговањем креативности и ликовности полазника, деца кроз ликовно изражавање 
упознају свет око себе, увиђају детаље, вежбају концентрацију и развијају критичко 
мишљење. Индивидуалним приступом у раду свако дете се у оквиру својих могућности 
даље и потпуно развија. 
 
Деца, полазници Ликовног атељеа су и ове године освојила бројне награде и признања на 
међународним и националним ликовним конкурсима. Радови полазника су се и ове године 
нашли на годишњем календару који је приредио и издао Дечји културни центар Београд. 
 
О свом одрастању кроз свет ликовности, сваке недеље деца разговарају и учествују у радио 
емисијама Радио Београда - континуирано током године. Ликовни атеље води мр Катарина 
Булајић Павловић, ликовни уметник и педагог. 

 
• Радионица стрипа и карикатуре 
 
Радионица стрипа и карикатуре усмерена је на децу од првог разреда основне школе до 
завршног разреда средње школе. До сада је кроз њу прошло преко 200 полазника, који су са 
успехом ушли у свет маште и хумора. Улазећи у свет стрипа и карикатуре, деца исказују 
аутентичну маштовитост и духовитост, неоптерећену наталоженим искуствима и 
предрасудама. Учећи технику цртања стрипа, она савладавају вештине неопходне за 
самостално стварање појединих делова заједничког стрипа или сопствене целине. Гледањем 
књига и каталога најбољих мајстора стрипа, деца уче како се сви међуљудски односи могу 
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решавати толеранцијом и хумором. Радионицу стрипа и карикатуре води Милета 
Милорадовић, илустратор и карикатуриста. 

 
• Балетски студио и Балетска играоница 
 
Балетски студио Дечјег културног центра Београд, балетски студио са најдужом традицијом 
у Београду, усмерен је на децу и младе узраста од 3,5 до 18 година. Методологијом, 
насталом дугогодишњим радом са децом и младима, негује све видове уметничке игре: 
класичан балет, џез и савремену игру кроз садржаје примерене узрасту и развојном 
стадијуму детета. Поштујући индивидуалност сваког детета развија се креативност, 
моторика и музикалност, као и тимски дух и самопоуздање. Балетски студио Дечјег 
културног центра Београд воде Драгана Станисављевић и Елена Ковачевић, балетски 
педагози. 
 
• Спортска радионица ,,Спортић”  
 
Радионица је намењена деци узраста од 3 до 10 година. Реализује се два пута недељно по 60 
минута. Кроз забавне спортске активности и вежбе деца имају прилику да развију своје 
моторичке способности, координацију, гипкост, снагу и брзину. Радионицу води Урош 
Суботић, спортски тренер. 
 
• Студио културе говора и глуме 
 
У раду овог студија учествују деца узраста од 6 до 18 година која кроз часове (који се 
одвијају два пута недељно по 90 минута) откривају и упознају себе и свет око себе. Кроз 
дикцијске вежбе и вежбе концентрације деца стичу самопоуздање, а помоћу импровизација 
развијају машту и креативност чији је крајњи резултат представа. Полазници Студија 
културе говора и глуме сваке године припремају и реализују представе које настају као 
резултат рада на часовима који се одвијају током године.  
 
У школској 2019/20 Студио културе говора и глуме имао је четири групе полазника: 

- Деца од 6 до 8 година 
- Деца од 9 до11 година 
- Деца од 12 до 14 година 
- Млади од 15 до 18 година 

 
Планирана четири јавна часа – представе у јуну 2020 због епидемије нису реализована. 
 
У школској 2020/21 Студио културе говора и глуме ради у смањеном обиму и има три групе 
полазника: 

- Прва група од 8 до 10 година 
- Друга група од 11 до13 година 
- Трећа група од 14 до 18 година 
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Успеси чланова овог студија били су видљиви и у 2020. години без обзира на околности и 
смањен број часова. Чланица студија Катарина Марковић добила је улогу у филму ,,Пролеће 
на последњем језеру", редитеља Ф. Чоловића, Вук Трнавац добио је улогу у серији РТС-а 
,,Камионџије д.о.о.", а Нађа Дулић добила улогу је у серији ,,Анин свет", такође у 
продукцији РТС-а. Нађа Дулић је школске 2020/21 уписала ФДУ - одсек глуме. Члан 
Студија културе говора и глуме Вук Транавац био је водитељ у специјалној телевизијској 
емисији "Радост Европе 2020''.  

 
Студио културе говора и глуме води Миња Филиповић, дипл. глумица и драмски педагог. 
 
• Енглеска позоришна радионица – BELT Belgrade English Language Theatre 
 
У забавној атмосфери, полазници ове радионице савладавају вештине неопходне за 
стварање позоришне представе. Настава је на енглеском језику, па је неопходно основно 
знање енглеског језика. Часови, који се реализују два пута недељно по 90 минута, намењени 
су деци узраста од 9 до 15 година. 
 
У 2020. години одржана су два јавна часа – представе 22.1.2020 и 23.1.2020. 
 
Радионице воде др Paul Murray, редитељ и глумац и Јулија Ногић, сарадница у настави. 

 
• Хор 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. Овај хор одликује добра вокална техника, чиста интонација, уједначена боја и пре 
свега музикалност младих извођача. Репертоар хора је разноврстан и обухвата разне 
музичке жанрове - од дечје, филмске, класичне, народне и староградске до духовне музике, 
како домаћих, тако и страних аутора. Настава се одржава 2 пута недељно по 60 минута а 
води је мр дириговања Невена Ивановић. 
 
Хор је у 2020. години имао следеће наступе: 
 
- 7. јануар  - учествовање Хора ДКЦБ на Божићној Литургији - Црква Покров Пресвете 
Богородице, диригент Невена Ивановић 
- 10. јануар – гостовање Хора ДКЦБ у РТС Шареници 
- 12. јануар – Божићни концерт „Анђели певају“, Дечји културни центар Београд 
-  27. јануар – Свети Сава, наступ на Такмичењу у беседништву у ревијалном програму, 
Правни факултет 
- 19. јануар – тонско снимање песме о саобраћају „Успорите“, аутор Биљана Обрадовић 
-  8. март – Осмомартовски пријем жена у дипломатији, Бели двор 
 
За време ванредног стања у Београду, Хор је снимио 4 песме/спота из својих домова: 
-  9. април, Дани Београда – „Београде под ројем звезда'' 
-  18. април, Ускрс -  „Људи ликујте'' 
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-  9. мај, Дан победе над фашизмом – „Ода радости'' 
-  27. мај – ''Thank you for the music'' 
 

 
 
 

МЕЂУНАРОДНА НАГРАДА – НАГРАДА СА ОНЛАЈН ТАКМИЧЕЊА ИЗ МОСКВЕ 
Учествовање Хора на Међународном руском хорском интернет такмичењу ,,Победа за сва 
времена”, организатор Московски центар за образовање деце ,,Радост”. Хор је освојио 3 
награде за нумере које је снимио из изолације: Људи ликујте, Ода радости и ''Thank you for 
the music'' 
 
-  13. јун – гостовање у РТС Шареници 
-  20. јун – концерт поводом конкурса „Нема фрке уз унуке'' и „Мој љубимац'', ДКЦБ 
-  21. јун, Дан музике – солистички концерт Хора ДКЦБ „Класику волим“, хол Културног 
центра Београд, организатор УМУС и КЦБ 
-  25. јун – ФЕДЕХО, ревијални концерт 
- 3. септембар – гостовање у РТС Шареници, поводом почетка нове сезоне, са песмом „До 
сутра'' 
- 13. септембар – тонско снимање музике Вере Миланковић, за представу „Гуливер'', Малог 
позоришта Душко Радовић 
- 16. септембар – наступ на отварању нове сезоне МП Душко Радовић са нумерама из 
представе „Гуливер'' 
- 5. октобар – специјална емисија Радост Европе, за коју је Хор ДКЦБ снимио спот за песму 
„Здравица'' 
- 7. октобар – гостовање на ТВ Студио Б 
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МЕЂУНАРОДНА НАГРАДА – ЗЛАТНА МЕДАЉА СА ОНЛАЈН ТАКМИЧЕЊА ИЗ 
БЈЕЉИНЕ 
- 17. октобар – учествовање на Међународном хорском фестивалу „Мајске музичке 
свечаности'', Бјељина, Република Српска, са 3 нумере. Фестивал је одржан онлајн и хор је 
освојио златну медаљу. 
-      22. октобар – тонско снимање нумере „Србијо, љубави моја'' са Мињом Суботом 
-      24. октобар – наступ на 71. рођендану позоришта Душко Радовић са нумером 
„Здравица'' 
- снимање музичког ЦД-а „Поздрав из Србије”, 4 нумере, Миња Субота уз пратњу Хора 
ДКЦБ 
- 27. новембар – учествовање на онлајн радионици „Звездобројци са Ршумом'', са песмама 
„Поздрав из Србије'' и „Домовина се брани лепотом'' 
- 29. новембар – снимање спота за песму „Домовина се брани лепотом'' 
- 8. децембар - Снимање за емисију „С љубављу храбрим срцима'', Радио телевизија 
Република Српска 
- 21. децембар – прилог о Хору ДКЦБ у хуманитарној емисији на РТРС 
- 26. децембар – Новогодишњи онлајн концерт, Јутјуб канал ДКЦБ 
  
 
• Музичка играоница  
 
Настава, намењена деци узраста од 3 до 7 година, одржава се два пута недељно по 90 минута 
и има за циљ подстицање деце на различите облике музичког изражавања, развијање 
основних компоненти музикалности, певање песама по слуху, неговање солистичког и 
групног музицирања и свирање на једноставним орфовим инструментима. Музичку 
играоницу води проф. Мирјана Миличић Прокић, дипломирани музички педагог. 
 
У оквиру часова Музичке играонице од 90 минута у континуитету деца активно уче и основе 
енглеског језика у трајању часа од 30 минута кроз едукативне игре, сонгове, бројалице и 
употребу једноставне комуникације на енглеском језику. Наставу за енглески језик држи 
спољни сарадник, дипломирани филолог са дугогодишњим искуством рада са најмлађим 
узрастом проф. Јелена Иванишевић. 
 

 
• Вокална група „Нађи своју звезду“ 
 
Вокална група „Нађи своју звезду“ у Дечјем културном центру Београд, окупља талентовану 
децу узраста од 6 до 16 година. Акценат у раду је на вокалној техници, на оспособљавању за 
солистичко певање и пратећих вокала за рад у музичком студију. Настава се одржава два 
пута недељно по 45 минута и води је Снежана Деспотовић, диригент и музички педагог. 
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III   МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ДЕЦЕ ЕВРОПЕ - РАДОСТ ЕВРОПЕ 
 

Извештај о реализацији 51. МЕЂУНАРОДНОГ СУСРЕТА ДЕЦЕ ЕВРОПЕ „РАДОСТ 
ЕВРОПЕ“ 

 
ОСНИВАЧ И ПОКРОВИТЕЉ: Град Београд 
ИЗВРШНИ ПРОДУЦЕНТ: Дечји културни центар Београд 
ПОКРОВИТЕЉИ: Секретаријат за културу Градске управе града Београда и Министарство 
културе и информисања РС  
МЕДИЈСКИ СПОНЗОРИ: РТС, Студио Б, ТВ Курир, ТВ Белами (Ниш), ТВ Мост (Звечан), 
РТВ Пулс (Шилово), РТВ Грачаница 
 
Током јануара 2020. године у сарадњи са Министарством спољних послова Републике 
Србије - одељењем за међународну културну сарадњу, успостављени су први контакти са 
потенцијалним представницима страних земаља на јубиларном 51. Међународном сусрету 
деце Европе „Радост Европе“ (дечјим ансамблима, студијима и атељеима свих уметничких 
области).  
 
У Дечјем културном центру Београд формиран је организациони и уметнички тим, након 
чега је уследило размишљање о теми, слогану и садржају програма манифестације. Након 
прикупљања пријава група заинтересованих за учешће на манифестацији, обављена је 
селекција група, а сви пријављени добили су повратне информације о исходу селекције.  
 
Имајући у виду сложену епидемиолошку ситуацију проузроковану вирусом Ковид-19 која је 
захватила цео свет од марта месеца суочили смо се са немогућношћу поузданог предвиђања 
остварљивости међународних посета. Будући да смо сматрали да је изузетно значајно 
сачувати контунуитет манифестације, али и не доводити у питање безбедност деце, 
припремили смо више алтернатива првобитном плану реализације (који је предвиђао долазак 
и боравак деце из 20-ак земаља у Београду у периоду од 1. до 6. октобра уз традиционалне 
програме манифестације) како би манифестација могла да се реализује на начин који буде 
изводљив у актуелним околностима.  
 
У периоду од марта до августа одржавани су интезивни контакти са одабраним 
представницима земаља и консултације о епидемилошкој ситуацији у њиховим земљама.   
Како би се остварио сусрет деце са културама европских земаља, макар и посредно, већ 
током јула почело се са реализацијом уметничих и едукативних радионица инспирисаних 
елементима традиције, културе и карактеристикама одабраних земаља које су одржане на 
отвореном или онлајн. Кроз разноврсне уметничке медије представљене су културе петнаест 
земаља. Свака радионица била је својеврстан изазов за децу с обзиром на то да су имала 
прилику да покажу своје ликовно, плесно, певачко, глумачко и фотографско умеће, као и да 
своје знање о одређеним земљама тестирају и унапреде кроз различите игре и квизове. Стога, 
је овај летњи програм манифестације „Радост Европе“ носио назив „Нови снови – нови 
изазови“. Радионице су водили педагози или уметници који су сами бирали којим ће се 
земљама бавити кроз уметничке медије или педагошку методологију према својим 
афинитетима.   
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НАЗИВ АУТОР ТЕРМИН ОПИС УЗРАСТ 

 
ВЕЛИКА 
БРИТАНИЈА: 
ШАШАВИ 
ШЕКСПИР 

 
ПОЛ МАРЕЈ 

 
ОД ПОНЕДЕЉКА 
13.7. 
ДО ПЕТКА 
17.7. 
11.00 
 

 
ДРАМСКА РАДИОНИЦА НА 
ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
На основу специјалног издања 
„Сан летње ноћи“ које је др Пол 
Мареј објавио у едицији „Silly 
Shakespeare for Students“ 
прилагођеног  раду са децом, 
учесници су се бавили драмском 
игром. 

 
16 + 

СРБИЈА:  
РАЗГЛЕДНИЦЕ  
ИЗ БЕОГРАДА 

АЛЕКСАНДАР 
ДЕСПОТОВИЋ 

УТОРАК  
14.7, 10.00  

ФОТО РАДИОНИЦА 
Камером својих телефона деца су 
бележила знаменитости нашег 
града и кроз процес рада учила 
шта је кадар, композиција, ракурс 
и сл. 

8-11 

ЗЕМЉА ИЗ МАШТЕ ДРАГАНА  
СТАНИСАВЉЕВИЋ  

И 
ТИЈАНА КЕСИЋ 

ПОНЕДЕЉАК 
20.7, 11.00  
УТОРАК  
21.7, 11.00  

РАДИОНИЦА ПЛЕСНЕ И 
ДРАМСКЕ ИМПРОВИЗАЦИЈЕ 
Кроз драмску и плесну 
импровизацију деца су осмислила 
изглед, симболе, национални плес 
и поздрав њихове земље из маште. 

7-9 

ШВЕДСКА: 
УПОЗНАЈ ШВЕДСКИ 
ПРАЗНИК 
СВЕТЛОСТИ 

ЛЕОНТИНА 
ВУКОМАНОВИЋ 

ЧЕТВРТАК  
23.7, 11.00 
ПЕТАК  
24.7. 11.00 

            ХОРСКА РАДИОНИЦА 
Учесници хорске радионице 
упознали су се са шведским 
празником светлости и научила су 
да певају шведску песму 
посвећену Светој Луцији. 

7-11 

ГРЧКА:  
НАПРАВИ РАДОСТ 

 

АЛЕКСАНДРА 
ГРБОВИЋ 

ПОНЕДЕЉАК 
27.7, 11.00   

             СРЕДА  
29.7, 11.00  

РАДИОНИЦА ПРИМЕЊЕНЕ 
УМЕТНОСТИ 
Радионица керамике инспирисана 
културом и традицијом Грчке. 

8-12 

БОСНА  
И ХЕРЦЕГОВИНА: 
БОСАНСКИ ЋИЛИМ 
НА ДЕЧЈИ НАЧИН 

КАТАРИНА БУЛАЈИЋ 
ПАВЛОВИЋ 

ЧЕТВРТАК  
30.7, 10.00 
 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 
Инспирисани примерима из 
богатог културног наслеђа БиХ 
деца су радила групну слику  - 
ћилим, приказујући доживљај 
традиционалног на савремени 
начин. 

11-14 

РУСИЈА: 
СВЕ ПОЧИЊЕ  
ОД ТАЧКЕ-ВАСИЛИЈ 
КАНДИНСКИ 

КАТАРИНА БУЛАЈИЋ 
ПАВЛОВИЋ 

ПОНЕДЕЉАК 
10.8, 10.00  

            ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 
Након упознавања деце са 
најзначајнијим делима 
Кандинског и пројекције кратког 
филма, полазници су инспирисани 
виђеним осликали објекат, 
направили просторну инсталацију, 
сликали и колажирали. 

11-14 

БУГАРСКА:  
АКО МИ  
СТАНЕШ НА НОГУ, 
НА СРЕЋУ  
НЕ МОЖЕШ 

СНЕЖАНА 
СТАНКОВИЋ 

СРЕДА 
12.8, 11.00 

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА  
Са културом, традицијом и 
свакодневним животом 
становника Бугарске учесници су 
се упознали кроз игре и 
разгледање фотографија и 
сувенира, читања бајки, легенди и 
рецепата националних јела 
сакупљених од стране гостију 
ранијих Сусрета деце Европе . 

8-12 
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БЕЛОРУСИЈА:  
ПРИЧЕ О ДОБРОТИ 

СНЕЖАНА 
СТАНКОВИЋ 

ПЕТАК  
14.8, 11.00 

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА 
Са културом, традицијом и 
свакодневним животом 
становника Белорусије учесници 
су се упознали кроз игре и 
разгледање фотографија и 
сувенира, читања бајки, легенди и 
рецепата националних јела 
сакупљених од стране гостију 
ранијих Сусрета деце Европе . 

8-12  

НЕМАЧКА: 
ХОРСКА 
ЗАНИМАОНИЦА 

НЕВЕНА ИВАНОВИЋ СРЕДА  
19.8, 14.00 

ХОРСКА РАДИОНИЦА 
Учесници радионице научили су 
песме на немачком језику, у чему 
су им поред диригенткиње 
помогли и чланови Хора ДКЦБ. 
 

9-13  
 
 

 
МАЂАРСКА:  
КЛУБ 
МЕЂУНАРОДНОГ 
ПРИЈАТЕЉСТВА 

ВЕСНА  
КРЊАИЋ-МИТРОВИЋ 

ПЕТАК  
21.8, 11.00  

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА 
Албум фотографија био је 
подстицај за игру погађања и 
разговор о најпознатијим 
грађевинама, писцима, 
спортистима, композиторима, 
историјским личностима, поп 
култури, застави, животињама и 
биљкама Мађарске. У другом делу 
радионице деца су направила 
заједнички рад инспирисан 
новостеченим знањем. 

11-13  

ИТАЛИЈА:  
НАПРАВИ РАДОСТ 

 

АЛЕКСАНДРА 
ГРБОВИЋ 

ПОНЕДЕЉАК 
24.8, 11.00  
СРЕДА  
26.8, 11.00  

РАДИОНИЦА ПРИМЕЊЕНЕ 
УМЕТНОСТИ 
Радионица керамике инспирисана 
културом и традицијом Италије. 

8-12  

СЛОВЕНИЈА:  
КЛУБ 
МЕЂУНАРОДНОГ 
ПРИЈАТЕЉСТВА 

ВЕСНА  
КРЊАИЋ-МИТРОВИЋ 

УТОРАК  
25.8, 11.00  

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА 
Албум фотографија био је 
подстицај за игру погађања о 
најпознатијим грађевинама, 
писцима, спортистима, 
композиторима, историјским 
личностима, животињама и 
биљкама Словеније. У другом 
делу радионице деца су направила 
заједнички рад инспирисан 
новостеченим знањем. 
 

11-13  

ШПАНИЈА: 
ЈЕДАН, ДВА, ТРИ, 
ОЛЕ! 

ДРАГАНА  
СТАНИСАВЉЕВИЋ 

ЧЕТВРТАК  
27.8, 11.00  

ПЛЕСНА РАДИОНИЦА 
Инспирисани великим сликарима, 
коридом, музиком и живописном 
игром кроз јасно постављене 
задатке (игре) учесници су дошли 
до сопствених решења у креирању 
кореографске целине. 

7-10  

ФРАНЦУСКА 
ХОРСКА 
ЗАНИМАОНИЦА 

НЕВЕНА ИВАНОВИЋ ПЕТАК  
28.8, 14.00 

ХОРСКА РАДИОНИЦА 
Учесници радионице научили су 
песме на француском језику, у 
чему су им поред диригенткиње 
помогли и чланови Хора ДКЦБ. 

9-13  
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Под слоганом „НОВИ СНОВИ'' фестивал пријатељства, културе, традиције и дечје игре 
одржао се у новој и другачијој форми окупљајући децу из четрнаест земаља у специјалној 
емисији посвећеној 51. Међународном сусрету деце Европе, у самосталној продукцији Дечјег 
културног центра Београд. Свака нова „Радост Европе“ доноси нам нове генерације и њихове 
нове реалности и снове. „Нови снови“ представљали су тежњу да се маштањем, игром, 
уметношћу и пријатељством превазиђу изазови пред којима смо се нашли, као и одраз 
реалности која је променила наше жеље и надања.  
 
Како је било немогуће остварити долазак деце из страних земаља, као и смештање у 
породице у датим околностима, учесници манифестације из свих крајева Европе послали су 
видео снимке свог наступа и поруке посвећене свој деци света. Водитељ емисије био је Вук 
Трнавац (члан Студија глуме и културе говора ДКЦБ), аутор визуелног идентитета Марија 
Милановић Лазаревски, сниматељ Александар Деспотовић, монтажер Дарко Максимовић, 
композитор Иван Бркљачић, реализатор Љиља Стојковић, а уредник Ивана Табори 
Обрадовић. Не обазирући се на језичке баријере, деца су и овога пута на манифестацији 
„Радост Европе'' говорила истим језиком – језиком уметности и показала да за другарство не 
постоје препреке. Премијерно емитовање емисије одржало се у понедељак 5. октобра на 
јавном сервису РТС, 2 програм, са почетком у 18 часова. Репризе емисије могле су се 
погледати на другим телевизијским станицама – ТВ Студио Б, ТВ Курир, ТВБК, ТВ Мост 
(Звечан), РТВ Пулс (Шилово), РТВ Грачаница, ТВ Belle Amie (Ниш), ATV (Бања Лука), као и 
на YouTube каналу ДКЦБ (https://www.youtube.com/watch?v=0z-25KSnAIU) .  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0z-25KSnAIU
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Учешће у 51. Међународном сусрету деце Европе „Радост Европе'' узеле су: 

 

 ЗЕМЉА ГРУПА ПРОФИЛ 
 

1 БЕЛОРУСИЈА 
 

ДИТЯ МИРА Фолклорни 
ансамбл 

2 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ХОРОЉУПЦИ Хор 

3 ЈЕРМЕНИЈА ARIA Вокална група 

4 МАКЕДОНИЈА 
 

ЗЛАТНО СЛАВЕЈЧЕ Хор 

5 НЕМАЧКА KINDER UND 
JUGENDTANZENSEMBLE 
NEUENHAGEN 

Плесни 
ансамбл 

6 РУМУНИЈА GENERATIA MUZICII Хор 

7 РУСИЈА НАДА СОЧИЈА Фолклорни 
ансамбл 

8 СЛОВАЧКА DFS RADOSŤ Фолклорни 
ансамбл 

9 СЛОВЕНИЈА 
 

ПИОНИРСКИ ДОМ 
KUD QULENIUM 

Трупа 
савремене 
умерничке 
игре 

10 УКРАЈИНА 
 

ДРУЖБА 
 

Фолклорни 
ансамбл 

11 ФРАНЦУСКА PERPETUMOBILE Хор 

12 КИНА ДЕЧЈА ПАЛАТА 
LITTLE COMPANION ART 
TROUP 

Ансамбл 
традиционалн
е игре 

13 СРБИЈА УЦ „ТАЛИЈА“ Фолклорни 
ансамбл 

14 ШВЕДСКА 
 

THE STOCKHOLM BOYS’ 
CHOIR 

Хор 
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Континуитет ликовног сусрета са дечјим стваралаштвом широм планете није прекинут, те је 
XXII Ликовни сусрет „Радост Европе'' окупио одабране ликовне школе и атељее који су 
учествовали у Међународном ликовном конкурсу „Радост Европе'' у претходне две деценије. 
Најновији радови њихових полазника представљени су у виртуелној галерији, која се може 
погледати на YouTube каналу ДКЦБ (https://www.youtube.com/watch?v=_OPJwqM_FBI). „Оно 
што одликује овогодишњу селекцију радова јесу дечји ликовни одговори на измењено 
функционисање света изазвано доласком вируса. На тај начин ова колекција има и 
документарни карактер, па тако радови ученика старијег узраста из Хенан провинције (Кина) 
веристички приказују медицинаре у скафандерима и оболеле којима се пружа помоћ. На 
радовима деце млађег узраста најчешћи мотив је сферична форма корона вируса – 
непријатељ кога треба савладати. Радови су полетни и пуни вере да ће непријатељ бити 
побеђен. '' – истиче др ум. Невена Поповић, стручни консултант ликовног сегмента 
манифестације. 

 

Извештај о медијској кампањи 51. МЕЂУНАРОДНОГ СУСРЕТА ДЕЦЕ ЕВРОПЕ 
„РАДОСТ ЕВРОПЕ“ 

 
Медијска кампања 51. Међународног сусрета деце Европе „РАДОСТ ЕВРОПЕ'' трајала је 
од јула до октобра 2020. године.  
 
Медијска кампања подразумевала је: 
 
- емитовање најавног ТВ спота овогодишње манифестације - РТС 1, РТС 2, Студио Б, ТВ 
Курир, ТВ Белами (Ниш), ТВ Мост (Звечан), РТВ Пулс (Шилово), РТВ Грачаница 
- емитовање најавног радијског џингла - Радио Београд 1, Радио Београд 2, Радио 202, 
Радио Студио Б  
- емитовање специјалне ТВ емисије - РТС 2, Студио Б, ТВ Курир, ТВ Белами (Ниш), ТВ 
Мост (Звечан), РТВ Пулс (Шилово), РТВ Грачаница, АТВ (Бања Лука) 
- гостовања у телевизијским емисијама, 
- гостовања у радијским емисијама, 
- емитовања телевизијских прилога 
- објаве у штампаним медијима 
- објаве на веб порталима  
- објаве на друштвеним мрежама 
 
Поводом 51. Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе'' укупно је било 91 објава 
у медијима – 47 медијска појављивања у електронским медијима – телевизији и 
радију, 19 објава у штампаним медијима, 25 објава на WEB порталима. 
 
Уредник програма односа с јавношћу и маркетинга: Ивана Теодоровић Стојановић 
Аутор визуала: Марија Милановић Лазаревски 
Уредник Међународног ликовног конкурса „Радост Европе'': Лидија Сеничар 
Уредник и координатор манифестације: Ивана Табори Обрадовић 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_OPJwqM_FBI
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IV  МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ФЕСТИВАЛИ 
 

1. СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР 
 
Дечји културни центар Београд започео је реализацију манифестације „Свесрпски дечји 
сабор“ почетком 2020. године успостављајући сарадњу са Министарством спољних 
послова – Управом за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, након чега је уследила 
комуникација са одабраним представницима српских заједница из десет земаља региона и 
дијаспоре.  
 
Разрађен је и детаљан програм, који је предвиђао да деца из дијаспоре и региона бораве у 
Београду од 23. до 27. маја у породицама својих вршњака. Будући да је од марта до маја 
дошло до увођења ванредне ситуације проузроковане коронавирусом, манифестација није 
одржана. 

 

2. ДЕЧЈЕ БЕОГРАДСКО ПРОЛЕЋЕ 

Дечји културни центар Београд средином јануара расписао је конкурс за ауторе за музички 
фестивал „ДЕЧЈЕ БЕОГРАДСКО ПРОЛЕЋЕ“, који је трајао до средине фебруара. Са 
ступањем ванредног стања на снагу, реализација фестивала – тонско снимање нових песама 
у студију, фестивалски концерт пред публиком у Великој сали ,,Донка Шпичек'', 
телевизијско снимање и емитовање концерта на РТС2 и производња и промоција новог 
музичког ЦД-а је отказана. 

 
3. ДЕМУС 2020 - Градско такмичење музичких секција основних школа 
Београда - Дечје музичке свечаности  

 
Сваке године, од марта до маја, одржавају се Дечје музичке свечаности (ДЕМУС) које 
организује Дечји културни центар Београд, у сарадњи са школама и организацијом 
„Пријатељи деце Београда''. Покровитељ манифестације је Град Београд – Секретаријат за 
културу. Ове свечаности афирмишу рад музичких секција основних школа и обухватају 
градско такмичење „Златна сирена“ и малих вокалних састава (дуети,терцети,квартети), 
„Градско такмичење вокалних група певача млађих и старијих разреда“, „Градско 
такмичењо малих инструменталних састава и оркестара“ и „Градско такмичење хорова 
млађих и старијих разреда“ основних школа Београда.  
 
Програм музичких свечаности обухвата реализацију 17 концерата Градског такмичења 
музичких секција основних школа Београда. Такмичења се организују  кроз школско, 
општинско и градско такмичење на којима учествује више хиљада деце.  
 
Овогодишњи, 52. по реду ДЕМУС није одржан до краја услед уведеног ванредног стања. 
Од планираних 17 концерта одржана су 3 и то у оквиру градског такмичења „Златна 
сирена'' (у жанру Дечија соло песма). Учесници  других жанрова нису могли да учествују у 
финалном такмичењу. Извршене су све припреме и одшампане дипломе (2000 комада) за 
све учеснике, као и програм за све концерте и билборд.  
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Координатор и музички уредник ДЕМУС-а: Проф. Мирјана Миличић Прокић, 
дипломирани музички педагог.   

 
4. ФЕДЕХО – IX ФЕСТИВАЛ ХОРОВА ДЕЦЕ И МЛАДИХ  

Четвртак, 25.6.2020. 
Плато испред Дечјег културног центра Београд 

 
Девети музички републички Фестивал хорова деце и младих ФЕДЕХО одржан је у 
четвртак, 25. јуна, у 11 часова, на платоу испред Дечјег културног центра Београд. 
 
За разлику од претходних година, ове године фестивал је био ревијалног карактера услед 
пандемије коронавируса. Представило се пет хорова из Србије – Панчева, Ћуприје и 
Београда, који су квалитетним музичким извођењем наставили традицију окупљања 
талентованих младих људи који своју даровитост показују кроз музику. 
 
Фестивал окупља хорове основних и средњих школа, музичких основних и средњих школа, 
као и црквене хорове и хорове при државним и приватним институцијама. Учесници 
фестивала имали су прилику да уз забаву и упознавање са својим вршњацима једни 
другима презентују свој таленат, упореде музичка достигнућа и покажу се у музичком 
жанру у ком су најбољи. Циљ фестивала је афирмисање дечје хорске музике, сценског 
музичког извођења и популарисање хорске музике као део нашег културног наслеђа. 

 
Координатор фестивала је мр Невена Ивановић, дирегент Хора Дечјег културног центра 
Београд. 
 
МЕДИЈСКИХ ОБЈАВА поводом IX Фестивала хорова деце и младих ФЕДЕХО било је 
укупно 11. 
 
ТЕЛЕВИЗИЈА: 
ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро (24.6.2020.) 
 
ШТАМПАНИ МЕДИЈИ: 
ПОЛИТИКА (24.6.2020.);  
ИНФОРМЕР (25.6.2020.) 
 
ПОРТАЛИ: 
www.tanjug.rs 11.6.2020; www.danubeogradu.rs 11.6.2020; www.krstarica.com 11.6.2020; 
www.citymagazine.rs 13.6.2020;  www.informer.rs 19.6.2020; www.danubeogradu.rs 23.6.2020; 
www.rtv.rs 23.6.2020; www.tanjug.rs 23.6.2020. 
 
Уредник програма за односе с јавношћу: Ивана Теодоровић Стојановић 

 
 

 

http://www.tanjug.rs/
http://www.danubeogradu.rs/
http://www.krstarica.com/
http://www.citymagazine.rs/
http://www.informer.rs/
http://www.danubeogradu.rs/
http://www.rtv.rs/
http://www.tanjug.rs/
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5. ФЕДЕМУС - Фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори“   
 
Фестивал дечјег музичког стваралаштва ФЕДЕМУС – „Деца композитори'', прописан 
наставним планом и програмом у настави музичке културе Министарства просвете и 
технолошког развоја Републике Србије, једини је фестивал на коме деца учествују као 
композитори, текстописци и извођачи. Деца Србије, узраста од 7 до 15 година, учествују на 
републичком конкурсу који Дечји културни центар Београд расписује сваке године за дечју 
композицију у области вокалног и инструменталног стваралаштва. Од 1995. године 
фестивал афирмише младе таленте и промовише дечје стваралаштво и креативан рад 
одраслих са децом.        
     
На конкурсу, који се расписује у јануару месецу, пристигне  више стотина композиција из 
преко 35 места Србије, које  групно или појединачно, компонују деца основних школа на 
своје или текстове својих вршњака. По завршеном конкурсу, у марту, селекциона комисија, 
у саставу наших еминентних професора музике и аранжера, одабира 12 инструменталних и 
12 вокалних композиција. Снимљене вокалне композиције се налазе на новом музичком 
ЦД-у у издању Дечјег културног центра Београд. 
 
Припреме за реализацију 25. Фестивала „Деца композитори'' подразумевале су расписивање 
конкурса, селекцију пристиглих радова, израду аранжмана за завршне концерте, избор 
солиста и пратећих вокала за снимање у студију, професионално снимање композиција у 
студију, продукцију, постпродукцију, припрему за издавање CD-а и ПР кампању. 
 
Фестивал је реализован у потпуности, са завршним концертом који је одржан на Великој 
сцени „Донка Шпичек'', без присуства публике и поштујући мере кризног штаба за целу 
Србију. Свечани завршни концерт XXV Републичког фестивала дечјег музичког 
стваралаштва „Деца композитори“  - ФЕДЕМУС 2020 публика је могла да види на Јутјуб 
каналу ДКЦБ. 
 
Покровитељи фестивала су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 
Министарство културе и информисања Републике Србије. Координатор и музички уредник 
Фестивала је Мирјана Миличић Прокић. 

 
 

МЕДИЈСКЕ ОБЈАВЕ поводом фестивала ФЕДЕМУС 2020 било је укупно 16, од тога 6 у 
електронским медијима, 5 у штампаним медијима и 5 на WEB порталима. 
 
ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ: 
РТС 2, Мали дневник, 5.3.2020. 
РТС 1, Јутарњи програм, 6.3.2020. 
ТВ СТУДИО Б, Јутро са Сањом, 16.10.2020. 
ТВ СТУДИО Б, Београде, добар дан, 22.10.2020. 
РАДИО СТУДИО Б, Београдска разгледница, 22.10.2020. 
РТС 2, Мали дневник, 2.11.2020. 
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ШТАМПАНИ МЕДИЈИ: 
ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД, 9.1.2020. 
ПОЛИТИКА, 21.10.2020. 
ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, 21.10.2020. 
ИНФОРМЕР, 21.10.2020. 
ПОЛИТИКА, 24.10.2020. 
 
WEB ПОРТАЛИ: 
www.danubeogradu.rs 20.10.2020; www.krstarica.com 20.10.2020; www.srpskadijaspora.info 
20.10.2020; www.danas.rs 20.10.2020; www.vesti.rs 20.10.2020. 
Уредник програма за односе с јавношћу: Ивана Теодоровић Стојановић 
 
 

 
Аутор визуала: Марија Милановић Лазаревски 
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6. ДЕЧЈА ПЛЕСНА СЦЕНА– ПЛЕСНИ СУСРЕТИ 
 

Реализација програма „Плесни сусрети“ била је предвиђена у два цикулуса, крајем марта и 
у новембру 2020.године.  
 
Први циклус планиран за 21. март није одржан, због увођења ванредне ситуације 
проузроковане пандемијом вируса Ковид-19, иако је програм био комплетиран и 
договорено учешће више од двадесет дечјих плесних и балетских група. 
 
Други циклус фестивала дечјег плесног стваралаштва „Плесни сусрети“ одржан је у суботу, 
28. новембра, у 12 часова на сцени „Донка Шпичек“ уз поштовање свих прописаних 
епидемиолошких мера. У програму су учествовале чланице Балетског студија ДКЦБ, 
Плесног студија „Денс плус“, Спортско-плесног клуба „Креатива“, Балетског студија 
„Балет Бум“ и Плесног студија „Копелија“. Публика је била у прилици да директно на 
Јутјуб каналу ДКЦ Београд прати кореографије класичног, џез балета, као и савремене 
игре. Учешће у програму узела је и Уна Ђорђевић, млада кореографска нада, која је извела 
свој соло.  Програм „Плесних сусрета“ настављен је кроз три плесне радионице које су се 
бавиле креативним покретом, савременом уметничком игром и џез балетом, а које су 
предводиле Драгана Станисављевић и Елена Ковачевић, балетски педагози и кореографи. 
 
Аутор визуала: Марија Милановић Лазаревски 
Уредник манифестације: Ивана Табори Обрадовић, уредник сценских програма 

 
 
 

7. КИДИКЕМ - Национални фестивал дечјег видео клипа 
     V Национални фестивал дечјег видео клипа КИДИКЕМ 
     Тема: БУДИ СВОЈ 
     БЕСПЛАТНА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА И ДОДЕЛА НАГРАДА 
     Недеља, 8.3.2020. године, 12 часова, Мала сала, ДКЦБ, Таковска 8 

 
„Буди свој, остали су већ заузети” 

Оскар Вајлд 
 
Пети национални фестивал дечјег видео клипа „КИДИКЕМ'' одржан је у Малој сали Дечјег 
културног центра Београд у недељу, 8. марта, у 12 часова, када су приказани дечји филмови 
кратке форме на тему „БУДИ СВОЈ'' и додела награда за најуспешније филмове.  
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Након пројекције филмова, стручни жири уручио је Гран-при награду ЗЛАТНИ КАДАР за 
најбољи филм у целини и специјалне награде за најбољу режију, сценарио, монтажу, идеју, 
анимацију, продукцију, глуму. Филмове је оцењивао стручни жири, али је у обзир био узет 
и број прегледа филма на Youtube каналу ДКЦБ. Ауторима најбоље пласираних видео 
клипова директор ДКЦБ-а Драган Марић доделио је вредне награде.  
 
Конкурс је био отворен за децу узраста од 9 до 16 година, која су се представила својим 
ауторским филмовима кратке форме (видео клиповима) у трајању до три минута. 
Стварајући кратке форме видео записа деци се пружа прилика да изразе своје мишљење на 
задату тему. Аутори филмова су на својствен начин, кроз уметничку игру, приказали своју 
потрагу за одговором на вечиту дилему - бити свој или појединац отуђен од сопствене 
природе. „Да ли уопште имамо избора? Да ли уопште можемо бити неко други или нико од 
нас није оно што у својој суштини јесте? Зашто је то тако и ко је томе крив - потрошачка 
култура, традиција, индоктринација или нешто сасвим друго?'' – нека су од питања која је 
учесницима конкурса поставила уредница фестивала Марија Милановић Лазаревски, 
редитељ анимираних филмова. Циљ фестивала је да се код деце кроз уметничку праксу 
покрене хумана и креативна страна у примени технологије.  
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Извештај о медијској кампањи „V Национални фестивал дечјег видео клипа 
КИДИКЕМ'' 

 
Медијска кампања трајала је од 24.12.2019. до 17.3.2020. Поводом овог фестивала било је 
укупно 26 објава у медијима – 14 медијских појављивања у електронским медијима – 
телевизији и радију, 8 објава у штампаним медијима, 8 објава на WEB порталима. 
 
ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ: РТС2 – Мали дневник, 28.1.2020, TV HAPPY – Рано јутро, 
29.1.2020, N1 – Нови дан, 5.2.2020, РАДИО СТУДИО Б – Београдска разгледница, 6.2.2020, 
ТВ СТУДИО Б – Београде, добро јутро, 6.3.2020, РТС1 – Јутарњи програм, 8.3.2020, 
СТУДИО Б – Београде, добро јутро, 8.3.2020, ТВ ПРВА – Јутро, 8.3.2020; ТВ КОРЕНИ – 
Корени данас, 9.3.2020; ТВ СТУДИО Б – Пеђолинов магични шоу, 14.3.2020; ТВ ПИНК – 
Жикина шареница, 14.3.2020; РТС2 – Мали дневник, 17.3.2020. 
ШТАМПАНИ МЕДИЈИ: Курир 24.12.2019, Политика 31.1.2020, Вечерње новости 
31.1.2020, 24 сата 31.1.2020, Политикин забавник 31.1.2020, Данас 5.3.2020, Информер 
5.3.2020, Политика 12.3.2020. 
 
WEB ПОРТАЛИ: www.danubeogradu.rs 30.1.2020; www.studiob.rs 30.1.2020; www.kurir.rs   
30.1.2020;  www.danubeogradu.rs 5.3.2020; www.lookerweekly.com 6.3.2020; www.pink.rs 
14.3.2020. www.okradio.rs 18.3.2020; www.jugpress.com 17.3.2020. 
 
 
 

8. ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2020.  
 „НАСЛЕЂЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „ – Знање за будућност 

 
У оквиру манифестације ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2020 Дечји културни центар 
Београд реализовао је програм у којем су учествовали ученици IV, V, VI и VII разреда ОШ 
„Марија Бурсаћ'' и ОШ „Јосиф Панчић''.  
 
Учесници програма посетили су Археолошко налазиште „Бело брдо“ у Винчи 18. 
септембра. Том приликом су слушали изузетно оживљено предавање археолога Драгана 
Јанковића, кустоса Музеја града Београда, који им је рашчинио предрасуде о људима из 
старијег и млађег каменог доба. Праисторијски човек је био, ако не интелигентнији, онда 
засигурно истог нивоа као и савремени човек, јер је знао да задовољи све своје потребе које 
је имао, а притом није нарушавао природну равнотежу. То је и човек који живи у култури 
где се негује култ заједништва. Реч је о култури која не познаје егоизам и индивидуализам, 
о култури која готово две хиљаде година не познаје организовано колективно насиље и с 
тим у вези насилну смрт, осим у изнимним појединачним случајевима. Због тога је сасвим 
оправдано запитати се о моралној вертикали човека од пре готово седам хиљада година и 
човека данашње цивилизације. Уредник програма: Снежана Станковић. 
 
 
 

http://www.danubeogradu.rs/
http://www.studiob.rs/
http://www.kurir.rs/
http://www.danubeogradu.rs/
http://www.lookerweekly.com/
http://www.pink.rs/
http://www.okradio.rs/
http://www.jugpress.com/
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9. ГЛУМИЈАДА – 5. Mеђународни фестивал дечије драмске игре ,,ГЛУМИЈАДА 
2020'' 

9-11. октобар 2020 
 
Овогодишњи фестивал „Глумијада'' одржан је без присуства публике. Одиграно је 11 
представа које је публика могла да прати премијерно на Јутјуб каналу ДКЦБ и Глумијада и 
реализовано је 8 радионица. 
 
Фестивал је отворен представом „Сами“ у извођењу Студија „11. април“ - Школа са домом 
за ученике оштећеног слуха и говора из Јагодине. Намењена деци од 9 до 19 година 
представа указује на проблеме са којима се сусрећу особе са сметњама у развоју током свог 
одрастања. Првог дана фестивала изведене су и представе „Оно кад имаш 14“, у извођењу 
Драмске радионице Културног центра Горњи Милановац и „Агата Кристи“ у извођењу 
Пан театра из Београда. Након тога, поштујући све епидемиолошке мере заштите са 
десеторо деце реализована је Радионица пантомиме за децу под вођством глумца Марка 
Стојановића. 
 
Следећег дана гости из Словеније и Хрватске - Урша Бенчина, глумица и драмски педагог 
Пионирског дома у Љубљани и Иван Веруница, глумац и драмски педагог из Try Theatre у 
Ријеци, водили су Радионицу „Импро позориште“ и Драмску радионицу, док је Наташа 
Миљковић водила Радионицу водитељства. Од 10 до 18 часова у Балетској сали ДКЦБ 
реализована је обука за наставнике, учитеље, професоре и уметничке педагоге ''Young 
Theatre on the Move“ (пројекат Креативне Европе). 
 
Другог дана фестивала одржане су и Јутјуб премијере представе „Кога се тиче како живе 
приче“ (НТЦ центар, Београд), настале по истоименој збирци приповедака Дејана 
Алексића, представе „У име љубави“ (Студио „Полиглота“, Брчко) и Plain Pasta „TRY 
theatre“ (Ријека, Хрватска) и „Лајање на звезде“ (,,Пан театар" - драмски студио, 
Београд).  
 
Трећег дана фестивала реализоване су Радионица сценског покрета, коју је водила 
Драгана Станисављевић, балетски педагог ДКЦБ, НТЦ драмска радионица, коју су 
водиле Катарина Рајовић и Тијана Кесић Стаменковић и Радионица катедре за камеру 
ФДУ, коју је водио проф. Александар Павловић. 
 
Након радионица, одржане су и Јутјуб премијере представа „Оливер Твист“ 
(„Позориштанце“ Нови Сад),  „Друг није мета“ (Драмски студио „Дечији центар“, 
Зајечар), ,,Размаженко Боле" (,,То“ театар, Зрењанин) и „Драга, Јелена Сергејевна“ 
(Сцена 24, Ниш). 
 
Фестивал „Глумијада'' је међународни фестивал ревијалног карактера на коме се 
представљају школе глуме за децу од 5 до 19 година из Србије и читавог региона. На 
фестивалу деца могу да учествују у радионицама, које воде домаћи и страни стручњаци из 
света театра, телевизије и филма. Програм фестивала је усмерен на развијање креативног 
размишљања и вештине комуникације код деце и младих, као и на побуђивање 
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интересовања за позориште и књижевност код свих узраста. Због свега тога, улаз на све 
представе и радионице током три дана трајања фестивала је бесплатан.  
 
Уредник фестивала је Тијана Кесић Стаменковић. 
 
 

10.  ФЕСТИЋ - 20. Позоришни фестивал за децу и младе  
Петак и субота - 13. и 14. новембар 2020. 

Online 
На YouTube каналима Фестић и DKC Beograd 

 
Двадесети по реду Позоришни фестивал за децу и младе ФЕСТИЋ одржан је 13. и 14. 
новембра на YouTube каналима Фестић и DKC Beograd. Фестивал је одржан уз подршку 
Министарства културе и информисања Републике Србије, а у организацији Друштва за 
анимацију и развој дечјег драмског стваралаштва, Digital & entertainment festivals и Дечјег 
културног центра Београд. 
 
Првог дана фестивала на репертоару су биле представе ,,Три прасета'' Дечијег позоришта 
Чарапа (за децу узраста од четири године) и ,,Алиса'' Првог приградског позоришта – Пулс 
театар Лазаревац, ЦЗК Ваљево (за младе од 15 година). Наредног дана, у суботу, деца 
узраста од три године имала су прилику да погледају представу ,,Четири чаробне речи'' 
Позоришта Гуливер, док су деца узраста од десет година могла да виде представу 
,,Страхиња'' Првог приградског позоришта – Пулс театар Лазаревац (Гамба продукција – 
Београд и Иновадора – Стокхолм).  
 
Поред представа, у суботу од 16 часова, деца узраста од 5 година могла су да погледају 
практични водич под називом ,,Како сами можете направити позоришну представу од 
сенки?''. Радионицу су водиле глумице Сања Петровић и Тијана Јанковић. 
 
Као један од ретких и најдуговечнијих фестивала овог типа у Србији, Фестић се од 1995. 
године до данас позиционирао као најзначајнији позоришни фестивал за децу, веран својој 
мисији да најмлађе учи правим вредностима и школује будућу публику великих позоришта. 
Од свог оснивања до 2012. године позоришни ФЕСТИЋ се одржавао у позориштима 
„Бошко Буха“ и „Душко Радовић“, а од 2017. године наставља са радом у Дечјем културном 
центру Београд, окупљајући најбоље представе за децу из региона, као и гостујуће 
представе из Европе, путем сарадње са европским ASSITEJ организацијама. Координатор 
програма фестивала је Милорад Јовановић. 
 
 
Медијску кампању фестивала урадио је Дечји културни центар Београд – Ивана 
Теодоровић Стојановић, уредник програма за односе с јавношћу. 
 
Током промоције фестивала било је укупно 20 медијских појављивања. Путем YouTube 
канала Фестић и DKC Beograd представе је уживо пратило 896 пратилаца. 
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ТЕЛЕВИЗИЈА 

 

 
 
РАДИО 

 

 
 

ШТАМПАНИ МЕДИЈИ  
 

Датум 
и 
време 
 

МЕДИЈСКА 
КУЋА 

ЕМИСИЈА  ГОСТ НОВИНАР ТРАЈАЊЕ 

12.11. 
9:35 

ТВ ПИНК Ново јутро Ивана 
Теодоровић 
Стојановић 

Филип 
Максимовић 

00:03:32 

13.11. 
6:21 

РТС 1 Јутарњи 
програм 

/ 
Најава 

Сервисне вести 

Нада Руменић 
Петрић 

00:02:11 

13.11. 
8:26 

ТВ ПРВА Јутро Ивана 
Теодоровић 
Стојановић 

Маша Томић 00:03:58 

12.11. 
6:26 

ТВ HAPPY Рано јутро / 
Најава 

Сервисне вести 

/ 00:03:56 

12.11. 
17:00 

ТВ КОРЕНИ  Нови снови Ивана 
Теодоровић 
Стојановић 

Оливера 
Кукуревић 

00:01:00 

14.11. 
4:47 
 

ТВ HAPPY Рано јутро / 
Најава 

Сервисне вести 

/ 00:02:17 

Датум  МЕДИЈСКА 
КУЋА 

ЕМИСИЈА  ГОСТ НОВИНАР ТРАЈАЊЕ 

10.11. 
16:10 

Радио СТУДИО Б Београдска 
разгледница 

Ивана 
Теодоровић 
Стојановић 

Срета 
Кузмановић 

00:02:39 

13.11. Радио Београд 1 Јутарњи 
програм 

Ивана 
Теодоровић 
Стојановић 

/ 00:02:16 

Датум 
 

МЕДИЈСКА 
КУЋА 

РУБРИКА  НАСЛОВ АУТОР СТРАНА и 
ПОВРШИНА 

ЧЛАНКА 
10.11. ВЕЧЕРЊЕ 

НОВОСТИ 
Београд У оквиру 

Позоришног 
фестивала 

Фестић 2020 

А.В.В. Страна: 28,  
Површина: 

32cm2  
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WEB MONITORING 

ДАТУМ САЈТ/ПОРТАЛ/МЕДИЈСКА КУЋА 
 

12.11. https://www.novosti.rs/kultura/vesti/935058/festic-najmladje-pocinje-20-pozorisni-festival-
decu-mlade  

12.11. https://www.lookerweekly.com/najavljujem0/onlajn-pozorisni-festival-za-decu-i-mlade-
festic/  

11.11. https://www.srpskadijaspora.info/20-pozorisni-festival-za-decu-i-mlade-festic/  
10.11. https://www.krstarica.com/kultura/festic-pozoriste-onlajn-za-decu-u-vanrednim-

okolnostima/  
10.11. https://www.danubeogradu.rs/2020/11/20-pozorisni-festival-za-decu-i-mlade-festic/  
13.11. www.beogradskazanimalica.com  

  
 

 
 
 
 

 
 

ПРЕДСТАВЕ ЗА 
ДЕЦУ И 
МЛАДЕ 

11.11. СРПСКИ 
ТЕЛЕГРАФ 

Култура Фестивал за децу 
online у петак и 

суботу 
ФЕСТИЋ НА 

ЈУТЈУБУ 

/ Страна: 21 
Површина: 

84cm2  
 

12.11. ВЕЧЕРЊЕ 
НОВОСТИ 

Култура Позоришни 
фестивал 

ФЕСТИЋ ЗА 
НАЈМЛАЂЕ 

В.В.С. Страна: 14,  
Површина: 

49cm2 

12.11. ИНФОРМЕР ТВ Програм Оnline 
позоришни 
фестивал 

ФЕСТИЋ ЗА 
ДЕЦУ И 
МЛАДЕ 

/ Страна: 23 
Површина: 

57cm2 
 

14.11. ПОЛИТИКА Синоћ у 
Београду 

Јубиларни 
Позоришни 

фестивал за децу 
и младе 

„Фестић'' - 
виртуелно 

Ј.Н.Ц. Страна: 16 
Површина: 

293cm2 

15.11. ПОЛИТИКА Синоћ у 
Београду 

Две представе и 
радионица на 

,,Фестићу'' 

Ј.Н.Ц. Страна: 18 
Површина: 

147cm2 

https://www.novosti.rs/kultura/vesti/935058/festic-najmladje-pocinje-20-pozorisni-festival-decu-mlade
https://www.novosti.rs/kultura/vesti/935058/festic-najmladje-pocinje-20-pozorisni-festival-decu-mlade
https://www.lookerweekly.com/najavljujem0/onlajn-pozorisni-festival-za-decu-i-mlade-festic/
https://www.lookerweekly.com/najavljujem0/onlajn-pozorisni-festival-za-decu-i-mlade-festic/
https://www.srpskadijaspora.info/20-pozorisni-festival-za-decu-i-mlade-festic/
https://www.krstarica.com/kultura/festic-pozoriste-onlajn-za-decu-u-vanrednim-okolnostima/
https://www.krstarica.com/kultura/festic-pozoriste-onlajn-za-decu-u-vanrednim-okolnostima/
https://www.danubeogradu.rs/2020/11/20-pozorisni-festival-za-decu-i-mlade-festic/
http://www.beogradskazanimalica.com/
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V МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

•  “YOUNG THEATRE ON THE MOVE  
Словенија, Србија, Пољска, Румунија и Француска 

 
Дечји културни центар Београд успешно је током 2020. године реализовао пројекат 
међународне културне сарадње YOUNG THEATRE ON THE MOVE, подржан средствима 
европског фонда Кративна Европа и Министарства културе Републике Србије. 
 
Главни циљ програма YOUNG THEATRE ON THE MOVE је развијање и ширење 
иновативног, ангажованог и практичног приступа развоју публике, који се ослања на 
креативне методе и технике позоришта импровизације, савремене уметничке игре и 
њиховог заједничког потенцијала. Пројекат има за циљ да одговори на главни изазов 
развоја публике, а то је стално опадање популарности позоришта и уметничке игре, 
посебно међу младом публиком.  
 
Постављени циљ  YOUNG THEATRE ON THE MOVE остварује развијањем програма који 
потиче из техника и алата позоришта импровизације и савремене плесне уметности. 
Методологија програма достављена је кључним циљним групама у процесу развоја публике 
у свих 5 партнерских земаља: позоришним и плесним професионалцима, уметницима, 
педагозима, омладинским радницима и другим важним културним оператерима у тој 
области. 
 
Партнерска мрежа YOUNG THEATRE ON THE MOVE састоји се од 5 културних 
институција из различитих географских делова Европе, са фокусом на четири земље јужне 
и источне Европе (Словенија, Србија, Пољска, Румунија), у којима истраживање 
Еуробарометра показује најниже интересовање публике за позориште и уметничку игру и 
један стручни партнер из Француске, једне од држава са највећим интересом публике за 
културне догађаје. Све партнерске институције укључене у пројекат деле своју мисију 
заједничког стварања квалитетног културног образовања за крајњу младу публику: 
Пионирски дом - Центар за културу младих -  Словенија, Културни центар Елк -  Пољска, 
ЦНЦ Дансе -  Француска, Комична опера за децу -  Румунија и Дечји културни центар 
Београд - Србија. 
 
Заједно, партнерски конзорцијум развија и примењује атрактиван и ангажован приступ 
развоју публике, који обједињава две најзапостављеније форме уметности у културном 
образовању младих заснованом на школском плану и програму: позоришту и уметничкој 
игри - плесу. Да бисмо одговорили на потребе главне циљне групе - младих, наша метода 
се посебно ослања на два комплементарна облика позоришне и плесне уметности: 
позориште импровизације и савремену игру. Комбинујући две методе које подстичу 
креативност, слободу изражавања и активно учешће свих који су укључени, измишљамо 
нови алат за изградњу капацитета: Impro Move – Импровизацију у области сценског 
покрета.  
 
Пројекат се директно односио на два од пет приоритета програма Креативна Европа:  



 67 

- изградњу публике (стварање вештина за развој публике за културне оператере / 
уметнике као главни циљ пројекта);  
- образовање и обуку (уметничко и културно образовање и обука: неформалне 
активности усмерене на уметничко учење или на мекане вештине у сектору културе и 
уметности). 
 
Пројекат се реализује од новембра 2019. године до септембра 2021. године. План за 2020. 
годину је у потпуности реализован упркос свим изазовима везаним за пандемију вируса 
COVID-19. Активности за јавност које су реализовaне у 2020. години су: 
 
- Образовни модул 2 (Joint Module 2) : Радионица за позоришне прoфесионалце –19.  јануар 
2020. године 
- Образовни модул 3 (Joint Module 3): Радионица за драмске и плесне педагоге који раде са 
децом: 22. и 23. фебруар 2020. године 
- Интерим састанак број 1 у Дечјем културном центру Београд: Стручни скуп представника 
свих партнерских институција на пројекту: септембар 2020. године 
- Образовни модул у средини ван матичног региона (Joint Module Going Local): Радионица 
за педагоге одржанау Културном пределу Тршић – Троноша: октобар 2020 
- Рад на писању стручног издања – брошуре: мај-децембар 2020 
 
Додатне реализоване пројектне активности Дечјег културног центра Београд у 2020. години 
су: 
 
- Радионица „Земља из маште“ – презентација пројектне методологије у оквиру креативних 
радионица за децу манифестације РАДОСТ ЕВРОПЕ 2020 
 
- снимање телевизијске емисије НОВИ СНОВИ у продукцији ТВ Корени и Дечјег 
културног центра Београд на тему пројекта, активности и методологије. 
 
Менаџер пројекта за Србију: Далибор Стојановић. 
 

•  ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА „МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА 
ЛИКОВНИХ РАДОВА - ДЕЦА ПРОТИВ ЕПИДЕМИЈЕ“ 
Кина, Србија и Аустрија 

 
Делегација Дечјег културног центра Београд учествовала је 1. јуна на видео конференцији 
поводом пројекта „Међународне изложбе ликовних радова - Деца против епидемије“. На 
видео конференцији, којом је председавала госпођа Фу Ђинг, директорка Канцеларије за 
иностране послове Народне владе покрајине Хенан, тема је била реализација „Међународне 
изложбе ликовних радова - Деца против епидемије“, која би требало да се реализује у Кини, 
Аустрији и Србији, а под слоганом: „Заједно се боримо против епидемије да бисмо свет 
испунили љубављу“. Датум 1. јун је изабран са снажном симболиком с обзиром да је 
УНИЦЕФ тај дан прогласио међународним Даном детета.  
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Учешће у видео конференцији су узели представници инситуција и организација из кинеске 
покрајине Ханан: годсподин Ли Џен - заменик директора Канцеларије за иностране послове 
Народне владе провинције Хенан и потпредседник Народне асоцијације провинције Хенан 
за пријатељство са страним земљама, господин Ћи Пенгфеи - генерални секретар Народне 
асоцијације за пријатељство са страним земљама, госпођа Ма Јингјинг - оснивачица 
образовне установе за децу Лингсе, као и руководиоци Музеја уметности провинције 
Хенан. Поред учесника из Кине на конкференцији су учествовали и колеге из Аустрије и 
Србије. У име астуријске стране учешће је узео годсподин Герд Камински - извршни 
потпредседник Аустријског удружења пријатељства са Кином, док су из Србије учешћа 
узели Горан Васиљевић - председник Удружења за пријатељство и сарадњу са Кином 
,,Друштво Далеки исток", Марина Поп-Ценић - заменик председника Удружења за 
пријатељство и сарадњу са Кином „Друштво Далеки исток", Драгомир Петронијевић - члан 
Градског већа града Београда, као и представници Дечјег културног центра Београд. У име 
наше институције учешће су узели госпођа Весна Крнајић-Митровић - уредница културно-
образовних програма ДКЦБ, госпођа Лидија Сеничар - уредница ликовних програма ДКЦБ 
и Далибор Стојановић - координатор програма ДКЦБ, који се се у име наше институције и 
обратио уваженим партнерима. 
 

•  ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА - ПЕКИНШКИ ФОРУМ СЦЕНСКИХ 
УМЕТНОСТИ 2020 - „Изазови и могућности током пандемије“ 

 
Дечји културни центар Београд је учествовао на видео конференцији ,,Пекиншки форум 
сценских уметности 2020“, чији је домаћин Национални центар за сценске уметности Кине, 
чији је циљ да редовно служи као платформа за размену уметничких институција широм 
света.  
 
На тему „Изазови и могућности током пандемије“ форум се одржао од 9. до 10. септембра 
онлајн, са детаљним дискусијама о четири теме, укључујући „Појава и примена нових 
начина уметничке продукције“, „Могућности и изазови онлајн преноса “, „Нови начини 
рада позоришта током пандемије“ и „Нови изгледи за изградњу заједнице заједничке 
будућности за позоришта широм света међу учесницима ради размене искустава и 
подстицања виталности''.  
 
Форуму су присуствовали учесници стотинак институција из више од 20 земаља или 
региона са 6 континената. ДКЦБ је на овом међународном стручном скупу представљао 
Далибор Стојановић, координатор програма ДКЦБ. 
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VII РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ КРОЗ ПРОГРАМСКУ САРАДЊУ И 
КОПРОДУКЦИЈУ СА УДРУЖЕЊИМА, УСТАНОВАМА И СРОДНИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА 

 
Дечји културни центар Београд развија културну сарадњу са удружењима, установама и 
сродним институцијама које у својој програмској понуди имају садржаје намењене деци и 
развоју њихових културних навика.  
 
У 2020. години реализовани су програми са следећим удружењима, установама и сродним 
институцијама: 

 
• УМС Арт Мediа – 10.1.2020 и 21.2.2020, Мала сала ДКЦБ 
• РТС, Трезор биоскоп: Људи са Месеца у мисији Београд – 4.2.2020, Мала сала 
ДКЦБ 
• Дечја плесна асоцијација – 14.02, Мала сала ДКЦБ 
• Национална организација за ретке болести Србије и Удружење Плава шкољка 
Обележавање дана ретких болести – креативна радионица и промоција књиге „Азбука 
радости“– 24.2.2020, Мала сала ДКЦБ 
• Концерт МШ „Јосиф Маринковић“ – 26.2.2020, Велика сала „Донка Шпичек“ 
• Балетски студио „Мистик“ – 18.1.2020, Велика сала „Донка Шпичек“ 
• Београдски играчки центар – Такмичење – 19.01.2020, сала „Донка Шпичек“, Мала 
сала и Атријум ДКЦБ 
• ИПЦ – Семинари: 17.1.2020, 31.1.2020, 5.2.2020. 
• Позориште „Чарапа'' - Лименкица улазница: „Паткица Жуткица“- 23.2.2020 и                              
1.3.2020, Велика сала „Донка Шпичек“;  „Вилине чаролије“ (балет) -  8.3.2020, Велика сала 
„Донка Шпичек“ 
• Театар 011 – „Драги тата“ – 23.1.2020 и 27.2.2020, Велика сала „Донка Шпичек“; 
• Лудум Лудум -  „Салигиа“- 25.1.2020 и 25.2020 (Мала сала ДКЦБ), „Изуј се“ – 
28.2.2020, Мала сала ДКЦБ 
• Музичка омладина, Велика сала „Донка Шпичек“ 
• Балетанго - 3 концерта 25.1.2020 и 3 концерта 7.3.2020. 
• Фистић - 6.3.2020, Мала сала ДКЦБ 
• Фондација Ршум – Академија Сарадници Сунца, 26.10.2020. 
• Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда и 
Машински факултет, „Еко меда'', 15.10.2020, Хол ДКЦБ 
• Школа „Звездобројци'' и онлајн школа на српском језику „Сава'' - THANKSGIVING 
са Ршумом, 27.11.2020, Мала сала ДКЦБ 


