


Огњен Милојевић 1. разред, ОШ 
„Први српски устанак“, Орашац, 

прво место, 
категорија I и II разред, 

ментор Слађана Мрљеш 

Мартина Вујисић 2/5 ОШ „Павле 
Ровински“, Подгорица, Црна Гора, 

треће место, 
категорија I и II разред

Коста Стаменковић 2/2, ОШ 
„Бранко Радичевић“, Врање, 
друго место, категорија I и II 

разред,  ментор Милева Арсић

Милица Филиповић 2/1 ОШ 
„Никола Тесла“, Београд, ментор 

Јула Јаћимовић, треће место, 
категорија I и II разред

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=5HYMiNvkJR4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=KMoNxmjUC0Q&feature=youtu.be

Победници Vll литерарног конкурса „Мој смешни свет“ 
посвећеног Брани Цветковићу представљају своје 

радове

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=dD-8Jziw0UQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=cXU64f9hjy4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5HYMiNvkJR4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KMoNxmjUC0Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dD-8Jziw0UQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dD-8Jziw0UQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cXU64f9hjy4&feature=youtu.be


Милица Николетић 4/в ОШ „Јован 
Дучић“, Куљани, Бања Лука, 

Република Српска, друго место, 
категорија Ill и IV разред , 

ментор Драгана Николетић

Петрa Авлијаш 3/1, ОШ „Радојка 
Лакић“, Београд, друго место, 

категорија Ill и IV разред , 
ментор Снежана Алексић  

Илија Томић 3/2, ОШ „Ђуро 
Стругар“, Београд, треће место, 

категорија Ill и   IV разред , 
ментор Снежана Радивојша 

Филип Трпевски 3/3, ОШ „Љуба 
Ненадовић“, Београд, треће 

место , категорија Ill и   IV разред , 
ментор Драга Спасеновић  

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=jF7cjR8SZ18&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=YnuqJMagoto&feature=you-
tu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=18QWmXC3f6E&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=k2S7L-4NN08&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jF7cjR8SZ18&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YnuqJMagoto&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=18QWmXC3f6E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=k2S7L-4NN08&feature=youtu.be


Сергеј Колунџија 3/2, ОШ „Ђуро 
Стругар“, Нови Београд, прво 

место, награда за текст у форми 
дијалога за млађи узраст, 

ментор Снежана Радивојша  

Николета Рутовић 3/1 ОШ 
„Радојка Лакић“, Београд, друго 
место, награда за текст у форми 

дијалога за млађи узраст, 
ментор Снежана Алексић 

Клара Андрић 3/2, ОШ „Ђуро 
Стругар“, Нови Београд,  треће 

место, награда за текст у форми 
дијалога за млађи узраст, 

ментор Снежана Радивојша 

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=vE5a-B-Q_S8&feature=youtu.be

Угљеша Кркић 3/1, ОШ „Радојка 
Лакић“, Београд, друго место, 

награда за текст у форми дијалога 
за млађи узраст, 

ментор Снежана Алексић  

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=0eWGu_ytE5k&fea-
ture=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=_LQJhz1hdF8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=ybt8bSrjy1w&feature=youtu.
be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vE5a-B-Q_S8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0eWGu_ytE5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_LQJhz1hdF8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ybt8bSrjy1w&feature=youtu.be


Иван Стојановић Срећковић 7/2, 
ОШ „Бранислав Нушић“, Београд, 

друго место, старији узраст

Софија Стаматовић 5/2, ОШ 
„Бранко Ћопић“, треће место, 

старији узраст,
ментор Милица Бијелић 

Огњен Митровић 6/4 ОШ „Бранко 
Ћопић“, треће место, старији 

узраст, ментор Милица Бијелић 

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=kgBrtydM-CY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=_5AR97LKbAo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=D6Uz-LZYgeE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kgBrtydM-CY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_5AR97LKbAo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D6Uz-LZYgeE&feature=youtu.be


Карикатура – стрип – цртеж – илустрација

Отварање изложбе – уторак, 5.4.2022, у 19 часова
Дечји културни центар Београд, Таковска 8

Самостална изложба Огњена Стојановића биће отворена у Дечјем културном 
центру Београд, Таковска 8, у уторак, 5. априла, у 19 часова. Изложба цртежа, 
илустрација, стрипова и карикатура представља део циклуса изложби 
„ИЗРАСТАЊЕ”, које пружају комплетан увид у најраније форме ликовног 
изражавања једног детета.
– Циклус изложби „Израстање” може да послужи за научна истраживања 
(психологија опажања) дечјег ликовног стваралаштва, истиче уредница 
ликовних програма Дечјег културног центра Београд, Лидија Сеничар, која је 
аутор концепта изложбе. 

Изложба „ИЗРАСТАЊЕ” младог 
ствараоца Огњена Стојановића, 
уз врло богат и занимљив ликовни 
опус (цртеж, карикатура, стрип и 
илустрација), посматрача уводи у 
причу о одрастању које је могуће 
визуелно пратити од најранијих до 
зрелих ликовних форми. Огњен 
је имао срећу да са шест година 
дође у Дечји културни центар 

Београд и упозна Милету Милорадовића, ликовног педагога и карикатуристу, 
који води Радионицу стрипа и карикатуре. Од првог дана очаран атмосфером, 
Огњен упија занимљиве приче, паралелно учећи ликовне технике, подстакнут 
на комуникацију са самим собом кроз ликовност и одустајање од шаблонског 
приказа. У Радионици, Огњен увежбава како да стрпљиво посматра живот 
око себе, како да памти и уочи анегдоту, како да овлада хумором и да 
изгради свој препознатљив стилски печат, а изнад свега како слободоумно 
да размишља. Да су стрип и карикатура изузетно значајни медији који 
помажу деци и младима да се кроз визуелно-сатиричну форму суоче са 
одрастањем и превазиђу мучне животне ситуације, потврдиле су и неке 
епизоде из Огњеновог живота. Овладавши хумором, под менторством Милете 
Милорадовића, Огњен је добио спасоносно оружје и велику инспирацију у 

стваралаштву – закључује Лидија 
Сеничар.
Не постоји награда коју за свој 
узраст нису освојили чланови 
Радионице стрипа и карикатуре 
Дечјег културног центра Београд, 
почев од крушевачке “Златне 
кациге”, „Еколошког фестивала” 
у Соко бањи, „Малог Пјера“ у 
организацији Друштва пријатеља 



деце Београда, фестивала у Јапану, Јужној Кореји, Кини, Италији, Белгији, 
Француској и Турској.
– Један од најбољих и најталентованијих мојих ученика је Огњен Стојановић, 
истиче Милета Мића Милорадовић, карикатуриста и педагог Радионице за 
стрип и карикатуру Дечјег културног центра Београд. Гледајући импресиван 
број радова за ову изложбу може се приметити велика разноликост. Пошто 
обично радимо тематски, примећује се велика различитост идеја. 

Нигде се не наслањају једна 
на другу. То богатство маште 
је невероватно и могли би му 
позавидети и професионални 
карикатуристи. Брзина којом он 
ствара своје радове је запањујућа. 
У новембру смо били у Скопљу, 
где је белгијски карикатуриста Лук 
Дешамекер (Луц Десцхеемаекер), 
држао радионицу за петорицу 
наших ђака и десетак 
македонских. Лук им је давао 
теме, које је требало да преточе у 
цртеже.  Док су остали успевали 
једва да направе по један рад за 
час, Огњен је правио по четири 
рада.  



Запањеност присутних била 
је велика, а били су присутни  
македонски, израелски, хрватски  
и румунски мајстори карикатуре. 
Од свих полазника који су до сада 
прошли ову радионицу, Огњен 
Стојановић има највише изражен 
нерв за карикатуру. 

Богатство маште и брзина реаговања даје ми наду да ће у њему српска 
карикатура добити велико појачање, истакао је Милорадовић.
Изложбу отварају Зоран Стефановић, писац, историчар културе, управник 
Центра за уметност стрипа Удружења стриповских уметника Србије и Лидија 
Сеничар, уредник ликовних програма ДКЦБ.
Изложба ће бити отворена до 5. маја.



Концерт ,,10 композитора за 10 свећица”
Субота, 26.3.2022, 19.00

Велика сала „Донка Шпичек”, Дечји културни центар Београд
Таковска 8

Поводом обележавања јубилеја и 
прославе десет година постојања 
обновљеног Хора Дечјег културног 
центра Београд, у суботу, 26. 
марта, у 19 часова, на Великој 
сцени „Донка Шпичек” ДКЦБ 
одржаће се концерт „Десет 
композитора за десет свећица”, 
аутора и диригенткиње мр Невене 
Ивановић.
На репертоару концерта наћи 
ће се композиције десет аутора, 
дугогодишњих сарадника овог 
дечјег хора – Вера Миланковић, 
Миња Субота, Александар Вујић, 
Мирољуб Аранђеловић Расински, 
Милорад Маринковић, Невенка 
Лековић, Раде Радивојевић, 
Димитрије Големовић, Кристина 
Парезановић и Драшко Аџић. 

Поједини композитори, у функцији корепетитора за своје композиције, 
придружиће се хору на сцени.
Поред великана музичке сцене и талентованих чланова дечјег хора, на 
концерту ће наступити оркестар „Симфонијета млади”, који чине најбољи 
ученици београдских музичких школа са којима је Хор ДКЦБ током претходних 
година често делио музичку сцену, као и корепетитор Ивана Шљивић и 
гитариста Владета Симић.
За ову прилику Дечји културни центар Београд је издао ЦД „10 композиција за 
10 свећица” и монографију, која кроз фотографије приказује рад Хора ДКЦБ у 
протеклих десет година.
Бесплатне улазнице за концерт могу се подићи на билетарници Дечјег 
културног центра Београд.

РЕКЛИ СУ О ХОРУ

Миња Субота:
 
„Хор Дечјег културног центра Београд по моме мишљењу је један од најбољих 
дечјих хорова у Србији. Они су то заслужили сјајном интерпретацијом, 
беспрекорном интонацијом и богатим жанровским репертоаром. Ведрина и 
лакоћа са којом наступају осваја публику. Сарадња са овим хором и на сцени 
и у студију много ми је значила на мојим наступима и у стваралачком раду.”



Љубиша Јовановић, ред. проф. ФМУ у Београду, диригент Дечије 
филхармоније, уметнички руководилац ансамбала Лола класик:
„Дечије хорско певање у Србији има дуготрајну и богату традицију засновану, 
пре свега, на фантастичном вишедеценијском раду Милице Манојловић 
и Златана Вауде. Бојали смо се шта ће се десити након њиховог одласка 
у вечност. Чинило се да ће у укупној друштвеној кризи доћи до осипања 
аматерских и дечијих хорова. У великој мери то се и догодило. 

Ипак, појавили су се нови заљубљеници у хорски звук, спремни да заузму 
своје место на сцени, да анимирају децу и прошире естетику и традицију 
хорског певања. Свакако да је једна од најзначајнијих личности које су донеле 
нову свежину – Невена Ивановић. Врло брзо је етаблирала Дечији хор ДКЦБ у 
један од најактивнијих и најзначајнијих ансамбала. Дисциплина, заједништво у 
певању, раздраганост и одлична интонација одлике су овог младог ансамбла. 
Високи уметнички домети, професионализам у најпунијем смислу те речи, 
људски квалитети и дечија љубав и посвећеност говоре нам о потпуно 
оствареној мисији!”
Милорад Маринковић, композитор и диригент:
„За све године свог постојања, хор константно има успехе на домаћим и 
страним такмичењима, одржава велики број концерата сваке године, снима 
трајне аудио и видео снимке, учествује на догађајима од јавног значаја, те се 
може рећи слободно да се ради о ансамблу који има велики значај за културну 
сцену града Београда и шире и да представља сјајан пример како се негује 
квалитетан звук и проживљена интерпретација у овом медијуму.”
др Александра Паладин, музиколог и музички уредник Радио Београда 1:
„Хор ДКЦБ је реномирани дечји хорски ансамбл, који у интерпретацијама 
прати актуелне трендове на светској хорској музичкој сцени. Распевани 
гласови, уједначена звучна боја, смисао за интерпретацију музике различитих 



ДУХОВИТЕ КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
ПРЕПОРУКА ЗА ЧАСОПИС

Онлајн екскурзија / Роберт 
Такарич. – Београд : Лагуна, 2021.

Водич кроз криво одрастање 
„Онлајн екскурзија“ је доступна у 
новом издању „Лагуне“! Маштовити 
приповедач Роберт Такарич иде 
у корак са временом, у корак 
са условима ђаковања у време 
пандемије, када ништа није онако 
како то изгледа (нарочито када су у 
питању ђаци који и од најозбиљнијег 
предмета на свету умеју да направе 
урнебес)! Ако не можемо на праву 
екскурзију, ту је онлајн екскурзија, 
са идејама о прослави рођендана, 
организовању журке за другаре из 
одељења, али и бројних смицалица, 
којих се нико (пристојан) не би сетио! 
 
Ђачке шале су увек у моди, и зато од 
срца препоручујемо ову књигу.
Одломак из „Онлајн екскурзије“

жанрова, професионално понашање и уредан изглед на сцени, само су неке 
од особености овог хора, које је, са посебним смислом за рад са децом, 
обликовала диригенткиња Невена Ивановић.”
Протојереј-ставрофор Јовица Вићентијевић, старешина храма Покров 
Пресвете Богородице:
„Анђеоски гласови Хора Дечјег културног центра Београд сваког Васкрса и 
Божића улепшају нам радост празника. Заједно са нашим Покровским хором 
и диригентицом Невенам Ивановић, Литургијско појање уз дечји хор се чини 
светлијим и узвишенијим.
На многаја и благаја љета драги наши мали певачи хора ДКЦБ, сраћан јубилеј 
уз вашу драгу диригентицу!” 
Добро дошли на концерт!



Одломак из „Онлајн екскурзије“ 

Једног дана киша је падала два дана.
Али је: Једне године вирус трајао бар две (школске) године.
Све се због пандемије променило, а нарочито школа. Али ако је настава онлајн, 
зашто би се ђацима ускратило оно што толико воле? И тако се родила сјајна идеја! 
Наставница ће повести своје ученике на – онлајн екскурзију!
Да ли екрани могу да замене путовања? Да ли се због другачије врсте дружења губи 
смисао за хумор? Може ли живот да буде блесавији због пандемије него иначе?..

Бајка о бајалицама / Војислав Тодоровић. – Београд : Лагуна, 2022.

Саучесници у несташлуцима у детињству су браћа и сестре, рођаци, другови. 
Они су ту да нам чувају леђа, храбре и прате у корак, а ту су понекад и када 

батине треба попити сложно и 
заједно. У „Бајци о бајалицама“ 
упознајемо брата и сестру, Милана 
и Милицу, који на свом путу срећу 
мистериозне људе, хајдуке и баке 
са многим тајнама.
 „Ово није свет, ово 
су бајалице“, каже баба 
Синђелија изненађеној деци. 
Из пера Војислава Тодоровића 
представљамо једну топлу и 
шаљиву причу.

Одломак из „Бајке о бајалицама“

Деда одмахну главом.
 „Није он дух, он је заробљен 
у другом свету. У свету у којем 
га нико не може чути ни видети. 

Осим ретких, одабраних... Неки сељани су тврдили да су га видели, али то се 
увек узимало... са резервом...“
 „Па, наравно“, рече баба Стана, „кад су то тврдили чича Спасоје звани 
Левоноги и крива Славујка. Ко њима да поверује?“
 „Благо сиромашнима духом, јер је њихово царство небеско...“ промрмља 
деда Стојан. 



Кад си мета пубертета – само 
за дечаке / Николета Новак. – 
Чачак : Пчелица, 2018.

Кад си мета пубертета – само 
за девојчице / Николета Новак. – 
Чачак : Пчелица, 2019.

Тај страшни пубертет! У њему се 
све мења! У духовитим водичима 
кроз пубертет упознајемо се са 
проблемима и недоумицама кроз 
које пролазе дечаци и девојчице 
током одрастања. Домишљато и 
врцаво перо Николете Новак нам 
држи пажњу од корице до корице. 
Књиге (само) за девојчице и (само) 
за дечаке су препуне илустрација, 
цитата великих умова и кратких 
текстова дневничког карактера, 
у коју ће се заљубити сви 
тинејџери и... они који се сећају са 
носталгијом тог периода.
 

Одломак из „Кад си мета пубертета“ – само за девојчице

 Све ја то знам и разумем, али некад, упркос свему, желим да се 
нашминкам. Гледала сам документарац о шминкању кроз историју. Нека 
мој тата прича шта хоће, али људи су одувек волели да се шминкају. И то 
не само жене, већ и мушкарци. Какве су богате колекције средстава за негу 
лица имали древни Египћани, на пример, и људи данашњице би могли да им 
позавиде!
 Рашчистила сам са собом да је понекад у реду нашминкати се. Али сада 
следи већи проблем. Како да се успешно нашминкам, а да не личим на:
а) панду;
б) нафракану комшиницу из улаза;
в) вампирову невесту;
г) старинску лутку?



Одломак из „Кад си мета 
пубертета“ – само за дечаке

 Није да ме девојчице 
претерано занимају. Умеју да буду 
много напорне, да се праве важне, 
да дају савете и када их питаш и 
када их не питаш... Међутим, пре 
неког времена за око ми је запала 
једна девојчица из VII/5. Не знам 
како је раније нисам приметио. 
Ваљда зато што је мирна и тиха, и 
не прави хаос и буку као неке које 
би стално да су у центру пажње. 
Она је сва нежна и одмерена и 
када прича, и када се креће, а 
сигурно и када дише! Као да је из 
неког старинског филма.
 Зове се.....   хфјчхдчд
 Док нисам сазнао како 
се зове, у себи сам је прозвао 
Бела, јер ме је подсећала на ту 
Дизнијеву принцезу. 
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