


Новогодишња честитка ДКЦБ 2023.

https://www.dkcb.rs/novogodisnja-cestitka-dkcb-2023-2/

https://www.dkcb.rs/beogradska-zima-decji-novogodisnji-program-na-trgu-republike/
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Међународни конкурс „Стрип каиш“ 2022

Победници фестивала младих кореографа „Искорак“

https://www.dkcb.rs/medjunarodni-konkurs-strip-kais-2022-2/

https://www.dkcb.rs/pobednici-festivala-mladih-koreografa-iskorak-2022/

https://www.dkcb.rs/medjunarodni-konkurs-strip-kais-2022-2/
https://www.dkcb.rs/pobednici-festivala-mladih-koreografa-iskorak-2022/


Додела  награда „Златно сунце“ Мили Ђачић, одржана 
промоција ЦД диска „Пеђолино и хор ДКЦБ“

Фестивал девете уметности

https://www.dkcb.rs/zlatno-sunce-2022-i-promocija-diska-pedjolino-i-hor-dkcb-2/

https://www.dkcb.rs/pocetak-festivala-devete-umetnosti/

https://www.dkcb.rs/zlatno-sunce-2022-i-promocija-diska-pedjolino-i-hor-dkcb-2/
https://www.dkcb.rs/pocetak-festivala-devete-umetnosti/


„У складу са природом нађи своју формулу“, VII  
Еколошки фестивал науке у срадњи са Хемијско- 

прехрамбено технолошком школом

„У складу са природом нађи своју формулу“, VII  
Еколошки фестивал науке у срадњи са Хемијско- 

прехрамбено технолошком школом

О НАШИМ И ВАШИМ ЛИТЕРАРНИМ И ОСТАЛИМ 
ДРУЖЕЊИМА

https://www.dkcb.rs/u-skladu-sa-prirodom-nadji-svoju-formulu/

Кад би све силе света одлучиле да снаге одмере пишући стихове и читајући 
их на песничким сусретањима, где би нам крај био! Победницима би припао 
ловоров венац и задатак да следеће године брину о планети. Осталима се 
поверава да пишу или читају стихове и брину о деци. А најбоље од свега је 
могућност да чланови жирија буду млади и то они који успешно учествују на  
конкурсима Дечејег културног центра Београда.

 Разлог – успешни су вредни и упорни.

О свему овоме размишљао сам по читању приспелих радова на конкурс 
посвећен нашем величанственом писцу Бранку Ћопићу. Млади су уз 
много жара, воље  и талента пловили немирним таласима хумористичких 
могућности тражећи сопствени модел за „Изокренуту причу“. Доделили смо 
доста награда, а на крају, жири је закључио да је било могућности за још 
толико.

https://www.dkcb.rs/u-skladu-sa-prirodom-nadji-svoju-formulu/


 Успешних радова било је за бар још један хумористички конкурс.

Овакво размишљање довело нас је до малог присећања које је подстакло 
бројке. Наиме, конкурси ДКЦБ трају већ osam година, што је леп јубилеј. 
Млади таленти су се спремно одазивали тражећи могућност да изађу како на 
ведре стазе Бранка Ћопића или Бране Цветковића, тако и на путеве немира 
и првих заљубљивања у знак присећања на великог Мирослава Мику Антића. 
Потом, у мају, рађендан Десанке Максимовић подстицао нас је да пишемо 
о лепоти природе, дружења на ливади, речној обали или цветним шумским 
пропланцима. Све би се заокружило остварењима (не само литераним) на 
тему „Мој љубаимац“.

Питате се какве су ту горе споменуте бројке по среди?

 Да не дужимо, израчунали смо да је у протеклом времену на споменутим 
литерарним дружењима, на адресу ДКЦБ, стигло преко 35.000 песама, 
прича, поема, кратких драмских форми и осталих бескрајном дечјом маштом 
неомеђених облика стваралаштва.

Заиста леп број којим се заједнички с вама поносимо.

 Наставоте да стваралаштвом улепшавате наше животе. Уз та достигнућа 
можда ће се, једнога дана, прва реченица овог текста истински остварити.

У име жирија срдачно вас поздравља

 Слободан Станишић

Победници VIII конкурса „Изокренуте приче и песме“ 
посвећен Бранку Ћопићу представљају своје радове

Новаков Мирјана 7/7, 
 ОШ “Душан Радовић“, Ниш, 

ментор Анита Ђорђевић, похвала

Јован Роксић 2/2, 
ОШ „Ј.Ј.Змај“, Зрењанин, 

ментор Радмила Комленић, 
прво место

https://youtu.be/VdYSUQj1zfA https://youtu.be/cosMD7R3pH0

https://youtu.be/VdYSUQj1zfA
https://youtu.be/cosMD7R3pH0


Симеон Пинтир 2/1, 
ОШ „15. Октобар“, Пивнице, 

ментор Зуска Валенћик, 
треће место

Никола Бујић 3/5
ОШ „Жарко Зрењанин“, Апатин, 

ментор Габриела Кордић, 
прво место

Исидора Николић 2/1, 
ОШ „Сестре Илић“, Ваљево, 

ментор Снежана Сајић, 
прво место

Марија Вранић 5/2, 
ОШ „Драгојло Дудић“, 

Београд,ментор Снежана Лукић, 
прво место

Тара Степановић 2/3, 
ОШ „Свети Сава“, Младеновац, 

ментор Славка Аврмовић, 
 друго место

Иван Стојановић Срећковић 8/2, 
ОШ „Бранислав Нушић“, Београд, 

ментор Јадранка Бежановић 
Совиљ, друго место

https://youtu.be/bsbBoSUVlaI https://youtu.be/E7C8qkiQ1_E

https://www.youtube.com/watch?v=-
fAVEfiN8n8

https://youtu.be/fPA8FUAfU9o

https://youtu.be/vjxyST0PlAE https://youtu.be/Gpu-7DrYowg

https://youtu.be/bsbBoSUVlaI
https://youtu.be/E7C8qkiQ1_E
https://www.youtube.com/watch?v=-fAVEfiN8n8
https://www.youtube.com/watch?v=-fAVEfiN8n8
https://youtu.be/fPA8FUAfU9o
https://youtu.be/vjxyST0PlAE
https://youtu.be/Gpu-7DrYowg


Ксенија Кеча 2/3, 
ОШ „Свети Сава“, Младеновац, 

ментор Славка Аврамовић, 
треће место

Наталија Клоков ½
ОШ „Љупче Шпанац“, Бела 

Паланка, ментор Биљана Митић, 
друго место

Здравка Вукадиновић ½, 
ОШ „Љупче Шпанац“, Бела 
Паланка, ментор Биљана 

Митић,похвала

Угљеша Кркић 4/1, 
ОШ „Радојка Лакић“ ,Београд, 

ментор Снежана Алексић, 
треће место

Стефан Старчевић, 2.разред, 
ОШ „Први српски устанак“, 
Орашац, ментор Слађана 

Мрљеш, друго место

Павле Лазовић 1/3, 
ОШ „Марија Бурсаћ“, Београд, 

ментор Јелена Југовић Јовановић, 
похвала

https://youtu.be/xodcNvjiCRs https://youtube.com/shorts/jVOwPA-
Go-OU

https://youtu.be/wtRUjWxlzDU https://youtu.be/PVEstYo6JJE

https://youtu.be/YV98WMtBhow https://youtu.be/If8Ay3hgBqk

https://youtu.be/xodcNvjiCRs
https://youtube.com/shorts/jVOwPAGo-OU
https://youtu.be/wtRUjWxlzDU
https://youtu.be/PVEstYo6JJE
https://youtu.be/YV98WMtBhow
https://youtu.be/If8Ay3hgBqk


Трифун Јовић 4/2
ОШ „Дубрава“, Књажевац, ментор 

Данијела Јеленковић, 
похвала

Александра Јовић 6/2
ОШ „Бранко Радичевић“, Врање, 

ментор Јелена Милошевић 
Јованчев, прво место

Данило Ћорац 3/1, 
ОШ „Филип Вишњић“, Београд, 

ментор Миланка Берковић, 
треће место

Андреа Кнежевић 2/1, 
ОШ „Жарко Зрењанин“, Велико 
Лаоле код Петровца на Млави, 

ментор Сузана Милошевић 
Љубић, треће место

Вукашин Горчић 4/1, 
ОШ „Влада Аксентијевић“, 

Београд, ментор Гордана Илић, 
друго место

Јања Ускоковић 8/2, 
ОШ „Анто Ђедовић“, Бар, ментор 

Данијела Бољевић, 
друго место

https://youtu.be/PhFeZbMMHdY https://youtu.be/U3r3GB6o7og

https://youtu.be/svKHHCBT_U8 https://youtu.be/e0GfdU7TKFc

https://youtu.be/4EsIMkoVsK8 https://youtu.be/orEAUe0hfFw

https://youtu.be/orEAUe0hfFw
https://youtu.be/PhFeZbMMHdY
https://youtu.be/U3r3GB6o7og
https://youtu.be/svKHHCBT_U8
https://youtu.be/e0GfdU7TKFc
https://youtu.be/4EsIMkoVsK8


Петра Вујисић 5/1, 
ОШ „Павле Ровински“, Подгорица, 

Црна Гора, ментор Маја 
Ковачевић, друго место

Лазар Павловић 2.разред
Српска допунска школа у 
Словенији, ментор Јелена 
Стефановић, треће место

Петра Золотић 2/1, 
ОШ „Иво Андрић“, Београд, 

ментор Клара Ђулинчев, 
друго место

Милош Богдановић 8/б, 
ОШ „Илија Кишић“, Александрова 

обала Зеленика, Црна Гора, 
ментор Јелена Лучић треће место

Дуња Ћириловић 3.разред, 
ОШ „Свети Сава“, Сремска 

Митровица, подручно одељење 
Дивош, ментор Млађен 

Познановић, треће место

Михаела Волчкова, 
ОШ „Маршал Тито“, Улцињ, 

Црна Гора, ментори: Хидајета 
Бакаловић и Мерсиха 

Ресулбеговић, специјална 
диплома за маштовитост

https://youtu.be/qb0Uefmb7ZI https://youtu.be/6Zn5yZp9OxY

https://youtu.be/tWm2S0cEqz0 https://youtu.be/zOfxO3CRCCA

https://youtu.be/A3zs5zdPXQQ https://youtu.be/Nuv3yT8Kx74

https://youtu.be/qb0Uefmb7ZI
https://youtu.be/6Zn5yZp9OxY
https://youtu.be/tWm2S0cEqz0
https://youtu.be/zOfxO3CRCCA
https://youtu.be/A3zs5zdPXQQ
https://youtu.be/Nuv3yT8Kx74


Групни рад ученика 2.разреда 
подручно одељење Дивош, 
ОШ „Свети Сава“, Сремска 

Митровица, ментор Светлана 
Цигановић, треће место

Милош Богичевић 6/2 
ОШ „Десанка Максимовић“, Горњи 

Милановац, ментор Никола 
Арсенијевић, треће место

Урош Петровић 2/1, 
ОШ „Сестре Илић“, Ваљево, 

ментор Снежана Сајић, 
треће место

Марија Илић 4/1, 
ОШ „Радојка Лакић“, Београд, 

ментор Снежана Алексић, 
похвала

Вук Цолић 4/3, 
ОШ „З.Ј.Јовановић“, Београд, 

ментор Љиљана Милетић, 
прво место

Групни рад 1/1, 
ОШ „Краљ Петар Први“,  
Београд, учитељ Данило 

Милићев, специјална диплома за 
маштовитост

https://youtu.be/amSYKHZaTXI https://youtu.be/mfu__PNSv90

https://youtu.be/ZlU9yc4uABY https://youtu.be/Jf7GooT7g98

https://youtube.com/shorts/2cILx5yxUb8 https://youtu.be/LW5sPUG9gCs

https://youtu.be/ZlU9yc4uABY
https://youtu.be/amSYKHZaTXI
https://youtu.be/mfu__PNSv90
https://youtu.be/Jf7GooT7g98
https://youtube.com/shorts/2cILx5yxUb8
https://youtu.be/LW5sPUG9gCs


Дејан Ћебић 5.разред, 
ОШ „Јордан Ђукановић“, Варда, 

ментор Соња Костић Јаковљевић, 
треће место

Мина Радовановић 1/3
ОШ „Марија Бурсаћ“, Београд, 

ментор Јелена Југовић Јовановић, 
друго место

Данило Стаменковић, 8.разред, 
ОШ „Бранко Радичевић“, Врање, 

ментор Мелани Петровић, 
прво место

Анђелија Ђурковић 9/1, 
ОШ „Анто Ђедовић“, Бар, ментор 
Светлана Кнежевић, прво место

Катарина Радовић 7/ц, 
ОШ „Милорад Муса Бурзан“, 
Подгорица, ментор Марина 

Шестовић, треће место

Филип Аџић 6/1, 
ОШ „Светозар Марковић“, 

Краљево, треће место

https://youtu.be/ZZUSfncH_1U https://youtu.be/gk9nsr8P_Xw

https://youtube.com/shorts/WJ-JkgWP2zw https://youtu.be/eS5BMP29qaY

https://youtu.be/REj4UxTzz5E https://youtu.be/eqQRcKwdaTI

https://youtu.be/ZZUSfncH_1U
https://youtu.be/gk9nsr8P_Xw
https://youtube.com/shorts/WJ-JkgWP2zw
https://youtu.be/eS5BMP29qaY
https://youtu.be/REj4UxTzz5E
https://youtu.be/eqQRcKwdaTI


Петра Авлијаш 4/1, 
ОШ „Радојка Лакић“,Београд, 

ментор Снежана Алексић, 
треће место

Никодина Тофиловић 5.разред, 
ОШ „Јордан Ђукановић“, Варда, 

ментор Соња Костић Јаковљевић, 
друго место

Сара Симић - Изокренута 
прича_6_ОШ Војислав Илић 

Младји_Ментор Јелена Ивковић_
Друго место_кат 5 и 6 разред

Лена Гајић - изокренута 
прича_IV4_ОШ Краљ Петар ИИ 

Карађорђевић_Београд_III место

Тамара Цветковић, 5.разред, 
ОШ „Јордан Ђукановић“, Варда, 

ментор Соња Костић Јаковљевић, 
треће место

https://youtu.be/yvr97M36Zc0 https://www.youtube.com/shorts/S644aoG-
6CaE

https://www.youtube.com/watch?v=nzXW-
c2K33NE

https://www.youtube.com/watch?v=ejD-
tEz5sO8s

https://www.youtube.com/watch?v=Yl7LN-
p0xdyQ

https://youtu.be/yvr97M36Zc0
https://www.youtube.com/shorts/S644aoG6CaE
https://www.youtube.com/shorts/S644aoG6CaE
https://www.youtube.com/watch?v=nzXWc2K33NE
https://www.youtube.com/watch?v=nzXWc2K33NE
https://www.youtube.com/watch?v=ejDtEz5sO8s
https://www.youtube.com/watch?v=Yl7LNp0xdyQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yl7LNp0xdyQ


Интервјуи са животињама / 
Естер Ернандо, Марија Мањеру. – 
Београд: Лагуна, 2022.

Наши неустрашиви репортери 
лове ексклузивне приче о дивљим 
животињама да бисмо сазнали ко 
су, где живе, чиме се хране, као и 
многе друге занимљивости.

Радознали репортери:

- Ексклузивна изјава Кенгурице 
директно са атлетске стазе након 
обарања рекорда у скоку удаљ.
- Специјални интервју са чувеним 
писцем Шишмишем у његовој 
пећини поводом објављивања 
његовог романа… трилера, 
наравно.
- Детаљни интервју с Меркат, 
краљицом трачева из саване, која 
нам открива све тајне из света 
познатих…
- Необавезно ћаскање уживо 

усред протеста са Пандом, активистом против климатских промена…
Ово су само неки примери луцкастих и занимљивих интервјуа које би сваки 
мали авантуриста пожелео да уради са омиљеним дивљим животињама, 
баш као што то чине наши неуморни репортери из Зеленог гласника. Из 
њихових брижљиво одабраних питања сазнаћеш главне одлике многобројних 
животиња, као и разне занимљивости о њима.

Не заборави да прочиташ и последње странице ове књиге! Тамо те чекају 
тачни подаци о овим задивљујућим животињама које живе у џунглама, 
саванама, шумама и равницама широм света. На те дестинације не може 
стићи баш сваки репортер.

Уврнути хороскопи / Игор Коларов. – Београд: Лагуна, 2022.

Игор Коларов (1973–2017) један је од најзначајнијих домаћих писаца за децу и 
младе. 
„Уврнути хороскопи“ су књига из његове заоставштине, шаљиви хороскопи за 
школарце. 
Двадесет пет бисера кратке форме први пут су скупљени и објављени у једној 
књизи.

„Овновима непрестано расте коса, али не треба да брину, то је сасвим 
нормално... осим ако није зелена. Биковима концентрација није јача страна, 
уписаће се на курс рада на рачунару, али ће на крају научити шпански језик. 



Близанци су случајно сипали 
шампон у мамине биљке. 
Девици нешто зуји у ушима, опет 
се играла дединим слушним 
апаратом. Шкорпија је установила 
да њен чукундеда ноћу тајно 
игра игрице на компјутеру. Штета 
само што овај хороскоп пати од 
хроничне духовитости“.

Изузетна духовита кратка проза 
искусног приповедача, аутора 
култног романа „Аги и Ема“, 
идеална је за све љубитеље 
лепе дечје литературе и кратке 
форме, љубитеље хумора и Игора 
Коларова.

Био једном један страх / Јовица 
Тишма. – Београд:  Лагуна, 2022. 

Шашаве приче за нестрпљиву 
децу

У овом књижуљку сабрано је 
четрнаест шашавих прича.
Зашто шашавих?

Зато што су у њима јунаци једна 
Ђина која тражи да је измисли 
писац, једна Пегла која силно 
жели да буде нешто друго, једна 
Рупица која машта о томе да 
буде велика, један Врабац који 
је свио гнездо у брковима једног 
посластичара, једна Ружна реч, 
један Четврти спрат који је желео 
да буде први, један Петар који је 
желео да не буде обичан Петар, 
један несхваћени Гутач ватре, 



једна добра Суза, један пекар мајстор Дрема, једно Било једном једно, и једна 
необична Баба.

А зашто за нестрпљиву децу?
А каква друга деца постоје?
А на крају књиге су причице о чудним речима које се у причама могу наћи.

Сваштара / Душан Радовић. – 
Београд: Лагуна, 2019.

Песме, цртице, одломци, 
документи

ШТА САМ ТО РАДИО?
Пробијао сам лед да бих могао 
дисати. Борио се против туђе и 
своје досаде. Покушавао да се 
сетим нечег другог. Измишљао 
имена сопственим искуствима и 
сазнањима. Играо се, јер радити 
не волим. Бежао из свог малог 
и сиромашног живота. Удварао 
се другима. Грицкао, боцкао, 
крадуцкао и живуцкао.
Хтео сам да будем бољи писац, 
али нисам умео.

Уз низ бисера кратке форме и 
осврта Душана Радовића на 
свој живот и стваралаштво, сада 

имамо и ретку прилику да видимо текстове онако како су изашли из писаће 
машине, његове почетне идеје, цртежиће, приватне фотографије, непознате 
радове... Пошто први пут доноси садржај разгледница и писама које је Душан 
слао свом сину Милошу, збирка Сваштара приказује великог писца и у улози 
изванредног оца. Укратко, у овој књизи налази се све оно без чега би портрет 
Душана Радовића био непотпун.
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