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„Пр ви пут се пре да мном мо жда и не хо ти це, по ста ви ло пи та ње по сто ја-
ња дру гих, пи та ње њи хо вих жи во та и осе ћа ња, дру гар ства и ме ђу соб них 
људ ских од но са. Ви ше ни сам раз два ја ла ни раз ли ко ва ла сво је дру го ве, 
сви су би ли као ја и део оно га што се зва ло ко лек тив. У До му су ме на у чи-
ли да во лим и це ним љу де.“

(Др Гора на Чолић, аку шер: Сећа ње на Дом пио ни ра)
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РЕЧ ДИРЕК ТО РА

КОШНИЦА ПУНА РАДОВАЊА
ПРИЧА О ЈЕДНОМ ЧАРОБНОМ ДАНУ

Ја ну ар ски снег сти гао је до по ла про зо ра на згра ди Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град. Умо тан у 
све што би мо гло да ме угре је, сав пре кри вен па ху ља ма, сто јим пред ула зом и по диг ну те гла ве гле-
дам ка ко су се за бе ле ла сло ва на ви со ко по ста вље ном ве ли ком брон за ном кру гу на ком већ се дам 
де це ни ја пи ше – Дом пи о ни ра. До бро се др же пред ин ва зи јом па ху љи ца и сло ва са са да шњим име-
ном. Од јед ном, све тр че ћи, уз ра до сне по ви ке де ца ме гу ра ју, за о би ла зе и ју ре кроз вра та у сво ју оазу 
ра до сти. За њи ма ла га но иду ро ди те љи не моћ ни да их су стиг ну ка да при ђу пла тоу свог ДКЦБ-а.

А уну тра вре ло – вр ве ход ни ци од ма ли ша на, ме ша ју се зву ци хор ског  пе ва ња, ба лет ских про-
ба, чу је се чи та ње сти хо ва, фи но окре та ње грн чар ског точ ка и шу шка ње па пи ра у Ли ков ном ате-
љеу... Мла ди глум ци ло ме је зик на бр за ли ца ма, па пра сну у смех... У би бли о те ци Кра ље вић Мар ко 
и Је вро си ма му мај ка ка зу ју сти хо ве сил ној де ци ко ја се де по сто ли ца ма, сто ло ви ма, ја сту ци ма... 
Је дан до ви тљив ко, не ма му ви ше од че ти ри го ди не, на ре ђао три ен ци кло пе ди је јед ну на дру гу, па 
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на пра вио се би сто ли цу. На ве ли кој сце ни деч ји фол кло ри, уси ја ни дла но ви од апла у за, оза ре на ли-
ца по но сних ро ди те ља... По кан це ла ри ја ма јед на ка енер ги ја – спре ма се још јед на ре при за на кар ту 
ви ше на ше по зо ри шне про дук ци је и то у На род ном по зо ри шту. Раз го ва ра мо о Све то сав ској на гра ди 
и Сре тењ ском ор де ну, тра ју са стан ци у ве зи са фе сти ва лом „Деч је бе о град ско про ле ће“, па о „Да ну 
тра ди ци је“, ре но ви ра њи ма и одр жа ва њу про сто ра, пр ви до го во ри у ве зи са тра ди ци о нал ном ма ни-
фе ста ци јом „Ра дост  Евро пе“ и не дав но осно ва ним „Све срп ским деч јим са бо ром“… Ус пут се при ча-
ју и при по ве да ју до го дов шти не са  број них на сту па то ком но во го ди шњих про гра ма. На та бли ви ше 
не ма ме ста за но ва не дељ на де ша ва ња (не ко у ле ту ре че уз осмех: „Пи ши сит ни је“).

За што ћу за у век да пам тим овај оби чан рад ни дан? Чи ни ло се да ће и он про ћи са увек истом сли-
ком са ко јом од пр вог да на до ла зим и од ла зим у ову ку ћу нај ве ће ра до сти и од го вор но сти, ку ћу ко ја је 
ко шни ца у ко јој све звр ји, вр ви, ле ти, ра ду је се, кре и ра и у ко јој се не зна се где је ве ћа вре ва – у деч јим 
ра ди о ни ца ма или на шим кан це ла ри ја ма. Ево ка ко је овај оби чан ја ну ар ски рад ни дан по стао по се бан.

Це ла ша ре на Ср би ја ис тр ча ла је уз ци ку и ври ску из са ле на кра ју про гра ма. Оде ве ни у на род не но-
шње пре пла ви ли су ход ник. Са сте пе ни ца су си ла зи ли де ча ци и де вој чи це из на шег хо ра. Сто ти не ма ли-
ша на би ло је сву да око ме не. Тај тре ну так нај ви ше во лим и тру дим се да га не про пу стим. Сто јим са стра не 
и ужи вам. Од јед ном, при ђе ми де вој чи ца у је ле ку и опан чи ћи ма, под бо че на као пра ви про фе си о на лац, у 
прат њи ста ри је го спо ђе, а за њом бу љук   ша ре них фол кло ра ша: „Чи ко, и мо ја ба ка је ишла у Дом пи о ни ра“, 
ре че   по но сно по ка зу ју ћи на сво ју ба ку. Де ца по ви ка ше за њом: „И мо ја ба ка, и мој де ка, и мо ја ма ма, мој 
та та...“ Био сам за те чен њи хо вом ра до шћу и по но сом, над гор ња ва њем ко је све од њи хо вих на зо ви о дра-
слих чла но ва по ро ди це био део ове је дин стве не при че. Тад ми је по ста ло ја сно да Деч ји кул тур ни цен тар 
Бе о град за у зи ма по себ но ме сто у жи во ту свих Бе о гра ђа на, а не са мо де це, да  је део по ро дич ног на след-
ства, да се чу ва уз по жу те ле фо то гра фи је, слав ску ико ну и чи рак, да се пре да је с ко ле на на ко ле но као нај-
ве ћа по ро дич на дра го це ност. Да се у Деч јем кул тур ном цен тру Бе о град ис по ља ва  кре а тив ност, пр ви пут 
спо зна је умет нич ки из раз, охра бру је ра до зна лост,  али и да се фор ми ра си стем вред но сти, обра зу је бу ду ћа 
пу бли ка, бу ду ћи чо век. И ви ше од све га – Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град је по ро дич на ку ћа, је дин стве но 
на сле ђе сва ког од нас ко је ов де про вео део де тињ ства и то ис ку ство пре нео на по том ке.

Не ка ова мо но гра фи ја о До му пи о ни ра, да нас ДКЦБ-у, бу де ле по под се ћа ње на све што смо би ли 
и што са да је смо, али и обе ћа ње шта ће мо би ти у бу дућ но сти ка да она де вој чи ца у је ле ку и опан чи ћи-
ма бу де свом де те ту при ча ла ка ко је ње го ва пра ба ка до ла зи ла у ову исту ку ћу где га са да до во ди. Ова 
мо но гра фи ја ће, из ве сно, би ти јед на од нај дра жих књи га у би бли о те ка ма бе о град ских по ро ди ца, јер 
ис пи су је јед ну дру га чи ју исто ри ју пре сто ног срп ског гра да.

Мр Дра ган Ца ле Ма рић, про фе сор,
ди рек тор ДКЦБ
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Кад бих уме ла да пе цам, зна те шта бих ура ди ла? Се ла бих на оба лу не ке ма ле, чи сте ре-
ке, као што је ре чи ца Гра дац у Ср би ји, и пе ца ла бих. До кле? Па, све док не ухва тим злат ну 
ри би цу и док ме она не за мо ли да је пу стим. Би ла бих спрем на да је од мах пу стим у во ду ако 
ми, ка ко је ред у при ча ма те вр сте, ис пу ни јед ну же љу, не мо ра три. Злат на ри би ца би си гур-
но на то при ста ла јер би има ла по пуст, а ја бих по же ле ла да се са мо за је дан дан и на јед ну 
ноћ вра тим у де тињ ство. За што? За то што је де тињ ство свет у ко јем су де ца, а не од ра сли, 
го спо да ри, иако де ци тај од нос обич но из гле да дру га чи је. Од ра сли има ју пра во да што шта 
од ре ђу ју и на ре ђу ју де ци, то је тач но. Али вр ло ма ло је од ра слих ко ји сме ју и уме ју да уђу у 
деч ји свет, ко ји има ју кључ од ча роб них врат ни ца тог све та. Нај че шће га има ју пе сни ци као 
што су на ши Јо ван Јо ва но вић Змај или Ду шко Ра до вић или Де сан ка Мак си мо вић. Има ју га 
и при по ве да чи и ро ма но пи сци, и сли ка ри, и му зи ча ри, и глум ци, и цр та чи цр та них фил мо-
ва, и ре ди те љи. Има ју га сви ко ји ни су за бо ра ви ли шта су све осе ћа ли и шта су све ра ди ли 
кад су би ли де ца и ко ји су спрем ни да ослу шку ју шта им то де те, са чу ва но у ду би на ма њи-
хо вог пам ће ња, ша пу ће. А оно ша пу ће да се де ца нај бо ље осе ћа ју кад су окру же на љу ба вљу, 
то пли ном и по што ва њем: он да она мо гу да се пре пу сте игри као ра ду и ра ду као игри. Он да 
их игра во ди у свет пу сто ло ви на ко ји је, као и свет бај ки, пун нео че ки ва них опа сно сти али 
и пред о се ћа них по бе да оних што су хра бри, по ште ни и пра вед ни. Као и не ка да шњи, и да-
на шњи свет скри ва опа сно сти за ко је се тре ба при пре ми ти. Не ка да је, као у на шој на род ној 
при чи „Баш Че лик“ нај мла ђи ца ре вић био то ли ко хра бар да је, у мр клој но ћи, јед ним по те-
зом ма ча, исе као све три гла ве стра шној во де ној тро гла вој ажда ји. Да нас је де вој чи ци и де-
ча ку по треб но да ду го ку ју хра брост и сна гу у се би да би мо гли да по бе де мно го гла ве опа-
сно сти што се, лу ка во, пре тва ра ју у ле пе и при ма мљи ве, за бав не по ја ве. Пре по знај те их, као 
цвр чак у „Пи но ки ју“. Не ве руј те им. Опа сни је су од сто гла вих ажда ја и не по зна тим моћ ним 
оруж јем опре мље них ван зе ма ља ца. Цр тај те, пе вај те, играј те се, пи ши те и олов ком и ком-
пју те ром, до пи суј те се имеј лом, над ме ћи те се лоп том у ко шар ци или фуд ба лу. Или у те ни су. 
Пли вај те и тр чи те. Сва ко га да на, чак и он да кад сте ту жни, ухва ти те онај тра чак ра до сти ко-
ји вас че ка у игри: тај тра чак је пу те љак ко ји во ди у оне про сто ре све тло сти и ра до сти ко ји 
по сто је са мо у де тињ ству.

(Увод ни текст Све тла не Вел мар-Јан ко вић за ка та лог 

ли ков ног кон кур са „Ра до ст Евро пе“ 1999. го ди не)
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Поче ци

Како расте памет
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Два на ест го ди на пре не го што је на стао овај текст 
(1952), Са вез дру шта ва за вас пи та ње и ста ра ње о де ци 
осно вао је Дом пи о ни ра Бе о гра да. Он ће под овим име-
ном по сто ја ти све до 1990. го ди не ка да ће до би ти на-
зив Деч ји кул тур но-обра зов ни цен тар Бе о град. При ли-
ком про сла ве де се то го ди шњи це До ма, у књи жи ци ко ја 
је иза шла тим по во дом, на пи са но је не ко ли ко ре че ни-
ца о раз ло гу ње го вог ства ра ња и по сто ја ња. Па жљи ви 
чи та лац ту уоча ва не ко ли ко кључ них пој мо ва, као што 
су: сло бод но вре ме, све стра не лич но сти, ства ра ње дру-
штве но ко ри сних чла но ва за јед ни це. У тим ка те го ри ја-
ма ле же мо ти ви на стан ка ин сти ту ци је ко ја ове го ди не 
сла ви 70 го ди на по сто ја ња.

Иако нас де ли ве ли ко ра сто ја ње од ње них по че та-
ка, ште дљи во сро че не ре чи по во дом ње ног осни ва ња 
под јед на ко и да нас под сти чу на раз ми шља ње о сми слу 

ње ног по сто ја ња, као и у вре ме ње ног на стан ка. Ка ко-
год ока рак те ри са ли сло бод но вре ме, то јест оно што се 
из јед на ча ва са „сми сле но шћу бес ко ри сног за жи вот“, 
ње го вим схва та њем као „ослу шки ва ња се бе“ или као 
„осло бо ђе њем де ла за јед ни це од оба вља ња ру тин ског 
ра да“ или „мо гућ но шћу ства ра ња“, по кре тач у овом 
слу ча ју би ла је и оста ла бри га о де ци. Би ло да по ђе мо 
од уче ња марк си стич ких или гра ђан ских те о ре ти ча ра, 
под јед на ко уви ђа мо да су ова схва та ња за јед нич ка и јед-
ни ма и дру ги ма у тврд њи да је сло бод но вре ме осно ва 
кул ту ре. С пра вом оче ку ју ћи да ће се „ор га ни зо ва но, 
си сте мат ским и стал ним на сто ја њем про на ћи нај це-
лис ход ни ји об ли ци ра да са де цом“ и она „оку пи ти на 
ко лек тив ним за да ци ма“, те иза ћи из До ма као све стра-
не и дру штве но ко ри сне лич но сти, у Са ве зу дру шта ва 
за вас пи та ва ње и ста ра ње о де ци и Са ве зу пи о ни ра те 

„У стаклу, препун тек урамљених слика, улаз у зграду број девет на почетку Кнез Михаилове улице  
не привлачи пажњу пролазника. Али, тај улаз има и једну своју малу загонетку.

Од првих јутарњих часова туда пролази велики број дечака и девојчица. Тако је и после подне, све док ноћ 
не овлада градом. Шта то привлачи малишане баш у ову зграду? На улазу нема натписа који би могао да објасни 
њихов свакодневни „поход”. Тек када се попну на први спрат и прекораче праг врата, све постаје јасније. Изнад 
њих пише неупадљивим словима Дом пионира Београда. 

Кад овде стигну, деца се осећају као код своје куће. Јер, иако је Дом у скученим просторијама, некадашњем 
комфорном петособном стану, живот и рад су тако организовани да задовољавају машту и радозналост сваког 
детета. И оних најмањих, првака, али и старијих основаца...”

(М. Сте фа но вић, „По ли ти ка“, 19. 2. 1964.)



18

1 2 4

3



19

1.  Бранко Пешић, градоначелник 
Београда са директорком Драгицом 
Симин (друга слева) отвара 
Дом пионира 21. априла 1968. 

2.  Стеван Шамшаловић, пионирски 
инструктор, код Тита

3.  Диплома издата Душану Глушцу поводом 
десетогодишњице рада Дома пионира

4.  Буда Нешић (стоји) и Драган Никитовић 
(седи у средини лево) као гости 
на једној пионирској трибини

5.  Стеван Шамшаловић, Га ра Гу дељ 
и Ра до мир Га јић, пр ви управ ник 
До ма пи о ни ра

6.  Милорад Црепуља, педагог за друштвено 
забавни живот пионира, представља 
најбоље пионире у Црвеној сали

7.  Дајана Дизни, ћерка чувеног Волта 
Дизнија у посети Дому пионира 
почетком седамдесетих
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1952. го ди не ми сли ли су на мла де, њи хо ве по тре бе и 
бу дућ ност. А те по тре бе су се он да, као и да нас, по сле 
мно го вре ме на и ве ли ких про ме на, од но си ле на огром-
не деч је по тен ци ја ле и њи хо во пра вил но усме ра ва ње. 
За то се од са мог по чет ка ишло за раз ви ја њем кре а тив-
но сти, дру же љу би во сти и ху ма но сти пу тем раз ли чи-
тих ви до ва умет нич ког ства ра ла штва, игре и са зна ва-
ња но вих вред но сти, те упо зна ва ња са де цом, љу ди ма 
и кул ту ра ма. У по чет ку је, на рав но, овај рад че сто но-
сио и иде о ло шка обе леж ја, али она, за хва љу ју ћи ра ду 
уред ни ка и на став ни ка, ни су по ни шта ва ла деч ју ра дост 
и за до вољ ство због уче шћа у ма лим и ве ли ким про гра-
ми ма, на при ред ба ма и ма ни фе ста ци ја ма. О овом ве се-
лом за јед нич ком пу ту ка са мо о ства ри ва њу и да нас са 
за до вољ ством све до че по ла зни ци сту ди ја, ра ди о ни ца, 
ле то ва ња, зи мо ва ња, по хо да и из ле та. Са ни шта ма њим 
ен ту зи ја змом се ћа ју га се и њи хо ви ин струк то ри, пре-
да ва чи и вас пи та чи и сви ко ји су сво јим за ла га њем уче-
ство ва ли у овој ве ли кој пу сто ло ви ни.

У До му пи о ни ра (Деч јем кул тур ном цен тру Бе о-
град) ква ли тет је увек био од пр во ра зред ног зна ча ја. У 
ње му се 70 го ди на во ди ра чу на да оно што се пред у зи-
ма бу де пр во ра зред но, по чев ши од из бо ра љу ди за ду-
же них за рад са де цом и од ра сли ма до ре зул та та ко ји 
се по сти жу. Због то га до ма ћи и ме ђу на род ни ус пе си и 
на гра де не из о ста ју. То при род но про ис хо ди из тру да 
ко ји се ула же. За то се они те шко мо гу по бро ја ти. Сва-
ки од сту ди ја, ате љеа и цен та ра у окви ру ку ће, у то ку 
се дам де це ни ја ра да, при мио је број на при зна ња, као 
и њи хо ви по ла зни ци.

Пр ви управ ник До ма пи о ни ра био је Ра до мир Га-
јић, ха ри зма тич ни, уне ко ли ко кон тро верз ни Друг Га ја. 
Овај за љу бље ник у рад са де цом био је све при су тан, за-

ду жен за го то во све што се у До му де ша ва ло. Лич но је 
во дио ра ди о ни цу за кре а тив ну драм ску игру. Ње го ви 
ауто ри тет и по пу лар ност би ли су из у зет ни. Га ра Гу дељ 
би ла је ње гов успе шан ду го го ди шњи са рад ник и за ме-
ник. По себ на Га ји ће ва уло га ле жа ла је и у осми шља-
ва њу ле то ва ња и зи мо ва ња по ла зни ка До ма пи о ни ра. 
Нај и стак ну ти ји је био екс пе ри мент ати пич ног ле то-
ва ња де це на не на ста ње ном остр ву Ја кљан на Ја дра ну, 
ко ји је по кон цеп ци ји од сту пао од оста лих, стан дард-
них ле то ва ња.

Го ди не 1968. Дом пи о ни ра до би ја но ву, ве ле леп ну 
згра ду у ко јој се на ла зи и да нас – у Та ков ској 8. За по-
тре бе де це Бе о гра да њу је про јек то вао ар хи тек та Иван 
Ан тић. Од та да се про гра ми не сме та но од ви ја ју у ве ли-
ком про сто ру у ко ме има ме ста за све об ли ке ра да са 
де цом, укљу чу ју ћи и Ве ли ку са лу са 500 ме ста. Пр ва 
ве ли ка об но ва овог пре по зна тљи вог зда ња, ушу шка-
ног из ме ђу на ци о нал ног јав ног сер ви са и Ма лог по-
зо ри шта „Ду шко Ра до вић“, у пот пу но сти је окон ча на 
2017. го ди не. 

Дом пи о ни ра (Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град) по 
ини ци ја ти ва ма, оби му и ква ли те ту ра да са де цом из два-
ја се од све га што је ика да при ре ђи ва но за нај мла ђе у 
Ср би ји. За то је да нас те шко пред ста ви ти ову уста но ву, 
ко ја са ду гом тра ди ци јом и озбиљ ним ре зул та ти ма, код 
нас не ма прем ца. Мно ги до мо ви кул ту ре бив ше Ју го-
сла ви је и да на шње Ср би је, ко ји су по сти гли зна чај не 
ре зул та те у ра ду, не мо гу се упо ре ди ти са овом уста-
но вом. Број ни ле пи и ко ри сни про гра ми, ко ји се дру-
где пред у зи ма ју ис хо ди ште су има ли упра во у ра ду ове 
ин сти ту ци је. Мно штво про гра ма, кви зо ва, так ми че ња, 
смо три и кул тур них де ша ва ња зду шно је при хва ће но и 
ор га ни зо ва но на кон што су нај пре из ве де ни упра во у 
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До му пи о ни ра. Ова уста но ва би ла је под стре кач и сте-
ци ште до брих за ми сли и иде ја ко је су у то ку 70 го ди на 
спро во ди ли обра зо ва ни и, пре све га, по све ће ни уред-
ни ци про гра ма и пе да го зи у са рад њи са нај бо љим умет-

ни ци ма и нај ве ћим струч ња ци ма на ше зе мље. Нај зад, 
углед ку ће и зна чај ма ни фе ста ци ја ко је се ор га ни зу ју 
нај бо ље све до че о то ме шта она зна чи ге не ра ци ја ма де-
це и од ра слих.

Управници и директори Дома пионира Београда – Дечјег културног центра Београд

Радомир Гајић (1952 – 1968), управник

Драгица Симин  (1968 – 1980), директор 

Златица Настић  (1980 – 1984), директор 

Будимир Нешић  (1984), в.д. директора 

Сретко Новаковић  (1984 – 1989), директор 

Светлана Хусовић  (1989 – 1994), директор 

Аница Поповић  (1995 – 2000), директор 

Лидија Вукићевић  (2000), директор 

Биљана Илић Јовановић  (2000 – 2002), директор 

Снежана Анђелковић (2002 – 2006), директор 

Снежана Станковић  (2006 – 2010), директор 

Оливера Јежина  (2010 – 2014), директор 

Драган Марић  (2014 – ), директор

У години када смо ми отворили врата

Почела владавина краљице Елизабете Друге

Основана Европска заједница за угаљ и челик

Објављен роман Ернеста Хемингвеја  
„Старац и море“

„Мишоловка“ Агате Кристи први пут изведена  
у позоришту у Лондону

Наша кућа кроз време

од 1952. до 1990. године  
Дом пионира Београда

од 1990. до 1995. године 
Дечји културно-образовни центар Београд 

од 1995. године 
Дечји културни центар Београд

(од 1980. до 1995. 
Дом пионира био је једна целина  
са Пионирским градом)
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Музич ко-сцен ски про гра ми

Како расту песма, игра, прича
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„Су сре ти че тврт ком“

Јед на од пр вих ве ли ких ма ни фе ста-
ци ја ко је је при ре ђи вао Дом пи о ни ра уз 
по др шку Град ског са ве за дру шта ва за бри-
гу и ста ра ње о де ци Бе о гра да, Са ве та за 
кул ту ру гра да, Ра дио Бе о гра да и упра ве 
До ма син ди ка та, би ли су „Су сре ти че тврт-
ком“. Ове ве о ма за ни мљи ве, ра зно вр сне 
при ред бе, до та да не ви ђе них раз ме ра, би-
ле су ве ли ка но ви на и ра дост за нај мла-
ђе. Оне су пру жи ле де ци при ли ку да ви де 
по зна те дру штве не, јав не и кул тур не рад ни ке и да раз-
го ва ра ју са њи ма о све му што их ин те ре су је. Пре ма ре-
чи ма но ви нар ке Ол ге Нов ко вић, ко ја је за бе ле жи ла пр-
ве мо мен те ове ма ни фе ста ци је, „то ни је ни по зо ри ште, 
ни ре ви ја, ни кул тур но-умет нич ка при ред ба у уоби ча је-
ном сми слу те ре чи, већ, у ства ри, јед на вр ста ма ње-ви-
ше атрак тив них усме них но ви на. Сва ки су срет је у из-
ве сном сми слу не по но вљи ва пре ми је ра, а ак ту ел ност 
про гра ма о ко ме се на ро чи то во ди ра чу на, пред ста вља 
по себ ну при влач ност за де цу“.

Лист „Бор ба“ 1. ок то бра 1958. го ди не на ја вио је 
по че так ових „Су сре та“, а два да на ка сни је из ве стио 
је о њи хо вом успе ху. Текст „Пр ви су срет че тврт ком је 
ус пео“ у увод ном па су су оба ве шта ва: „Ју че је одр жа на 
у пре пу ној дво ра ни До ма син ди ка та ве ли ка при ред ба 
’Ис пу ња ва мо ва ше же ље’, пр ва из стал не се ри је при-
ре да ба за де цу че тврт ком.“ Про гра му је при су ство ва-
ло две хи ља де ма ли ша на. Они су же ле ли да ви де и чу ју 

Бран ка Ћо пи ћа и Де сан ку Мак си мо вић 
и то им се оства ри ло. Мо гли су и да их 
пи та ју шта по же ле и да ужи ва ју у њи хо-
вим ша ла ма и пе смамa. Де сан ки Мак си-
мо вић та да је пре да та и по ве ља за жи вот-
но де ло „за све оно што је до сад на пи са ла 
и учи ни ла за де цу“. У за бав ном про гра му 
уче ство ва ли су ко ми ча ри Ми лан Ср доч 
и Љу ба Ди дић са лут ком Ћи ром, ба лет-
ски умет ни ци Ми ра Са њи на и Гра ди мир 

Ха џи слав ко вић, ор ке стар и деч ји хор Ра дио Бе о гра да, 
као и Ло ла Но ва ко вић и Ду шан Јак шић, нај по пу лар ни-
ји пе ва чи за бав не му зи ке тог вре ме на. Драм ска умет-
ни ца Ми ра Сту пи ца због пре ми је ре у Ју го сло вен ском 
драм ском по зо ри шту ни је на сту пи ла, а де ца су јој по-
же ле ла мно го успе ха.

Ка да се ова при ред ба уста ли ла, је дан од ње них идеј-
них тво ра ца, Ми ро љуб Јев то вић, књи жев ник и уред ник 
Деч јег про гра ма Ра дио Бе о гра да, дао је ин тер вју за ча-
со пис „Пи о нир“ и ис при чао ка ко је до шло до ове иде је:

„Ка да сам јед ном во дио раз го вор ка ко да обо га ти-
мо кул тур ни жи вот де це, се тио сам се јед не ан ке те у ко-
јој се на ла зи ло и пи та ње ‘Шта је нај жа ло сни је на све-
ту?’ Ја сам без дво у мље ња од го во рио: ‘Де те ко је уз ди ше 
од до са де.’ До та да ни ко ни је мо гао ни раз ми шља ти да 
би де ца мо гла ре дов но ко ри сти ти див ну дво ра ну До ма 
син ди ка та. Она је, до пре шест ме се ци би ла, из гле да, на-
ме ње на са мо од ра сли ма. Бла го да ре ћи по мо ћи Са ве та 
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1.  Светлана Хусовић, Драган Лаковић, 
Донка Шпичек, Момчило – Ћира Животић 
и лутка Четвртко

2.  „Су сре ти че тврт ком“ – Вања Стојковић 
и Миња Субота

3.  Водитељ Дејан Ђуровић и Драган Николић 
у улози Дон Кихота

4.  Арсен Дедић пева на једном од „Сусрета“

5.  Дејан Ђуровић и глумица 
Станислава Пешић

4

5
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за кул ту ру гра да, Дру штва за бри гу о де ци и Ра дио Бе-
о гра да ‘Су сре ти’ су по че ли да се одр жа ва ју ре дов но.“

Ре пер то ар „Су сре та че тврт ком“ био је ве о ма ра-
зно лик. Вре ме ном су на ста ла два ти па про гра ма – 
„ша ре ни“ и те мат ски. „Ша ре ни“ су са др жа ли тач ке 
са ста вља не од ак ту ел них до га ђа ја и лич но сти. Овај 
мо за ич ки про грам са др жао је ин тер вјуе са по зна тим 
лич но сти ма, ве сти, кра ће умет нич ке и сцен ске тач-
ке, спорт ске ег зи би ци је, по пу лар не пе сме, но ве крат-
ке фил мо ве. Те мат ски про гра ми би ли су по све ће ни 
од ре ђе ним те ма ма ко ји ма се обе ле жа ва не ка зна чај-
ни ја по ја ва, до га ђај или пра зник. Про гра ми су би ли 
за сно ва ни и на те ма ма деч је ли те ра ту ре, исто ри је, ге-
о гра фи је, на у ке, тех ни ке, спор та и слич но. Ка сни је се 
пре шло и на ком би но ва не про гра ме, „нај по год ни је да 
се по стиг не ак ту ел ност, са вре ме ност, атрак тив ност и 
до бар ква ли тет“.

Пр ви ро ђен дан „Су сре та“ обе ле жен је 18. сеп тем-
бра 1959. „Бор ба“ је из ве сти ла и о овом до га ђа ју: „Ве-
ли ку ро ђен дан ску тор ту, уз бу ран апла уз де це, уне ло је 
пет ку ва ра. Пр ву ро ђен дан ску све ћу упа лио је по зна ти 
ко ми чар Са вре ме ног по зо ри шта Ми ћа Та тић, а уга си ло 
ју је, уз смех, две хи ља де ма ли ша на.

Од мах иза то га на по зор ни цу је сти гао пр ви ро ђен-
дан ски по клон – огро ман па кет. Он је са мно го на по ра 
до гу ран на ко ли ци ма. Кад је огром на цр ве на ма шна раз-
ве за на из па ке та је иза шао До ме ни ко Мо ду њо ко ји је от-
пе вао по пу лар ну пе сму ’Ћао, ћао бам би на’. Де ча ци и де-
вој чи це по здра ви ли су из во ђе ње ове пе сме...“

Де сет го ди на ка сни је „Но во сти“ ће об ја ви ти да је у 
том пе ри о ду одр жа но пет сто ти на „Су сре та“ ко ји ма је 
при су ство ва ло 900.000 пи о ни ра. У њи ма је уче ство ва-
ло око 1.300 кул тур них и јав них рад ни ка. Од глу ма ца, 

пе ва ча на род не, за бав не и кла сич не му зи ке, сви ра ча на 
ра зним ин стру мен ти ма и хо ро ва (по пут Деч јег хо ра Ра-
дио Бе о гра да, хо ра беч ких и швед ских де ча ка, бу гар ских 
и ру мун ских хо ро ва, хо ра ЈНА...), до раз ли чи тих кул тур-
но-умет нич ких дру шта ва и ор ке ста ра. И чла но ви По зо-
ри шта „Бо шко Бу ха“ би ли су стал но при сут ни на сце ни 
До ма син ди ка та. На род но по зо ри ште сла ло је ба ле ри не и 
опер ске пе ва че. Глум цу и пе ва чу Дра га ну Ла ко ви ћу, ко-
ји је пе вао хим ну „Су сре та“ и био стал ни гост, ре дак ци-
ја „Су сре ти“ је, у са рад њи са „Ди ско сом“, из да ла пло чу 
по пу лар них деч јих пе са ма Алек сан дра Ко ра ћа. Зна ча јан 
до при нос овој ма ни фе ста ци ји да ли су и по пу лар ни пи-
сци и на уч ни ци (по пут со вјет ског на уч ни ка Вла ди ми ра 
Ива но ви ча Си фо ро ва).

Де ца су гле да ла и по пу лар не игра не, ду го ме тра жне 
и цр та не фил мо ве, упо зна ва ла су се са ра зним ис тра-
жи ва чи ма, пу то пи сци ма, на уч ни ци ма, спор ти сти ма, 
умет ни ци ма, про на ла за чи ма, дру штве но-по ли тич ким 
рад ни ци ма то га до ба и мно гим дру гим лич но сти ма и 
про фе си ја ма. Ка да је отво ре на но ва згра да До ма пи о-
ни ра, при ред бе су  по че ле да се одр жа ва ју у ње ној Ве-
ли кој са ли. За Дан мла до сти „Су сре ти“ су одр жа ва ни и 
на ста ди о ну „Та шмај дан“. У та квим при ли ка ма атрак-
ци ја ма би при су ство ва ло и до 8.000 де це. На 125. „Су-
сре ту“ одр жа на је тр ка тро ти не ти ма. По бед ник је до био 
ли ли хип преч ни ка по ла ме тра, ко ји је так ми чар је два ус-
пео да по диг не. У хо ру је пе ва ло хи ља ду де ча ка и де вој-
чи ца. Сви ра ли су Пр во бе о град ско дру штво „Хар мо ни-
ка“ и ор ке стар хар мо ни ка Учи тељ ске шко ле. Уче сни ке 
су за ба вља ли глу мац Ми ја Алек сић и акро ба та Дра го-
љуб Алек сић.

Уз Су сре те се сла ви ла и Но ва го ди на. При ме ра ра-
ди, 1965. го ди не про грам се звао „Бо је и бо ји це“ и био 
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је по све ћен при ча ма у свим бо ја ма. Њих су при ча ли и 
пе ва ли Па ја Мин чић, Љу би ша Ба чић, Ло ла Но ва ко вић, 
Де јан Ђу ро вић, Пре драг Ла ко вић, Ста ни сла ва Пе шић, 
Ми ћа То мић, по ла зни ци Ба лет ске шко ле „Лу јо Да ви чо“ 
и дру ги. По сто јао је и из бор за нај леп шу играч ку. Исте 
го ди не кре нуо је и но во го ди шњи трам вај ко јим се мо-
гао оби ла зи ти град уз ра зно вр сне про гра ме ко ји су се 
одр жа ва ли у ње му.

Уче сни ци „Су сре та“ ужи ва ли су у за ми шље ним и 
ствар ним пу то ва њи ма. У ок то бру 1959. из До ма син ди-
ка та кре ну ла је на пут Ја дран ским мо рем „бе ла ла ђа“. И 
ово за ми шље но пу то ва ње би ло је пу но ша ле и ве се ља. 
„Су сре ти“ су се одр жа ва ли и по шко ла ма, као и на бе о-
град ском аеро дро му, а ствар но су от пу то ва ли и у Ши-
бе ник, 1967. го ди не, на Ју го сло вен ски фе сти вал де те та.

О њи хо вој по пу лар но сти го во ри и чи ње ни ца да је 
сту дент ма шин ске тех ни ке Бран ко Дроб ња ко вић кон-
стру и сао елек трич ног ро бо та ко ме је дао име „Че тврт ко“ 
Ро бо та су на пра ви ли чла но ви Ака дем ског елек тро ма-
шин ског клу ба Бе о град а ње гов на ступ у До му син ди-
ка та за бе ле жи ла је та да шња штам па. 

Сва ки „Су срет“ сни мао је Ра дио Бе о град, уво де ћи 
но ву, два де се то ми нут ну еми си ју за де цу, че тврт ком у 
13.30 ча со ва. На тај на чин и они ко ји ни су има ли при-
ли ке да им при су ству ју мо гли су да осе те део њи хо ве 
ат мос фе ре.

За успе хе по стиг ну те у деч јој кул ту ри „Су сре ти че-
тврт ком“ на гра ђе ни су 1966. го ди не ста ту е том „Ку рир 
Јо ви ца“ и нов ча ном на гра дом.

ХИМ НА „СУ СРЕ ТИ ЧЕ ТВРТ КОМ“

Ни не де љом 
ни су бо том 
ни сре дом 
ни пет ком 
по не дељ ком ни утор ком, не, не, не! 
че тврт ком са мо,
че тврт ком са мо 
мо же мо да се упо зна мо:
цео свет и ја, 
цео свет и ја!
Сре шћу ва тро га сца и опа љен му брк
и сре шћу ма ра тон ца што сил но во ли трк, 
и сре шћу ба ле ри ну што ко рак има лак.
И лов ца, мо ре плов ца и пе сни ка чак.

Сре шћу фуд ба ле ра што стра шан има шут, 
и укро ће ног ла ва, па не ће би ти љут,
и ве се лог клов на што раз го ни нам плач, 
и глум ца и ле ка ра, и ви те за мач.

Ни не де љом 
ни су бо том
ни сре дом, ни пет ком 
по не дељ ком ни утор ком, не, не, не! 
че тврт ком са мо
мо же мо да се 
упо зна мо: 
цео свет и ја, 
цео свет и ја!

 Дра ган Лу кић
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ЦР ТИ ЦА „ПО ЛИ ТИ КЕ“

Ми лен ко Ма тиц ки:

ЧЕ ТВРТ КОМ НА КА ФИ ЦУ

Ло ла Но ва ко вић има де сет го ди на. Ја сам ви део Ло-
лу од де сет го ди на. Ви де ло ју је нас две хи ља де.

И Ду ша на Јак ши ћа од де вет го ди на. И Ду ша на Јак-
ши ћа, оног пра вог.

Ви де ли смо и све оста ле му зич ке гла ва ре. И глу мач-
ке. Ви де ли смо, на при мер, и Ми ру Сту пи цу. Две Ми ре 
Сту пи це. Ка ко то – две Ми ре Сту пи це? Ле по. По ја ви-
ле се чак и две Би сер ке Цве јић. Чак смо и раз го ва ра ли 
са јед ном. Оном од осам го ди на. Да ла нам је ин тер вју:

„Та ту ви ше во лим од ма ме. Све де вој чи це ви ше во ле 
та ту од ма ме. Син Бран ка Пле ше ви ше во ли та ту.“ Да ље 
смо ви де ли чуд не ства ри.

Ма ли Ду шан Јак шић пе ва на по зор ни ци. Ве ли ки Ду-
шан Јак шић сто ји иза за ве се. Као да има епи зод ну уло-
гу. По ка жи шта знаш. Де цо, по ка жи те шта зна те. Сва-
ког че тврт ка по под не де ца по ка зу ју у До му син ди ка та 
шта зна ју.

По ја ви ла се ви жља ста де вој чи ца. Ги зе ла. Пла во о ка.
Пе ва она: „Ча-ча-ча...“
„Уааааа! Уаааа, Ло ла!“, зви жда ло је 2.000 ма ли ша на.
Јед на ма ла ста ла је да ре ци ту је... Ко са јој цр на а из 

обр ва се ва ју вар ни це.

„Је сте, је сте, зо ве се Ми ра Сту пи ца.“, убе ђу ју ме не-
ки из пу бли ке си са ју ћи пр сте.

А Ми ра Сту пи ца се ди у пр вом ре ду.
„Шта ка же те? “, пи та мо Ми ру Сту пи цу. Ону пра ву.
„Сви смо ми де ца.“ , од го ва ра нам она. Прет ход ног 

пу та ни је мо гла да до ђе.
„Има пре ми је ру“, об ја снио је кон фе ран си је ма ли-

ша ни ма.
Ма ли ша ни из ва ди ли пал че ве из џе по ва. По ди гли их 

увис па их др жа ли. Две хи ља де пал че ва – да Ми ра Сту-
пи ца не до би је тре му. Бла го Ми ри Сту пи ци.

„Тре ба гим на сти ке.“, ра че нам Бран ко Пле ша.
„За то сте ту, на овој при ред би?“  пи та мо га. Али не, 

не до ста ју и гим на стич ке тач ке...
Кли ма мо гла вом с раз у ме ва њем.
Он да, две хи ља де ма ли ша на пе ва ју у је дан глас. Пе-

ва ју: „Та та, ку пи ми ауто“.
То је, уоста лом, је ди но што је фа ли ло при ред би. Ко 

све та мо ни је био. Три де сет шест хи ља да зви жду ка. Осам 
сто ти на: „Аааа“.

Пет на ест хи ља да ва ри јан ти сме ха. Бро ја ли смо. Да 
не ре ђа мо. Са мо, де си ла се ма ла не зго да. Згод на не зго да. 
Две ма ле пред До мом син ди ка та уда ри ле у плач.

Ми ли ци о нар по слу жбе ној ду жно сти пре ки нуо смех 
и увео их у са лу.

Сви су се окре ну ли. Це ла се са ла окре ну ла.
„За што пла че те?“, за пи та ли их.
„Ех, за што...“, шмрк та ле су: „Ма ма и та та нам узе-

ли кар те, а нас оста ви ли код ку ће. ту су не где, у са ли...“
По гле да смо уна о ко ло.
Ви де смо да је ви ше ба ки но де вој чи ца. Ви ше де ки 

но де ча ка.
Још са мо цр на ка фи ца.
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„Сва ки ’Су срет’ је не по но вљив. Ове пре ми је ре се не по на вља ју. Пр-
во – због то га што су ску пе, а за тим што де ца тра же увек не што но во. 
Али баш због то га ове при ред бе има ју мо жда још ве ћу вред ност – оста-
ју у се ћа њу де це, жи ви су сре ти, не за бо рав ни до жи вља ји. А у то ку јед не 
школ ске го ди не ви ше од 70.000 де це при су ству је ’Су сре ти ма’.

Не ма по зна ти јег кул тур ног или јав ног рад ни ка Бе о гра да ко ји ни је 
го сто вао у ’Су сре ти ма че тврт ком’. Стра ни го сти – та ко ђе. По ред ко смо-
на у та Ти то ва, де цу су са сце не по здра ви ли и ’Марк Твен’, ’Жил Верн’, 
лут ка Аћим, Пе пе љу га, ма ђи о ни ча ри... На ’Су сре ти ма’ се пу то ва ло у 
Ин до не зи ју, Афри ку, са се ле ни ти ма на Ме сец...“

(Ин тер вју са Дон ком Шпи чек Ни ко лић,

уред ни цом „Су сре та“ да том 16. 3. 1967. го ди не)

 Дон ка Шпи чек
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ДОМ ПИОНИРА 1952–2017 ДКЦБ

Ре дак ци ја „Су сре ти“ ор га ни зо ва ла је све про гра-
ме ко ла жног ти па ко ји су се одр жа ва ли у Ве ли кој са ли 
До ма пи о ни ра („Филм ска па ра да“, „Ке кец“ и дру ги). 
Њих су при пре ма ли и дру ги сту ди ји и ате љеи. Ве ли ки 
до при нос ра ду До ма пи о ни ра у окви ру ре дак ци је „Су-
сре ти“ уз Дон ку Шпи чек да ли су и ка сни ји глав ни и 
од го вор ни уред ни ци Ани ца По по вић и Све тла на Гра-
ди нац, као и ор га ни за тор Дра шко Ко стић. Њи хо вa ма-
што ви тост, кре а тив ност и ор га ни за ци о не спо соб но сти 
ре зул ти ра ли су број ним успе шним про гра ми ма. У то 
вре ме „Су сре ти че тврт ком“ из ра сли су у су сре те су бо-
том. Ре дак ци ја „Су сре ти“ пр ва је ор га ни зо ва ла еко ло-
шке про гра ме за де цу и про гра ме о Све том Са ви. Ани-
ца По по вић при пре ми ла је се ри ју о Ву ку Ка ра џи ћу на 
раз ли чи те те ме ко је је во дио глу мац Го ран Сул та но вић. 
У њој су уче ство ва ли љу ди раз ли чи тих про фи ла. И сце-
на рио ве ли ке при ред бе у две сто тој го ди ни ро ђе ња Ву ка 
био је по све ћен том ју би ле ју. 

Зна ча јан до при нос ре дак ци ји „Су сре ти“ да ла је и 
Зо ри ца Си мо вић, дра ма тург и уред ник сцен ских про-
гра ма у До му пи о ни ра (Деч јем кул тур но-обра зов ном 
цен тру Бе о град) од 1984. до 1994. го ди не. Она је уре ђи-
ва ла и Деч ји ФЕСТ и „Ра дост Евро пе“. Сце на ри ста је и 
број них деч јих жи во из во ђе них и те ле ви зиј ски пре но-
ше них про гра ма. У До му пи о ни ра (ДКЦБ-у) из ве де не 
су ње не пред ста ве „Баш Че лик“, „Бај ка о Сре бр ној шу-
ми“, „Па да ки ша слат ки ша“ (ко а у тор ство са Алек сан-
дром Ло врен ским), „Раст ко, нај мла ђи син“ и „Ле па Ма-

ра и њен ру жич њак“ (сцен ски при каз лир ске по е зи је у 
са рад њи са „Би стри ком“ Би ља не Кр стић). У ДКЦБ-у 
ор га ни зо ва но је и ви ше епи зо да ње ног кви за „Све зна-
дар“ ко ји је пре но си ла на ци о нал на те ле ви зи ја. Ве о ма 
за ни мљи ва и успе шна би ла је и ње на пред ста ва ма гич-
ног те а тра „Ма ги со ни ха ри и прин це за Бо“. Из ве де на 
је у Ве ли кој дво ра ни Цен тра „Са ва“ 1994. Ре жи ра ла ју 
је Зо ра Бок шан, а му зи ку је на пи сао Бра ни слав За рин. 
Ко ре о граф је би ла Ол га Вуч ко вић, ко сти ме је иза бра-
ла Ма ри ја Та кач, а сце но гра фи јом се ба вио Го ран Па-
влов. Уло ге су ту ма чи ли Је ле на Ива ни ше вић, Пре драг 
То до ро вић, То ми слав Ма ги, Со ни и Ха ри Маг нус, као 
и чла но ви драм ског сту ди ја „Бај ка“ и Ба лет ског сту-
ди ја ДКЦБ-а.

„Од сре ди не осам де се тих до сре ди не де ве де се тих 
го ди на два де се тог ве ка би ла сам уред ник сцен ских про-
гра ма До ма пи о ни ра. Ка да сам до шла, пр ви осло нац ми 
је био, прем да нај ви ше те ле фон ски, по кој ни Бу ди мир 
Не шић ко ме не тре ба бо љи спо ме ник од књи ге ‘Олов ка 
пи ше ср цем’, а од ко га сам до би ја ла нај ко ри сни је са ве-
те. Ба че на у вр тлог фре квент не про дук ци је – те ку ћих 
ре дов них сцен ских про гра ма су бо том, Деч јег ФЕСТ-а 
(та да шња ‘Филм ска па ра да’), за тим од го ва ра ју ће се-
лек ци је Фе сти ва ла крат ко ме тра жног фил ма, ‘Ра до сти 
Евро пе’, но во го ди шњих про гра ма за ма ле и ма ло ста-
ри је, пли ва ла сам не ка ко осла ња ју ћи се на јед ног од 
сту бо ва те про дук ци је, го спод стве ног Де ја на Ђу ро ви-
ћа, за тим на нај бли ски јег са рад ни ка, во ље ног и по што-

„Су сре ти“ и ко ла жни про гра ми
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ва ног Дра шка Ко сти ћа, на ја ке лич но сти дру гих ре со ра 
ку ће – истин ску да му Зо ру Бок шан, мар љи ву Ма ри ку 
Та кач, ван се риј ску Ле по са ву Ту фег џић, ван вре мен ску 
Ол гу Вуч ко вић, на Го ра на Си ми ћа, Дра га на Си мо но-
ви ћа, Бог дан ку Ђу рић, Ми ло ра да Цре пу љу, Ми ха и ла 
Ћор ђе ви ћа, на спољ не са рад ни ке – Ми шка Ми ло је ви ћа, 
Бра ни сла ва За ри на, Би љу Кр стић, То му Ку ру зо ви ћа, 
Бра ни сла ва Пла ти шу, Та шка На чи ћа, Со њу Ла па та нов, 
Зо ра на Ле ко ви ћа, Ме ли ту Би ха ли, Сла ви цу Ђор ђе вић, 
Ма ри ја ну Пе тро вић, Са ву Ан ђел ко ви ћа, Је ле ну Тин-
ску, Зла ту Ну ма на гић, Бог да на Ми хај ло ви ћа, Ми лу ти-
на Јев ђе ни је ви ћа, Са шу Ни ко лић, Ра де та Мар ја но ви ћа, 
Де ја на Цу ки ћа, гру пе ‘Ре не санс’ и ‘Ођи ла’, хо ро ве и ан-
сам бле, зве зди це и ве ли ке зве зде... Про шли су кроз те 
про гра ме као де ца и Сте фан Ми лен ко вић, Аш хен Ата-
љанц, Или ја Ма рин ко вић, Али са Ма рић, Вла де Ди вац... 
Од мах сам про кр чи ла пут и по зо ри шним пред ста ва ма 
пре ма ко ји ма је увек би ло за зо ра, ти па ‘Ни смо ми по-
зо ри ште!’, али су ипак од и гра не ‘Бај ка о сре бр ној шу-
ми’, ‘Нов чић у фон та ни’, ‘Раст ко нај мла ђи син’, ‘Баш 
че лик’ и дру ге ...

Та да се на ша ку ћа зва ла Дом пи о ни ра – Пи о нир ски 
град Бе о град. Ра ди ли смо и у Та ков ској и у Ко шут ња ку. 
Мно ге про гра ме пре но си ла је та да шња Ју го сло вен ска 
ра дио-те ле ви зи ја, а ‘Ра дост Евро пе’ из Цен тра ‘Са ва’ и 
Евро ви зи ја.

Сва ко од нас унео је пло до ве сво је ма ште, цвет 
сво га за на та, је дин стве ност сво је лич но сти: тр пе љи-
ва Све тла на Ма ли џан, дис крет на Ан ка, вред на Све тла-
на Гра ди нац, ду хо ви та Ни на Бо жо вић, ве дра Сне жа на 
Стан ко вић, от ме на Ја сми на Ата нац ко вић, са о се ћај на 
Све тла на Ивач ко вић, ви спре ни мај стор Да ча, до бро-
на мер ни Аца пу нач ки и му дри, Аца вит ки, пре фи ње ни 

Сте ва Про да нов, то пла Ра да Ра чић, ма кра меу на кло ње-
ни Ми та, Ив ка са цен тра ле, пре ко ко је су се пре ла ма ли 
на ши при ват ни жи во ти и ме ђу на род ни кон так ти ку ће 
на ко је је она увек, пре не го што пре ба ци ве зу, има ла 
да ка же: ‘Uno mo men to!’

До шла сам у тре нут ку од ла ска ди рек тор ке Зла ти це 
На стић, углед не лич но сти та да шње ви со ке по ли ти ке, и 
до ла ска Срет ка Но ва ко ви ћа, ко га пам ти мо по то ме што 
је умео да пу сти струч ња ке да ра де.

Про шло је мно го го ди на, пре жи ве ла је из ре ка: ‘Све 
про ла зи, Ми лу ша оста је’... Ево, оде и на ша ка фе-ку ва-
ри ца Ми лу ша у пен зи ју и ми се по ла ко про ре ђу је мо на 
сце ни жи во та...

Али на да мо се да ће оста ти она ва тра, она ра дост 
ства ра ња, ра дост де ље ња и раз ме њи ва ња ко ја нас је под-
мла ђи ва ла...

‘Да ли смо во ле ли та кав Дом пи о ни ра – Пи о нир ски 
град, доц ни је – Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град или смо 
во ле ли сво ју мла дост у ње му, не знам, али знам да је то 
био и остао – дом ма ште, дом ства ра ла штва, дом ле по-
те и на де...’“

(Зо ри ца Си мо вић, „Дом ма ште“)

Де јан Ђу ро вић, оми ље ни глу мац и во ди тељ, по пу-
ла ри за тор кла сич не му зи ке, у окви ру ре дак ци је „Су сре-
ти“ при пре мао је и де це ни ја ма во дио нај ве ће и нај леп-
ше при ред бе по све ће не де ци. Оне се не мо гу по бро ја ти. 
Ње го во име не из бри си во је ве за но за „Су сре те че тврт-
ком“ и „Ра дост Евро пе“ али и за све дру ге при ред бе, 
кви зо ве и кул тур не до га ђа је ко ји оку пља ју де цу у овој 
уста но ви.

„Са До мом пи о ни ра сам са ра ђи вао 35 го ди на. Упо-
знао ве ли ки број зна чај них љу ди из ра зних обла сти 
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ства ра ла штва: Ду ша на Ра до ви ћа, Де сан ку Мак си мо-
вић, Џо зе фи ну Бе кер, Бран ка Ћо пи ћа, Ми ла на Ву ко са, 
Дон ку Шпи чек, Бран ка Пе ши ћа, Гер ма на Ти то ва, Ни ла 
Армстрон га, Едви на Ол дри на, Мај кла Ко лин са...

Бај ка по чи ње ова ко... Би ла је див на лет ња ноћ, ја на 
па лу би бро да ‘Све ти Сте фан’ ко ји пло ви Ја дран ским мо-
рем, го ди на је 1969. Три чо ве ка на дру гом бро ду ‘Апо ло’ 
хи та ју на Ме сец. Ита ли јан ски ра дио ре пор тер, гу ше ћи 
се у емо ци ја ма, са оп шта ва да је ЧО ВЕК сту пио на Ме-
сец. Ја гле дам у Ме сец, ни кад бли жи, и тог тре нут ка на 
ње го вом ли цу ви дим СУ ЗУ.

Три ме се ца ка сни је на сце ни До ма пи о ни ра пи там 
чо ве ка пред ег зал ти ра ном пи о нир ском пу бли ком:

‘Да ли сте ствар но би ли на Ме се цу?’ 
Од го во рио је: ‘Да.’“

(Де јан Ђу ро вић, „Се ћа ње“)

Дом пи о ни ра ор га ни зо вао је за школ ску де цу, ми-
мо стал них ак тив но сти ко ји ма се ба вио, и про гра ме као 
што су „Ве дра сре да“, „По под не у при ро ди“, „Књи жев но 
по под не“, „Про гра ми у дис ко те ци“... Нај све о бу хват ни-
ји про грам био је „Да нас су на ши го сти“. У овој тра ди-
ци о нал ној ма сов ној ак ци ји ко ја се одр жа ва ла су бо том, 
план ски би уче ство ва ли уче ни ци јед не шко ле од пе тог 
до осмог раз ре да. Чла но ви сек ци ја (хор ске, ли те рар не, 
рит мич ке, ли ков не, фол клор не, драм ске и дру ге) има ли 
су одво је не про гра ме. У дру гој про грам ској це ли ни, за-
јед нич ки би при су ство ва ли про гра му „Но во и за ни мљи-
во у све ту око нас“ у Ве ли кој са ли. Он је био мо за ич ког 
ка рак те ра и упо зна вао је де цу са ак ту ел но сти ма из по ли-
тич ког, дру штве ног и кул тур ног жи во та, на у ке, тех ни ке 
и спор та. У ње му је уче ство ва ло око 500 де це, а су сре ти 
су се одр жа ва ли три де се так пу та го ди шње.
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„Ра дост Евро пе“ – ви ше од по ла ве ка
дру го ва ња де це све та

Ка да би се ме ри ли сме штај ни ка па ци-
те ти у до мо ви ма осно ва ца, наш глав ни град 
био би си гур но ли дер у све ту. За хва љу ју ћи 
го сто прим ству ро ди те ља бе о град ских ђа-
ка, ко ји по чет ком сва ког ок то бра по ста ју и 
при вре ме не ма ме и та те ма лим Евро пља ни-
ма, Бе о град се у то до ба ре дов но пре тва ра у 
деч ју пре сто ни цу Ста рог кон ти нен та. 
(Део тек ста из „По ли ти ке“ по во дом 50 го ди на 

„Ра до сти Евро пе“, 2019, но ви нар: Де јан Алек сић)

Ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, ко је су ре ла тив но 
још би ле бли ске Дру гом свет ском ра ту, же ља за ду го трај-
ним ми ром и при ја тељ ством ме ђу зе мља ма и на ро ди ма 
би ла је ве о ма из ра же на. Она се, сто га, ни је до ти ца ла са-
мо спољ но-по ли тич ког опре де ље ња Ју го сла ви је, већ је 
ути ца ла и на кул тур ни жи вот и на вас пи та ва ње де це и 
омла ди не. Део кул тур не и фе сти вал ске сце не Бе о гра да 
кра јем те де це ни је и по чет ком на ред не по ста ју БИ ТЕФ, 
БЕ МУС и ФЕСТ, а њи ма ће се 1969. го ди не при ду жи ти и 
Ме ђу на род ни су срет де це „Ра дост Евро пе“ у ор га ни за ци-
ји Скуп шти не гра да Бе о гра да, До ма пи о ни ра и ре дак ци је 
„Су сре ти“. Ово нај ве ће оку пља ње де це у бив шој Ју го сла-
ви ји и да нас у Ср би ји, пред ста вља ло је он да, а пред ста-
вља и са да, зна чај ну ма ни фе ста ци ју при ја тељ ства ме ђу 
на ро ди ма. Оку пља њем де вој чи ца и де ча ка из раз ли чи-
тих зе ма ља Евро пе, про сла вља се Свет ски дан де те та и 
из ра жа ва со ли дар ност са де цом све та. Што је нај ва жни-

је, нај мла ђи ма се пру жа мо гућ ност упо зна-
ва ња и дру же ња, као и раз ви ја ња ду го го ди-
шњих при ја тељ ста ва.

Ро ди те љи и уче ни ци бе о град ских основ-
них шко ла сва ког ок то бра по ста ју до ма ћи ни 
де ци из два де се так зе ма ља Евро пе, ко ји ма се 
по вре ме но при дру жу ју и уче ни ци из не ке 
зе мље са дру гог кон ти нен та. Сло бод но вре-
ме они про во де у по ро ди ци до ма ћи на ко ја 

их не гу је и бри не о њи ма, дру же се и уче ству ју у број ним 
до га ђа ји ма од 2. до 5. ок то бра. Ак тив но сти су се у ове 53 
го ди не по сто ја ња „Ра до сти Евро пе“ по вре ме но ме ња ле, 
али не ке од глав них, по ко ји ма је ма ни фе ста ци ја де це ни-
ја ма по зна та су тра ди ци о нал ни де фи ле уче сни ка ули ца ма 
глав ног гра да, до га ђа ји на отво ре ном (на Ади Ци ган ли-
ји, Ушћу и дру гим ту ри стич ким атрак ци ја ма Бе о гра да), 
кон цер ти „Су сре ти при ја тељ ства“ као и чу ве ни за вр шни 
Га ла кон церт. На ње му уче сни ци од се дам до 14 го ди на 
по ка зу ју ра зно вр сност и бо гат ство ства ра ла штва и сла ве 
ра дост де тињ ства и дру гар ства.

У ми ну лим де це ни ја ма мно ги умет ни ци и из во ђа чи 
дру го ва ли су са де цом Евро пе и са њи ма су уче ство ва ли 
у про гра му, сви ра ли и пе ва ли по пут ан сам ба ла, кул тур-
но-умет нич ких дру шта ва, хо ро ва, ор ке ста ра и со ли ста 
му зич ких и ба лет ских шко ла и, на рав но, чла но ва раз ли-
чи тих сту ди ја ДКЦБ-а. Из ме ђу оста лих, го сти „Ра до сти 
Евро пе“ би ли су ам ба са до ри УНИ ЦЕФ-а Жо зе фи на Бе-
кер и Пи тер Ју сти нов. Чу ве ни Ти мо ти Џон Бај форд, ко ји 
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је зна ча јан део ка ри је ре про вео у ДКЦБ-у, 2010. го ди не 
при ре дио је и из ло жбу фо то гра фи ја „Ра дост у 100 сли-
ка“ сни мље них на овој ма ни фе ста ци ји о че му све до чи 
и ДВД ко ји је об ја вио ДКЦБ. Сва ке го ди не пред „Ра дост 
Евро пе“ ДКЦБ об ја вљу је и при год не бро шу ре и ка та ло-
ге ко ји ма обе ле жа ва су срет де це са Ста рог кон ти нен та, 
а из ла зи и при год на по штан ска мар ка.

По иде ји Дра га на Си мо но ви ћа, уред ни ка ли ков ног 
про гра ма ДКЦБ-а, пре 24 го ди не уста но вљен је ме ђу на-
род ни ли ков ни кон курс на ко ме уче ству ју де ца од че ти-
ри го ди не до 18 го ди на из це лог све та. Они су по де ље ни 
у пет ста ро сних гру па, а на гра де се до де љу ју у три ка-
те го ри је (по је дин ци или пред став ни ци пред школ ских 
уста но ва, шко ла и кул тур них цен та ра). Ра до ве жи ри ра ју 
по зна ти ли ков ни ства ра о ци, илу стра то ри, исто ри ча ри 
умет но сти и пе да го зи. Сва ке го ди не из ло жба нај бо љих 
ра до ва ду го кра си Га ле ри ју ДКЦБ-а, а ка сни је се они  чу-
ва ју у ар хи ви „као до ку мент ви зу ел не кул ту ре де тињ ства 
за на ред на по ко ле ња.“ Од 2007. до 2009. го ди не уре ђи-
ва ње овог Ме ђу на род ног ли ков ног кон кур са на ста ви ла 
је Ива на Те о до ро вић, исто ри чар умет но сти. Од 2010. го-
ди не, овај кон курс, чи је на сле ђе се по вре ме но при ка зу је 
и ван ДКЦБ-а (на при мер, у Гор њем Ми ла нов цу), при-
пре ма и ор га ни зу је Ли ди ја Се ни чар,  исто ри чар умет но-
сти и уред ник ли ков них про гра ма.

„Очи глед на је раз ли ка у по и ма њу ствар но сти код 
де це раз ли чи тих уз ра ста, као и из ме ђу де це и од ра слих. 
У за ви сно сти од ин ди ви ду ал них осо би на, ути ца ја сре-
ди не у ко јој од ра ста, со цио-емо тив ног раз во ја, осе ћа ња 
за ле по, сва ко де те гра ди соп стве ни на чин из ра жа ва ња, 
во ди ди ја лог са са мим со бом, раз ви ја ју ћи на тај на чин 
ком плет ну лич ност. На ра до ви ма се увек по ја вљу ју они 
еле мен ти из ње го вог окру же ња са ко ји ма се иден ти фи-
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ку је, пре ма ко ји ма има емо ти ван од нос, ор га ни зу ју ћи 
их у но ве сми са о не це ли не. Су шти на ме ђу на род них ли-
ков них кон кур са, као и из ло жби ко је на кон то га сле де, 
пр вен стве но је ли ков ни су срет, по др шка при род ном и 
кре а тив ном на чи ну жи вље ња, јер са мо на тај на чин мо-
гу ће је сје ди ни ти ин те лек ту ал но, чул но и емо ци о нал-
но. То пред ста вља и об лик ус по ста вља ња ди ја ло га, јер 
је ли ков ни из раз у пр вом ре ду ко му ни ка циј ски про цес. 
За то за хва љу јем свим ли ков ним пе да го зи ма, вас пи та-
чи ма, ро ди те љи ма и ста ра те љи ма ко ји до пу шта ју да се 
ви зу ел на фор ма код њи хо ве де це раз ви ја, ра сте, да се 
не сме та но кре ће и да ни ка да не пре ска че сте пе ни ке на 
соп стве ном раз вој ном пу ту.“

(део из тек ста Ли ди је Се ни чар) 

Овај ли ков ни кон курс, ко ји је вре ме ном пре ра стао 
гра ни це Евро пе, је сте так ми чар ског ка рак те ра, али пр-
вен стве но пред ста вља ли ков ни су срет ко ји је 2021. го-
ди не обе ле жен це ло днев ном ур ба ном ли ков ном ко ло-
ни јом са же љом да то по ста не прак са. Уче сни ци су би ли 
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1.     Тимоти и Зорица Бајфорд на отварању изложбе 
Радост у 100 слика

2.  Драган Симоновић, уредник ликовног програма са члановима  
Атељеа за ликовну уметност на гостовању у Бугарској

1 2

и де ца и мла ди из ате љеа ко ји су го ди на ма при сут ни на 
кон кур су. Уз струч но во ђе ње, у ма лој гру пи, уз при ме-
ну епи де ми о ло шких ме ра због пан де ми је ви ру са ко ро-
на, де ца и мла ди су бе ле жи ли тре нут ке ко ји чи не жи лу 
ку ца ви цу гра да. По се ти ли су На род ни му зеј, уз струч но 
во ђе ње кроз од го ва ра ју ће  сег мен те стал не по став ке. Рад 
де вој чи це Со фи је Со фре нић из Ате љеа ДКЦБ-а, на стао 
2017. го ди не, у 2021. је ура ђен као му рал у ен те ри је ру, 
на ме ђу спра ту у Та ков ској 8. Му рал је ура дио Ми лош 
Ђу ран, умет ник и са рад ник ДКЦБ-а, а исте го ди не у ок-
то бру при ка зан је и филм о на стан ку му ра ла. Ани ма ци-
ју је ра ди ла ре ди тељ ка Ма ри ја Ми ла но вић Ла за рев ски. 

 

РА ДОСТ ОД СКАН ДИ НА ВИ ЈЕ 
ДО АУСТРА ЛИ ЈЕ

Го то во да не ма зе мље са Ста рог кон ти нен та ко ја ни-
је сла ла де цу, сво је ма ле ам ба са до ре, на ок то бар ско бе-
о град ско дру го ва ње ка да наш град на крат ко по ста је не 

са мо пре сто ни ца деч јег ства ра ла штва и ра до сти не го и 
сво је вр сно деч је цар ство. Бе о гра дом сва ке го ди не, ско-
ро без из у зет ка, на по чет ку је се ни нај мла ђи го спо да ре. 
Пр ве го ди не та ко су на  „Ра дост Евро пе“ до шла де ца из 
Аустри је, Че хо сло вач ке, Фин ске, Ита ли је, Ма ђар ске, СР 
Не мач ке, Пољ ске, Ру му ни је, Швед ске и Со вјет ског Са ве-
за (уз, сва ка ко, пред став ни ке до ма ћи на, Ју го сла ви је). У 
по то њим го ди на ма и де це ни ја ма, ка ко се про но сио до-
бар глас о ле пом и кре а тив ном дру же њу у Бе о гра ду (чи ји 
мо дел је ка сни је пре у зе ла и Тур ска) све ви ше и ви ше ши-
рио се круг европ ских при ја те ља бе о град ских шко ла ра-
ца. И на ша де ца по том су до би ја ла по зи ве у дру ге зе мље 
на раз не кре а тив не су сре те и ма ни фе ста ци је.

Зе мље ис точ не Евро пе у по чет ку су на ма ни фе ста-
ци ју по зи ва не пре ко до мо ва пи о ни ра са ко ји ма је са ра-
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ђи вао наш Дом (да на шњи ДКЦБ). По зи ви дру гим др-
жа ва ма упу ћи ва ни су пре ко ми ни стар ста ва и ам ба са да. 
Не ке од тих деч јих де ла га ци ја на ро чи то се пам те. Та ко 
су сво је вре ме но По ља ци на „Ра дост Евро пе“ до ла зи ли 
са на па мет на у че ном хим ном-здра ви цом на срп ском, а 
хор ко ји је чи ни ло че тр де се так ен гле ских де вој чи ца јед-
не го ди не је у Бе о град из Ује ди ње ног Кра љев ства до пу-
то вао – даблде ке ром. У го ди на ма ју би ле ја Ме ђу на род-
ног су сре та го сти пре сто ни це би ла су и де ца из Се вер не 
Аме ри ке, Афри ке, Ази је... На 20. го ди шњи цу „Ра до сти 
Евро пе“ сла вље су на не сва ки да шњи на чин уве ли ча ли 
Аустра ли јан ци.

– За јед но са њи ма те го ди не сти гао је и пар кен гу-
ра. Дар је био ори ги на лан, али би ло је ја сно да Дом пи-
о ни ра не ће мо ћи да га за др жи, па су ти кен гу ри по ста ли 
ста нов ни ци Зоо-вр та – уз осмех су се при се ти ле јед не од 
анег до та са „Ра до сти Евро пе“ Ива на Та бо ри Об ра до вић 
и Ива на Те о до ро вић Сто ја но вић, уред ни це у ДКЦБ-у.

У дру гој де ка ди 21. ве ка ре дов ни уче сни ци „Ра до сти 
Евро пе“ по ста ла су и де ца из Ки не. Ма ни фе ста ци ја ко ја 
сла ви деч ју ра дост, ства ра ла штво и кул тур ну ра зно ли-
кост, у свом ори ги нал ном об ли ку, ко ји под ра зу ме ва де цу 
из број них зе ма ља, ни је одр жа на у три на вра та. Пр ви пут 
Бе о град ни је био цар ство европ ских ма ли ша на ок то бра 
1999. не по сред но по сле агре си је на СР Ју го сла ви ју, али 
је и та да одр жан тра ди ци о нал ни кон церт (на зван „Де ца 
за мир“) са ко га су срп ски де ча ци и де вој чи це дру га ри-
ма са Ста рог кон ти нен та по ру чи ли да их че ка ју на ред не 
го ди не у Бе о гра ду. 

Два де сет го ди на ка сни је одр жа на је у ре дов ним 
окол но сти ма ју би лар на, 50. „Ра дост Евро пе“ под сло-
га ном „Пут у сре ди ште сре ће“ (мо ди фи ка ци ја на сло ва 
аван ту ри стич ке књи ге Жи ла Вер на). Бе о град ски шко-

лар ци би ли су до ма ћи ни де вој чи ца ма и де ча ци ма из 
21 зе мље, а Ср би ју су пред ста вља ли Ба лет ски сту дио 
ДКЦБ-а, Хор ДКЦБ-а, хор „Ча ро ли ја“ и УЦ „Та ли ја“ 
у ко ре о гра фи ји Еле не Ко ва че вић и Дра га не Ста ни са-
вље вић. Али, од мах по сле ју би лар ног су сре та, из о ста-
ло је дру же ње европ ских шко ла ра ца у глав ном гра ду 
Ср би је. Раз лог је би ла пан де ми ја ви ру са ко ро на. У тим 
окол но сти ма, у ок то бру 2020. ни је би ло мо гу ће одр жа-
ти тра ди ци о нал ни Ме ђу на род ни су срет де це Евро пе, 
исто као и у на ред ној 2021. Али, да европ ски дру га ри 
и те ка ко ми сле јед ни на дру ге по ка зао је вир ту ел ни 
су срет на „Ра до сти Евро пе“, јер су 2020. и 2021. уме-
сто тра ди ци о нал ног Га ла кон цер та ужи во, при ка за ни 
ви део на сту пи ма лих Евро пља на у окви ру спе ци јал-
них еми си ја ко је су еми то ва не на РТС-у у вре ме ка да 
би ина че био одр жан тај кон церт (5. ок то бра), а по ста-
вље не су и на ју тјуб ка на лу ДКЦБ-а. Осим то га, две го-
ди не ка да де ца Евро пе ни су мо гла ужи во да се дру же у 
Бе о гра ду, би ли су ипак ор га ни зо ва ни по је ди ни про гра-
ми по во дом „Ра до сти Евро пе“. На пла тоу ис пред ДК-
ЦБ-а 2020. го ди не при ре ђе не су ра ди о ни це по све ће не 
европ ским зе мља ма, а 2021. го ди не ор га ни зо ва ни су 
кар не вал ко сти ми ра них пред шко ла ца ПУ „Деч ји да ни“ 
кроз цен тар гра да, кон церт по све ћен отва ра њу ма ни-
фе ста ци је на Тр гу ре пу бли ке, „Му зич ки пик ник“ Хо ра 
Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град у Пи о нир ском пар-
ку и ли ков не, драм ско-пле сне ра ди о ни це и ра ди о ни це 
при ме ње не умет но сти „Све бо је ра до сти“ у атри ју му 
ДКЦБ-а. Иако два уза стоп на из да ња „Ра до сти Евро пе“ 
ни су одр жа на на тра ди ци о на лан на чин, чу ве ни сло га-
ни ни су из о ста ли. Сло ган ма ни фе ста ци је 2020. го ди-
не гла сио је „Но ви сно ви“, чи ме је на гла шен мо ме нат 
у ко јем сви са ња мо да се по но во срет не мо у Бе о гра ду 
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(го ди ну ка сни је ће то по ста ти и на зив еми си је ДКЦБ-а 
на те ле ви зиј ском ка на лу Ко ре ни). У 2021. као ин спи-
ра ци ја за сло ган по слу жи ли су сти хо ви Ми ро сла ва Ми-
ке Ан ти ћа „Ове мо је леп ше бо је“ ко ји су де цу по зва ли 
да  ства ра ла штвом осли ка ју ствар ност леп шим бо ја ма, 
свој стве ним ра до сти!

За то и не чу ди што су де ца са Ста рог кон ти нен та 
и њи хо ви бе о град ски до ма ћи ни је два че ка ли „Ра дост 
Евро пе“ 2022. и по вра так ње го вог тра ди ци о нал ног одр-
жа ва ња. У Бе о град су ове го ди не, по сле чак 24 ме се ца 
па у зе, до шли де вој чи це и де ча ци из 12 зе ма ља. План је 
био да на тра ди ци о нал но дру же ње до ђу шко лар ци из 
још не ко ли ко др жа ва, али услед и да ље ак ту ел не стреп-
ње због ви ру са ко ро на и ге о по ли тич ких де ша ва ња у 
Евро пи, не ки тра ди ци о нал ни го сти „Ра до сти Евро пе“ 
мо ра ли су да от ка жу до ла зак. То ипак ни је ума њи ло по-
вра так оног чу ве ног ду ха и ср дач но сти ко ји до ла зе са 
по чет ком сва ког Ме ђу на род ног су сре та де це Евро пе, 
па и овог пе де сет тре ћег. У ње го вој при пре ми и спро-
во ђе њу уче ство ва ло је 19 за по сле них у ДКЦБ-у, на кри-
ли ма тра ди ци о на не по др шке бе о град ских шко ла ра ца, 
њи хо вих ма ма и та та и осмо лет ки. Ова „Ра дост Евро-
пе“ је као и сва ка прет ход на про те кла бес пре кор но, а 
мно ги су је до жи ве ли вр ло емо тив но, упра во због дво-
го ди шње па у зе у ко јој ни је би ло ужи во дру же ња де це 
са Ста рог кон ти нен та. 

– Би ло је за до вољ ство вра ти ти се ста ром фор ма ту, 
сви смо се ра до ва ли ка ко у Деч јем кул тур ном цен тру 
Бе о град, та ко и шко ле до ма ћи ни и на ши при ја те љи из 
Евро пе! Срећ ни смо што де ци при ре ђу је мо ре ал но ис-
ку ство упо зна ва ња, тра га ња за за јед нич ким те ма ма, ус-
по ста вља ња жи ве ко му ни ка ци је на ра зним је зи ци ма, 
упо зна ва ње но вих кул ту ра... – ис та кла је Ива на Та бо ри 

Об ра до вић, уред ник ма ни фе ста ци је уочи ово го ди шње 
„Ра до сти Евро пе“ ко ја је би ла по све ће на сто го ди шњи ци 
ро ђе ња Ду шка Ра до ви ћа, јед ног од нај зна чај ни јих срп-
ских књи жев них ства ра ла ца за де цу. У сла ву чу ве ног Ра-
до ви ћа и са же љом да се де ца по зо ву на ма шта ње, игру и 
ства ра ње за мо то ово го ди шњег су сре та би ли су ода бра-
ни сти хо ви „За ми сли те, де цо...“

Душко Радовић
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Плакат 
Радост 
Европе  
2011. године
Илустрација 
Марија 
Милановић 
Лазаревски



45

На по зна тим „Су сре ти ма че тврт ком“ 1968. го ди-
не го сто вао је хор швед ских де ча ка. Кон церт смо ор-
га ни зо ва ли у До му син ди ка та, а де ча ке смо сме сти ли 
у по ро ди це њи хо вих вр шња ка. Би ли су оду ше вље ни 
бо рав ком код сво јих дру го ва, а ми смо до шли на иде ју 
да је дан пут го ди шње по зи ва мо де цу и из дру гих зе ма-
ља и та ко обез бе ди мо да се де ца ме ђу соб но дру же. Та ко 
смо по че ли са Шве ђа ни ма да се до пи су је мо и кре ну ло 
је. Пр ви су срет де це Евро пе одр жан је ок то бра 1969. 
го ди не и та да смо са ку пи ли пред став ни ке де сет зе ма-
ља Евро пе. Из го ди не у го ди ну, број зе ма ља се по ве-
ћа вао и би ло је го ди на ка да смо има ли и по два де сет 
и че ти ри зе мље.

Ве ли ку по др шку у ре а ли за ци ји на ших же ља има ли 
смо од Ду шка Ра до ви ћа ко ји је на пи сао пе сму „Здра ви-
ца“, Ми о драг Илић Бе ли је ком по но вао му зи ку а Дра-

ган Ла ко вић је са „Ко ли бри ма“ сни мио ову „Здра ви цу“ 
ко ја је по ста ла пре по зна тљи ва „хим на“ „Ра до сти Евро-
пе“. Ду шко је на пра вио и „Реч ник при ја тељ ства“ у ко ме 
је пет на ест нај леп ших ре чи из дво јио и то смо пре ве ли 
на све је зи ке др жа ва из ко јих су де ца до ла зи ла.

Дра го ми је што се ова тра ди ци ја не гу је. За „Ра дост 
Евро пе“ зна се у све ту. Ве ли ку уло гу у све му то ме има ли 
су, а и да нас има ју, ро ди те љи де це до ма ћи на ко ји при хва-
та ју на ше ма ле го сте и не гу ју их тих да на као сво ју де цу.

И за то Ду шко ви сти хо ви:
„Све што ра сте, хте ло би да ра сте, 
не ка ра сте, и тре ба да ра сте!“, 
од је ку ју и Бе о гра дом и Евро пом.

(Дон ка Шпи чек, уред ни ца  

ма ни фе ста ци је „Ра дост Евро пе“)

 КА КО СМО ДО ШЛИ НА ИДЕ ЈУ 
ДА ОР ГА НИ ЗУ ЈЕ МО „РА ДОСТ ЕВРО ПЕ”

„Радост Европе“: представници ДКЦБ на пријему
код председника Републике Србије Томислава Николића 
(Донка Шпичек десно од председика)

Отварање манифестације „Радост Европе“ 2015. године:
Миња Субота, Донка Шпичек, Страхиња Радовановић 
и Ивана Табори Обрадовић
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ШВЕД СКИ ДЕ ЧА ЦИ И ЖА БАЉ

Го сто ва ња хо ра швед ских де ча ка (углав ном из ме-
ђу 11 и 13 го ди на), по сле ко га се ро ди ла иде ја за по-
кре та ње „Ра до сти Евро пе“, не се ћа ју се да нас ра до са-
мо у Бе о гра ду, не го и у вој во ђан ском ме сту Жа баљ, јер 
у то ку тог бо рав ка у фе бру а ру и мар ту 1968. швед ски 
де ча ци из Сток хол ма су об и шли ви ше ме ста у та да-
шњој СФРЈ, а ме ђу њи ма и Жа баљ. Та мо су при ре ди-
ли кон церт за ме шта не, дру жи ли се са њи ма и би ли у 
при ли ци да се упо зна ју са жи во том де це у се лу у то ку 
тог јед но днев ног бо рав ка у овом ме сту. По се та швед-
ских де ча ка Жа бљу би ла је крат ка, али је ме шта ни ма 
овог се ла то ли ко оста ла у ле пој успо ме ни, па је пре 
не ко ли ко го ди на у знак се ћа ња на тај дан у овом ме-
сту ор га ни зо ва но дру же ње ДКЦБ-а са не ка да шњим 
до ма ћи ни ма швед ских де ча ка. Оно је би ло при ли ка 
да се при се те тог дру го ва ња из ше зде се тих са ма лим 
Скан ди нав ци ма.

1 2

3
1. Шведски дечаци

2.  Гизела Ивковић, оснивач и диригент 
Хора Пасторала из Жабља

3.  Чланови Хора Пасторала који су као 
деца угостили шведске дечаке у Жабљу
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Ду шан Ра до вић

ЗДРА ВИ ЦА 

СВЕ ШТО РА СТЕ 
ХТЕ ЛО БИ ДА РА СТЕ...

НЕ КА РА СТЕ
И ТРЕ БА ДА РА СТЕ!

СВЕ ШТО ЦВЕ ТА 
ХТЕ ЛО БИ ДА ЦВЕ ТА

НЕ КА ЦВЕ ТА
И ТРЕ БА ДА ЦВЕ ТА...

НЕ КА ГЛЕ ДА
СВЕ ШТО ИМА ОКО... 
СВА КО КРИ ЛО
НЕК ЛЕ ТИ ВИ СО КО...

ЛЕ ТЕ ТИ, ЛЕ ТЕ ТИ, ЛЕ ПО ЈЕ ЛЕ ТЕ ТИ! 
ЖИ ВЕ ТИ, ЖИ ВЕ ТИ, ЛЕ ПО ЈЕ ЖИ ВЕ ТИ!

СВЕ ШТО ЛЕ ТИ 
ХТЕ ЛО БИ ДА ЛЕ ТИ...

НЕ КА ЛЕ ТИ
И ТРЕ БА ДА ЛЕ ТИ!

СВЕ ШТО ПЕ ВА 
ХТЕ ЛО БИ ДА ПЕ ВА...

НЕ КА ПЕ ВА
И ТРЕ БА ДА ПЕ ВА...

НЕ КА СКА ЧЕ
СВЕ ШТО ИМА НО ГУ... 
НЕ КА ТР ЧЕ
СВИ КО ЈИ ТО МО ГУ...

СКА КА ТИ, СКА КА ТИ, ЛЕ ПО ЈЕ СКА КА ТИ! 
ЖИ ВЕ ТИ, ЖИ ВЕ ТИ, ЛЕ ПО ЈЕ ЖИ ВЕ ТИ!

СВЕ ШТО ТР ЧИ 
ХТЕ ЛО БИ ДА ТР ЧИ...

НЕ КА ТР ЧИ
И ТРЕ БА ДА ТР ЧИ!

СВЕ ШТО КЉУ ЦА
ХТЕ ЛО БИ ДА КЉУ ЦА...

НЕ КА КЉУ ЦА
И ТРЕ БА ДА КЉУ ЦА!

НЕ КА ПЕ ВА
СВЕ ШТО ИМА ГЛАС! 
НИ КО ЛЕП ШЕ 
ВЕ ДРИ ЈЕ ОД НАС!

ПЕ ВА ТИ, ПЕ ВА ТИ, ЛЕ ПО ЈЕ ПЕ ВА ТИ!
ЖИ ВЕ ТИ, ЖИ ВЕ ТИ, ЛЕ ПО ЈЕ ЖИ ВЕ ТИ! 
ЖИ ВЕ ЛИ!

Химна Међународног сусрета деце Европе

 „РЕЧ НИК ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА” ДУ ШКА РА ДО ВИ ЋА
де те, хлеб, игра, књи га, љу бав, мај ка, мир, отац, пе сма, при ја тељ, пти ца, ра дост, сло бо да, сун це и Евро па.
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ОД СПО МЕ НА РА ДО „ТРА ЖИМ ДРУ ГА...”  

Спо ме нар „Ра до сти Евро пе“ об ја ви ли су „Деч је но-
ви не“ из Гор њег Ми ла нов ца и Дом пи о ни ра 1989. го ди-
не. То је не ка вр ста дво је зич ног ђач ког лек си ко на из ко га 
су уче сни ци ма ни фе ста ци је мо гли да на у че по не што о 
Ју го сла ви ји, а да и са ми за пи шу по не што – ко су и ода кле 
до ла зе, као и да убе ле же не ке основ не ка рак те ри сти ке 
сво је зе мље ко је ће мо ћи да упо ре де са зе мљом до ма ћи-
на. Би ло је ту и ме ста за ре цеп те по зна тих срп ских је ла, 
за име на но вих дру го ва и ига ра. Ова ле по илу стро ва на 
књи жи ца са чу ва ла је и име на сим па ти ја, оми ље них књи-
га, му зич ких гру па, жи во ти ња, ју на ка цр та них фил мо ва 
и дру гих ле пих љу ди и ства ри ко је за ни ма ју сва ко де те – 
се ћа ње на јед но го сто ва ње и срећ но де тињ ство.

Ко ли ко у ства ри „Ра дост Евро пе“ оста је ду бо ко у ср-
цу и се ћа њу оних ко ји су би ли ње го ви уче сни ци мо жда 
нај бо ље до ча ра ва пи смо ко је је не по сред но уочи обе ле-
жа ва ња по ла ве ка Ме ђу на род ног су сре та де це сти гло на 
адре су не ка да шњег До ма пи о ни ра. Пи смо је по чи ња ло 
са – „Тра жим дру га...“  У ње му је Нор ве жа нин Кри сти јан, 
не ка да шњи уче сник „Ра до сти Евро пе“, а са да од ра стао 
чо век, ба шти на ре Ме ђу на род ног су сре та за мо лио да му 
по мог ну у про на ла же њу бе о град ског дру га Са ше ко ји му 
је пре не ко ли ко де це ни ја био до ма ћин. Би ло је же ље, али 
исто вре ме но и стреп ње да ће та по тра га би ти на кра ју мо-
жда и без у спе шна и уза луд на. На сре ћу, мар љи ви и по-
све ће ни пре га о ци у ДКЦБ-у, по сле од ре ђе ног вре ме на 
су про на шли дру га Са шу, а ова ини ци ја ти ва до ве ла је до 
иде је за ак ци ју „По де ли при чу“. На мејл ДКЦБ-а и ма ни-
фе ста ци је у ме ђу вре ме ну су сти гле број не при че и фо то-
гра фи је бив ших уче сни ка ко је су ства ра ле дра го цен ма-
те ри јал за сво је вр сни бил тен се ћа ња на „Ра дост Евро пе“ .

У го ди ни ка да се сла ви ло по ла ве ка го то во да ни је 
би ло ме се ца у ко ме ни је би ло не ког до га ђа ја у част тог ју-
би ле ја. У мар ту 2019. ор га ни зо ва на је из ло жба „Ра дост – 
игра – при ја тељ ство“ фо то гра фа Бран ка Јо ва но ви ћа ко ји 
је ду же од де це ни је пра тио про гра ме „Ра до сти Евро пе“. 
Ме сец ка сни је при ре ђе на је и три би на „Ра дост Евро пе 
– ди ги тал но“ ка да су при ка за ни и ре зу ла ти ди ги та ли-
за ци је Ме ђу на род ног су сре та де це, про јек та за по че тог 
го ди ну ра ни је. 

– Реч је о при ку пља њу, ар хи ви ра њу, ди ги та ли зо ва њу 
и вир ту ел ном пред ста вља њу об ра ђе ног ма те ри ја ла ве за-
ног за жи вот нај ве ће ма ни фе ста ци је деч јег ства ра ла штва. 
Ва жно је да та гра ђа бу де и у ана лог ном и у ди ги тал ном 
об ли ку, да би би ла до ступ на и струч ној и ши рој јав но сти 
– ука за ла је Ли ди ја Се ни чар, уред ни ца ли ков ног кон кур са 
„Ра до сти Евро пе“ ко ја је би ла на че лу овог ти ма.

У окви ру „Но ћи му зе ја“ у ма ју је по ста вље на из ло-
жба „Пут у сре ди ште сре ће“, ко јом су пред ста вље ни сви 
сег мен ти ма ни фе ста ци је и нај ва жни је исто риј ске чи-
ње ни це, а ко ју су осми сли ли Ли ди ја Се ни чар и Зо ран 
Ми ха и ло вић. У ју ну 2019. на смо три „Во ље ном гра ду“ 
Дру штва де фек то ло га Бе о гра да као члан жи ри ја и пред-
став ник „Ра до сти Евро пе“ уче ство ва ла је уред ник Ива на 
Та бо ри Об ра до вић. „Ра дост Евро пе“ пред ста вље на је и 
на фе сти ва лу „Де вет“, док је у ав гу сту у ТЦ „Ушће“ про-
мо тив ни про грам тра јао не де љу да на.

У го ди ни ју би ле ја Ме ђу на род ног су сре та де це ДКЦБ 
при ре дио је и ли те рар ни кон курс на те му де чи јих из ре-
ка „Ра дост је...“ ин спи ри сан „Реч ни ком при ја тељ ства“ 
Ду шка Ра до ви ћа на ко ји су де ца из свих кра је ва Ср би је 
сла ла ра до ве у ко ји ма су опи си ва ли на шта њих асо ци-
ра ова реч. Је дан од нај леп ших од го во ра био је: „Ра дост 
је ка да те не ко са че ка ра ши ре них ру ку са осме хом на 
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ли цу.“ То је, уоста лом, го ди на ма и сли ка ко ја се на ла-
зи на ам бле му Ме ђу на род ног су сре та де це. Об ја вље на 
је и дво је зич на збир ка нај за ни мљи ви јих деч јих ра до ва, 
на ен гле ском и срп ском је зи ку. (Ка сни је су ор га ни зо ва-
на још три ли те рар на кон кур са, на те ме „При ја тељ ство 
је...“, „Сло бо да је...“ и „Љу бав је...“). Уред ник ли те рар ног 
кон кур са „Ра дост Евро пе“ је Ве сна Кр ња ић Ми тро вић. 

Ју би лар но из да ње су сре та уве ли ча ла је и Стре ла Са-
му ел из Основ не умет нич ке шко ле из Спи шке Бе ле из 
Сло вач ке ко ја је 2017. осво ји ла тре ће ме сто у ин ди ви да-
ул ној ка те го ри ји за ли ков ни рад „Пли вач“ на Ме ђу на-
род ном ли ков ном кон кур су „Ра дост Евро пе“ . На осно ву 
ње га је умет ник Ми лош Ђу ран ура дио му рал на спољ-
ном зи ду фи скул тур не са ле ОШ „Ста ри на Но вак“ јед не од 
око 110 шко ла чи ји су ђа ци у прет ход не 53 го ди не би ли 
до ма ћи ни вр шња ци ма на Ме ђу на род ном су сре ту де це.

– Ова шко ла ни је иза бра на на су ми це. Са њом го ди-
на ма са ра ђу је мо у мно гим про гра ми ма и до га ђа ји ма. 
Осим то га, она не рет ко при хва та не јед ну, не го не ко ли-
ко гру па го сти ју на „Ра до сти Евро пе“ – об ја сни ла је др 
Ива на Те о до ро вић Сто ја но вић.

Иде ја да ода бра ни, на гра ђе ни деч ји ра до ви са Ме-
ђу на род ног ли ков ног кон кур са „Ра дост Евро пе“ бу ду из-
ве де ни као му ра ли на зи до ви ма шко ла ко је су би ле до-
ма ћи ни ма ни фе ста ци је по сто ја ла је ви ше го ди на, па је 
за то и на овај на чин обе ле жен ула зак у ше сту де це ни-
ју по сто ја ња „Ра до сти Евро пе“. У из бо ру ли ков ног ра да 
уче ство ва ли су струч ни жи ри ДКЦБ-а и упра ва шко ле.

Ко ли ко је ве ли ка по све ће ност и труд за по сле них у 
ДКЦБ-у са мо ка да је реч о „Ра до сти Евро пе“ по твр ђу је и 
чи ње ни ца што су мно ги од њих ви ше од де це ни ју укљу-
че ни у ње ну ор га ни за ци ју, осми шља ва ње и при пре му. 
Та ко је од 2006. го ди не ре ди тељ ка ани ми ра ног фил ма 

Ма ри ја Ми ла но вић Ла за рев ски за ду же на за ком пле тан 
ви зу ел ни иден ти тет Ме ђу на род ног су сре та де це Евро пе 
и за про мо тив не спо то ве и ви део ани ма ци је Га ла кон цер-
та. Већ ви ше од де сет го ди на Сне жа на Стан ко вић осми-
шља ва и уре ђу је про грам кар не ва ла ма ни фе ста ци је, а од 
2006. до 2010. го ди не би ла је и глав ни уред ник ,,Ра до сти 
Евро пе’’. Од 2006. го ди не Ива на Те о до ро вић Сто ја но вић 
је уред ник про гра ма за од но се с јав но шћу и мар ке тинг 
Ме ђу на род ног су сре та де це Евро пе, по том исто вре ме-
но и уред ник Ме ђу на род ног ли ков ног кон кур са „Ра дост 
Евро пе’’ (од 2007. до 2010. го ди не), а 2007. и 2008. и 
глав ни ко ор ди на тор ма ни фе ста ци је. Ива на Та бо ри Об-
ра до вић је ви ше од де це ни је уред ни ца „Ра до сти Евро пе“, 
док ли ков ни кон курс ове ма ни фе ста ци је Ли ди ја Се ни чар 
во ди од 2010. го ди не. Ка да је реч о Га ла кон цер ту, јед-
ној од нај пре по зна тљи ви јих це ли на ове ма ни фе ста ци је, 
ње гов ду го го ди шњи ре ди тељ, још од 2009. го ди не, је сте 
Ђур ђа Те шић, а аси стент ре ди те ља је Еле на Ко ва че вић, 
ко ја је и ко ре о граф чу ве ног де фи леа свих уче сни ка на 
му зи ку „Здра ви це“. Ове ко ре о гра фи је она осми шља ва 
већ ви ше од јед не де це ни је.
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Де сан ка Мак си мо вић

ПО ЗДРАВ ИЗ НОР ВЕ ШКЕ

До но сим вам из Нор ве шке мно го по здра ва. 
По здра вља ју вас нор ве шка не бе са пла ва, 
по здра вља ђа ке сва ког шум ског сре за 
бе ло бо ка крај Нар ви ка бре за.
По здра вља шу ме Дур ми то ра 
ди вов ска из над Фла ма го ра.
По здра ви ла са фјор до ва ду га 
три во до плав на сав ска окру га.
По здра ви ла се вер њач ка ста ра је ла 
не ко ли ко че ти нар ских срп ских се ла. 
По здра вио ри бар из Свол ве ра ри ба ра 
ко ји Ја дра ном ча мац те ра.
По здра ви ле из фјор до ва ла ђе 
сва ки брод ко ји се у Бо ки на ђе. 
По здра вио бр зи воз из Осла 
во зо ве ко ји има ју мно го по сла, 
а нор ве шке во зо во ђе
сва ко га ко у Нор ве шку по ђе.

Десанка Максимовић са чланом Клуба литерарних почетника
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УТИ СЦИ СА „РА ДО СТИ ЕВРО ПЕ“

Да је те 1969. по чео да се ства ра спо ме нар бе о град-
ског ок то бар ског дру го ва ња де це са Ста рог кон ти нен та 
ње га би да нас не сум њи во чи ни ло не ко ли ко сто ти на ис-
пи са них све за ка и ви ше де се ти на хи ља да стра ни ца. Ути-
са ка, до го дов шти на и се ћа ња не би мањ ка ло. У ње му би 
на ро чи то ме сто на шла при се ћа ња из ра до шћу оба ви је-
ног ок то бар ског Бе о гра да ко ји су у прет ход не 53 го ди не 
по хо ди ла де ца из го то во свих не ка да шњих и са да шњих 
европ ских зе ма ља.

БА КА МА ЂА РИ ЦА КАО ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ

Бе о град ски ма ли ша ни ко ји су од ра ста ли ше зде се-
тих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка за раз ли ку од да на-
шњих осно ва ца ни су то ли ко до бро зна ли ен гле ски је зик. 
Али, то ма ле до ма ћи не и њи хо ве го сте ни је оме та ло да 
се спо ра зу ме ју. 

„Де ца су цр та ла оно што же ле да ка жу, по ка зи ва ла 
су ру чи ца ма ка ко би об ја сни ла да су глад на, жед на или 
да им се спа ва. Јед не го ди не, ка да су го сти би ла де ца из 
Ма ђар ске, до се ти ли су се па су у шко лу до ве ли ба ку Ма-
ђа ри цу ка ко би им пре во ди ла.

Се ћам се и јед ног ма лог Бел ги јан ца ко ји је ро ди-
те љи ма у ути сци ма са ‘Ра до сти Евро пе’ на пи сао: ‘Ов де 
ми је ве о ма ле по. Ку ћу не за кљу ча ва ју, а и фри жи дер је 
стал но отво рен па сва ко мо же да је де ка да хо ће.’ Исто 
та ко је за ни мљи ва при ча и са ру ским де те том ко је је 
за ка сни ло на про бу на Та шмај да ну. Ка да су га пи та ли 

за што ка сни оно је од го во ри ло да ни је мо гло да до ђе 
јер га ње го ва бе о град ска ма ма ни је пу сти ла да кре не 
пре до руч ка.

Од по чет ка нам је би ло ва жно да де ца што ви ше про-
во де вре ме са вр шња ци ма из Бе о гра да, да се са њи ма 
дру же и оби ла зе град.“

(Се ћа ња Дон ке Шпи чек у ин тер вјуу „По ли ти ци“,  

сеп тем бар 2014. го ди не, но ви нар: Де јан Алек сић)

ДО МА ЋИН СТЕ ВАН И СЕ СТРА ШВЕ ЂАН КА

Сте ван То па ло вић, уче ник Основ не шко ле „Бран ко 
Ра ди че вић“, жар ко је же лео да не ко од уче сни ка „Ра до сти 
Евро пе“ бу де ње гов гост. Сви уче ни ци су већ би ли рас-
по ре ђе ни по ку ћа ма, сем де це из Швед ске. А из Швед ске 
су до шле са мо де вој чи це.

И шта сад? Де вој чи це су од ла зи ле у го сте де вој чи-
ца ма – та кав је био до го вор. 

– Ни шта не сме та! Ја имам се стру! Не ка јед на де-
вој чи ца из Швед ске бу де го шћа мо је се стре! – ре као је 
Сте ван.

По сле се ис по ста ви ло да Сте ван не ма се стру. Али 
ако не ма ро ђе ну, има се стру од тет ке. Та ко се ма ла Шве-
ђан ка на шла код Сте ва но ве се стре од тет ке. Са Сте ва ном 
се то ли ко здру жи ла да су се до го во ри ли:

– Ја сам од да нас те би ро ђе на се стра! – ре кла је ма-
ла Шве ђан ка.

– А ја те би ро ђе ни брат! – оду ше вље но је при хва-
тио Сте ван.
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МО НИ КА И ЈЕ ДА НА ЕСТ НО ВИХ ДРУ ГА РА

Сва су де ца увек би ла ве дра, на сме ја на и ра до сна. 
Је ди но се ме ђу њи ма из два ја ла ма ла Не ми ца Мо ни ка.

– Шта ти је, Мо ни ка? – пи та ла ју је дру га ри ца с Во-
ждов ца – Што си ту жна?

По сле из ве сног нећ ка ња Мо ни ка је ис при ча ла ка-
ко је код сво је ку ће, у Не мач кој, на ви кла да увек бу де у 
дру штву са мно го де це.

– Ве сна, ти ста ну јеш у со ли те ру као и ја – до да ла је 
– па ипак смо не ка ко уса мље не. А ја сам увек ту жна кад 
сам уса мље на.

Кад је то чу ла, Ве сна је из ју ри ла из ста на као ве тар. 
Де се так ми ну та ка сни је вра ти ла се са је да на ест вр шња-
ка – де вој чи ца и де ча ка – Ето чи та ве дру жи не! – ре кла 
је – Бар ми у со ли те ру има мо де це ко ли ко же лиш!

Та ко је Мо ни ка од јед ном сте кла је да на ест но вих 
при ја те ља из Ју го сла ви је.

ДРУ ГАР СКА ЗУ БО БО ЉА

Дру гог да на по до ла ску у Бе о град де вој чи цу Ро зу из 
Ма ђар ске за бо лео је зуб. Су тра дан је за бо лео зуб и де вој-
чи цу Ли бу шу из Че хо сло вач ке.

А он да је за бо лео зуб и њи хо ву вр шња ки њу Дра га-
ну, у чи јој су ку ћи ста но ва ле.

И та ко, док је „Ра дост Евро пе“ би ла у пу ном је ку, 
њих три су ску па ви ка ле:

– Јој, што бо ли! Јој, што бо ли!
У До му здра вља „Бо рис Ки дрич“, ку да су од ве де не 

на ше де вој чи це, Ро зи је из ва ђен зуб, Ли бу ши – плом би-
ран, а Дра га ни је ре че но:

– Зуб ти је здрав, не мо гу ће да те бо ли!
Па, и ни је бо лео, али је Дра га ни би ло жао дру га ри ца.

(За бе ле жио Бу ди мир Не шић)

ДОН КА – СВЕ ЗА РА ДОСТ ДЕ ЦЕ

Ка да се по ме не Дом пи о ни ра – Деч ји кул тур ни цен-
тар Бе о град, јед на од пр вих асо ци ја ци ја је упра во Дон ка 
Шпи чек уз чи је про гра ме, еми си је и ма ни фе ста ци је су 
ге не ра ци је де це од ра ста ле и ужи ва ле. Ро ђе на је 1933. у 
Бе о гра ду, где је за вр ши ла основ ну шко лу и гим на зи ју. 
Ди пло ми ра ла је на Ви шој пе да го шкој шко ли у Бе о гра ду 
на гру пи за ру ски је зик и ју го сло вен ску књи жев ност и 
на Фа кул те ту драм ских умет но сти. Ра ди ла је као на став-
ник у Основ ној шко ли „Ђор ђе Кр стић“ у Бе о гра ду. Би-
ла је глав ни и од го вор ни уред ник „Су сре та че тврт ком“, 
као и чу ве ни уред ник про гра ма за де цу и мла де ТВ Бе-
о град, а сва ка ко је оста ла упам ће на као идеј ни тво рац 
„Ра до сти Евро пе“ .

– Од осни ва ња ма ни фе ста ци је ве ро ва ла сам да ће 
су сре ти де це са Ста рог кон ти нен та тра ја ти ово ли ко. Да 
ни сам ве ро ва ла, не бих ни по чи ња ла – ис та кла је Дон ка 
Шпи чек у раз го во ру за „По ли ти ку“ уочи 45. го ди шњи-
це „Ра до сти Евро пе“.

Би ла је и опе ра тив ни ди рек тор По зо ри шта „Бо-
шко Бу ха“, а об но ви ла је му зич ки фе сти вал „Деч је бе-
о град ско про ле ће“. Би ла је не ко ли ко го ди на ди рек-
тор Сек то ра за кул ту ру Цен тра „Са ва“ и пред сед ник 
Са ве та ФЕСТ-а, као и члан рад не гру пе Про гра ма за 
де цу и мла де Евро ви зи је као пред став ник ју го сло вен-
ске ра дио-те ле ви зи је од 1982. до 1990. го ди не. По ред 
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број них при зна ња и на гра да ко је је до би ла за по све-
ће ност и рад са де цом и за де цу из два ја ју се при зна ња 
и пла ке те УНИ ЦЕФ-а, Ор ден осме ха (ко ји до де љу ју 
нај мла ђи из Пољ ске од ра слим ства ра о ци ма за де цу), 
Злат ни бе о чуг, Зма је ва на гра да, „Гро зда нин ки кот“... 
Од ли ко ва на је и Сре бр ном ме да љом пред сед ни ка Ре-
пу бли ке Ср би је за за слу ге у јав ној и кул тур ној де лат-
но сти, на ро чи то у не се бич ној про мо ци ји ства ра ла-
штва де це и за де цу. 

Дон ка Шпи чек у не ка да шњем До му пи о ни ра, ку-
ћи деч јег ства ра ла штва и ра до сти, ра ди ла је го то во 
до по след њег да на. Из не на да је пре ми ну ла ју ла 2016. 
Ипак ни јед но по то ње из да ње „Ра до сти Евро пе“ не мо-
же да про ђе, а да се на ње не са ве те и упу те не освр ну 
за по сле ни у ДКЦБ-у. У то ме по ма же и сво је вр сни ама-
нет – Дон кин рад на те му ове ма ни фе ста ци је. У ње му 
су да те и смер ни це ка ко уна пре ди ти „Ра дост Евро пе“, 
од че га је мно го шта и за жи ве ло у прак си. Је дан од за-
ни мљи вих и ва жни јих за кљу ча ка у том ра ду је да се 
са шко ла ма про на ђе нај бо љи на чин да се де ци оста ви 
што ви ше вре ме на за игру и за ба ву. 

Њој у част 2017. го ди не Ве ли ка са ла ДКЦБ-а по не-
ла је име „Дон ка Шпи чек“. 

Да је она на то мо гла да ути че, вр ло је мо гу ће да не 
би до зво ли ла, као што сво је вре ме но ни је же ле ла ни да 
у ин тер вјуу по во дом 45. го ди шњи це „Ра до сти Евро пе“ 
иде ње на сли ка као илу стра ци ја. 

– Не мој те мо ју сли ку. Си гур но у ар хи ви има те не ку 
са де цом са „Ра до сти Евро пе“. То ће би ти леп ше уз текст 
– су ге ри са ла је Дон ка, а тог де та ља се, у тек сту по во дом 
ње не смр ти, две го ди не ка сни је при се тио но ви нар „По-
ли ти ке“ Де јан Алек сић.

Донка Шпичек и Хор ДКЦБ
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Му зич ки сту дио

Му зи ка, као јед на од нај при јем чи ви јих умет но сти, на 
ко ју су де ца нај о сте љи ви ја, би ла је увек у њи хо вом цен тру 
па жње. За то се у окви ру Му зич ког сту ди ја До ма пи о ни ра 
– Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град, де це ни ја ма ор га ни-
зу је и афир ми ше упра во му зич ко ства ра ла штво мла дих.

Јед на од пр вих му зич ких ак тив но сти До ма пи о ни ра 
би ла је ве за на за ства ра ње хо ра и раз ви ја ње хор ског пе ва-
ња, ко ји су у то вре ме би ли по себ но по пу лар ни. Хор До ма 
пи о ни ра имао је 60 чла но ва. Ње гов ру ко во ди лац од 1968. 
до 1980. го ди не био је про фе сор му зи ке и му зич ки пе да-
гог Мла ден Не шо вић. Пе ва ле су се пе сме ју го сло вен ских 
ауто ра и ком по зи то ра. Хор је имао ве ли ки број на сту па 
и мно го успе ха. Осим Не шо ви ћа, во ђе Му зич ког сту ди ја 
су би ли про фе со ри му зи ке и му зич ки пе да го зи Љи ља на 
Ба бић, Ми ха и ло Ђор ђе вић и Мир ја на Ми ли чић Про кић.

У вре ме по че та ка ства ра ња Му зич ког сту ди ја, ше-
зде се тих го ди на 20. ве ка, озбиљ но се раз ми шља ло о из-
бо ру ком по зи ци ја са ко ји ма хор на сту па. Ква ли те тан и 
де ци за ни мљив, мо де ран про грам тра жио се и та да, као и 
да нас. У збир ци пе са ма са но та ма „Де цо, пе вај те с на ма“, 
ко ју је са чи нио ком по зи тор Ср ђан Ба рић, би ло је при-
ку пље но 30 но вих пе са ма са ју го сло вен ског про сто ра за 
хор ско пе ва ње. То је јед на од збир ки ма те ри ја ла за кул-
тур но-умет нич ки рад са пи о ни ри ма у сло бод но вре ме, 
ко ју је пу бли ко вао и ко ри стио Дом пи о ни ра.

„Де те не мо же мо др жа ти у ка ран ти ну, изо ло ва но 
од жи во та и сер ви ра ти му са мо оно ’што је за ње га’. Де-
те тре ба на дру ги на чин од вра ти ти од не по жељ них ути-

ца ја, тре ба му пру жи ти оно што је ствар но деч је, али то 
мо ра би ти и ле по и за бав но и атрак тив но, јед ном реч ју 
леп ше и при влач ни је од оно га што де ца, си лом при ли ка, 
узи ма ју из све та од ра слих. А то ’не што’ мо ра да се по ду-
да ра са пси хом да на шњег де те та. Оно мо ра да из ви ре из 
сва ко днев них до жи вља ја и су сре та ко ји да на шњи жи вот 
пру жа де те ту и то што му пру жи мо по бу ди ће па жњу и 
под ста ћи ин те ре со ва ње на шег де те та.“

(Ср ђан Ба рић)

Име ком по зи то ра и ува же ног пе да го га, ду го го ди-
шњег ди ри ген та Деч јег хо ра РТС-а Зла та на Ва у де нео дво-
ји во је ве за но за по ди за ње пе да го шке кул ту ре про свет них 
рад ни ка ко ји се у основ ним шко ла ма ба ве му зич ким вас-
пи та њем мла дих и за кон кре тан му зич ки рад са де цом. Из 
ње го вог хо ра про ис те кли су број ни ства ра о ци и умет ни-
ци. И ње гов ду го го ди шњи пре да ни рад био је ве зан за хор 
До ма пи о ни ра као и за се ми на ре ко је је во дио за на став-
ни ке му зич ке кул ту ре. Као из у зе тан по зна ва лац тех ни ке 
хор ског пе ва ња и ум ни хо ро во ђа ко ји вир ту о зно во ди све 
гла со ве у јед ну звуч ну хар мо ни ју, Зла тан Ва у да не се бич-
но је сви ма пре но сио зна ње то ком пе де се то го ди шњег ра-
да. Због за слу га за раз вој хор ског пе ва ња и уче шћа у ра ду 
ове ин сти ту ци је, Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град об ја вио 
је ње го ву збир ку во ка ли за и ком по зи ци ја 2006. го ди не.

„Фол клор не ме ло ди је би ле су че сто мо је на дах ну ће, 
и то ме ло ди је из раз ли чи тих кра је ва, ка ко се то обич но 
го во ри ло, од Вар да ра па до Три гла ва. Бо гат ство ме ло-
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1.  Младен Нешовић (у средини), члан жирија, 
на додели награда најуспешнијим пионирима 

2.  Трипо Симонути, виолиниста и Младен Нешовић, 
музички педагог и диригент са пионирима 

3.  Победница трећег фестивала „Златна сирена“

4.  Федемус 2008. године, „Збирка нота“, 
идејно решење Горан С имић

5.  Златан Вауда, диригент, дугогодишњи председник жирија 
ДЕМУС-а и фестивала „Деца композитори“
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МУЗИЧКО ИЗДАВАШТВО 1988 – 2017.
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ФЕДЕХО, фестивал дечјих хорова, Хор ДКЦБ-а, добитник
прве награде за извођење дечије композиције, 2016.

Наступ Хора ДКЦБ-а у Дому Народне скупштине Србије

Наступ Хора ДКЦБ-а на дочеку српских олимпијаца, извођење химне „Боже правде“

ди је, рас ко шни рит мо ви би ли су за ме не по се бан иза-
зов ко ји ме и да нас при вла чи. Број ни за пи си на род них 
ме ло ди ја ко је су нам оста ви ли Мо кра њац, Стан ко вић, 
Ђор ђе вић, Ми ло је вић, Тај че вић и мно ги дру ги, пред-
ста вља ју не про це њи во бла го ко је је у ме ни про бу ди ло 
љу бав пре ма фол кло ру. Со ло пе сма је у ме ни при сут на 
од нај ра ни је мла до сти.“

(Од ло мак из књи ге „Во ка ли зе“ Зла та на Ва у де)

Од 1980. до 2011. го ди не хор ни је по сто јао у До-
му пи о ни ра (ДКЦБ-у), да би 2011. го ди не хор са чи њен 
од та лен то ва них пред шко ла ца и осно ва ца по но во по-
чео са ра дом, под ру ко вод ством ди ри ген та мр Не ве не 
Ива но вић. Са мо стал ни кон цер ти хо ра одр жа ва ју се ви-

ше пу та го ди шње, а не ки од њих су че ти ри кон цер та из 
2011. го ди не („По но во у Цви је ти“, кон церт за Свет ски 
дан му зи ке, на „Ка ле мег дан ским су то ни ма“ и у Кул тур-
ном цен тру Бе о гра да). Хор је на сту пао на БЕ ЛЕФ-у, на 
кон цер ту Деч је фил хар мо ни је, на Ђур ђев дан ском кон-
цер ту Удру же ња му зич ких умет ни ка Ср би је, у Деч јем 
кул тур ном цен тру Бе о град, у Ко лар че вој за ду жби ни, али 
и на ме ђу на род ним му зич ким до га ђа ји ма и фе сти ва ли-
ма као што су го сто ва ња у Ма ђар ској, у Ру си ји (са хо ром 
„Мир ни ца“) и са Хо ром мла дих из Фран цу ске. У го ди-
ни про сла ве се дам де це ни ја ДКЦБ-а, овај хор уче сто во-
вао је и на Пр вом фе сти вал ском су сре ту дје чи јих ама-
тер ских хо ро ва „По ред мо ра, пје ва ти се мо ра“ у Хер цег 
Но вом на ко ме су на сту па ли деч ји хо ро ви из ре ги о на, 



57

као и на „Је се њој бај ци“ у Пра гу, на по зив Ме ђу на род не 
фол клор не асо ци ја ци је.

Овај хор об ја вљу је и му зич ка из да ња. Пр ви ЦД „Пе-
сме све та“ иза шао је 2013. го ди не, а 2015. је кон цер том 
„Ка ко се слу ша Мо кра њац“ про мо ви сао но ви исто и ме-
ни ЦД.  Пре го ди ну да на ДКЦБ је из дао и ЦД „Хим не“ са 
хим на ма Ср би је, Бе о гра да и Све том Са ви ка ко би де ца 
из на ше зе мље ове ва жне пе сме на у чи ла док их слу ша ју 
у из во ђе њу Хо ра ДКЦБ-а. Нај но ви ји ЦД ко ји је сни мио 
овај хор је „Пе ђо ли но и Хор ДКЦБ-а“. На ње му се на ла-
зе пе сме ком по но ва не на тек сто ве Дра га на Лу ки ћа, Јо-
ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Вла ди ми ра Ан дри ћа и Пре дра га 
Ву ко ви ћа Пе ђо ли на.

По чет ком 2022. го ди не, на Ве ли кој сце ни „Дон ка 
Шпи чек“, хор је при ре дио кон церт „Де сет ком по зи то ра 
за де сет све ћи ца“ (аутор и ди ри гент: мр Не ве на Ива но-
вић) чи ме је све ча но обе ле жио де це ни ју от ка ко је об но-
вљен. На ре пер то а ру су се на шле ком по зи ци је ду го го ди-
шњих са рад ни ка Хо ра ДКЦБ-а. По је ди ни ком по зи то ри, 
у функ ци ји ко ре пе ти то ра за сво је ком по зи ци је, при дру-
жи ли су се хо ру на сце ни. Уз њих су на сту пи ли и ор ке стар 
„Сим фо ни је та мла дих“, ко ји су чи ни ли нај бо љи уче ни ци 
бе о град ских му зич ких шко ла, а са ко ји ма је Хор ДКЦБ-а 
че сто де лио му зич ку сце ну, као и ко ре пе ти тор Ива на 
Шљи вић и ги та ри ста Вла де та Си мић. ДКЦБ је по во дом 
ју би ле ја об но ве Хо ра из дао ЦД и мо но гра фи ју у ко јој је 
при ка зан рад Хо ра ДКЦБ-а у про те клих де сет го ди на.

Хор, на чи јем се ре пер то а ру на ла зе де ла деч је, филм-
ске, на род не, ста ро град ске и ду хов не му зи ке, до ма ћих и 
стра них ауто ра, до бит ник је број них при за ња за нај бо љег 
ди ри ген та Ре пу блич ког фе сти ва ла деч јих хо ро ва ФЕ ДЕ-
ХО 2012, као и на гра де „Во ји слав Илић“ за нај бо ље из-
во ђе ње ду хов не му зи ке на фе сти ва лу „Хо ро ви ме ђу фре-

ска ма“ 2012. Овен чан је и при зна њи ма на фе сти ва ли ма 
„Зву ци Мо скве“ и „Ћи ри ло и Ме то ди је“ у Мо скви 2014, 
гран-при јем на Ме ђу на род ном фе сти ва лу деч је му зи-
ке у Бо сни и Хер це го ви ни, на гра дом на Ме ђу на род ном 
фе сти ва лу мла дих хо ро ва у Бел ги ји и фе сти ва лу „Алек-
сан дар Нев ски“ у Ру си ји 2016... Овај хор до био је 2018. 
и спе ци јал ну на гра ду на 18. Деч јем ет но фе сти ва лу у Бу-
гар ској, злат ну ме да љу на Мај ским му зич ким све ча но-
сти ма 2020. у Би је љи ни и тре ће ме сто на XXVI Ме ђу на-
род ном збор ском фе сти ва лу Cro Pa tria 2022.

„Хор ДКЦБ-а је ре но ми ра ни деч ји хор ски ан самбл, 
ко ји у ин тер пре та ци ја ма пра ти ак ту ел не трен до ве на 
свет ској хор ској му зич кој сце ни. Рас пе ва ни гла со ви, 
ујед на че на звуч на бо ја, сми сао за ин тер пре та ци ју му-
зи ке раз ли чи тих жан ро ва, про фе си о нал но по на ша ње и 
уре дан из глед на сце ни, са мо су не ке од осо бе но сти овог 
хо ра, ко је је, са по себ ним сми слом за рад са де цом, об-
ли ко ва ла ди ри гент ки ња Не ве на Ива но вић.“, ука за ла је 
др Алек сан дра Па ла дин, му зи ко лог и му зич ки уред ник 
Ра дио Бе о гра да 1.

КЛУБ ЉУ БИ ТЕ ЉА МУ ЗИ КЕ

Клуб љу би те ља му зи ке До ма пи о ни ра од 1988. до 
1990. при ре ђи ван је јед ном не дељ но под на зи вом „Упо-
знај мо му зич ке ин стру мен те“ Клу бо ви су би ли ор га ни-
зо ва ни у са рад њи са Му зич ким шко ла ма и Фа кул те том 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. У сва ком ме се цу би ле су 
пред ста вља не од ре ђе не гру пе му зич ких ин стру ме на та 
(гу дач ки, ду вач ки, жи ча ни, уда рач ки и дру ги ин стру-
мен ти). Го сти су би ли уче ни ци му зич ких шко ла ко ји су 
по сти за ли из у зет не ре зул та те на мно гим так ми че њи ма 
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и про фе си о нал ни му зи ча ри. Пу бли ка, уче ни ци од пе тог 
до осмог раз ре да, до ла зи ли су ор га ни зо ва но из бе о град-
ских основ них шко ла. Про гра ми су би ли бес плат ни и 
одр жа ва ли су се у Цр ве ној са ли за око 200 де це.

По сто ја ле су и при ред бе „Му зич ки жур нал“ ко је су 
би ле ре тро спек ти ва ва жних му зич ких до га ђа ја у гра ду. 
На њи ма су би ла пред ста вља на ак ту ел на но ва му зич ка 
из да ња ПГП-а за уче ни ке од пр вог до че твр тог раз ре да 
основ них шко ла. При ред бе су би ле ор га ни зо ва не у Ве-
ли кој са ли за око 500 де це. У њој су се одр жа ва ли су се 
и ет но-про гра ми по све ће ни не го ва њу на род не умет нич-
ке тра ди ци је.  

У том пе ри о ду у овој са ли сва ке го ди не при ре ђи-
ван је и тра ди ци о нал ни Но во го ди шњи кон церт Ка мер-
ног ан сам бла „Ду шан Ско вран“ на че лу са ди ри ген том 
Алек сан дром Па вло ви ћем као пра знич ни по клон де ци 
Бе о гра да. Де ца су има ла при ли ке да слу ша ју кон цер те 
нај по пу лар ни јих ком по зи ци ја ко је је из во дио овај ор ке-
стар уз ко мен та ре ди ри ген та о сва кој од њих.

Од 1988. до 1999. одр жа ва ни су и кон цер ти „Ве ли-
ка ни му зич ке исто ри је“ у Ве ли кој са ли за уче ни ке основ-
них и сред њих шко ла и то уз про јек ци је фил мо ва. Сва-
ког че тврт ка ови кон цер ти обе ле жа ва ли су ак ту е ле не 
го ди шњи це по зна тих ком по зи то ра. На њи ма су се пред-
ста вља ла де ца со ли сти, деч ји умет нич ки ан сам бли или 
по зна ти умет ни ци. По сле сва ког кон цер та био би при-
ка зан при го дан филм, ро ман си ра на би о гра фи ја ком по-
зи то ра чи ја су се де ла из во ди ла на кон цер ту, у са рад њи 
са Ки но те ком Бе о гра да. Ти кон цер ти би ли су по све ће ни 
Шо пе ну, Чај ков ском, Гер шви ну, Мо цар ту, Вер ди ју, До-
ни це ти ју, Бе ли ни ју и дру гим ком по зи то ри ма. Од 1988. 
до 1999. у Ве ли кој са ли одр жа ва на је и тра ди ци о нал на 
„Шо пе ни ја да“, кон церт са фил мом, у са рад њи са Шо пе-

но вим дру штвом и Ки но те ком на ко ме су се пред ста вља-
ли по бед ни ци Шо пе но вог так ми че ња сва ког фе бру а ра 
на ње гов ро ђен дан. 

МУ ЗИЧ КА ИГРА О НИ ЦА

У фо ку су ове игра о ни це, на ко ју се упи су је без ауди-
ци је, је су де ца од три го ди не до се дам го ди на ко ја два 
пу та не дељ но по ха ђа ју на ста ву од по 90 ми ну та. У то-
ку ње на при јем чив, том уз ра сту при ла го ђен на чин 
нај мла ђи се под сти чу на раз ли чи те об ли ке му зич ког 
из ра жа ва ња, раз ви ја ње основ них ком по нен ти му зи кал-
но сти, пе ва ње пе са ма по слу ху, не го ва ње со ли стич ког 
и груп ног му зи ци ра ња и сви ра ње на јед но став ним ин-
стру мен ти ма. У то ку ових ча со ва де ца ак тив но уче и 
осно ве ен гле ског је зи ка уз обра зов не игре, пе сме, бро-
ја ли це и упо тре бу јед но став не ко му ни ка ци је на том је-
зи ку. Ду го го ди шњи успе шан уред ник овог про гра ма, 
као и уред ник кон це ра та, клу бо ва љу би те ља му зи ке, 
му зич ких при ред би, ДЕ МУС-а, ФЕ ДЕ МУС-а и му зич-
ких из да ња је Мир ја на Ми ли чић Про кић, ди пло ми ра-
ни му зич ки пе да гог.
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ДЕ МУС

Деч је му зич ке све ча но сти је ди не у Бе о гра ду афир ми-
шу рад му зич ких сек ци ја основ них шко ла глав ног гра да и 
ме ђу нај ста ри јим су му зич ким ма ни фе ста ци ја ма не ка да-
шњег До ма пи о ни ра, а да на шњег ДКЦБ-а. ДЕ МУС под ра-
зу ме ва ор га ни зо ва ње ви ше кон це ра та му зич ких сек ци ја 
основ них шко ла Бе о гра да ко ји се при ре ђу ју од мар та до 
ма ја у окви ру школ ског, оп штин ског и град ског так ми че-
ња, што под ра зу ме ва и одр жа ва ње чу ве не „Злат не си ре-
не“. На так ми че њи ма ДЕ МУС-а уче ству је ви ше хи ља да 
де це од се дам до 15 го ди на, а ко ја се ба ве раз ли чи тим об-

ли ци ма му зич ког ства ра ла штва (со ли сти, ду е ти, тер це ти, 
квар те ти, во кал не гру пе пе ва ча, хо ро ви, ма ли ин стру мен-
тал ни са ста ви и ор ке стри). Град ско так ми че ње ор га ни-
зу ју тра ди ци о нал но ДКЦБ и При ја те љи де це Бе о гра да 
под по кро ви тељ ством Се кре та ри ја та за кул ту ру гра да и 
на ње му уче ству ју по бед ни ци са оп штин ских так ми че ња. 
Так ми ча ри из во де деч ју со ло пе сму уз кла вир ску прат њу, 
из вор ну на род ну пе сму а ка пе ла, деч ју за бав ну пе сму или 
по пу лар ну за бав ну пе сму свих епо ха.

Мно ги еми нент ни ком по зи то ри и му зи ча ри пру-
жа ли су по др шку так ми че њу, из ме ђу оста лих и опер ске 

3 4
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умет ни це Рад ми ла Ба ко че вић и Ђур ђев ка Ча ка ре вић, 
чем ба лист ки ња Оли ве ра Ђур ђе вић, му зи ча ри и ком по-
зи то ри Бо ри во је По по вић, Бо жи дар Стан чић, Зла тан Ва-
у да, Ср ђан Ба рић, Кон стан тин Ба бић и дру ги.

Ове све ча но сти 2020. и 2021. го ди не су услед пан-
де ми је ви ру са ко ро на обе ле же не са мо сим бо лич но, јер 
ни је би ло мо гу ће одр жа ти ви ше кон це ра та град ског так-
ми че ња му зич ких сек ци ја основ них шко ла Бе о гра да, али 
је у мар ту 2022. ко нач но вра ће но тра ди ци о нал но ор га-
ни зо ва ње ове ма ни фе ста ци је.

ФЕ ДЕ МУС

Фе сти вал деч јег му зич ког ства ра ла штва „Де ца ком-
по зи то ри“ одр жа ва се од 1995. го ди не. Мла ди ком по зи-
то ри – кан та у то ри и со ли сти из ра зних гра до ва Ср би је 
на овом так ми че њу из во де ин стру мен тал не и во кал-
не ком по зи ци је. На овај на чин Деч ји кул тур ни цен тар 
Бе о град из вео је ге не ра ци је мла дих ком по зи то ра, со-
ли ста и кан та у то ра. То је је ди ни деч ји фе сти вал на ко-
ме она уче ству ју као ком по зи то ри, ауто ри тек сто ва и 
из во ђа чи. У по чет ку, де ца су ком по но ва ла и на пе сме 
деч јих пе сни ка (Ршу мо ви ћа, Ан дри ћа, Ери ћа, Зма ја, 
Ра ич ко ви ћа, Ра ду ло ви ћа и дру гих), а од 2000. го ди не 
са ми пи шу тек сто ве.

„Не ке од ових ком по зи ци ја у по чет ку су би ле са мо 
ама тер ски сни мак или пар че нот ног па пи ра, али за хва-
љу ју ћи ве ли ким при ја те љи ма фе сти ва ла, оне су по ста-
ле ком по зи ци је ко је по ста вља ју стан дар де пра вих деч-
јих ин тер пре та ци ја“, ка же Мир ја на Ми ли чић Про кић, 
му зич ки уред ник и ко ор ди на тор фе сти ва ла.

Ор га ни за ци ја ФЕ ДЕ МУС-а об у хва та рас пи си ва ње 
кон кур са на ре пу блич ком ни воу (на ко ји сва ке го ди не 

стиг не ви ше сто ти на ком по зи ци ја), се лек ци ју при сти глих 
ком по зи ци ја, жи ри ра ње, из ра ду ма три ца за за вр шне кон-
цер те, про фе си о нал но сни ма ње со ли ста и пра те ћих во ка-
ла, пост про дук ци ју, из да ва ње ЦД-а и про мо ци је из да ња 
на ко ји ма уче ству ју де ца и мла ди из во ђа чи из це ле Ср би је.

Нај у спе ли је ин стру мен тал не и во кал не ком по зи-
ци је се тра ди ци о нал но пред ста вља ју на за вр шном кон-
цер ту у сеп тем бру на сце ни ДКЦБ-а у Та ков ској 8. Деч-
ји кул тур ни цен тар Бе о град сва ке го ди не из да је и но ве 
ЦД-ове у са рад њи са ПГП-РТС-ом. ДКЦБ пу бли ку је и 
збир ке но та са ком по зи ци ја ма са фе сти ва ла. Сва из да-
ња бес плат но се де ле уче сни ци ма фе сти ва ла. До са да су 
иза шле: „Дај ми кри ла је дан круг“ (1995-2003), „На ђи 
сво ју зве зду“ (2004), „Пе сма отва ра вра та“ (First Ju ni or 
Euro vi sion Song Con test, 2005, усту пљен РТС-у као пр-
во на ци о нал но по лу фи на ле), „Пе вај са мном“ (2006/7), 
„Му зи ка и ја“ (2008), „По ве ди ме“ (2009), „Ослу шни мо 
бо ље“ (2011), „Не ћу да ста нем“ (2012), „Док не бом ше та“ 
(2013) и „Ве ру јем“ (2014). Мул ти ме ди јал ни ДВД „Кру на 
од но та“ (2015) из дат је по во дом два де се то го ди шњи це 
ове ма ни фе ста ци је са 250 хи то ва и ма три ца. На ред них 
го ди на из да ти су му зич ки ди ско ви „Му зи ка мог ср ца’’ 

Фестивал „Деца композитори“ ФЕДЕМУС 2016
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(2016), „Хај де да пе ва мо’’ (2017), „Му зи ка ства ра чу да’’ 
(2018), „Во лим да ма штам’’ (2019), „Ве руј у се бе’’ (2020), 
„Кад бих’’ (2021) и „Мој свет’’ (2022).

По бед ни ци ФЕ ДЕ МУС-а го ди на ма пред ста вља ју 
на шу зе мљу на ме ђу на род ним фе сти ва ли ма у Ма ке до-
ни ји, Ру му ни ји, Бу гар ској, Ве ли кој Бри та ни ји, Ал ба ни-
ји и Тур ској. Уче сни ци ФЕ ДЕ МУС-а би ли су укљу че ни 
и у сни ма ње спе ци јал них Но во го ди шњих про гра ма од 
2008. до 2012. То ком 27 годинa по сто ја ња фе сти ва ла, 
за хва љу ју ћи тим ском ра ду, на ста ле су ква ли тет не деч је 
ком по зи ци је ко је су у из вор ном об ли ку уз од го ва ра ју-
ће аран жма не на шле сво је ме сто у уџ бе ни ци ма му зич ке 
кул ту ре и му зич кој ли те ра ту ри.

Са вет фе сти ва ла, по во дом 20 го ди на ове ма ни фе ста-
ци је, уста но вио је и По ве љу „Кон стан тин Ба бић“ у знак 
се ћа ња на ком по зи то ра и про фе со ра ко ји је од са мог по-
чет ка по др жа вао деч је ства ра ла штво. Овај фе сти вал про-
пи сан је пла ном и про гра мом у на ста ви му зич ке кул ту ре 
Ми ни стар ства про све те ко је је са Ми ни стар ством кул-
ту ре и по кро ви тељ ФЕ ДЕ МУС-а.

„ДЕЧ ЈЕ БЕ О ГРАД СКО ПРО ЛЕ ЋЕ“

Го ди на ма је одр жа ва но и „Деч је бе о град ско про ле ће“, 
али он да је ова чу ве на ма ни фе ста ци ја пре ки ну та. По сле 
ду ге па у зе оно је од апри ла 2016. го ди не по но во на сце ни 
Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град. Об но ви ла га је и при-
пре ми ла Ле он ти на Ву ко ма но вић, му зич ка уред ни ца овог 
фе сти ва ла, а Ми ња Су бо та, је дан од за чет ни ка ове ма ни-
фе ста ци је и во ди тељ про гра ма, по звао је пе сни ке и ком-
по зи то ре Љу би во ја Ршу мо ви ћа, Све ти сла ва Ву ко ви ћа, 
Де ја на Па та ко ви ћа, Ра до сла ва Гра и ћа, Зо ра на Хри сти ћа, 
Вој ка на Бо ри са вље ви ћа и Мир ка Шо у ца, чи је су ком по зи-

ци је из во ђе не и осва ја ле на гра де на не ка да шњем „Деч јем 
бе о град ском про ле ћу“. Ну ме ре су из ве ли му зи ча ри, пе ва-
чи и дечји хорови, хор ДКЦБ и хор „Чаролија“. 

По ла ве ка од осни ва ња и пет го ди на од об но ве фе сти-
ва ла је обе ле же но 2021, али опет због пан де ми је ви ру са 
ко ро на то је учи ње но не ужи во, већ у окви ру спе ци јал не 
те ле ви зиј ске еми си је у про дук ци ји ДКЦБ-а. У њој су, по-
ред Хо ра Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град и Хо ра „Ча ро-

„Дечје београдско пролеће”, Бранко Коцкица,  
Хор ДКЦБ и Хор Чаролија



62

ли ја“, уче ство ва ли и број ни пе ва чи по пу лар не му зи ке и 
глум ци, као и мла ди Вук Тр на вац у уло зи во ди те ља. 

Ин тер нет пре ми је ра фе сти ва ла би ла је на ју тјуб ка-
на лу ДКЦБ-а на пра зник деч је ра до сти, Вр би цу, у су бо-
ту 24. апри ла 2021. Те ле ви зиј ска пре ми је ра би ла је на 
Б92, а по том је еми си ју при ка за ло још осам те ле ви зи ја 
из Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го ре. 

Ове, 2022. го ди не фе сти вал се вра тио из вор ној фор-
ми ка да је одр жан на Тр гу ре пу бли ке у окви ру Да на Бе о-
гра да, а под сло га ном „Бе о гра ду с љу ба вљу“. На сту пи ли 
су хо ро ви ДКЦБ-а и „Ча ро ли ја“, као и му зич ки из во ђа чи 
Ти ја на Дап че вић, Ни гор, Ле он ти на Ву ко ма но вић, Ма ри 
Ма ри и Зое Ки да. Звон ки деч ји гла со ви уз по др шку од ра-
слих по да ри ли су Бе о гра ђа ни ма и го сти ма пре сто ни це чу-
ве не пе сме о глав ном гра ду Алек сан дра Ко ра ћа, Во ки ја 
Ко сти ћа, Ми хо ви ла Ло га ра, Ра до сла ва Гра и ћа и дру гих.

ФЕ ДЕ ХО
Јед на од мла ђих, али на сле ђем уве ли ко бо га та ма-

ни фе ста ци ја ДКЦБ-а је Фе сти вал хо ро ва де це и мла дих 
(ФЕ ДЕ ХО). Осми шљен ка ко би се афир ми са ли деч ја хор-

1

2 

4

3

1.  Хор ДКЦБ на фестивалу 
„Дечје београдско пролеће“, 
април 2016.

2.  и 3. Аутор плаката  
„Тесла и битка на магнетном пољу“  
и „Дечје београдско пролеће“ 
Марија Милановић Лазаревски

4.  Фестивал дечјих хорова „Федехо“

5.  Сцена мјузикла „Тесла 
и битка на магнетном 
пољу“, премијера у Народном 
позоришту, 2016.

6.  Снежана Деспотовић, 
диригент, са полазницима Студија 
„Нађи своју звезду“



63

ска му зи ка, сцен ско му зич ко из во ђе ње и по пу ла ри са-
ње хор ске му зи ке као де ла на шег на сле ђа он го ди на ма 
оку пља хо ро ве основ них и сред њих (му зич ких) шко ла, 
цр кве не, као и хо ро ве при ин сти ту ци ја ма. Уче сни ци фе-
сти ва ла на ње му увек има ју при ли ку да се за ба ве и упо-
зна ју са вр шња ци ма и да јед ни дру ги ма пред ста ве свој 
рад, упо ре де му зич ка до стиг ну ћа...

Хор ко ји на кра ју, пре ма ми шље њу струч ног жи ри ја, 
бу де нај бо љи, сва ке го ди не уче ству је на „Ра до сти Евро-
пе“. Де се ти ФЕ ДЕ ХО одр жан је 28. и 29. ма ја 2021. го-
ди не на Ве ли кој сце ни „Дон ка Шпи чек“ и на ње му је уз 
Хор Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град уче ство ва ло и де-
се так хо ро ви из ви ше гра до ва Ср би је. На је да на е стом 
фе сти ва лу ко ји је у ДКЦБ-у при ре ђен по ло ви ном ма ја 
2022, број уче сни ка се по ве ћао, па је би ло 16 хо ро ва из 
ра зних кра је ва Ср би је, од Ку ле до Про ку пља. У окви ру 
овог фе сти ва ла, чи ји је ко ор ди на тор мр Не ве на Ива но-
вић, ди ри гент Хо ра ДКЦБ-а, осим на гра де за нај бо љи 
хор, до де љу ју се и при зна ња за сцен ски на ступ, нај бо ље 
из ве де ну ком по зи ци ју и нај бо љег ди ри ген та, али и за 
нај бо љи хор пре ма из бо ру пу бли ке (уче ни ка не ко ли ко 
бе о град ских шко ла).

НА ЂИ СВО ЈУ ЗВЕ ЗДУ

У ДКЦБ-у го ди на ма по сто ји и во кал на гру па „На ђи 
сво ју зве зду“ ко ја оку пља та лен то ва ну де цу од шест до 
16 го ди на. Са том де цом се ра ди на во кал ној тех ни ци, на 
оспо со бља ва њу за со ли стич ко и пе ва ње пра те ћих во ка-
ла, за рад у му зич ком сту ди ју... На ста ва се одр жа ва два 
пу та не дељ но по 45 ми ну та и во ди је Сне жа на Де спо то-
вић, ди ри гент и му зич ки пе да гог.

МЈУ ЗИКЛ О ТЕ СЛИ
Ве ли ки успех у про гра ми ма Деч јег кул тур ног цен-

тра Бе о град оства рио је мју зикл за де цу „Те сла и бит ка 
на маг нет ном по љу“ Не бој ше Ром че ви ћа и Ле он ти не Ву-
ко ма но вић. Он је пре ми јер но из ве ден 1. де цем бра 2016. 
го ди не у ре жи ји Ђор ђа Ма ка ре ви ћа, по иде ји Бра ни сла-
ва Бр ки ћа, а ова пред ста ва игра на је на Ве ли кој сце ни 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. У ко ма ду су глу ми ли 
Ђор ђе Да вид Ни ко лић, Ду ши ца Но ва ко вић, Ла зар Ду бо-
вац, Ле на Ста мен ко вић, де ца из хо ра „Ча ро ли ја“ и де ца 
из Сту ди ја кул ту ре го во ра и глу ме ДКЦБ-а, ко ји је та да 
во ди ла Ми ња Фи ли по вић, глу ми ца и драм ски пе да гог.

6

5
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Сту дио глу ме и по зо ри шна ра ди о ни ца

Од ства ра ња До ма пи о ни ра драм ском ства ра ла штву 
де це по све ћу је се ве ли ка па жња. „Тра же ње но вог са др жа ја 
и при клад ног ме то да“, ге сло је у овој ку ћи од пр вог да на. 
То прак тич но зна чи да се од по чет ка уз игру и им про ви-
за ци ју тра жи ла спон та ност у деч јој глу ми. Пе да го зи ко-
ји су ра ди ли са де цом у Драм ском сту ди ју упу ћи ва ли су 
их у еле мен те глу ме и пре да ва ли зна ња, али и оста вља-
ли про стор да се сло бод но из ра жа ва ју у оно ме што чи не.

„Де ца у Драм ском сту ди ју ДКЦБ-а ста вља ју се у си-
ту а ци ју да се бе/дру ге за ми сле и пред ста ве као да су ’не-
ко’ или ’не што’ дру го, а да пра зан про стор по зор ни це 
или Драм ског сту ди ја на се ле или опре ме сво јим све том“, 
ис та кла је сво је вре ме но мр Љу би ца Кон џић По по вић у 
свом тек сту о ра ду сту ди ја.

Та кав став одр жа ва се и да ље. Да нас се рад ба зи ра 
на пра ву де те та да, у окви ру ода бра не ра ди о ни це и мо-
гућ но сти цен тра, раз ви ја сво је спо соб но сти и по тен ци-
ја ле ко ји су ве за ни за сцен ско пред ста вља ње. Због то га 
не по сто ји кла сич на ауди ци ја, већ се де ца при ма ју у то ку 
це ле го ди не. Сва ком де те ту пру жа се мо гућ ност да стек-
не пр ва са зна ња о по зо ри шту, да раз ви ја ин те ре со ва ња 
и ма шту, да обо га ти реч ник.

Драм ске гру пе фор ми ра ју се пре ма уз ра сту де це и 
њи хо вих пре ди спо зи ци ја. Она мо гу да ис про ба ју сво је 
спо соб но сти у пред ста вља њу не ког дру гог, да по при ме 
осо би не ко је не ма ју у ствар ном жи во ту, а да при то ме 
оста ну оно што је су.  Ста ри ја де ца уче ству ју у ства ра њу 
драм ских ми ни ја ту ра. Оне се из во де при ли ком отва ра-

ња из ло жби, про мо ци ја књи га, ју би ле ја, на школ ским 
при ред ба ма и слич но. Кру на све га су јав ни ча со ви. Та да 
се обич но пред ста вља не ки аутор ски про је кат гру пе или 
чи та ва пред ста ва, по мо ти ви ма не ког књи жев ног де ла.

ГРУ ПА ЗА РАД СА ЛУТ КОМ 

 Пе де се тих го ди на про шлог ве ка, на са мом по чет ку 
ра да са де цом и лут ка ма код нас, о „кру жо ци ма“ у окви-
ру деч јих и омла дин ских ор га ни за ци ја, као и о свом ра-
ду на овом по љу пи сао је сло ве нач ки лут кар То не Љу-
бич у пу бли ка ци ји „Пи о нир ско по зо ри ште лу та ка“. Она 
је об ја вље на и ко ри шће на у До му пи о ни ра. За да ци ове 
гру пе би ли су да упу те де цу и мла де у по чет не тај не и 
ве шти не лут кар ства.

Учи ло се ка ко се пра ве лут ке, ка ко се оне др же, шта 
је и ка ко те че лут кар ска пред ста ва, ка ко се пра ви по-
зор ни ца, те ка ко се по сти же из ра жај ност глу ме. И та да 
је по сто ја ло уве ре ње да и лут ке мо гу по мо ћи при ства-
ра њу еле ме на та естет ског вас пи та ња, те да се оне мо гу 
успе шно ко ри сти ти као „део оп ште кул ту ре сва ког сло-
бод ног чо ве ка“.

„По сто ја ла је и же ља да се де ца уве ду у вр сту ра да 
ко ји тра жи до ста до се тљи во сти, ис трај но сти, ве шти-
не ру ку и сна ла жљи во сти. То су зна чај не осо би не ко-
је же ли мо да раз ви је мо код де це ко ју вас пи та ва мо.“

(То не Љу бич)
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1.  Драгана Станисављевић у представи  
„Од предања до реповања“ 

2.  „Драмски центар“, публикација 

3.  Учесници представе „Ружно паче“

4.  Представа „Снежана и седам патуљака“

1

4

2

3

Зна ча јан до при нос овој умет но сти и ра ду са де цом 
у До му пи о ни ра и Деч јем кул тур ном цен тру Бе о град 
да ла је Зо ра Бок шан Та нур џић, умет нич ки ру ко во ди-
лац по зо ри шта и на став ник ре жи је за лут кар ска по зо-
ри шта на Фа кул те ту драм ских умет но сти. Она је осно-
ва ла Цен тар за драм ски рад у До му пи о ни ра и њи ме је 
ру ко во ди ла ско ро три де сет го ди на. Под ње ним ру ко-
вод ством, овај драм ско-пе да го шки цен тар под сти цао 
је и раз ви јао ства ра лач ке спо соб но сти де це, го вор ну 
кул ту ру, а у ње му су се сти ца ла и зна ња о основ ним 
са др жа ји ма драм ских умет но сти – глу ми, ре жи ји и 
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дра ма тур ги ји. Ор га ни зо ва не су и го ди шње смо тре и 
так ми че ња бе о град ских основ них шко ла у им про ви зо-
ва ном из ра жа ва њу као об ли ку ре то ри ке. Зо ра Бок шан 
во ди ла је и се ми на ре за на став ни ке основ них шко ла 
из це ле Ср би је. Њен пло до твор ни рад ре зул ти рао је 
и мно гим тек сто ви ма ве за ним за по зо ри ште и пе да-
го шко де ло ва ње ко ји су об ја вљи ва ни у струч ним ча-
со пи си ма и пу бли ка ци ја ма и сви они ко ри шће ни су 
у ра ду са де цом у До му пи о ни ра (Деч јем кул тур ном 
цен тру Бе о град).

„Игра са лут ком ни је чи сто по на вља ње деч јег ис-
ку ства, већ фор ма ту ма че ња ње го ве ствар но сти, из ра-
жа ва ње ње го вих же ља и по тре ба. И ево за кључ ка ко-
ји се, сам по се би, на ме ће: игра са лут ком пред ста вља 
ства ра лач ку ак тив ност. Кроз по и сто ве ћи ва ње са лут-
ком, уз кре а тив ни по сту пак де те из ра жа ва се бе и сво-
је по тре бе, а на тај на чин не ми нов но као дру штве но 
би ће, при хва та и свет око се бе, при ви ка ва се на ње га 
и овла да ва њи ме.“

(Зо ра Бок шан Та нур џић, од ло мак из де ла 

„Игра са сцен ском лут ком“)

„Кре а тив на драм ска игра пру жа зна чај не мо гућ-
но сти у вас пи та њу и обра зо ва њу, као и у не ким спе-
ци фич ним аспек ти ма де ло ва ња на деч ју лич ност. Бли-
ска је де те ту јер по се ду је све еле мен те деч је игре, а 
бо гат ство ње них са др жа ја и фор ми пред ста вља мно-
го стру ке раз ло ге због ко јих јој се де те увек ра до вра-
ћа, ако је јед ном упо зна ло дра жи ба вље ња драм ском 
игром. Де те у драм ској игри, с јед не стра не, осе ћа по-
тре бу да ис пи ту је и про на ла зи, а с дру ге стра не, да уз 
по моћ тих тра же ња про ве ра ва и по твр ђу је сво ју лич-

ност, а као ре зул тат овог про це са сти че си гур ност и 
са мо по у зда ње.“

(Зо ра Бок шан Та нур џић, од ло мак из пе да го шког де ла 

 „Увод у кре а тив ну игру“)

Драм ским сту ди јом од 2002. до 2009. го ди не ру ко-
во ди ла је драм ски пе да гог и глу ми ца Сне жа на Бе ћа ре-
вић По по вић ко ја је оства ри ла за ни мљи ве про јек те. Са-
мо на за вр шним ча со ви ма пре ми јер но је из ве де но 14 
ори ги нал них драм ских тек сто ва на ста лих то ком ра да 
са де цом, че ти ри драм ска тек ста по зна тих срп ских пи са-
ца и три дра ма ти за ци је де ла са вре ме них ауто ра за де цу. 
Чла но ви Драм ског сту ди ја уче ство ва ли су и на „Ра до сти 
Евро пе“, ра зним улич ним пер фор ман си ма, про мо ци ја-
ма књи га за де цу, про гра ми ма Цен тра за му зеј ску ди дак-
ти ку, у ра ду Филм ске ра ди о ни це... За сва ку Но ву го ди-
ну ини ци ра ли су и осми сли ли ма скен бал за по ла зни ке 
свих гру па ДКЦБ-а. Би ла су ор га ни зо ва на и го сто ва ња 
у Ма ђар ској, Пољ ској, Ита ли ји, Ал ба ни ји, Цр ној Го ри 
и дру гим зе мља ма. Уче сни ци Драм ског сту ди ја осво ји-
ли су ви ше на гра да. Та ко је пред ста ва „Али са“ до би ла 
два при зна ња у Сан Ре му у кон ку рен ци ји 36 зе ма ља (у 
ка те го ри ји мо дер ног те а тра и као ап со лут ни по бед ник 
фе сти ва ла у свим ка те го ри ја ма). Пред ста ву је пре вео на 
ен гле ски је зик Ти мо ти Џон Бај форд, те је она та ко и из-
ве де на у це ло сти.

„Али са“ је осво ји ла и две на гра де на Фе сти ва лу 
мла дих у Бе лој Па лан ци (за из у зе тан до мет у обла сти 
по зо ри шне умет но сти и спе ци јал но глу мач ко при зна-
ње за До ро те ју Илић). Као је ди на не про фе си о нал на 
пред ста ва „Али са“ је уче ство ва ла на Су сре ти ма мла-
дих Ту зле и на фе сти ва лу „По зо ри шни вал“ у окви ру 
Бу два – град те а тра. По зо ри шни ко мад „Да ли је Пи пи 
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1.  „Сусрети с уметницима“, Зора Бокшан и Љубиша Самарџић  

2.  „Оловка пише срцем“ , Рада Ђуричин и Павле Минчић

3.  Бранка Веселиновић, глумица и Зора Бокшан, редитељ

4.  Горан Јоксић у улози Краљевића Марка у представи 
„Од предања до реповања“

3
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1.  Снежана Бећаревић 
драмски педагог, 
између аутора представе 
„Бизмисмени“ Николе 
Аранђеловића и Миодрага 
Радоњића, чланова 
Драмског студија

2.  „Да ли је Пипи са нама“ 

3.  Енглеска позоришна 
радионица „Beltheatre“

4.  Др Пол Мари и Далибор 
Стојановић на гостовању 
у Москви

5.  Јелена Илић и Милан 
Пајић у представи  
„Алиса у земљи чуда“, 

6.  Представа ДКЦБ-а 
„Алиса“ на 48. ФКМС  
у Књажевцу 2008.

7.  „Астронаути“  
редитељке Ање Суше

8.  Гостовање Драмског 
студија на фестивалу 
ГЕФ 2008. у Санрему

9.  „У сенци Хамлета“ 
 ФОТО СОЊА ЖУГИЋ

са на ма“ про гла шен је, по ми шље њу пу бли ке, за нај бо-
љу пред ста ву у Ко то ру 2004. го ди не. Чла но ви Драм-
ског сту ди ја на гра ђе ни су и на Филм ском фе сти ва лу 
у Со рен ту за уче шће у фил мо ви ма ко је је ре а ли зо ва ла 
Ра ди о ни ца за филм ДКЦБ-а. 

„МО ЈА ПРИ ЧА” 
ЗА СА МО ПО У ЗДА ЊЕ 
 
Је дан од вр ло ва жних про је ка та овог сту ди ја био је 

сво је вр ме но про је кат Сне жа не Бе ћа ре вић По по вић „Мо-
ја при ча“. Он је био по све ћен де ци ко ја по са ве ту пси хо-
ло га до ла зе у драм ску гру пу да би сте кла са мо по у зда ње 
и осло бо ди ла се анк си о зно сти. Осми шљен је био та ко да 
де ца са ма од ре ђу ју те му ко јом ће се ба ви ти на ча су, па би 
не ко од њих од ре ђи вао ме сто рад ње, дру го де те ути ца-
ло би на број сце на, тре ће би од ре ђи ва ло рас по ло же ње 
ка кво ће би ти по сце на ма, че твр то би за ми шља ло број 
ли ко ва, а пе то ка рак те ре. Нај зад јед но де те сми шља ло 
би при чу и де ли ло уло ге. 

„При че по ста ју све сло же ни је, ма што ви ти је, да би 
по сле не ко ли ко ме се ци де ца са ма сми шља ла при че у 

це ло сти и све се он да пре тва ра у игру зва ну ’Мо ја при-
ча’ јер оне нај ин те ре сант ни је за пи су је мо и из во ди мо 
пред ро ди те љи ма. По сту пак за спро во ђе ње овог про-
гра ма је дуг, али су ре зул та ти за па њу ју ћи. Де ца ко ја су 
се сти де ла да из го во ре име и пре зи ме, је два че ка ју да 
поч не час и још са вра та га ла ме: ’Имам при чу!’“, ре кла 
је Сне жа на Бе ћа ре вић По по вић.

Пе чат Драм ском сту ди ју ду го го ди шњим ра дом 
да ли су и Ми ња Фи ли по вић, драм ска умет ни ца и пе-
да гог и Вла ди мир Ан дрић, уред ник РТС-а и ду го го-
ди шњи са рад ник ДКЦБ-а. По ла зни ци Сту ди ја сва ке 
го ди не уче ству ју у ма ни фе ста ци ји „Ра дост Евро пе“, 
а би ли су и су ди о ни ци пси хо ло шке пре вен тив не три-
би не „Упо знај се бе и по кре ни дру ге“. Сту дио глу ме у 
ко ме де ца од шест до 18 го ди на от кри ва ју и упо зна ју 
се бе и свет око се бе да нас во де Ти ја на Ке сић Ста мен-
ко вић и Ма ри ја Бла го је вић, глу ми це и драм ски пе-
да го зи. Са де цом и ти неј џе ри ма има ју дик циј ске ве-
жбе и ве жбе кон цен тра ци је, ча со ве на ко ји ма сти чу 
са мо по у зда ње, а вре ме се из два ја и за им про ви за ци ју 
и раз ви ја ње ма ште и кре а тив но сти. Крај њи ре зул тат 
је, на рав но, пред ста ва.

ЕН ГЛЕ СКА ПО ЗО РИ ШНА
РА ДИ О НИ ЦА (BELT)

Је дан од нај бо љих при ме ра за то ко ли ко, док раз ми-
шља ју о уво ђе њу но ви на у ра ду са де цом, струч ња ци у 
ДКЦБ-у иду у де та ље, је сте мо жда Ен гле ска по зо ри шна 
ра ди о ни ца (Bel gra de En glish Lan gu a ge The a tre – BELT). 
Во ђе ни чи ње ни цом да све ви ше де це од нај ра ни јих го-
ди на уче ен гле ски је зик, у ДКЦБ-у су 2008. го ди не по-
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кре ну ли ову по зо ри шну ра ди о ни цу на ко јој се ен гле ски 
уса вр ша ва на кре а ти ван на чин. На њој са де цом и омла-
ди ни и ма од шест до 19 го ди на ра ди др Пол Ма реј, умет-
нич ки ру ко во ди лац и пе да гог. Пред ста ве ко је на ста ју у 
овој ра ди о ни ци го сту ју по гра до ви ма Ср би је, али и у 
Пра гу, Мо скви, Ри је ци, Бу дим пе шти, Лон до ну и мно-
гим дру гим гра до ви ма ши ром Евро пе. Тај на је, по све-
му су де ћи, у то ме што је све вре ме у те а тру на ен гле ском 
за бав на ат мос фе ра.

ГЛУ МИ ЈА ДА – ПОД СТИ ЦАЈ 
КРЕ А ТИВ НОГ РАЗ МИ ШЉА ЊА

О бо гат ству драм ског ства ра ла штва и по све ће но сти 
ДКЦБ-а овој умет но сти све до чи и Ме ђу на род ни фе сти-
вал ре ви јал ног ка рак те ра „Глу ми ја да“ ко ји уре ђу је Ти ја-
на Ке сић Ста мен ко вић. На фе сти ва лу, на ко ме се раз ви ја 
кре а тив но раз ми шља ње и ин те ре со ва ње за по зо ри ште 
и књи жев ност код де це и мла дих, сво је ства ра ла штво 
пред ста вља ју упра во шко ле глу ме за де цу од пет до 19 
го ди на из Ср би је и ре ги о на.

На фе сти ва лу одр жа ном 2022. пред ста ви ло се 12 
шко ла глу ме из Ср би је и ре ги о на. Пр ви дан фе сти ва ла 
био је ре зер ви сан за драм ске пред ста ве и ра ди о ни це 
по зо ри шне им про ви за ци је, ко је су во ди ли ис так ну ти 
умет ни ци и драм ски и пле сни пе да го зи из Сло ве ни је 
и Пољ ске, а дру гог да на осим пред ста ва ко је су де ца 
игра ла за вр шња ке, пу бли ка је има ла при ли ку да по-
гле да филм „Ле то ка да сам на у чи ла да ле тим“, ре ди те-
ља Ра ди во ја Ан дри ћа и да уче ству је на ра ди о ни ца ма 

ко је су во ди ли глу ми це Ол га Ода но вић и Кла ра Хр ва-
но вић, ре ди тељ Ан дрић и про ду цен ти Ма ја По по вић 
и Ми лан Сто ја но вић.

ПРЕД СТА ВЕ 
И У ОКВИ РУ СА РАД ЊЕ 

У окви ру са рад ње Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град 
и Ма лог по зо ри шта „Ду шко Ра до вић“ осми шље на је и 
из ве де на пред ста ва „Астро на у ти“ швед ске аутор ке Еме 
Бро стром у ре жи ји Ање Су ше. У ње ној ре жи ји од и гра ни 
су и по зо ри шни ко ма ди „У сен ци Ха мле та“ Ире не Кра ус 
и „Али са у Зе мљи чу да“ Лу и са Ке ро ла. Деч ји кул тур ни 
цен тар Бе о град, Би теф те а тар, Би теф денс ком па ни и 
Ба лет ска шко ла „Лу јо Да ви чо“ 2012. при пре ми ли су и 
из ве ли пле сну пред ста ву „Ка пе тан Џон Пиплфокс“ по 
тек сту Ду ша на Ра до ви ћа, ко ре о гра фи ји Иси до ре Ста ни-
шић и у ре жи ји Је ле не Бо га вац. Овај ко мад пре ми јер но 
је из ве ден на сце ни Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град у 
же љи да се пле сни те а тар при бли жи нај мла ђој пу бли-
ци, ко ја се уз до жи вља је чу ве ног ка пе та на Пиплфок са 
упо зна је са умет но шћу игре.

Ка да је реч о са рад њи са шко ла ма, ду го го ди шњим 
дра гим при ја те љи ма ДКЦБ-а, је дан од вр ло зна чај них 
про је ка та у овој обла сти је ин клу зив на пред ста ва „Ка ћа 
и Ми ћа у зе мљи цр ви ћа“ са ОШ „Јан ко Ве се ли но вић“ и 
Шко ле за оште ће не слу хом и на глу ве „Сте фан Де чан ски“. 
Ко мад о здра вој ис хра ни и дру гар ству, ко ји је ура ђен по 
тек сту и у ре жи ји Ма ри је Ба стић од и гран је на Ве ли кој 
сце ни „Дон ка Шпи чек“ у ју ну 2022. го ди не.



71

Наступ Балетског студија на Свечаном концерту 
„Радост Европе“ 2005. у Центру „Сава“, кореографија 
„Речник пријатељства“, кореограф Олга Вучковић

Балетски студио, радионица „Игра“,  
плес, концепт

Цен тар за по крет и игру

Ле по та по кре та и игре не гу ју се од ма лих но гу. За-
то ни је чу до што се и ова вр ста естет ског вас пи та ња де-
це по ја ви ла у До му пи о ни ра још 1970. го ди не. Та да је 
оформ љен Сту дио за на род ну умет ност, до ла ском пе да-
го га Бог дан ке Ђу рић, ко ја по ста је ње гов ру ко во ди лац. 
Као исто ри чар умет но сти и ет но ко ре о лог, она ру ко во ди 
и Клу бом мла дих љу би те ља на род не умет но сти.

Две го ди не ка сни је ор га ни зу ју се и Сту дио за ри там 
и по крет и Шко ла игра ња чи ји је ру ко во ди лац би ла Је-
ле на Сти је по вић Ву јо ше вић, пе да гог за мо дер ну игру. 

Ве ли ки до при нос раз ви ја њу умет нич ке игре у Деч јем 
кул тур ном цен тру од 1988. до 2011. го ди не да ла је Ол-
га Вуч ко вић, ба лет ски пе да гог, струч ни са рад ник за мо-
дер ну игру, уред ник сцен ских про гра ма и је дан од уред-
ни ка ма ни фе ста ци је и га ла кон цер та „Ра дост Евро пе“. 

Умет нич ком игром у окви ру Ба лет ског сту ди ја 
ДКЦБ ба ве се Еле на Ко ва че вић и Дра га на Ста ни са вље-
вић, ба лет ски пе да го зи и ко ре о гра фи, на гра ђе не дру гом 
и тре ћом на гра дом На род ног по зо ри шта на Фе сти ва лу 
ко ре о граф ских ми ни ја ту ра 1997. за ко ре о гра фи ју „При-
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Први сабор фолклорних група Србије Учесници сабора

ла го ђа ва ње сну“ и 2002. го ди не за ко ре о гра фи ју „Free 
day on my mind““. Три ко ре о граф ске на гра де на истом 
фе сти ва лу до би ле су и Ми ли ца Пе ро вић и Ива на Та бо ри 
Об ра до вић, не ка да шње са рад ни це овог сту ди ја, за ко ре-
о гра фи је „За ро ним-за ми слим“, „Don’t rush, it is too la te“ 
и „Его-не при ја тељ кре а тив но сти“.

СТУ ДИО ЗА НА РОД НУ УМЕТ НОСТ

Сту дио за на род ну умет ност имао је ве ли ку по пу лар-
ност код ро ди те ља и де це. По бро ју при спе ле де це ауди-
ци је овог сту ди ја мо гле би се по ре ди ти са по се ти о ци ма 

би о скоп ских пред ста ва у До му. У ат мос фе ри уза јам ног 
по ма га ња и хар мо ни је, ка ко је опи су је Бог дан ка Ђу рић, 
по чео је рад са де цом то ком ко јег је сва ки пе да гог „ста-
са вао – би рао са рад ни ке и би рао се бе – то јест, ис по ља-
вао се као лич ност“. Да би се град ска де ца што бо ље упо-
зна ла са тај на ма и ле по том из вор них на род них ига ра у 
овом ра ду по мо гле су и се стре Љу би ца и Да ни ца Јан ко-
вић, ет но му зи ко ло зи, ве ли ки по зна ва о ци ове обла сти и 
ауто ри осам збир ки књи га на ове те ме. Њи хо ву збир ку 
„На род не игре за де цу“ при ла го ђе ну по тре ба ма ру ко во-
ди ла ца фол клор них гру па, об ја ви ће и ко ри сти ти Са вет 
за бри гу оде ци СР Ср би је и Дом пи о ни ра и ње гов Цен-
тар за по крет и игру.
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1.  Клуб љубитеља народне музике: Бог дан ка Ђу рић води програм

2.  Клуб љубитеља игре: Је ле на Сти је по вић Ву јо ше вић, 
пе да гог за мо дер ну игру 

3.  Чланови ансамбла „Чигра“ свирају на окарини и фрули у Паризу

1

2

3

Ка ко игра ње из вор них на род них ига ра очи глед но 
ни је ни ма ло ла ко, на ро чи то са ве ли ким бро јем по ла-
зни ка, Дом пи о ни ра објавиo je и две књи ге Бог дан ке Ђу-
рић на слич не те ме („Дру штве не и ор ске на род не игре 
за де цу пред школ ског уз ра ста“ и „На род не игре за де-
цу“). Оне су про ис те кле из ње не ду го го ди шње прак се. 
Об ја вље на је и књи га ко ја је на ста ла је као збир ка ра до-
ва са са ве то ва ња на ову те му одр жа ног при ли ком Пр-
вог су сре та деч јих гру па из вор ног фол кло ра СР Ср би је. 
Кон сул тан ти у овом ра ду би ле су и Бран ка Ко ту ро вић, 
Ол га Ско вран, Ми ли ца Или јин и Ми ра Јур ман (пред-
став ни це удру же ња „Со ко“), као и Ја сна Бје ла ди но вић 
Јер кић из Ет но граф ског му зе ја. Код сцен ске при ме не 
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1. и 2.  Чланови ансамбла „Чигра“

3.  Ансамбл „Чигра“ , представник Србије на манифестацији 
„Радост Европе“ у Скупштини града Београда

4.  Ансамбл „Чигра“ на прослави „Париске комуне“ у Паризу

1

2

3

4

деч јих ига ра, зна чај ну по моћ пру жа ла је ко ре о граф Ол-
га Ско вран, тво рац си сте ма фол клор не пе да го ги је код 
нас. У овом по слу зна чај на је би ла и са рад ња са Му зи-
ко ло шким ин сти ту том СА НУ.

КЛУБ ЉУ БИ ТЕ ЉА 
НА РОД НЕ УМЕТ НО СТИ 

Бог дан ка Ђу рић осно ва ла је у До му пи о ни ра 
играч ки ан самбл „Чи гра“ у ко ме су де ца и пе ва ла и 
сви ра ла на на род ним ин стру мен ти ма. Као ру ко во ди-
лац ан сам бла има ла је и два са рад ни ка – Ми ло ра да 
Ан ђе ли ћа, кла ви ри сту и хар мо ни ка ша и До бри во ја 
То до ро ви ћа, фру ла ша. Ан самбл је на сту пао не са мо у 
До му пи о ни ра, већ по чи та вој Ср би ји. Имао је на сту-
пе и у Па ри зу и Бе чу.
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Рад Клу ба љу би те ља на род не умет но сти, ко ји је 
ство рен ра ди не го ва ња на род не тра ди ци је, био је мул-
ти ме ди ја лан. Ње га су пра ти ле и те мат ске из ло жбе 
(„Лут ка, деч ја оми ље на играч ка“, „На род ни ин стру-
мен ти ко је де ца мо гу са ма да на пра ве“ или „Нај леп ше 
игре мог де тињ ства“). Ет но лог За га Мар ко вић при ку-
пља ла је и са ма из ра ђи ва ла деч је играч ке и о њи ма др-
жа ла струч на пре да ва ња. У скла ду с тим одр жа ва не су 
и кон сул та ци је са на став ни ци ма за ин те ре со ва ним да 
и са ми ова ис ку ства упо тре бе у шко ла ма. До во ђе на су 
и чи та ва оде ље ња ко ја су же ле ла да бо ље упо зна ју на-
род но ства ра ла штво. У ра ду су рав но прав но уче ство-
ва ла и аути стич на и сла бо ви да де ца, као и она са оште-
ће ним слу хом.

Као из раз та кве же ље, те да би се овај рад са свим 
кон кре ти зо вао и да би се град ска де ца бо ље упо зна ла са 
из вор ним на род ним игра ма, у До му пи о ни ра осно ван је 
Пр ви са бор деч јих фол клор них гру па Ср би је. Укуп но су 
три одр жа на у са мом До му, а он да их је пре у зео Са вез 
ама те ра Ср би је.

Из у зет ног успе ха има ла је и пред ста ва Бог дан ке 
Ђу рић „На мла ђи ма Вук оста је“ ко ја је из во ђе на ви ше 
пу та. У њој су уче ство ва ле гру пе свих уз ра ста. Ов де је 
на род но ства ра ла штво би ло пред ста вље но син кре тич-
но – уз по моћ књи жев них, му зич ких, играч ких и сцен-
ских об ли ка, ко сти ма и об ред них ма ски, али и ожи вља-
ва њем оби ча ја.

У До му пи о ни ра са успе хом је одр жа но 18 се ми на-
ра на те му ра да са де цом у окви ру на род не умет но сти. 
Сва ки се ми нар имао је по 120 по ла зни ка. Они су увек 
би ли укљу че ни у раз ли чи те при ред бе у До му, на ро чи то 
при ли ком отва ра ња ра зних про гра ма и све ча но сти, као 
и ма ни фе ста ци је „Ра дост Евро пе“.

У АСКИ НОМ СВЕ ТУ – БА ЛЕТ СКИ
СТУ ДИО

Ак тив ност Сту ди ја за ри там и по крет ко ји са успе-
хом ра ди и да нас ви ди се из јед ног по зи ва ко ји је ба лет-
ски пе да гог и ко ре о граф Ол га Вуч ко вић упу ти ла основ-
ним шко ла ма 1990. го ди не. Пи смо све до чи о са рад њи са 
рит мич ким сек ци ја ма и сек ци ја ма за мо дер ну игру бе о-
град ских основ них шко ла, као и о же љи да се за јед нич-
ки про гра ми и су сре ти на ста ве. „Же ља нам је да се де ца 
из раз ли чи тих бе о град ских шко ла ме ђу соб но упо зна ју 
и дру же уз му зи ку и игру, али и да из гра ђу ју сво је естет-
ске кри те ри ју ме и по стиг ну ћа упо ре ђу ју ћи се са чла но-
ви ма дру гих гру па.“

Сту дио је уче ство вао у мно гим про гра ми ма, при-
ред ба ма, на отва ра њи ма ма ни фе ста ци ја са сво јим ба лет-
ским и рит мич ким тач ка ма раз ли чи тих сти ло ва (мо де-
ран, са вре ме ни, џез или кла си чан ба лет, хип хоп, брејк 
денс или шоу денс). За па же ни су на сту пи у Ве ли кој са ли 
До ма пи о ни ра, у Цен тру „Са ва“ на кон цер ти ма „Ра до сти 
Евро пе“, ма ни фе ста ци ја ма „Филм ска па ра да“, „Бе о град-
ско про ле ће“, на но во го ди шњим пред ста ва ма, про мо ци-
ја ма књи га, на до бро твор ним кон цер ти ма (као што је био 
про грам „Игром до зве зда“), на кар не ва ли ма... По ла зни-
ци сту ди ја уче ство ва ли су у број ним ТВ еми си ја ма, на 
кон цер ти ма и фе сти ва ли ма. Го ди не 1999. про грам сту-
ди ја за сни вао се на ви ше од 20 ко ре о гра фи ја на филм ску 
и деч ју му зи ку. Ре дак ци ја за умет нич ку игру од 2000. до 
2009. при пре ма ла је и број не ко ре о гра фи је и ко ре о драм-
ске пред ста ве. Са њи ма су чла но ви Ба лет ског сту ди ја и 
Сту ди ја за џез и мо дер ну игру са ве ли ким успе хом на сту-
па ли на пр вом и дру гом Деч јем сај му у „Екс по цен тру“ и 
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Ол га Вуч ко вић

на Бе о град ском сај му, у Ко лар че вој за ду жби ни, на РТС-у, 
у Ма лом по зо ри шту „Ду шко Ра до вић“, у атри ју му Деч-
јег кул тур ног цен тра Бе о град (ко ре о драм ска пред ста ва 
за де цу „При руч ник за прин це зе“), у Ате љеу 212, у Ку-
ћи Ђу ре Јак ши ћа, на све ча ној ака де ми ји по во дом обе ле-
жа ва ња пет на е сто го ди шњи це осни ва ња Учи тељ ског фа-
кул те та, на отва ра њу Га ла кон цер та „Ра до сти Евро пе“.

По сле сва ког на сту па пу бли ка и струч ња ци ре дов-
но су ис ти ца ли ори ги нал ност и есте ти ку за сно ва ну на 
зна њу и кул ту ри у умет нич ком и пе да го шком ра ду Ол-
ге Вуч ко вић. Ни шта ма ње ни су це ни ли ни ње не ви со ко 
по ста вље не про фе си о нал не стан дар де у кре а тив ном и 
ор га ни за ци о ном уре ђи ва њу и уна пре ђи ва њу сцен ских 
про гра ма ДКЦБ-а и „Ра до сти Евро пе“ у окви ру ко је је 
го ди на ма би ла уред ник Га ла кон цер та. Ка ко је оста ло 
за бе ле же но, она је ис тра ја ва ла у же љи и ви зи ји да „Ра-
дост Евро пе“ до спе до што ве ћег бро ја де це и ро ди те ља 
и оста не нај зна чај ни ји деч ји до га ђај у зе мљи и ре ги о ну.

Ол га Вуч ко вић, ка ко су све до чи ле ње не ко ле ге и са-
рад ни ци, пи са ла је тек сто ве, осми шља ва ла те ме, па жљи-
во би ра ла уче сни ке и пру жа ла је при ли ку мла дим ко-
ре о гра фи ма, сце на ри сти ма и му зи ча ри ма да се са овог 
до га ђа ја по ша ље по ру ка де ци це лог све та: „Ства рај те 
при ја тељ ства!“

СТУ ДИО ЗА ЏЕЗ И МО ДЕР НУ ИГРУ

Овај сту дио да нас оку пља мла де од 14 до 20 го ди-
на, а у ње му се уче основ ни еле мен ти мо дер не и џез 
игре, сти ло ви по је ди них ко ре о гра фи ја, као и ства ра ње 
ма лих ко ре о граф ских се квен ци. Ча со ви сту ди ја осми-
шље ни су као фи зич ки тре нинг на ко ме се одр жа ва ре-

дов на кон ди ци ја, са вла ђу ју основ не играч ке тех ни ке 
и до би ја ју по треб на пред зна ња. Ор га ни зу ју се и по себ-
не ра ди о ни це. Оне пред ста вља ју под сти цај за ба вље ње 
од ре ђе ним те ма ма. При ме ра ра ди, по ла зни ци ма се по-
ка зу ју сли ке и би о гра фи је по зна тих сли ка ра, ка ко би 
они мо гли да игром пре зен ту ју свој до жи вљај по је ди-
ног умет ни ка или ње го вог де ла ко је им је ин спи ра ци-
ја. По сто ји мо гућ ност да се би ра ју зву ци и ме ло ди је са 
ко ји ма се сва ко днев но сре ћу и да пре ма њи ма кре и ра-
ју свој те ле сни до жи вљај ко ји ће ка сни је уоб ли чи ти у 
ко ре о граф ску се квен цу.

У сту ди ју се ор га ни зу ју и про јек ци је филм ских и ви-
део ма те ри ја ла ба лет ских и играч ких са др жа ја, као и се-
ми на ри на раз ли чи те те ме. Сту дио за џез у са рад њи са 
Ба лет ским сту ди јом ор га ни зу је го ди шње кон цер те ко-
ји се одр жа ва ју у раз ли чи тим ве ли ким са ла ма у гра ду. 
Чла но ви овог сту ди ја по сти гли су зна чај не ре зул та те на 
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ме ђу на род ном так ми че њу у Ду нав Ва ро ши, као и у Бра-
ти сла ви где су осво ји ли дру го ме сто у кон ку рен ци ји 22 
ко ре о гра фи је. 

О мо дер ном и џез ба ле ту у ДКЦБ-у по след њих го-
ди на зна ња се сти чу и у „Пле са о ни ци“ ко ја је на ме ње на 
не што ста ри ји ма и у ко јој се прак ти ку ју ве жбе ис те за ња 
и сна ге, осно ве џез и са вре ме не игре, а са вла да ва ју се и 
ко ре о граф ске се квен це. 

СЕ МИ НА РИ И РА ДИ О НИ ЦЕ 
ЗА НО ВА СА ЗНА ЊА И ИС КУ СТВА

Го ди на ма се у овој обла сти ор га ни зу ју успе шно и 
струч ни се ми на ри. Као при мер за то мо же по слу жи ти 
се ми нар ко ји су у ДКЦБ-у 2006. го ди не при пре ми ли 
На ци о нал ни те а тар за плес и Ин сти тут за пе да го ги ју и 
ис тра жи ва ње у обла сти ко ре о гра фи је „Ил д Франс“ из 
Фран цу ске. У то ку пе то днев ног ра да на из ме нич но су се 
сме њи ва ли ча со ви прак тич ног ра да и вре ме по све ће-
но те о ри ји, раз ме њи ва њу ис ку ста ва и раз го во ру. Ра ди-
о ни це су би ле пред ви ђе не за од ра сле ко ји су их ка сни је 
при ла го ђа ва ли за де цу. И ро ди те љи су има ли при ли ку 
да при су ству ју овом до га ђа ју ко ји је пред ста вљао леп 
при мер про це са уче ња. Се ми нар „Аме рич ка са вре ме на 
игра“ одр жан је у ок то бру 2008. Ра ди о ни це и пре да ва ња 
во ди ла је Џе ни фер Ло сон, играч, ко ре о граф и пе да гог из 
САД-а. То ком три да на тра ја ња мла ди и од ра сли на че-
тво ро ча сов ним ра ди о ни ца ма има ли су при ли ку да се, 
по ред усва ја ња еле ме на та са вре ме не аме рич ке играч ке 
тех ни ке и ра да на ко ре о гра фи ји, упо зна ју и са исто ри-
јом аме рич ке са вре ме не игре уз по моћ пре да ва ња и ви-
део пре зен та ци је.
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1.  Наступ Балетског студија 
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у Истанбулу, 2005.
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4.  Фестивал кореографских минијатура – II награда  
„Прилагођавање сну“, ФОТО СРЂАН МИХИЋ

5.  Чланови Балетског студија у Великом Трнову

Де ца та лен то ва на за са вре ме ну игру и по крет има ла 
су при ли ку 2008. да раз ви ја ју ства ра лач ке и из во ђач ке 
спо соб но сти у 38 кре а тив но-еду ка тив них про гра ма из 
ци клу са „Игра и ја – ко ре о граф ске сла га ли це“. Исте го-
ди не у окви ру „Лет њег клу ба“ де ца од пет до 13 го ди на 
уче ство ва ла су у кре а тив ним ра ди о ни ца ма из ци клу са 
„Бу ђе ње“, „Иза огле да ла“ и „Вре ме плов“, а сред њо школ-
ци то ком зим ског и про лећ ног рас пу ста у ра ди о ни ци 
„Ви ше од игре“. Ра ди о ни це „Ри там, глас, по крет“ одр жа-
не су 2009. и 2010. го ди не. У окви ру про гра ма Пле сног 
сту ди ја за де цу и мла де 2011. и 2012. го ди не одр жа не су 
и ра ди о ни це „Пле сне лу до ри је“. 

ЗНА ЧАЈ НИ ИНО СТРА НИ НА СТУ ПИ 

Ба лет ски сту дио је уче ство вао и на при ред би по во-
дом Свет ског да на де те та 1990. у Бе чу. На Ме ђу на род ном 
фе сти ва лу ба лет ских ко ре о гра фи ја у Бу ку ре шту 2004. 
го ди не на сту пи ла је Ми ли ца Ба бо вић, као члан сту ди ја, 
као и на Ме ђу на род ном деч јем фе сти ва лу у Ис тан бу лу 
2005. го ди не. По ла зни ци сту ди ја би ли су у при ли ци да 
се пред ста ве и у Из ми ру, Леф ка су, Ан ка ри и Пор то ро жу. 
Овај сту дио до био је при зна ње у Бе лој Па лан ци 1996. 
го ди не, а на так ми че њу у Сан Ре му 2007. го ди не осво-
јио је пр во ме сто у ка те го ри ји мо дер ног пле са. У ис тој 
ка те го ри ји три јум фо вао је и у Гор жо ву у Пољ ској 2010. 
го ди не. Део ра да сту ди ја су и пле сне еко арт ра ди о ни це 
по пут оних на „Ра до сти Евро пе“.

И све ово не тре ба да чу ди ако се зна да је Ба лет ски 
сту дио ДКЦБ-а, ко ји ра ди са де цом и мла ди ма од три и 
по го ди не до 18 го ди на, сту дио са нај ду жом тра ди ци јом 
у Бе о гра ду ка да се го во ри о овој обла сти. Ис тра ја ва не-
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сум њи во због тра ди ци је, али јед на ко и за то што по шту је 
ин ди ви ду ал ност сва ког де те та, раз ви ја кре а тив ност код 
нај мла ђих, мо то ри ку и му зи кал ност, као и тим ски дух и 
са мо по у зда ње. Све то код сво јих по ла зни ка у ДКЦБ-у у 
овом сту ди ју не гу је Дра га на Ста ни са вље вић, ба лет ски 
пе да гог ко ја го ди на ма во ди и Ба лет ску игра о ни цу у ко-
јој се код де вој чи ца од три го ди не до пет го ди на под сти-
че љу бав пре ма му зи ци и ба ле ту.

ЛЕ ПО ТА ПО КРЕ ТА 
НА „ПЛЕ СНИМ СУ СРЕ ТИ МА”

Јед но од по гла вља са др жај не при че ДКЦБ-а од 
2015. го ди не је и Фе сти вал деч јег пле сног ства ра ла-
шва „Пле сни су сре ти“. Осно ван је ка ко би се по др жа-
ли пле сни пе да го зи ко ји ра де са де цом од пет до 18 го-
ди на и да би се афир ми са ло ства ра ла штво нај мла ђих 
у овој обла сти. Пе да го зи и ко ре о гра фи на „Пле сним 
су сре ти ма“ има ју при ли ку да у про фе си о нал ним усло-
ви ма пред ста ве свој рад, а де ца да раз ви ја ју из во ђач ко 
уме ће. Овом ма ни фе ста ци јом скре ће се па жња јав но-
сти на из у зе тан зна чај ова квих ак тив но сти за де тињ-
ство и раз вој лич них скло но сти и кре а тив ног по тен ци-
ја ла де це. „Пле сни су сре ти“ су при ли ка за по ве зи ва ње 
и раз ме ну ис ку ста ва, као и за до дат но про фе си о нал но 
уса вр ша ва ње, по себ но ка да се ор га ни зу ју пра те ће пле-
сне ра ди о ни це. 

У окви ру овог про гра ма, ко ји уре ђу је Ива на Та бо-
ри Об ра до вић, при ре ђе но је око 30 кон це ра та, а на фе-
сти ва лу се обич но оку пи око 800 де це из во ђа ча и ви ше 
од 1.500 у пу бли ци. Кон церт ним на сту пи ма уче сни ка 
су об у хва ће ни раз ли чи ти сти ло ви (кла си чан, џез и мо-

де ран ба лет, са вре ме на умет нич ка игра, хип хоп, шоу 
денс и брејк денс).

„Пле сни су сре ти“ су 2020, сва ка ко због пан де ми је 
ви ру са ко ро на, тек де ли мич но ор га ни зо ва ни, а  2021. су 
при ре ђе ни, али у скла ду са та да ва же ћом епи де ми о ло-
шком си ту а ци јом и про пи са ним ме ра ма. У про гра му су 
уче ство ва ле чла ни це Ба лет ског сту ди ја ДКЦБ-а, али и 
још де се так сту ди ја. Два на е сти „Су сре ти“ при ре ђе ни су 
у мар ту 2022. ка да је пу бли ка би ла у при ли ци да ужи ва 
у ко ре о гра фи ја ма кла сич ног и џез ба ле та, мо дер не и са-
вре ме не умет нич ке игре ко је су при ка за ла де ца од пет до 
18 го ди на. На два кон цер та пе да го шки и ко ре о граф ски 
рад пред ста ви ли су ко ре о гра фи 20 ба лет ских и пле сних 
сту ди ја и шко ла са те ри то ри је Бе о гра да, као и до ма ћи-
ни су сре та – Ба лет ски сту дио ДКЦБ-а.
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Као филм ски и фо то клуб овај цен тар раз ви јао се 
од са мих по че та ка ра да До ма пи о ни ра. Пре ма се ћа њу 
Дра го ми ра Шам ша ло ви ћа, по ла зни ка овог клу ба и ка-
сни јег пи о нир ског ин струк то ра, ка мер ма на, фо то гра фа, 
ру ко во ди о ца фо то-ла бо ра то ри је и ин спи ци јен та, у ста рој 
згра ди До ма пи о ни ра клуб се на ла зио у про сто ри ји ко ја 
је јед ним де лом би ла гар де ро ба за осо бље и чај на ку хи ња, 
а дру гим га ле ри ја са фо то-ла бо ра то ри јом и про сто ром за 
мон та жу фил мо ва. Ис под ње био је про стор за рад не са-
стан ке – ко ји се по по тре би пре тва рао у сту дио за сни ма-
ње фил мо ва. Опре му за сни ма ње фил мо ва (ка ме ре 8мм 
и су пер 8мм, ре флек то ре и раз ви ја ње фо то-ма те ри ја ла) 
омо гу ћа ва ла је фир ма „Си не фо то“. У Ве ли кој са ли До ма 
при ка зи ва ни су игра ни и цр та ни фил мо ви, а одр жа ва-
ни су и игран ке, ча јан ке, до че ци Но ве го ди не, пре да ва-
ња и се ми на ри. Ки но опе ра тер са ле био је Ра де Де нић. 

У клу бу су при ре ђи ва ни и су сре ти са филм ским рад-
ни ци ма, а учи ли су се и пој мо ви филм ске тех ни ке и умет-
но сти. Ру ко во ди о ци фо то и ки но-клу ба ви ше го ди на би-
ли су ста ри ји пи о ни ри и пи о нир ски ин струк то ри по пут 
Сте ва на Пу је Шам ша ло ви ћа, Дра го ми ра Шам ша ло ви ћа, 
Зо ра на Ко чи ше ви ћа, Ср ђа на Ђи ђе Ка ра но ви ћа, Ми ла на 
Миц ка Јој ки ћа, Дра го сла ва Да де Лу тов ца, Ми ла на Пот-
ко ња ка, Го ра не Је шић... Ту је на стао и пр ви филм „Па-
жња, сни ма се“ ко ји су де ца, по ла зни ци овог клу ба на-
пра ви ла са мо стал но.

Го ди не 1959. Ср ђан Ка ра но вић, по ла зник клу ба, да-
нас ре ди тељ, сни мио је до ку мен тар ни филм о ску пља њу 

по мо ћи школ ске де це Бе о гра да за де цу Ал жи ра у вре ме 
ко ло ни јал ног осло ба ђа ња од Фран цу ске. Овај клуб по-
се тио је и Ду шан Ву ко тић, је ди ни ју го сло вен ски но си-
лац „Оска ра“ за ани ми ра ни филм.

ДЕЧ ЈИ ИГРА НИ ФИЛМ 
И „ФИЛМ СКА ПА РА ДА”

Се дам де се тих го ди на про шлог ве ка фо то-клуб пре-
стао је да ра ди, али Дом пи о ни ра не што ра ни је, 20. ок-
то бра 1968, у за јед ни ци са Ин сти ту том за филм отва ра 
Ђач ки би о скоп пре ми је ром фил ма „Укра де ни ба лон“ ко-
ји је по ро ма ну Жи ла Вер на ре жи рао че шки ре ди тељ Ка-
рол Зе ман. Та ко је Ђач ки би о скоп у Бе о гра ду на ста вио 
тра ди ци ју пред рат ног исто и ме ног би о ско па ко ји је ра-
дио од 1925. до 1941. го ди не.

Че ти ри про јек ци је би о скоп ских пред ста ва за де цу 
пет ком, су бо том, не де љом и по не дељ ком, по че ле су да се 
одр жа ва ју у јед ној од нај леп ших и нај ком фор ни јих са ла 
у Бе о гра ду, у но во о тво ре ној згра ди у Та ков ској 8. Кон-
цеп ци ја ра да би ла је да се при ка жу фил мо ви свих ро до-
ва и жан ро ва. Не ки од њих су „Ча роб њак из Оза“, „Ма чак 
де тек тив“, „Тар зан, го спо дар џун гле“, „Гроф Мон те Кри-
сто“, „Срећ но, Ке кец“, „Мор ски вук“, „Хај ди“, „Том и Џе-
ри у све ми ру“, „Ни ко ле ти на Бур саћ“, „Ро бин сон Кру со“... 

Клуб „Тај чу де сни свет фил ма“ ор га ни зо вао је се-
дам пу та го ди шње упо зна ва ње де це и омла ди не са љу-

Цен тар за филм
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ди ма раз ли чи тих филм ских про фе си ја. Осим глу ма ца, 
пред ста вља ли су се ди рек тор фил ма, ор га ни за тор, ди рек-
тор фо то гра фи је, филм ски сни ма тељ, тон ски сни ма тељ, 
сце на рист, се кре тар ре жи је, мон та жер, ка ска дер, ду блер, 
ани ма тор и пи ро тех ни чар.

Одр жа ва ле су се и при ред бе ко је су би ле про ши ре-
не филм ске пред ста ве, што је зна чи ло да је про јек ци ји 
фил ма прет хо ди ло упо зна ва ње са про та го ни сти ма или 
уво ђе ње у жа нр ко је би из вео филм ски кри ти чар. Ови 
про гра ми би ли су на ме ње ни мла ђем школ ском уз ра сту 
у ци љу по пу ла ри са ња фил ма кроз игру и за ба ву. Та ко 
су се ства ра ли кви зо ви у ко ји ма су уче ство ва ле еки пе и 
на из ме нич но од го ва ра ле на оп шта пи та ња из по зна ва-
ња фил ма, от кри ва ња лич но сти из фил ма, ме мо ри са ња 
де та ља из по ну ђе ног филм ског ин сер та, пре по зна ва ња 
му зи ке и слич но.

У окви ру про гра ма клу ба „По под не у све ту“ по сто ја-
ли су и упит ни ци за љу би те ље сед ме умет но сти из ко јих 
се до ла зи ло до ин фор ма ци ја о оно ме што за ни ма мла де. 

1
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1.  Пионирски инструктори – Поткоњак, 
Лутовац и Шам ша ло вић

2.  Миленко Карановић, Душан Вукотић 
и Стеван Пуја Шам ша ло вић

3.  Аутограм Душана Вукотића 
поводом десет година Дома пионира, 
16. март 1963.

„Филмска 
парада” 

1988. године,  
аутор плаката 

Горан Симић, 
ликовни педагог
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Та ко се из њих мо гло са зна ти шта би они нај ви ше во ле ли 
да ви де и чу ју на су сре ти ма клу ба, ко га би же ле ли да упо-
зна ју, шта би нај ра ди је гле да ли. Исто вре ме но, мо гли су 
да се опре де ле за, по сво ме ми шље њу, нај бо љи и нај го ри 
филм. По сто ја ле су и ан ке те за по се ти о це би о ско па, мла-
де и ста ре. Оне су се од но си ле на по дат ке о њи хо вим го-
ди на ма, ме сту ста но ва ња, уче ста ло сти до ла ска у би о скоп, 
ин фор ми са њу, пре по ру ка ма и, на рав но, би ле су ве за не за 
оце њи ва ње про гра ма, ко мен та ре и пред ло ге. Го ди не 1970. 
дра ма тург Ми о драг Ми ша Но ва ко вић по ста је ру ко во ди-
лац Цен тра за филм. Ка ко је 1971. го ди не осно ван ФЕСТ, 
ро ди ла се иде ја да се и филм ски фе сти вал за де цу одр жа ва 
у До му пи о ни ра. Ова иде ја пре тво ре на је у спек та ку лар-

ну ме ђу на род ну „Филм ску па ра ду“ ко ја је по чи ња ла пре 
ве ли ког ФЕСТ-а и тра ја ла не ко ли ко да на. У тим при ли-
ка ма, три чо ве ка при пре ма ла су ове про гра ме, уз по моћ 
дру гих, за јед но са ор га ни за то ром Ми шом и дра ма тур гом 
Ми о дра гом Но ва ко ви ћем. Дра го љуб Жив ко вић Да ча, ки-
но о пе ра тер До ма, пра тио је ка дро ве фил мо ва, бе ле жио 
ин сер те и, та ко ода бра не, пу штао без пре ки да, та ко да су 
гле да о ци би ли на пра вој па ра ди ко ја ни је има ла ре при зу.

Де тињ ство као те ма за др жа ло се и до да нас на ре-
ви ја ма фил мо ва ко ји се при ка зу ју у ДКЦБ-у. И да нас су 
то де чи ји умет нич ки и до ку мен тар ни фил мо ви. Ме ђу-
тим, „Па ра да“ је по све му у сво је до ба би ла без прем ца. 
Го сти ФЕСТ-а би ли су го сти и „Филм ске па ра де“ ко ја је 

1.  Ми лан Миц ко  
Јој кић,  
Зо ран Ко чи ше вић 
и Дра го мир 
Шам ша ло вић

2.  Ср ђан Ђи ђа 
Ка ра но вић

3.  Го ра на Је шић

1 3

2
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до би ла и пла ке ту УНИ ЦЕФ-а и Гран при у Ита ли ји на 
ме ђу на род ном фе сти ва лу деч јег фил ма.

„По зна ти до ма ћи и стра ни глум ци и ре ди те љи уче-
ство ва ли су у про гра ми ма ко ји су би ли та ко за ми шље ни 
да де ци да ју до жи вљај вр хун ске при ред бе у ко јој су, осим 
са мих про јек ци ја, уче ство ва ле и ба ле ри не, глум ци, ра зни 
из во ђа чи, па и атрак ци је, као што је био чу ве ни са о бра ћа-
јац то га до ба, Јо ван Буљ“, при чао је Но ва ко вић.

Деч ји жи ри са чи њен од по ла зни ка ате љеа и сту ди ја 
оце њи вао је ове про јек ци је. По њи хо вом за вр шет ку, за јед-
но са пси хо ло гом Све тла ном Ивач ко вић и фи ло ло гом Све-
тла ном Гра ди нац, де ца би ана ли зи ра ла са др жај, по ру ке и 
ква ли тет фил мо ва. Ка сни је је био фор ми ран и окру гли сто. 

У бо га тој до ку мен та ци ји Цен тра за филм на ла зи се 
мно го по да та ка о ра ду, пла но ви ма и про гра ми ма, те о 
са мој ре а ли за ци ји „Филм ске па ра де“ Из из ве шта ја Са-
ве те Ку љух, та да шњег ше фа про па ган де, са зна је се да је 
са Са ве том за кул ту ру гра да и Са ве зом за дру штве но вас-
пи та ње де це Оп шти не Па ли лу ла по стиг нут до го вор да 
се пред ста ве от ку пе за око 5.000 де це. Та ко су „Филм ску 
па ра ду“ те го ди не, осим де це из цен тра гра да, ви де ли и 
ма ли ша ни из Бор че, Гре де, Кр ња че, Ко те жа, Па дин ске 
Ске ле, Ве ли ког Се ла, Сла на ца, Ви шњи це и Ле ди на. На-
пра вљен је пла кат, а штам па је пре по чет ка „Па ра де“ до-
не ла три за пи са о њој. И бил тен ФЕСТ-а до но сио је тек-
сто ве о „Филм ској па ра ди“. Ње но отва ра ње бе ле жи ла 
је и те ле ви зи ја, а за тва ра ње су за бе ле жи ли „По ли ти ка“, 
„Екс прес По ли ти ка“ и „Но во сти“. Сва ко днев но ин фор-
ми са ње о до га ђа ји ма ишло је пре ко ју тар њег про гра ма 
Ра ди ја 202. За бе ле же но је и да је про гра ме 1975. го ди не 
ви де ло око 25.000 гле да ла ца на 70 про јек ци ја.

По сто јао је и про грам „Зву ци де тињ ства“ ко ји је во-
дио Ми ша Но ва ко вић. Он се сни мао у шко ла ма и на раз-

1

2

1.  Љубиша 
Самарџић 
на отварању 
„Филмске 
параде“

2.  Јован Буљ
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ли чи тим так ми че њи ма, а нај у спе шни ја де ца уче ство ва ла 
би у еми си ја ма Ра дио Бе о гра да. И Ју го сло вен ски филм ски 
фе сти вал за де цу „Ке кец“ одр жа вао се у До му пи о ни ра. 

И Пи о нир ски би о скоп у Пи о нир ском гра ду та ко ђе 
је да вао филм ске про јек ци је. Не што ви ше о ње го вом ра-
ду у 1983. го ди ни мо же се про чи та ти из из ве шта ја за ту 
го ди ну. Због ве ли ког ин те ре со ва ња де це и ро ди те ља за 
филм уве де не су из ве сне но ви не у ви ду но вих са др жа ја у 
про гра му, као и ства ра њем Филм ског клу ба, „По по дне ва 
у све ту фил ма“ и филм ских при ре да ба. Ово је исто вре-
ме но да ло мо гућ но сти да деч ји филм, ко ји ни је ни ка да 
до вољ но за сту пљен у гра ду, на ђе још јед но сво је упо ри-
ште. Про грам ско опре де ље ње из бо ра фил мо ва за све деч-
је уз ра сте, од пред шко ла ца до ста ри јих осно ва ца, би ло је 
по де ље но на ци клу се – школ ска лек ти ра на фил му, књи-
жев ност, дру гар ство на фил му, исто риј ске те ме, фил мо ви 
о жи во тињ ском све ту, ду го ме тра жни цр та ни фил мо ви, 
аван ту ри стич ки, му зич ки, на уч но-фан та стич ни...

Уред ник „Филм ске па ра де“ би ла је Зо ри ца Си мо вић, 
а ор га ни за тор је био Дра шко Ко стић. По ча сни пред сед-
ник жи ри ја би ла је Ве ра Бе ло гр лић, а се лек то ри су би ли 
Дон ка Шпи чек и Пре драг Го лу бо вић. Про то ко лом, про-
па ган дом и де ко ра ци јом ба ви ли су се Ста ни сла ва Бо жо-
вић, Ја сми на Јо ва но вић Вра ња нац, Мир ја на Ми ла но вић, 
Ма ри ја Та кач, Го ран Си мић, Дра ган Си мо но вић и дру ги.

СА КА МЕ РОМ 
У КРАТ КЕ ИГРА НЕ ПРИ ЧЕ

Рад Цен тра за филм об но вљен је осни ва њем Филм-
ске ра ди о ни це по чет ком 21. ве ка коју је водио редитељ 
Бранко Вучић. У њој се мла ди охра бру ју да сво је при-

3
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3.  „Филмска парада” 1973. – Миодраг Миша Новаковић, 
руководилац Центра за филм 

4.  „Филмска парада” – слева, Снежана Станковић, 
трећи секретар амбасаде Кине, Зорица Симовић, 
Веља Павловић и Јован Ранчић
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че ка ме ром пре тво ре у крат ке игра не фил мо ве. Ра де се 
стил ске ве жбе из при ме не филм ског је зи ка у за да тим 
си ту а ци ја ма. Кру на овог ра да су по је ди ни сце на ри ји од 
ко јих су два ре а ли зо ва на као крат ки игра ни фил мо ви. 
Њи хо ве пре ми је ре одр жа ва ју се у ДКЦБ-у и у шко ла ма 
из ко јих до ла зе по ла зни ци ра ди о ни це. Они има ју при-
ли ке и за струч ну по се ту филм ским еки па ма та ко да на 
те ре ну мо гу да ви де ка ко из гле да рад у про фе си о нал-
ним усло ви ма.

Сни мље ни су број ни крат ки фил мо ви, „Круг со ли“, 
„Гла ва ше ће ра“, „Срп ски му зеј хле ба“, „Ма сли на“, „Сла-
дак жи вот на мо ру“ и дру ги ко ји су осво ји ли на гра де на 
Филм ском фе сти ва лу у Со рен ту. Филм „Пе так“ го сто вао 
је на фе сти ва лу у Ше фил ду. На Ме ђу на род ном филм ском 
фе сти ва лу у Ба ња лу ци, ра ди о ни ца ДКЦБ пред во ди ла је 
филм ску ра ди о ни цу за сред њо школ це. У том про јек ту 
уче ство ва ло је 30 по ла зни ка и сни мље на су три фил ма.

1.  Горан Јоксић и чланови Филмске радионице

2. Филмска парада – изложба плаката

3.  Бранко Вучић, редитељ и полазници Филмске радионице

4.  Аутор плаката Марија Милановић Лазаревски

1

2

Додела награда 2017. 
Председник жирија Никола 
Мајдак (први здесна)
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Филм „Зид“ ауто ра Го ра на Јок си ћа, про ду цен та 
ДКЦБ-а и Мар ка Стан ко ви ћа, сту ден та ФДУ, осво јио је пр-
ву на гра ду на фе сти ва лу „Пр ви ка дар“ у Ис точ ном Са ра је ву. 

НА ЦИ О НАЛ НИ ФЕ СТИ ВАЛ 
ВИ ДЕО-КЛИ ПА КИ ДИ КЕМ 

По след њих го ди на у Деч јем кул тур ном цен тру Бе о-
град одр жа ва се На ци о нал ни фе сти вал ви део-кли па КИ-
ДИ КЕМ. У окви ру овог фе сти ва ла ко ји уре ђу је Ма ри ја 
Ми ла но вић Ла за рев ски де ца из ме ђу де вет и 16 го ди на 
пред ста вља ју сво је фил мо ве крат ке фор ме у тра ја њу од 90 
се кун ди са те ма ма ко је из ра жа ва ју њи хо во ви ђе ње све та 
у ко ме жи ви мо. Циљ КИ ДИ КЕМ-а је да код де це до ђе до 
из ра жа ја ху ма на и кре а тив на стра на у при ме ни са вре ме-
не тех но ло ги је и то уз умет нич ку прак су. Фил мо ве ма-
лих и мла дих ауто ра оце њу је струч ни жи ри, а у об зир се 
узи ма и број пре гле да фил ма на ју тјуб ка на лу ДКЦБ-а на 
ко ме су до ступ ни сви ра до ви са до са да шњих фе сти ва ла. 

Ауто ри нај бо ље пла си ра них ви део кли по ва до би-
ја ју вред не на гра де. Зва нич на при зна ња су Гран-при – 
„Злат ни ка дар“ и Нај гле да ни ји ви део клип на ју тјуб ка-
на лу ДКЦБ-а, као и пет спе ци јал них при зна ња за ко је 
се до де љу ју ди пло ме.

Из ме ђу 2016. и 2021. за да те те ме би ле су „Мој хе рој 
да нас“, „Мој но ви свет“, „Раз ми шљај гла сно“, „Про бу ди 
сво је сно ве“, „Бу ди свој“ и „Иза ма ске“. 

За КИ ДИ КЕМ 2022. ода бра на је те ма „Из ван гра ни-
ца“. Иде ја је би ла да се мла ди кре а тив ци при пре ме и кре ну 
на за ни мљи во пу то ва ње без кре та ња, да упо тре бе се ћа ње, 
пла но ве за бу дућ ност, а пре све га ма шту за осва ја ње не-
по зна тих гра ни ца, да по се те не по зна те зе мље и пре де ле.
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Про гра ми језич ке кул ту ре

Како расту речи
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БИ БЛИ О ТЕ КА ДЕЧ ЈЕГ КУЛ ТУР НОГ
ЦЕН ТРА БЕ О ГРАД – ВИ ШЕ ОД ЧИ ТА ЊА

Да је љу бав пре ма књи зи, у ком год об ли ку она би ла, 
штам па ном или елек трон ском, и да нас ве ли ка ме ђу нај-
мла ђи ма, као и не ка да, све до чи и Би бли о те ка Деч јег кул-
тур ног цен тра Бе о град, на ста ла још 1958. го ди не. Њен 
по чет ни фонд чи ни ло је око 4.000 пу бли ка ци ја, а да нас 
ова би бли о те ка бро ји ви ше од 28.000 на сло ва. Од то га је 
око 26.000 мо но граф ских пу бли ка ци ја, 1.500 се риј ских, 
а оста так фон да чи ни не књи жна гра ђа – му зи ка и фил мо-
ви (ани ми ра ни и игра ни). Овај бо гат фонд раз вр стан је у 
не ко ли ко категоријa - пре ма уз ра сту ко ри сни ка, по ре клу 
ли те ра ту ре и вр сти (књи жев ност, уџ бе ни ци и лек ти ра, 
при руч ни ци и струч на би бли о теч ка, му зе о ло шка и пе-
да го шка ли те ра ту ра). У Би бли о те ци ДКЦБ-а по сто ји и 
још јед но, знат но ин те ре сант ни је раз вр ста ва ње, и то по 
– кут ко ви ма. Та ко у овој оази пи са не ре чи има мо Ку так 
са књи га ма на ен гле ском је зи ку, Ру ски ку так (осно ван за-
хва љу ју ћи са рад њи са Ру ским до мом у Бе о гра ду), Ку так 
са књи га ма за де цу на ра зним је зи ци ма (не мач ком, бе-
ло ру ском, укра јин ском, пољ ском, че шком, фран цу ском, 
шпан ском, сло ве нач ком и ма ке дон ском), Сло бин ку так 
(књи жев но ства ра ла штво пи сца Сло бо да на Ста ни ши ћа), 
као и Ку так „Ла гу не“ (књи ге и ен ци кло пе ди је за де цу у 
из да њу исто и ме не из да вач ке ку ће ко ја ме сеч но до ста-
вља Би бли о те ци ДКЦБ-а до пет но вих на сло ва за де цу).

Ова ква по де ла на ста ла је да би се ње ни ко ри сни ци, 
ко ји су углав ном де ца, што лак ше сна ла зи ли, али и због 
за ко на еко но мич но сти – да би се у огра ни че ном про сто-
ру сме сти ле све но ве књи ге ко је ме сеч но да ру ју и из да-
вач ке ку ће, али и по се ти о ци. Би бли о те ка је, при род но, у 

над ле жно сти ДКЦБ-а, али и Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 
ко ја ре гу ли ше струч ну де лат ност и по ма же у би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ним по сло ви ма. У скла ду са вре ме ном у 
ко ме жи ви мо оче ку је се уско ро и про цес ди ги та ли за ци-
је књи шког фон да у Та ков ској 8. Фонд ове би бли о те ке 
сва ке го ди не је све ве ћи због оних ко ји је да ру ју, али и 
она књи ге да ру је дру ги ма. У прет ход них пет го ди на по-
да ри ла је не ко ли ко сто ти на књи га за де цу и од ра сле би-
бли о те ка ма на Ко со ву и Ме то хи ји, у Ре пу бли ци Срп ској 
и би бли о те ци ОШ „Љуп че Шпа нац“ у Бе лој Па лан ци.

Ка да је реч о ак тив но сти ма ове оазе пи са не ре чи, у 
њој се од осни ва ња при ре ђу ју су сре ти са пи сци ма, пра-
те се но ва из да ња, не гу је се кул ту ра го во ра, одр жа ва ју се 
ра ди о ни це, шко ле пи са ња, мул ти ме ди јал ни про гра ми...

Зна чај ну уло гу у раз ви ја њу ових про гра ма и у ра-
ди о ни ца ма са де цом има ла је про фе сор књи жев но сти 
Оли ве ра Та сић. Она је го ди на ма у До му пи о ни ра ор га-
ни зо ва ла су сре те са оми ље ним деч јим пи сци ма као што 
су Де сан ка Мак си мо вић и Бран ко Ћо пић. Они су би ли 
стал ни го сти и њих су де ца нај ви ше во ле ла да ви де и чу-
ју. Њи ма се то ком го ди на при дру жи ло још се дам де се так 
на ших нај по зна ти јих пи са ца.

По себ но су за ни мљи ви и под сти цај ни би ли кви зо ви 
ко ји ма се про ве ра ва ло зна ње уче ни ка из књи жев но сти  
и гра ма ти ке. Ови кви зо ви су из ра ста ли у пра ва так ми-
че ња у ко ји ма су се де ца над ме та ла у од го не та њу ра зних 
при клад но ода бра них и сро че них мо зга ли ца и пи та ли-
ца на осно ву ко јих су де ца пам ти ла раз ли чи те пој мо ве. 
Оли ве ра Та сић би ла је и сво је вр сни хро ни чар до га ђа ја 
и су сре та у До му пи о ни ра о че му је оста ви ла пи са ног 
тра га у де лу „Де ца и пи сци, су сре ти“. Ме ђу учи те љи ма 
и про фе со ри ма књи жев но сти у бе о град ским основ ним 
шко ла ма би ла је по зна та као ино ва тор на по љу ли те рар-
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1.  Десанка Максимовић и Мира Алечковић 
као гошће програма за децу
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лоза Немањића“  
Милице Ајдуковић 
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Литерарни програм 
„Песник и беседник“, 
уредница Јасмина 
Атанацковић Гајић 
и деца таленти

ног ра да са де цом. Та ко је са на став ни ци ма одр жа ва ла 
са ве то ва ња на ко ји ма се рас пра вља ло о ра зним об ли ци-
ма ли те рар ног ра да, као што су ве зе из ме ђу ли те ра ту ре 
и му зи ке, сли кар ства, драм ских об ли ка, али и о деч јем 
ли те рар ном ства ра ла штву. Од ли ко ва на је ме да љом ра да 
и пла ке том „Ку рир Јо ви ца“. При кра ју жи вот ног и рад-
ног ве ка би ла је и глав ни уред ник „Ра до сти Евро пе“. По-
сле Оли ве ре Та сић би бли о те кар ке у До му пи о ни ра би ле 
су про фе сор ке књи жев но сти Го ри ца Ву јо вић и Бран ка 
Ник че вић.

Књи гу Оли ве ри них ра до ва при ре дио је Ми лу тин 
Та сић по во дом два де се то го ди шњи це ње не смр ти.

„’Бран ко Ћо пић у мом де тињ ству’ - овај текст је 
1972. го ди не про чи та ла пред пре пу ном са лом јед на три-
на е сто го ди шња де вој чи ца. Иза сце не су би ли оку пље ни 
мно го број ни из во ђа чи, глум ци, кри ти ча ри, му зи ча ри 
– да би уче ство ва ли на све ча ној при ред би ко ја је би ла 
при ре ђе на у част Бран ка Ћо пи ћа, до бит ни ка Ње го ше ве 
на гра де за ’Ба шту сље зо ве бо је’.
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Пре не го што је иза шла на сце ну при ла зи ли су јој 
из во ђа чи, углед ни глум ци, кри ти ча ри, му зи ча ри – уче-
сни ци про гра ма. Хте ли су да је охра бре, јер је би ла пр ва. 
Ре ћи ће овај увод ни по здрав и, у име сво је и дру гих чи-
та ла ца, про чи та ти га пред пи сцем. Ве ро ват но су и они 
има ли тре му, јер ће и они глу ми ти пред пи сцем, од но сно 
чи та ти тек сто ве ње го вог де ла и о ње го вом де лу.

Ме ђу тим, Ди ја на се окре ну ла и ре кла:
‘Па, ја се не бо јим, то је Бран ко Ћо пић.’

Круп них, као овај, по во да да се по зо ве Бран ко, увек 
има. Из ла же ње но ве књи ге, на гра де, а још ви ше је оних 
јед но став ни јих. Де ца увек же ле да срет ну свог оми ље ног 
пи сца. Кад окре не мо број те ле фо на увек се ја вља Бран-
ко Ћо пић. Мо ли мо га да до ђе. Он се увек бра ни, по ма ло 
без бој ним и мр зо вољ ним гла сом: ‘Ма шта ме зо ве те, ни-
сам ја ме ђед да ме стал но во да те и по ка зу је те.’

А он да, од је дан пут смек ша ва ње.
‘А где је то опет?’
‘У До му пи о ни ра.’, ка жем.
‘Е, ако је у До му’, од го ва ра Бран ко, ‘до ћи ћу.’
А он да се већ осе ћа ју ше ре тлук и но ва ин то на ци ја.
‘Са мо ако сте на пра ви ли лифт, не мо гу вам ја ова ко 

де бео ни она два спра та пје ши це...’
А де ца су хр ли ла на су сре те са Бран ком. Док су га 

од ра сли, њи хо ви на став ни ци, до жи вља ва ли као жи ву ле-
ген ду, де ца су у ње му ви де ла до брог, ве дрог чо ве ка ко ји 
их во ли, тру ди се да их раз ве се ли, уно си им ве дри ну у де-
тињ ство. Ту, на ње го вом фе но ме ну сме хо твор ца, нај чвр-
шће је ства ра на спо на из ме ђу пи сца и ње го вих чи та ла ца.

Де ца су увек же ле ла да га што при сни је до жи ве – же-
ле ла да са њим јед но став но по при ча ју – као ста ри по зна-
ни ци – да га до дир ну, да му не што по кло не.

Та ко су му по сле јед ног су сре та из не ли на сце ну кор-
пи цу ле шни ка и ре кли му:

‘Ето, ми смо про чи та ли ’При че пар ти зан ке’.’
Та мо пи ше: ‘Ако ти се при ча сви ди, по кло ни ми кор-

пу ље шни ка.’
‘И ми смо про чи та ли, сви де ло нам се, и до не ли смо.’
Био је дир нут.
На јед ном су сре ту, де ца су му до де ли ла ’По ве љу за 

смех’, за хвал ност што им је улеп ша вао де тињ ство и чи-
нио га ве дрим.

Че сто су му по кла ња ли ал бу ме, бло ко ве са ра до ви-
ма, при ка зи ма и им пре си ја ма о ње го вим књи га ма, илу-
стра ци ја ма де ла ка ко су их они за ми шља ли.

На се дељ ка ма са њим по сле при ред бе, би ло је бу ра 
сме ха. Ћо пић је био за ба вљач пр ве вр сте, при чао ви це-
ве, до го дов шти не.

‘Хај де, тје рај те ме са да ку ћи.’, ка зао би на кра ју.“

Ве о ма зна чај ну уло гу у раз ви ја њу ин те ре сант них 
про гра ма у окви ру Би бли о те ке ДКЦБ-а го ди на ма има и 
би бли о те кар и уред ни ца ли те рар них про гра ма Ја сми на 
Ата нац ко вић Га јић. Она је спро ве ла око хи ља ду раз ли-
чи тих про гра ма за де цу бе о град ских основ них шко ла и 
њи хо ве ро ди те ље. Они су се у нај ве ћој ме ри од но си ли на 
про мо ви са ње но вих књи га и су сре те са са вре ме ним пи-
сци ма, те обе ле жа ва ње го ди шњи ца и кул тур них и исто-
риј ских до га ђа ја од оп штег зна ча ја.

„Осмех Кра ље ви ћа Мар ка“ био је на зив шко ле пи са-
ња бај ки у ко јој је глав на ин спи ра ци ја био овај наш еп-
ски ју нак. Про грам се од ви јао у то ку две школ ске го ди не 
у са рад њи са про фе сор ком др Сне жа ном Са мар џи јом са 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, сли ка рем Дра га ном 
Бо сни ћем и пи сцем Гор да ном Ма ле тић. И про гра ми о 
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сло вен ској ми то ло ги ји одр жа ва ли су се ре дов но у то ку 
це ле јед не школ ске го ди не. Њи хо ви ре дов ни го сти би-
ли су књи жев ник и ет но лог Бо жи дар Пе шев, Ве сна Мар-
ја но вић из Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду и го сту ју ћи 
пи сци. На тим про гра ми ма об ра ђи ва не су те ме из ми-
то ло ги је, го во ри ло се о оби ча ји ма, ор га ни зо ва ле ра ди о-
ни це пи са ња, сли ка ња и при пре ма ња ма ски. Про грам је 
кул ми ни рао сцен ским на сту пом по ла за ни ка на драм ски 
текст Ја сми не Ата нац ко вић Га јић и кар не ва лом.

Пред ста вља не су и грч ка и рим ска ми то ло ги ја, са-
вре ме ни пи сци за де цу, пу то пи сци. Уз ан то ло ги је ба-
сни, бај ки, ша љи вих и фан та стич них при ча и њи хо ве 
ауто ре, де ца су има ла при ли ке да се упо зна ју са нај бо-
љим до ма ћим књи жев ним де ли ма. Сви по зна ти ји пи-
сци Ср би је чи та ли су де ци сво је ра до ве. Шко ле бај ки, 
при ча и пе са ма, во ђе не су сва ке школ ске го ди не. Сви 
ови књи жев ни про гра ми од у век су би ли ра до по се ћи-
ва ни па, сто га, и че сти.

И ве ли ки ју би ле ји пи са ца и на уч ни ка, го ди шњи-
це исто риј ских до га ђа ја, све је то обе ле жа ва но че сто и 
мул ти ме диј ски у би бли о те ци, у Цр ве ној и Ве ли кој са-
ли ДКЦБ-а. Не ки од ових про гра ма би ли су из во ђе ни и 
дру где, као онај по све ћен Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу – у 
Та шмај дан ском пар ку и у Ву ко ва ру.

На по чет ку школ ске го ди не одр жа ва ју се књи жев ни 
про гра ми за пр ва ке, као и ли те рар не за вр шни це на кра ју 
го ди не. Та да се пред ста вља ју ре зул та ти ра да то ком го ди не. 

И про гра ми кул ту ре го во ра „Го во ри гла сно, го во ри 
ја сно“ и „Јав ни на ступ и ја“ одр жа ва ни су ре дов но уз уче-
шће про фе сор ке ре то ри ке Све тла не Гра ди нац.

„Про грам је био на ме њен по бољ ша њу за по ста вље не 
го вор не кул ту ре пу тем ин тер ак тив них ра ди о ни ца са па-
жљи во осми шље ним ли те рар ним игра ма као под сти ца-

ји ма го вор не кре а тив но сти мла дих. Уче сни ци су са вла-
да ли осно ве бе сед нич ке прак се, на у чи ли су шта и ка ко 
да го во ре, осло ба ђа ли се по шта па ли ца и ре тор ских шу-
мо ва, учи ли ка ко да обра зло же и бра не ста во ве ар гу мен-
ти ма, раз ви ја ли су моћ опа жа ња, али учи ли и да слу ша ју 
са го вор ни ка“ ис та кла је Све тла на Гра ди нац.

ИН СПИ РА ТИВ НО И КРЕ А ТИВ НО 
МЕ СТО ОКУ ПЉА ЊА

Да нас је на че лу Би бли о те ке ДКЦБ-а уред ни ца кул-
тур но-обра зов них про гра ма Сне жа на Стан ко вић, ко ја је 
по кре тач и аутор ка мно гих про гра ма за де цу уну тар ДК-
ЦБ-а и на отво ре ном, док је у уло зи во ди те ља број них 
књи жев них про мо ци ја и су сре та, као са рад ник ДКЦБ-а, 
Ја сми на Ата нац ко вић Га јић. За хва љу ју ћи њи хо вом за ла га-
њу, као и де це ни ја ма ра ни је, и да нас су нај по зна ти ја име-
на срп ске књи жев но сти за де цу и мла де ре дов ни го сти у 
Би бли о те ци ДКЦБ-а.

По што су по се ти о ци и слу ша о ци про гра ма у овој 
би бли о те ци пре те жно пред школ ци и основ ци, че сто се 
ор га ни зу ју пре да ва ња и ра ди о ни це ко је се ти чу срп ске 
књи жев но сти и је зи ка и где се усва ја ју зна ња о лек си-
ци, пра во пи су, на род ном и умет нич ком ства ра ла штву. 
Мно штво је ових про гра ма, а не ки од њих су „Се ћа мо 
се Иго ра Ко ла ро ва“, „Омаж Ра ши По по ву“, пред ста вља-
ње еди ци је „Ве ко ви срп ске пи сме но сти“, „365 је зич ких 
цр ти ца“... Са мо у прет ход них пет го ди на ор га ни зо ва-
но је не ко ли ко де се ти на про мо ци ја нај но ви јих до ма ћих 
књи жев них де ла, а кроз Би бли о те ку ДКЦБ-а су про шли 
мно ги пи сци (Ве сна Алек сић, Ве сна Ви до је вић Га јо вић, 
Гор да на Ма ле тић, Слав ка Пет ко вић Гру ји чић, Ја смин-
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Фестивал „Месец мира” 
– представници ДКЦБ-а  
и чланови студија и атељеа 
код градоначелника 
Ковентрија

ка Пе тро вић, Вла ди сла ва Вој но вић, Сло бо дан Ста ни шић, 
Бран ко Сте ва но вић, Бо жи дар Пе шев, Рај ко Лу кач, Вла-
ста Це нић, Ра де Та на си је вић...)

За ни мљи ви про гра ми и прет ход них го ди на осми-
шља ва ни су и у обла сти му зеј ске ди дак ти ке, пре све-
га драм ски ко ма ди за де цу ин спи ри са ни исто риј ским 
на сле ђем. У окви ру ци клу са „За бав на исто ри ја“ у де-
цем бру 2016. у Ве ли кој са ли ДКЦБ-а одр жа на је и пре-
ми је ра ин тер ак тив не пред ста ве „Кра ље вић Мар ко – од 
пре да ња до ре по ва ња“ за мла ђе основ це. По иде ји Сне-

жа не Стан ко вић пред ста ву је ре а ли зо ва ла Сне жа на Бе-
ћа ре вић По по вић, ко ја је би ла и аутор тек ста. Њи хо вим 
за ла га њем, у про дук ци ји  ДКЦБ-а, осми шљен је и ко-
мад „Ви лин го ра“, пр ви пут од и гран на ма ни фе ста ци ји 
„Деч ји да ни кул ту ре“ у књи жа ри „Дел фи“ у Сту дент-
ском кул тур ном цен тру. Та пред ста ва има не ко ли ко сло-
је ва рад ње и по у ка и под сти че де цу на раз ми шља ње. 
За ни мљи ва и вр ло по уч на за де цу би ла је и пред ста ва 
„Ба ки на шкри ња“ ко ја го во ри о оби ча ји ма и кул ту ри 
ка рак те ри стич ним за Ср би ју. Одр жа не су де се ти не ре-
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Програм „Лепо је волети” – Слободан Станишић,
писац и Леонтина Вукомановић, помоћник директора ДКЦБ

Литерарни конкурс „Лепо је волети” – Слободан Станишић
и Весна Крњаић Митровић са победницима

„Словенска митологија” – завршница литерарног програма
у Ботаничкој башти 2006. године

Хумор у делима Бранка Ћопића, Билиотека Града Београда,
ДКЦБ и ОШ „Влада Аксентијевић“
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при за ових пред ста ва у ДКЦБ-у, али и кул тур ним цен-
три ма ши ром Ср би је, а ови ко ма ди го сто ва ли су и у Хр-
ват ској и Не мач кој. Игра на је и мо но дра ма „Аван ту ре 
Мар ка Кра ље ви ћа“ (по тек сту Сло бо да на Ста ни ши ћа), 
а из ве де ни су и обра зов ни игра ни про гра ми за основ це 
„На дво ру код Де спо та Сте фа на“, „Бе о град кроз ве ко ве“ 
и „Сред њо ве ков ни Бе о град.“ Ова оства ре ња су оку пи ла 
глум це и за по сле не у ДКЦБ-у.

Би бли о те ка ДКЦБ-а ак тив но уче ству је и у про гра-
ми ма Да на европ ске ба шти не, па је у окви ру њих ор га-
ни зо ва ла ли те рар не ра ди о ни це са Ја сми ном Ата нац-
ко вић Га јић и Сне жа ном Стан ко вић, лин гви стич ке и 
ли те рар не са фи ло ло гом Да ја ном Ла за ре вић, му зич ке 
са проф. др Ми ло шем Ни ко ли ћем, ли ков не ра ди о ни-
це са мр Ка та ри ном Бу ла јић Па вло вић, као и пре да ва-
ња из обла сти кул тур не исто ри је Ср ба са исто ри ча ром 
умет но сти Ду ша ном Ми ло ва но ви ћем, ар хе о ло зи ма мр 
Мар ком Алек си ћем и Дра га ном Јан ко ви ћем, мр еко-
но ми је Ср ђа ном До ше ном и исто ри ча ром Ра до ва ном 
Да мја но ви ћем. Не ко ли ко хи ља да де це уче ство ва ло је 
у овим про гра ми ма.

ПСИХОДРAМСКA ЧИТAOНИЦA 

Гoрдaнa Maрић Лaлoвић, психoдрaмски психoтeрa- 
пeут и групни aнaлитичaр водила је Дрaмску читaoницу 
чији је циљ био да деци приближи поједина књижевна 
дела користећи технике психoдрaме. Учeници су доби-
ли прилику да се емоционално повежу са дешавањима 
из књиге и да се кроз један бeзбeдaн прoстoр умeтничкe 
фикциje нeспутaнo и бeз oсудe крoз дaтe ликoвe и ситуa-
циje бaвe личним eмoциoнaлним сaдржajимa. Код деце 

су подстицана: спoнтaнoст, крeaтивнoст, интрoспeк-
тивнoст и eмпaтичнoст. Књижeвнo дeлo је на тај начин 
пoстaло дeo њиховог унутрашњег свeтa, обогаћујући га 
нoвим искуствимa и увидимa.  

ДРАГ ДРУГ И СА ГО ВОР НИК ДЕ ЦЕ 
– СЛО БО ДАН СТА НИ ШИЋ 

У са рад њи са чу ве ним пи сцем за де цу Сло бо да ном 
Ста ни ши ћем сва ке го ди не се ор га ни зу ју и ли те рар ни 
кон кур си које осмишљава и уређује В. К. М. Конкурси 
су по све ће ни ве ли ка ни ма деч је књи жев но сти („Ле по је 
во ле ти“) – Ми ро сла ву Ан ти ћу, („Из о кре ну та при ча“) – 
Бран ку Ћо пи ћу, („Мој сме шни свет“) – Бра ни Цвет ко ви-
ћу и („При ро да је мој свет“) – Де сан ки Мак си мо вић. Од-
зив де це на ове кон кур се је ма со ван, ра до ви сти жу ка ко 
из свих де ло ва Ср би је та ко и из окру же ња и ди ја спо ре.

Нај та лен то ва ни ји уче ни ци, по бед ни ци ра ни јих ли-
те рар них кон кур са по зи ва ни су да пи шу пе сме, а нај-
бо ље су об ја вље не у „Рас пу ште ној пе сма ри ци“.  Сваке 
године организује се ли те рар ни и фо то кон курс „Мој 
љу би мац“, у окви ру ко га се код де це под стиче од го-
вор ност пре ма кућ ним љу бим ци ма. Љу бим ци су би-
ли при сут ни на при ред би и све ча ној до де ли  на гра да, 
а  „Ве те ри на Бе о град“ пру жи ла је по моћ у ор га ни за-
ци ји ак ци је усва ја ња на пу ште них па са. Пред сед ни ци 
жи ри ја су би ли Сло бо дан Ста ни шић и фо то граф Алек-
сан дар Де спо то вић.

Сло бо дан Ста ни шић је уред ник и елек трон ског ча-
со пи са „Чи ка Јо ва Змај“ ко ји је по кре нут ра ди про мо ви-
са ња деч јег ства ра ла штва, а у ко јем по бед ни ци ли те рар-
них кон кур са пре ко ви део-лин ка ре ци ту ју сво је пе сме. 
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Про гра ми ли ков не кул ту ре

Како расте дечја уметност
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Иван ка – Ша на Лу кић Шо тра, 
Аутопортрет, 
прва половина 20. века

АТЕ ЉЕ ЗА ЛИ КОВ НУ УМЕТ НОСТ

Ли ков ни цен тар До ма пи о ни ра осно ван је 1956. го-
ди не. У не ве ли ком про сто ру у Кнез Ми ха и ло вој ули ци 
на шло се ме ста за ате ље у ко ји су до ла зи ла де ца од се дам 
до 15 го ди на и ту сли ка ла сво је пр ве ра до ве. Би ло је 50–60 
по ла зни ка го ди шње у цен тру ко јим је ру ко во ди ла  ака-
дем ски сли кар Иван ка – Ша на Лу кић Шо тра, а ко ја се, 
као сти пен дист фран цу ске вла де, уса вр ша ва ла у Па ри зу. 
Као оми ље ни пе да гог ра ди ла је са де цом у До му пи о ни-
ра све до од ла ска у пен зи ју 1964. го ди не, ка да на то ме-
сто до ла зи Ле по са ва Ту фег џић, ака дем ски сли кар и пе-
да гог из у зет ног сен зи би ли те та ко ја је за свој пе да го шки 
рад до би ла До си те је ву на гра ду, при зна ње Гра да Бе о гра да.

Већ 1958. го ди не ор га ни зу ју се по став ке „Ли ков-
ни до жи вља ји де те та“ и „Из ло жба деч јег сли кар ства“, а 
1959. „Кроз шет њу и игру“. Цен тар је уче ство вао на ме-
ђу на род ним из ло жба ма у Ја па ну, Ин ди ји, Чи леу, Ита ли-
ји и сву да је по брао успе хе и на гра де. Го ди шње из ло жбе 
чла но ва ате љеа при вла чи ле су па жњу и струч не јав но сти 
и пу бли ке. Већ са ми њи хо ви на зи ви упу ћу ју на по све ће-
ност и про ми шље ност у из бо ру те ма на ко је, иако ком-
плек сне, де ца мо гу од го во ри ти („Бо је и по крет“, „Фре-
ска и де те“, „Нео бич ни пеј за жи“, „На род не ру ко тво ри не 
у очи ма де те та“, „Сун це на дла ну“...)

Мно ге ге не ра ци је де це про шле су кроз Ли ков ни 
цен тар, а не ки од њих по ста ли су и по зна ти сли ка ри, 
ди зај не ри, ко сти мо гра фи по пут сли ка ра Ми ше Чо ло ви-
ћа, Го ра на Гвар ди о ла и Ду ша на Јо ва но ви ћа, ди зај не ра и 
но ви на ра Ха џи-Ду ша на Глу шца, ко сти мо гра фа Еми ли је 
Ко ва че вић, Бе бе Ока но вић Кр не тић, мод ног ди зај не ра, 
ар хи тек те Та ње Тру шин, ка ри ка ту ри сте и про фе со ра на 
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1.  Ле по са ва Лела Ту фег џић, ликовни педагог

2.  Ликовна секција са Лелом Туфегџић

3.  Десетогодишњица Дома пионира, рад Миленка Јовановића

4.  Атеље за ликовну уметност Дома пионира
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ФЛУ Ју го сла ва Вла хо ви ћа... Ово је са мо још је дан од број-
них до ка за ква ли те та ра да и по све ће но сти струч ња ка у 
не ка да шњем До му пи о ни ра, а да на шњем ДКЦБ-у са ге-
не ра ци ја ма де це.

Од 1961. го ди не овај цен тар по стао је ре дов ни уче-
сник из ло жби у зе мљи и ино стран ству на ко ји ма су ње-
го ви по ла зни ци до би ја ли број на при зна ња. Не ка од 
нај зна чај ни јих су на гра да за ке ра ми ку у Ма са ри ко вом 
па ви љо ну у Бе о гра ду, (1961), на гра да на Ме ђу на род ном 
кон кур ску деч јег цр те жа у Де бре ци ну (1967), че ти ри 
при зна ња на Ме ђу на род ној из ло жби у То ки ју (1968), пет 
ди пло ма у Ру му ни ји (1968), на гра да у Ло за ни (1971), 
при зна ња у Че хо сло вач кој, Пољ ској,  САД-у, Егип ту... 
На ме ђу на род ном кон кур су у ор га ни за ци ји УНЕ СКО-а 
1977. осво је на је дру га на гра да на те му „Спа си мо Ве не-
ци ју“. На ју го сло вен ском кон кур су за по штан ску мар ку 
1978. ода бран је рад Ива не Ба лен „Де ца све та“. Го ди ну 
ка сни је по ла зни ци овог цен тра су на гра ђе ни у Ши бе-
ни ку на Фе сти ва лу де те та на из ло жби деч јег ли ков ног 
ства ра ла штва, а 1979. по ла зни ца ли ков ног ате љеа Ти-
ја на Иљен ко до би ја Ок то бар ску на гра ду. Ви ше го ди на 
за ре дом по ла зни ци ате љеа на гра ђи ва ни су на кон кур-
си ма Удру же ња за Ује ди ње не на ци је Ср би је. По след њих 
го ди на по ла зни ци Ли ков ног ате љеа по сти жу за па жен 
успех на Ме ђу на род ној из ло жби ли ков не умет но сти у 
че шким Ли ди ца ма.

Ка да је реч о по став ка ма, по ла зни ци су 1979. уче-
ство ва ли на Свет ској из ло жби умет нич ких де ла у То ки ју 
по во дом ме ђу на род не го ди не де те та. Ве ли ка ре тро спек-
тив на из ло жба сли ка и цр те жа пред школ ске де це одр-
жа на је 1980/1981. у фо а јеу Ма лог по зо ри шта „Ду шко 
Ра до вић“, а сле де ће го ди не при ре ђе на је и из ло жба на-
гра ђе них ра до ва де це од се дам до 14 го ди на Удру же ња 

за Ује ди ње не на ци је. Одр жа на је и по став ка чла но ва ате-
љеа у Ло зни ци, у окви ру Ву ко вог са бо ра у Тр ши ћу 1985. 
го ди не. Вред ни сли ка ри би ли су го сти Мај ског са ло на у 
Бе о гра ду, Пе да го шког му зе ја, Му зе ја „25. мај“. Уче ство-
ва ли су и на Ме ђу на род ној из ло жби деч јих ра до ва у Ван-
ку ве ру 1985. и 1987. го ди не, у Пор ту га лу, у Нор ве шкој...

Осим Иван ке Лу кић Шо тре и мр Ле по са ве Ту фег-
џић, цен тром су ру ко во ди ли и мр Не бој ша Здрав ко вић, 
ака дем ски сли кар, Дра ган Си мо но вић, ли ков ни пе да гог 
и уред ник ли ков ног про гра ма, Го ран Си мић, ли ков ни 
пе да гог и струч ни са рад ник за ли ков ну умет ност. Да нас 
ате ље во ди мр Ка та ри на Бу ла јић Па вло вић, ди пло ми ра-
ни сли кар и пе да гог, а уред ник ли ков них про гра ма и ку-
стос Га ле ри је је Ли ди ја Се ни чар, исто ри чар умет но сти. 
Оне, као и њи хо ви прет ход ни ци го ди на ма по све ће но 
ра де са де цом од пет до 18 го ди на  раз ви ја ју и под сти чу 
њи хов сен зи би ли тет и же љу за упо зна ва њем и уса вр ша-
ва њем ове вр сте ства ра ла штва. Као и не ка да, и да нас је 
по ла зни ци ма у Ли ков ном ате љеу омо гу ће но да се спон-
та но и уз игру опро ба ју у ра зним ли ков ним тех ни ка ма 
(олов ка, угљен, пе ро, па стел, тем пе ра, акри лик…), а на-
ро чи та па жња је по све ће на ода би ру ма те ри ја ла за ли ков-
но из ра жа ва ње. „Уз не по сред но екс пе ри мен ти са ње са 
ма те ри ја ли ма, де те се фор ми ра пу тем игре, ана ли зе, ис-
тра жи ва ња и про ми шља ња. Циљ нам је да под стак не мо 
деч ју ства ра лач ку сло бо ду“, ми сао во ди ља је у овом ате-
љеу.  Ко је јед ном при су ство вао ча со ви ма у овом ате љеу, 
као на при мер но ви на ри ко ји пи шу о де ци и ДКЦБ-у, зна 
са ко ли ко по све ће но сти се у ње му за и ста ра ди. Тај рад 
пре по знат је на 56. Деч јем ок то бар ском са ло ну „Игра, 
игра, игри ца’’ Му зе ја при ме ње не умет ности у Бе о гра-
ду, на ко јем су по ла зни ци Ли ков ног ате љеа ДКЦБ и ли-
ков ни пе да гог мр Ка та ри на Бу ла јић Па вло вић осво ји ли 
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1.  Враголије, Ана Поповић

2.  Иван ка Лу кић Шо тра

3.  Рад Ха џи Ду шана 
Глу шца, 1963.

4.   Рад члана атељеа 
Дома пионира

5.  Рад Емилије Ковачевић

6.  Мр Небојша Здравковић, 
академски сликар 
и Ха џи Ду шан Глу шац, 
дизајнер
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пр ву на гра ду за рад „Шах’’. На ред не го ди не, на 4. Ме ђу-
на род ном деч јем ли ков ном кон кур су „Ми ни ре старт“ 
2022. мр Ка та ри на Бу ла јић Па вло вић до би ла је по себ-
ну по хва лу за ко лек ци ју. 

Ка да је реч о не го ва њу ли ков ног из ра за код осно ва-
ца из Ср би је оно је у 2021. и 2022. под стак ну то до дат но 
и ор га ни зо ва њем ли ков ног кон кур са „План за ле то ва-
ње“ ко ји су при ре ди ли ДКЦБ и Ту ри стич ка ор га ни за-
ци ја Бу две. Же ља је би ла да се де ца ин спи ри шу да ли-
ков но до ча ра ју при род не ле по те, кул ту ру и тра ди ци ју 
оми ље не де сти на ци је на Цр но гор ском при мор ју као и 
ра дост ко ју но си пла ни ра ње ле то ва ња. Обе го ди не од зив 
де вој чи ца и де ча ка ко ји су по ка за ли ма што ви тост је био 
ве ли ки, а о то ме ко се нај бо ље по ка зао на овом кон кур-
су од лу чи вао је струч ни жи ри. Пр во на гра ђе ни и њи хо-
ве уже по ро ди це до би ли као на гра ду оно што је и би ла 
те ма кон кур са, ле то ва ње. 

СЕ ЋА ЊА ИЗ ЛИ КОВ НОГ АТЕ ЉЕА

„У углу че сма и ја ко ји сам нај че шће прао чет ке и 
те глу, а цр тао сам кру то, чвр сто, ‘твр до’ ка ко се то ка же. 
Ша на је го во ри ла: ’Дру га чи је, чет ком пре ко па пи ра, ши-
ре, ЕКС ПРЕ СИВ НО ра ди’. Ни кад чуо за ту реч.

Су пруг њен, по зна ти гра фи чар Бран ко Шо тра, зна-
ју ћи за мо је хер це го вач ко по ре кло, ре че: ’Ма, пу сти де-
те, ви диш, то је твр да ка ме ни та ру ка, би ће он гра фи чар!’

Све те го ди не мог ра да у ате љеу Ша на је мо ја за ни ма-
ња усме ра ва ла ка умет но сти сред њо ве ков них ма на сти ра. 
Та да сам ви део и стећ ке и крај пу та ше, упо знао гра фич-
ке тех ни ке... Уче ство ва ли су мо ји ра до ви на деч јим ме-
ђу на род ним кон кур си ма и баш они, са та квим те ма ма, 
по бе ђи ва ли су. Ка сни је сам ра дио у ате љеу и не де љом 
са ста ри јим дру га ри ма на шта фе ла ју (ка ко је то моћ на 
спра ва, јер сам рад стал но по ди зао и спу штао)...Знам да 
су Дом и ате ље ствар но опре де ли ли мо је шко ло ва ње, мо-
је за ни ма ње, а мо је де тињ ство те ра зиј ског ас фал та улеп-
ша ва но је за хи ља де не за бо рав них то но ва. Ле по сам се 
за ба вљао кад сам по пу ња вао те бе ле па пи ре. Још се за-
ба вљам и са да у По ли ти ки ном за бав ни ку. Иста је хар ти-
ја, али су увек дру ге те ме, а ја и да ље о екс пре си о ни зму 
по нај ма ње знам у исто ри ји умет но сти!“

(Ха џи Ду шан Глу шац, ди зај нер и но ви нар)

„По се тио сам слич не цен тре ли ков ног ства ра ла штва 
де це у ра зним зе мља ма. Сву да се да нас зна да је ли ков-
но вас пи та ње од ве ли ке ва жно сти за раз вој сен зи бил но-
сти и има ги на ци је мла дих. Рет ко (мо жда и ни ка да) на-
и ла зио сам на та ко си сте мат ски раз ви је ну кон цеп ци ју 
тог вас пи та ња као у Ли ков ном ате љеу До ма пи о ни ра.“

(Ото Би ха љи Ме рин)

Фото  
Веселин Милуновић
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1.  Ото Би ха љи Ме рин са члановима 
Атељеа за ликовну уметност

2.  Чланови Атељеа за ликовну уметност ДКЦБ-а

3.  Проф. др Па вле Ва сић

4.  Ми ла н Ми ша Чо ло ви ћ

5.  Здесна: Горан Симић, Мирјана  Прокић,  
Снежана Деспотовић и Спасоје Божић 
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„У овој ма лој ла бо ра то ри ји ду ха не гу је се аутен тич-
но ства ра ла штво де це од че ти ри го ди не до 15 го ди на 
ко је ни је оп те ре ће но ин тер вен ци јом пе да го га ру ко во-
ди о ца до те ме ре да се че сто у ова квим на по ри ма нај-
мла ђих ви ше за па жа и осе ћа лич ност и стил на став ни-
ка не го са ме де це чи ја ства ра лач ка на ив ност тре ба да 
бу де у пр вом пла ну. Сре ћом по ма ле пи том це овог ате-
љеа и нас, на став ник пе да гог ко ји во ди ову ак ци ју, мр 
Ле по са ва Ту фег џић, да ле ко је од де ви ја ци ја ове вр сте. 
На про тив, пре да но и рев но сно, већ дру гу де це ни ју, она 
во ди овај ате ље, па је, ако је он, као не ка ма ла шко ла, 
имао успе ха, не сум њи во је да нај ве ћи део за слу га за то 
при па да Ле по са ви Ту фег џић. Скром но и без пу бли ци-
те та, овај вр сни про фе сор ра ди пре да но овај ве ли ки и 
ва жан по сао, не оче ку ју ћи при зна ња ко ја већ одав но 
за слу жу је.“

(Проф. др Па вле Ва сић)

„Је два сам че као не де љу да одем у Дом пи о ни ра код 
Ша не. Ту сам пр ви пут ви део ре про дук ци је Се за на, Ван 
Го га и још не ких ме ни та да не по зна тих сли ка ра. Сли ка ли 
смо уља ним бо ја ма на пре па ри ра ном па пи ру. Та да сам 
за во лео ми рис тер пен ти на и бо ја. Још ни сам знао да ћу 
по ста ти сли кар и то ми је би ло као не ко бек ство од шко-
ле ка да сам на шко лу за бо ра вљао.

Са да, кад кроз про зо ре ра зних га ле ри ја ви дим раз не 
но во та ри је, са но стал ги јом се се ћам тих дав них не де ља, 
дав них, али вр ло све жих у мом се ћа њу...“

(Ми лан Ми ша Чо ло вић, ака дем ски сли кар)

АТЕ ЉЕ ЗА ПРИ МЕ ЊЕ НУ 
УМЕТ НОСТ 

„Рад вас пи та ча сли чан је ра ду вр тла ра ко ји не гу је раз-
ли чи те биљ ке. Јед на биљ ка во ли бли став сун чев сјај, дру-
га хлад не сен ке; јед на во ли оба лу по то ка, дру га сун чан 
пла нин ски врх. Јед на нај бо ље успе ва на пе шча ном тлу, 
дру га на ма сној ило ва чи. Сва кој се мо ра пру жи ти не га ко-
ја од го ва ра ње ној вр сти; у про тив ном, биљ ка не до сти же 
са вр шен ство, ре чи су ста ре ис точ њач ке при че ко ја вер но 
осли ка ва шта је од су штин ског зна ча ја за срећ но од ра ста-
ње. Ате ље за при ме ње ну умет ност Деч јег кул ту ног цен-
тра Бе о град је јед но од та квих ме ста. Уз игру и дру же ње, 
сва ко ко је имао мо гућ ност да про во ди сло бод но вре ме, 
екс пе ри мен ти шу ћи са јед ним од основ них еле ме на та ма-
те ри је – зе мљом и ње ним свој стви ма у до ди ру са во дом 
и ва тром, мо же да ис при ча при чу о је дин стве ном ис ку-
ству и не ве ро ват ним иза зо ви ма“, ка же Ли ди ја Се ни чар, 
уред ни ца ли ков них про гра ма и ку стос Га ле ри је ДКЦБ-а.

Већ ви ше од 40 го ди на, од Ву ки це Ни ко лин Ни-
ко лић, пре ко Ма ри је Та кач, Го ра на Си ми ћа и Би ља не 
Ста мен ко вић, ли ков них умет ни ка и пе да го га, па све до 
Алек сан дре Ло ле Гр бо вић ко ја да нас во ди ате ље, де ца са 
ужи ва њем у ње му ис тра жу ју и умет нич ки из ра ђу ју упо-
треб не пред ме те и скулп ту ре од гли не и раз ви ја ју естет-
ске кри те ри ју ме. Ов де се су сре ћу и са тех ни ка ма сли ка-
ња на сви ли, ве шти ном тка ња и из ра дом ви тра жа. Све то 
по ма же да де ца на вре ме от кри ју вред но сти про стор них 
фор ми, али и да раз ви ју та ле нат. На Деч јем ок то бар ском 
са ло ну 2000, 2001. и 2004. го ди не по ла зни ци овог ате-
љеа осво ји ли су не ко ли ко на гра да. Ве ли ки под сти цај да-
ју им по зна ти ва ја ри. Они до ни ра ју аутор ска де ла, ко ја 
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1.  Каталог завршне изложбе атељеа и студија ДКЦБ-а

2.  Рад Емилије Вуковић (7 година), добитнице награде 
19. бијенала дечјег уметничког израза у Јапану

3.  Рад Софије Софренић (10 година), добитнице награде 
19. бијенала дечјег уметничког израза у Јапану

се ре про ду ку ју у при год ном ти ра жу и по кла ња ју при ја-
те љи ма Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град. Реч је о ме да-
ља ма ва ја ра Ми ро љу ба Ста мен ко ви ћа, Ми ха и ла Ро жеа 
Па у но ви ћа и Ву ка Љу би са вље ви ћа.

РА ДИ О НИ ЦА СТРИ ПА 
И КА РИ КА ТУ РЕ

ДКЦБ је за ко ра чио у осму де це ни ју свог уз бу дљи вог 
ства ра лач ког пу то ва ња са де цом, а ње го ва Ра ди о ни ца 
стри па и ка ри ка ту ре, јед на од оми ље них у Та ков ској 8 у 
тре ћу де це ни ју по сто ја ња. Ова ра ди о ни ца на ме ње на је 
де ци од се дам до 19 го ди на и за све ко ји су у њу укљу че ни 
то је јед на аван ту ра, па и за ру ко во ди о ца, ка ри ка ту ри сту 
Ми ле ту Ми ћу Ми ло ра до ви ћа. Он де цу и омла дин це учи 
да стр пљи во по сма тра ју жи вот око се бе, ка ко би овла да-
ли ви те шком ве шти ном – ху мо ром ко ји је че сто је ди но 
спа со но сно оруж је у бор би про тив адо ле сцент ских не-
ма ни, јер без аутен тич них анег до та не ма до брих ка ри-
ка ту ра. По ла зни ци ове ра ди о ни це за јед нич ки ства ра ју 
по је ди не де ло ве стри па или се у рад упу шта ју са мо стал-
но. Од осни ва ња кроз ра ди о ни цу је про шло ви ше од 300 
по ла зни ка, пу но је би ло и та лен то ва них ме ђу њи ма, од 
ко јих су не ки од у ста ли у ме ђу вре ме ну, али има и оних 
ко ји су оста ли у се ћа њу. По је ди ни су чак и за вр ши ли ака-
де ми је ли ков них и при ме ње них умет но сти и са да су са-
рад ни ци у овој ра ди о ни ци, по пут Уро ша Мак си мо ви ћа 
и Фи ли па Ка ра на. Осим то га, по је ди ни бив ши по ла зни-
ци код Ми ле те Ми ло ра до ви ћа до во де и сво ју де цу, та ко 
да дру га ге не ра ци ја од ра ста у овој сво је вр сној оази где 
се не гу ју би стри на ума, рас ко шне иде је и же ља да се оне 
пре то че у ви зу ел но ра зно ли ке при че. 

1 2

3
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Растко Ћирић на изложби АКАОтварање годишње изложбе атељеа и студија ДКЦБ
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Због ова кве по све ће но сти ни су из о ста ли ни ре зул-
та ти, па су де ца, цр та чи стри па, уче ство ва ла на мно гим 
кон кур си ма у зе мљи и ино стран ству. Ја на Ада мо вић по-
бе ди ла је 2002. на ме ђу на род ном кон кур су „Злат на ка ци-

га“ у Кру шев цу, као и у Ан ка ри у кон ку рен ци ји до пет-
на ест го ди на. На кон кур су „Ма ли Пјер“ у Бе о гра ду ко је 
ор га ни зу ју При ја те љи де це Бе о гра да са ре дак ци јом „Ве-
чер њих но во сти“ де ца из Ра ди о ни це стри па и ка ри ка ту-
ре сва ке го ди не осва ја ју две до три на гра де, а и у Се у лу, 
на ве ли ком ме ђу на род ном кон кур су, на гра де је осва ја ло 
ви ше њих. Ме ђу њи ма и Урош Мак си мо вић ко ји је осво-
јио пр ву на гра ду до 14 го ди на и у То ки ју 2009, а на ме ђу-
на род ном кон кур су у Тур ској до бит ни ци на гра да би ли 
су Ми лан Ку смук, Јо ван Тур чи но вић и Раст ко Лу лић. На 
кон кур су Европ ске уни је пр ви је 2012. го дие био Фи лип 
Ка ран, ко ји је три пу та осво јио на гра ду на 49. Кон кур су 
ка ри ка ту ре „Пјер“, по след њи пут упра во 2022. го ди не.

Ра до ви по ла зни ка Ра ди о ни це стри па и ка ри ка ту-
ре за па же ни су и на кон кур су „Стрип ка иш“ од ње го вог 
осни ва ња 2011. го ди не. Овај Фе сти вал де ве те умет но-
сти от ка ко је осно ван, на ини ци ја ти ву Лидије Сеничар 

Марија Такач, примењени уметник и Лидија Сеничар,
уредник ликовног програма

Биљана Стаменковић, стручни сарадник
за примењену уметност
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и Ми ле те Ми ло ра до ви ћа, код де це и мла дих раз ви ја ли-
ков ну и ли те рар ну пи сме ност уз по моћ нај јед но став ни-
је фор ме стри па – ка и ша. На кон кур су мо гу уче ство ва ти 
де ца и мла ди од пет до 18 го ди на, а те ма и тех ни ка ра да 
су увек сло бод не. Ка да ра до ви стиг ну, струч ни жи ри ода-
би ра оне за из ла га ње и до де љу је на гра де у по је ди нач ној 
и груп ној кон ку рен ци ји у че ти ри ста ро сне ка те го ри је. У 
оце њи ва њу се при мат да је ори ги нал ним ре ше њи ма ко-
ја под ра зу ме ва ју нај јед но став ни ју фор му – на ни за не ка-
дро ве ко ји по пут ка и ша из но се пред по сма тра ча до бро 
уком по но ва не ли те рар не и ли ков не еле мен те.

Од 2017. го ди не овај кон курс је ме ђу на род ног ка-
рак те ра, јер по ве зу је и оку пља ли ков не пе да го ге, де цу и 
мла де ван гра ни ца Ср би је, а се лек то ва ни ра до ви пред-
ста вља ју се и ван гра ни ца Бе о гра да. Та ко су у ју ну 2022. 
те ра до ве има ли при ли ку да ви де Но во са ђа ни у Деч јем 
кул тур ном цен тру Но ви Сад, а осим то га љу би те љи ове 
умет но сти из Срп ске Ати не мо гли су да уче ству ју и у 
прак тич но-те о риј ским ра ди о ни ца ма о на ста ја њу ка ри-
ка ту ре и стрип-ка и шу за де цу ста ри јег школ ског уз ра ста. 
Нај за ин те ре со ва ни ји су за ви ри ли и у ча роб ни свет ани-
ма ци је уз ре ди тељ ку Ма ри ју Ми ла но вић Ла за рев ски. 

Због све га ово га де цем бар је у ДКЦБ-у про гла шен 
ме се цом де ве те умет но сти чи ји је вр ху нац сва ка ко отва-
ра ње из ло жбе „Стрип ка иш“. Оку пље ни та да има ју мо-
гућ ност да се упо зна ју са ауто ри ма из све та стри па и 
ани ма ци је, а гост из не на ђе ња је не из о став ни део на отва-
ра њу из ло жбе. Ауто ри сва ке го ди не од го ва ра ју на пи-
та ња, а нај за ин те ре со ва ни ји мо гу да опро ба ју уме ће у 
ате ље и ма за стрип и ани ми ра ни филм. Це лог ме се ца се 
ор га ни зу ју из ло жбе, три би не, ра ди о ни це, про мо ци је но-
вих из да ња, раз го во ри са ауто ри ма стри по ва и исто ри ча-
ри ма умет но сти за све ге не ра ци је. Фе сти вал де ве те умет-

но сти и ме ђу на род ни кон курс „Стрип ка иш“ по др жа ва 
Ми ни стар ство кул ту ре. Од 2018. го ди не по сто ји и јед но-
днев ни до га ђај „У зе мљи Са ња ли ји – фе сти вал у част са-
ња ња, стри по ва и Ма лог Не ма“ у ор га ни за ци ји Цен тра 
за умет ност стри па Бе о град при Удру же њу стрип ских 
умет ни ка Ср би је. 

Још је дан до га ђај по ла ко по ста је тра ди ци ја, а то је 
Ме ђу на род ни фе сти вал ху мо ри стич ко-ка ри ка ту рал ног 
и по ро дич ног стри па „Га шин са бор“ те мат ски је дин ствен 
у Ју го и сточ ној Евро пи. И он је пр ви пут одр жан 2018. 
и од та да се при ре ђу је сва ке го ди не, из у зев пан де миј ске 
2020. го ди не. На овом фе сти ва лу про гра ми тра ју три да на 
и они су ис пу ње ни сме хом, ра до шћу и дру же њем са Ди ка-
ном, ба ро ном Мин ха у зе ном, Ели цом и Ма лим Не мом... 
То ком „три да на сме ха“ што је сло ган фе сти ва ла, пу бли-
ци су до ступ не из ло жбе са во ди чи ма, бес плат ни ча со ви 
цр та ња и пи са ња за све ге не ра ци је, умет нич ке ра ди о ни-
це, про мо ци је, пре да ва ња, про јек ци је, струч ни скуп, тр-
жни ца књи га и сва ко днев но дру же ње за ин те ре со ва них са 
ства ра о ци ма и струч ња ци ма из обла сти ху мо ри стич ког и 
ка ри ка ту рал ног стри па. Овај за ни мљив до га ђај за вр ша ва 
се до де лом при зна ња „Да ма од ду ха и ху мо ра“, „Ви тез од 
ду ха и ху мо ра“ као и уру че њем Ве ли ке по ве ље „Га ши ног 
са бо ра“ за из у зе тан до при нос свет ској умет но сти ху мо ра, 
ка ри ка ту ре, ше пр тље ња и са ња ре ња. 

РА ДИ О НИ ЦА ГРА ФИ КЕ

Је дан од мла ђих сег ме на та у ДКЦБ-у је Ра ди о ни-
ца гра фи ке и екс ли бри са ко ја је по че ла да ра ди у то ку 
лет њег рас пу ста 2019. го ди не. На овој ра ди о ни ци, уз 
ли ков не пе да го ге, Алек сан дра Ку ру зо ви ћа, ака дем-
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1.  Стрип конкурс „Каиш“ – Милета 
Милорадовић, карикатуриста,  
додељује награде 2012. године

2.  „Барка“, карикатура 
Уроша Максимовића

3.  Драган Стошковић, 
прва награда за карикатуру

4.  Александар Петрикановић, 
„Јустиција“
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ског сли ка ра и Мир ја ну Фи ли по вић Ку ру зо вић, ма-
ги стра умет но сти из обла сти гра фи ке, де ца ра де на 
гра фи ци, од ски це до гра фич ког оти ска, раз ви ја ју ви-
зу ел ну кул ту ру као и цр тач ке и гра фич ке ве шти не. До 
2022. ор га ни зо ва но је не ко ли ко успе шних и ве о ма по-
се ће них ра ди о ни ца гра фи ке у то ку рас пу ста на ко ји-
ма су де вој чи це и де ча ци има ли при ли ку да упо зна-
ју тех ни ке ли но ре за, су ве игле, ба кро пи са, аква тин те 
и из ра де свој ори ги нал ни рад од ски це до гра фич ког 
оти ска. У го ди ни про сла ве се дам де це ни ја по сто ја ња 

ДКЦБ-а Ра ди о ни ца гра фи ке и екс ли бри са увр ште на 
је у ње го ве ре дов не про гра ме и одр жа ва се то ком це-
ле школ ске го ди не. 

                                                                                                         

РА ДИ О НИ ЦА ГРА ФИЧ КОГ ДИ ЗАЈ НА

У ДКЦБ-у по сто ји и ра ди о ни ца гра фич ког ди зај на. 
Она је на ме ње на де ци од осам до 12 го ди на ко ја су у при-
ли ци да се упо зна ју са ли ков ним прин ци пи ма ком по но-
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ва ња упо тре бом ти по гра фи је, илу стра ци је и фо то гра фи-
је. Де ца на овој ра ди о ни ци от кри ва ју ка ко раз ми шља ју 
ди зај не ри, ка ко да оно о че му ма шта ју пре не су у ствар-
ност, али и ка ко да ко ри сте јед но став не гра фич ке еле мен-
те и да ство ре за ни мљи ва и ефект на гра фич ка ре ше ња. 
Кроз свет гра фич ког ди зај на ма ли ша не во ди струч њак 
из ове обла сти Гор да на Ми ло је вић.

ГА ЛЕ РИ ЈА И ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ 
АР ХИВ  

У окви ру ДКЦБ-а по сто ји Га ле ри ја у ко јој се пре зен-
ту је рад ате љеа, сту ди ја и ра ди о ни ца ДКЦБ-а, од но сно 
из ла жу се ра до ви де це и мла дих што је нај бо љи при каз 
де ло ва ња Ате љеа за ли ков ну умет ност, Ате љеа за при-
ме ње ну умет ност и Ра ди о ни це стри па и ка ри ка ту ре. У 
осми шља ва њу и ор га ни зо ва њу ових по став ки уче ству-
ју Ли ди ја Се ни чар, Ка та ри на Бу ла јић Па вло вић, Ми ле-
та Ми ло ра до вић и Алек сан дра Гр бо вић. У Га ле ри ји се 
при ре ђу ју и са мо стал не из ло жбе успе шних по ла зни ка 
(две ме сеч но), а ор га ни зу ју се и пре да ва ња из исто ри је 
умет но сти и раз го во ри са умет ни ци ма и струч ња ци ма 
из до ме на ви зу ел не кул ту ре. Као зна ча јан вид де лат но-
сти Га ле ри је по сто ји и са рад ња са ли ков ним ате ље и ма 
и пе да го зи ма ши ром све та у окви ру кон кур са „Ра дост 
Евро пе“. Ва жни сег мен ти су и рад са осо ба ма са инва ли-
ди те том и при бли жа ва ње ли ков не кул ту ре уз по моћ ин-
клу зив них ра ди о ни ца, са рад ња са Удру же њем ли ков них 
умет ни ка при ме ње них умет но сти и ди зај не ра Ср би је и 
са Удру же њем стрип ских умет ни ка и то ор га ни зо ва њем 
из ло жби, три би на и раз го во ра. 

Је дан од за ни мљи вих про гра ма са рад ње Га ле ри је 
са мла дим ства ра о ци ма, по кре нут кра јем 2007. го ди не, 
био је „Ин тер ак тив на га ле ри ја“, аутор ке мр Ива не Те о-
до ро вић, исто ри чар ке умет но сти и та да шње уред ни це 
Га ле ри је ДКЦБ-а, ко ја је уре ђи ва ла про грам у Га ле ри ји 
до 2010. го ди не. Ослу шку ју ћи по тре бе нај мла ђих ко ри-
сни ка, о ко ји ма се са зна ва ло у раз го во ру са њи ма, као 
и са њи хо вим пе да го зи ма, на стао је овај про грам и то 
као до дат ни об лик по сре до ва ња из ме ђу де це и умет но-
сти и као ко рак ка ожи вља ва њу га ле риј ског про сто ра у 
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ДКЦБ-у. У окви ру „Ин тер ак тив не га ле ри је“ по кре ну те 
су и кре а тив не ра ди о ни це, ин спи ри са не те мом, мо ти вом 
или сти лом ко ји се на ла зи на из ло же ним ра до ви ма, а ко-
је су осми шља ва ли про фе со ри са Фа кул те та ли ков них 
умет но сти и Фа кул те та при ме ње них умет но сти, као и 
струч них ли ков них шко ла. При ре ђи ва на су и мул ти ме-
ди јал на пре да ва ња, као и од ла сци у сред ње струч не ли-
ков не шко ле уз прак тич но упо зна ва ње са раз ли чи тим 
ли ков ним тех ни ка ма. Стал ни са рад ник овог про гра ма 
би ла је др Ива Су бо тић Кра со је вић, исто ри чар ка умет-
но сти, про фе сор у сред њој шко ли „Тех но арт Бе о град’’ и 
на уч ни са рад ник на ка те дри за Исто ри ју умет но сти Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду.

„Иде ја је да се де ци по ну ди мо гућ ност раз ви ја ња 
ви зу ел ног ми шље ња, на во де ћи их да по сма тра ју се бе и 
свет око се бе сред стви ма умет но сти. Ти ме на до гра ђу ју 
свој дар за ви зу ел ним из ра жа ва њем и усме ра ва ју се ка 
сло же ни јем при сту пу уче њу и спо зна је умет нич ких до-
стиг ну ћа“, ука за ла је Ива на Те о до ро вић.

Ста ри јим основ ци ма при ла го ђе на је и го ди шња из-
ло жба ко ја је про шла се лек ци ју Умет нич ког са ве та Га ле-
ри је ДКЦБ-а, а ти че се про мо ци је умет нич ких од се ка 
Тех нич ке шко ле „Др во арт“ и „Тех но арт Бе о град’’. По-
став ку је пра тио бо гат про грам са кре а тив ним и пси хо-
ло шким ра ди о ни ца ма на те му про фе си о нал не ори јен-
та ци је и упо зна ва ње де це основ но школ ског уз ра ста са 
про гра мом струч них умет нич ких шко ла. Ово је и на чин 
за упо зна ва ње струч не јав но сти са про дук ти ма струч-
них шко ла, по ве зи ва ње ли ков них пе да го га и мла дих уз 
кре а тив но дру же ње.

У том пе ри о ду, од 2007. до 2010. Деч ји кул тур ни 
цен тар био је кре а тор и ре а ли за тор де чи јег про гра ма у 
окви ру Бе о град ске ин тер на ци о нал не не де ље ар хи тек ту-

ре ко ји се одр жа вао у Кул тур ном цен тру Бе о гра да, у са-
рад њи са Дру штвом ар хи те ка та Бе о гра да. Сва ке го ди не 
осми шља ва не су раз ли чи те те ме ар хи тек тон ских ра ди-
о ни ца чи ји је циљ био да омо гу ћи де ци да ана ли зи ра ју, 
ис тра жу ју и от кри ју фе но мен ко ји је са став ни део њи-
хо вог окру же ња – ар хи тек ту ру. По себ но ин те ре со ва ње 
јав но сти и ме ди ја иза зва ла је ра ди о ни ца ,,Ка да ду нем и 
ва тру су нем, сру ши ћу ти ку ћу!?” ко ја је има ла циљ ис-
пи ти ва ње пој мо ва одр жи во/нео др жи во и ква ли тет но/
не ква ли тет но. Уче сни ци су има ли при ли ку да на пра ве 
две ку ће – јед ну од ха ме ра и три плек са и дру гу од по сто-
ја ног ма те ри ја ла (опе ке) и на тај на чин да спо зна ју пој-
мо ве одр жи вог/нео др жи вог у ар хи тек ту ри. 

По себ но зна ча јан про је кат ура ђен то ком 2008. и 
2009. го ди не је сте „Ра ди о ни ца мо за и ка“, у окви ру ко-
јег су сред њо школ ци, под мен тор ством мр На та ше Ка-
та ли не, об ло жи ли  два сту ба (при бли жне по вр ши не 10 
m2) и је дан пи ла стар ори ги нал ним мо за и ком у па са жу 
из ме ђу Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град и згра де Ра дио 
те ле ви зи је Ср би је. Из ра ду пр вог сту ба фи нан си ра ло је 
Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, а дру ги стуб је 
на ини ци ја ти ву го спо ђе Дон ке Шпи чек фи нан си ран као 
део ма ни фе ста ци је „Ра дост Евро пе“, од стра не Се кре та-
ри ја та за кул ту ру гра да Бе о гра да. Иде ја уред ни це овог 
про јек та, Ива не Те о до ро вић, би ла је да сва ки стуб бу де 
ме та фо ра за јед ну вр сту умет но сти ко ја се прак ти ку је у 
Деч јем кул тур ном цен тру. Пр ви стуб по све ћен је умет-
но сти му зи ке, дру ги фил му а пи ла стар сли кар ству. Про-
је кат се по ка зао из у зет но успе шним, ка ко за еду ка ци ју 
и под сти ца ње кре а тив но сти код де це сред њо школ ског 
уз ра ста, та ко и за њи хо во укљу чи ва ње у осми шља ва ње 
из гле да јав ног про сто ра. Ме ди ји су пре по зна ли зна чај 
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ани ми ра ња и уче ство ва ња де це сред њо школ ског уз ра ста 
у дру штве ном ак ти ви зму и улеп ша ва њу јав ног про сто ра, 
на ро чи то у кон тек сту про бле ма да на шњих адо ле сцен та 
(за ви сност од ком пју те ра, агре си ја, од су ство кул тур них 
са др жа ја на ме ње них овом уз ра сту, као и по гре шно ус по-
ста вље ни кри те ри ју ми за вред но ва ње кул тур них и ме диј-
ских са др жа ја). Струч на јав ност и про фе со ри умет но сти 
(из Тех но-арт шко ле и са ФПУ) из у зет но су оце ни ли кре-
а тив не и прак тич не спо соб но сти уче сни ка ра ди о ни це и 
уме ће њи хо вог мен то ра мр На та ше Ка та ли не ко ја их је 
мо ти ви са ла и во ди ла кроз кре а ти ван про цес.

По ред му ра ла Ла за ра Ву ја кли је и ва јар ских де ла Ми-
ре Сан дић, у ин сти ту ци ји кул ту ре ко ја има тра ди ци ју ду гу 

се дам де сет го ди на на ла зи се и умет нич ко де ло мр На та-
ше Ка та ли не, на ста ло 2009. го ди не. Цен трал ни хол Деч јег 
кул тур ног цен тра Бе о град опле ме њен је зид ним мо за и-
ком - ма ги стар ским ра дом На та ше Ка та ли не, од бра ње ним 
на Фа кул те ту при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду.

„Циљ ра да Га ле ри је је сте по зи ци о ни ра ње деч је ли-
ков не га ле ри је на кул тур ној ма пи гра да ка ко би струч на 
и ши ра јав ност би ла де таљ ни је упо зна та са деч јим ли ков-
ним ства ра ла штвом као јед ним од нај бит ни јих ме ди ја у 
ра ном фор ми ра њу лич но сти“, ка же Ли ди ја Се ни чар, са-
да шњи ку стос Га ле ри је и уред ник ли ков них про гра ма.

Не ки од ва жни јих про је ка та ли ков не ре дак ци је ко-
ји се спро во де у ДКЦБ-у су ме ђу на род ни ли ков ни кон-
кур си, про је кат „Из ра ста ње“ ко ји се сво ди на „пра ће ње 
ли ков ног сен зи би ли те та од ра сле и ли ков но фор ми ра не 
осо бе од нај ра ни јег уз ра ста под сло га ном да је ба вље ње 
ли ков ном кул ту ром у ра ном уз ра сту нео п ход но за фор-
ми ра ње лич но сти у це ли ни“. Ту је и кон курс за на гра ду 
„Бо го мил Кар ла ва рис“ ко ја се до де љу је за из у зет не ре-
зул та те и по се бан до при нос у обла сти ли ков ног вас пи та-
ња и обра зо ва ња де це и омла ди не, те из ло жба „Му дрост 
чу ла – деч је ли ков но ства ра ла штво“, из ло жба сту де на та 
ФЛУ и ФПУ у окви ру пред ме та Ме то ди ке на ста ве ли ков-
ног вас пи та ња и обра зо ва ња.

У Деч јем кул тур ном цен тру Бе о град по сто ји већ не-
ко ли ко го ди на и Ис тра жи вач ки ар хив чи ји је циљ афир-
ми са ње и из у ча ва ње аутен тич ног деч јег ли ков ног из ра-
за и ства ра ла штва. Оно се по твр ђу је у бо га тој и вред ној 
ко лек ци ји ли ков них ра до ва де це и омла ди не ко ја чи ни 
збир ку ли ков ног ства ра ла штва ДКЦБ-а. У овој збир ци 
пр вен стве но су ра до ви из Ли ков ног ате љеа ДКЦБ-а ко-
ји по сто ји ви ше од 60 го ди на. Збир ка по се ду је струч-

Радионица мозаика, плато испред зграде ДКЦБ 
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но жи ри ра не деч је ра до ве из ви ше зе ма ља све та ко ји су 
део ме ђу на род них ли ков них кон кур са и ви ше од две де-
це ни је се ко ри сте за илу стра ци ју по штан ских мар ки и 
књи га. По се бан део збир ке је по све ћен Ме ђу на род ном 
су сре ту де це Евро пе.

Про је кат ис тра жи вач ког ар хи ва је 2018. го ди не по-
др жа ло Ми ни стар ство кул ту ре у са рад њи са струч ња ци-
ма ко ји се ба ве ви зу ел ном кул ту ром де тињ ства, а про-
јект ни тим чи не Ли ди ја Се ни чар, мр Не ве на По по вић и 
гра фич ки ди зај нер Зо ран Ми ха и ло вић ко ји је од 2018. 
го ди не стал ни са рад ник Ли ков не ре дак ци је и ко ји се 
ба ви гра фич ким об ли ко ва њем, ди ги тал ним ди зај ном и 
при пре мом за штам пу ма те ри ја ла за све про гра ме.

СТУ ДИО И РА ДИ О НИ ЦА 
ЗА АНИ МИ РА НИ ФИЛМ

У До му пи о ни ра – Деч јем кул тур ном цен тру по сто ји 
и Сту дио за ани ми ра ни филм. Још 1983. го ди не мр Раст-
ко Ћи рић је, као ли ков ни умет ник и пе да гог, у то ку две 
школ ске го ди не др жао пре да ва ња и ви ше ра ди о ни ца у 
окви ру про грам ске це ли не „Филм у на ста ви“. Као ре зул-
тат то га по ја вио се и при руч ник „Про ше тај сво је цр те же“.

„Кад сам био ма ли умео сам са мо да гле дам цр та не 
фил мо ве. Са да знам ка ко се ПРА ВЕ и жао ми је што ми то 
он да не ко ни је по ка зао. При ли ка ми се ука за ла тек мно-
го го ди на ка сни је. За ани ма ци ју су по треб не две ства ри: 
ја ка же ља да се ба ви те њо ме и ве ли ко СТР ПЉЕ ЊЕ. Ани-
ми ра ни филм ни је ЦР ТА НИ филм. Мо же те ани ми ра ти 
лут ке, фи гу ре од пла сте ли на, раз не пред ме те или љу де 
око се бе, украт ко, мо же те ани ми ра ти БАШ СВЕ.

Ани ми ра ти зна чи по кре ну ти и та ко ОЖИ ВЕ ТИ не-
што. На при мер, ако ани ми ра те сто ли цу, она ће се не ко-
ме кре та ти бр зо, не ко ме ла га но, не ко ме нер во зно, не ко-
ме ту жно, не ко ме бле са во, а не ко ме до сто јан стве но. Ако 
ни ко га не ко пи ра те, све што ра ди те ли чи ће са мо на вас 
и ни на ко га дру гог.“

(Раст ко Ћи рић, од ло мак из књи ге Про ше тај сво је 
цр те же „Ма ла шко ла ани ма ци је“). 

Ра ди о ни ца ани ми ра ног фил ма ко ју је 2003. го ди не 
осно ва ла и до 2008. во ди ла Ве ра Вла јић, по зна та ре-
ди тељ ка у овој обла сти, на пу ни ће сле де ће го ди не две 
де це ни је по сто ја ња. Од са мог по чет ка у њен рад укљу-
чи ла се и Ма ри ја Ми ла но вић Ла за рев ски, ре ди тељ ка 
ани ми ра ног фил ма. Од 2008. го ди не упра во она уво-
ди де цу и мла де у свет ани ма ци је, ову сло же ну умет-
ност ко ја у се би об је ди њу је ви ше умет нич ких из ра за 
(цр теж, ко лаж, по крет, сли ку и тон). Да нас у сту ди ју 
по ла зни ци мо гу да уз по моћ овог са вре ме ног ме ди-
ја про жи ве сво је по тре бе за аван ту ром и уз бу дљи вим 
до га ђа ји ма, да ство ре ју на ке ко је ће ожи ве ти. Ра де ћи 
и игра ју ћи се они уче да на пра ве раз ли ку из ме ђу ани-
ми ра ног и игра ног фил ма, из ме ђу кла сич не и ком пју-
тер ске ани ма ци је, глав не тех ни ке у ко ри шће њу ани-
ми ра ног фил ма, као и то шта су 2Д и 3Д ани ма ци ја и 
њи хо ва при ме на у фил му, ви део спо ту и веб тех но ло-
ги ја ма. По ла зни ци ове ра ди о ни це у то ку обу ке за из-
ра ду ани ми ра них фил мо ва про ла зе кроз че ти ри фа зе 
од упо зна ва ња са пој мо ви ма филм ског је зи ка и раз-
у ме ва ња ре чи ани ма ци ја, пре ко ра да на књи зи сни-
ма ња (сто ри бор ду) па све до сла га ња на „тајм лај ну“, 
син хро ни за ци је, по ста вља ња му зи ке и, ко нач но, до 
пре но са фил ма на ДВД фор мат. 
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1. и   2.  Сличица из анимираног филма

3.  Чланови радионице  2003. године 

4.  Друга награда „Аниматор феста“ 
члановима Студија за анимирани филм ДКЦБ

5.  Студио за анимирани филм ДКЦБ3
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Због ова ко по све ће ног ра да са по ла зни ци ма, они, 
али и њи хов мен тор, осво ји ли су ви ше на гра да на фе-
сти ва ли ма код нас и у све ту, и груп но и по је ди нач но.

Већ у 2003. филм „Ша ша ва ка ме ра“ на гра ђен је на 
Деч јем ок то бар ском са ло ну, а успе ха су има ли и мно ги 
дру ги деч ји фил мо ви на Фе сти ва лу ани ми ра ног фил ма 
у Чач ку, на Пр вом ин тер на ци о нал ном фе сти ва лу деч-
јег фил ма у Ни шу, Ани ма тор фе сту у Ја го ди ни... Чла но-
ви сту ди ја осво ји ли су и при зна ње за нај бо љи сце на рио 
„Цр вља по ли ти ка“, на гра де у Со рен ту за фил мо ве „Мо-
ре“ и „Ма сли на“, а за филм „Бин го“ пред став ник Ср би је 

до био је на град но пу то ва ње у Бри сел. Во ди тељ ра ди о ни-
це Ма ри ја Ми ла но вић Ла за рев ски је на 40. Ре ви ји филм-
ског ства ра ла штва де це и омла ди не Ср би је у Бе о гра ду 
до би ла на гра ду за нај у спе шни јег мен то ра.

Ра ди о ни ца ани ми ра ног фил ма је 2017. го ди не у са-
рад њи са На род ним му зе јом у Бе о гра ду уче ство ва ла на 
Смо три ар хе о ло шког фил ма са те ма ма Вин чан ска кул ту-
ра „Бе о град ска му ми ја“ и „Тре бе ни ште“ а 2018. и 2019. 
го ди не у са рад њи са Ли ков ним ате ље ом уче ство ва ла је 
на Ме ђу на род ном фе сти ва лу деч јег и омла дин ског ани-
ми ра ног фил ма „Мул ти мост фест“.
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Кул тур но-обра зов ни 
про гра ми

Како расте знање
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Ме ђу на род ни клуб при ја тељ ства

Овај клуб осно ван је у До му пи о ни ра на са мом по-
чет ку ње го вог ра да. Оку пљао је де цу ста ри јег школ ског 
уз ра ста ко ја су би ла за ин те ре со ва на да са зна ју не што 
ви ше о дру гим зе мља ма, на ро ди ма и је зи ци ма и њи хо-
вој кул ту ри, али и да се до пи су ју са вр шња ци ма из дру-
гих др жа ва. Одр жа ва ни су и су сре ти са пред став ни ци-
ма при ја тељ ских зе ма ља. Нај бо ље што је про ис те кло из 
ово га је ис тра жи вач ки рад мла дих ко ји су ода би ра ли по-
је ди не зе мље ко је их за ни ма ју и тра жи ли по дат ке о њи-
ма. Исто вре ме но, ка ко би пред ста ви ли и сво ју зе мљу, 
про ду бљи ва ли су зна ња и о њој. На тај на чин мо гли су 
са зна ти мно го за ни мљи вих ства ри и го во ри ти сво јим 
при ја те љи ма о тим ле пим от кри ћи ма.

У рад овог клу ба укљу чи ли су се и но ви на ри Тан-
ју га, чла но ви ам ба са да ра зних зе ма ља, уче ни ци ин тер-
на ци о нал них шко ла. Они су реч ју, сли ком, нео бич ним 
пред ме ти ма, ку ли нар ским спе ци ја ли те ти ма и на дру ги 
на чин пред ста вља ли иза бра не зе мље. Ово је би ла и до-
бра при пре ма за „Ра дост Евро пе“. 

Сви про гра ми за вр ша ва ни су те мат ским кви зом са 
при год ним на гра да ма за пу бли ку. На оку пља њи ма и дру-
же њи ма са ста ја ли су се мла ди из раз ли чи тих зе ма ља и 
упо зна ва ли се, раз ме њи ва ли раз глед ни це, сли ке, мар ке, 
пло че и игре, про во де ћи вре ме уз му зи ку и раз го во ре. О 
овим су сре ти ма све до чи и не ко ли ко збир ки штам па них 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка  као што су „Хи ља-
ду ре чи о ми ру, при ја тељ ству и љу ба ви“ и „Игра да ле ког 
дру га“. У по чет ку је клуб во ди ла Да ни ца Ста нић, а из ме-

ђу 1985. и 1993. го ди не ње гов ру ко во ди лац по ста је Све-
тла на Гра ди нац. Ка сни је ру ко во ђе ње клу бом пре у зи ма 
Ве сна Кр ња ић Ми тро вић, пси хо лог и струч ни са рад ник 
за обра зов не про гра ме.

Три би на „На ци о нал на до бра Ју го сла ви је под за шти-
том УНЕ СКО-а“ би ла је рав но те жа про гра му Клу ба ме-
ђу на род ног при ја тељ ства. На њој су пред ста вља не на ше 
из ван ред не при род не, кул тур не и умет нич ке вред но сти. 
Про грам ко ји се по себ но мо же из дво ји ти био је „Сту де ни-
ца под за шти том УНЕ СКО-а“. Све тла на Гра ди нац под се-
ти ла је да је та да пр ви пут, пре не го што је ус по ста вље но 
пра зно ва ње 27. ја ну а ра као школ ске сла ве, у До му пи о-
ни ра би ло ре чи о јед ном ма на сти ру, о ње го вој ар хи тек ту-
ри, фре ска ма, сит ној пла сти ци. О све му то ме при ча ла је 
проф. др Гор да на Ба бић, по зна ва лац на ше сред њо ве ков-
не умет но сти, а глу мац Та на си је Узу но вић го во рио је од-
лом ке из „Жи ти ја Све тог Си ме о на“. Пр ви пут се чу ло и 
по ја ње хо ра Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ.

На овој три би ни би ли су пред ста вље ни и Ду бров-
ник, Дур ми тор, Шко цјан ске ја ме, Ста ри Рас и Со по ћа-
ни, Ди о кле ци ја но ва па ла та у Спли ту и Пли твич ка је зе ра. 
Сви про гра ми би ли су атрак тив ни и из у зет но по се ће ни 
и на гра ђе ни су пла ке том УНЕ СКО-а.

По во дом 200 го ди на ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа 1987. 
го ди не ор га ни зо ван је про грам „По Ву ку нас Евро па по-
зна је“. Та да су би ле пред ста вље не све европ ске зе мље у 
ко ји ма је жи вео и ра дио или у ко је је пу то вао Вук. Књи-
жи ца штам па на по во дом го ди шњи це Ује ди ње них на ци-
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1 2

1.  Клуб ме ђу на род ног при ја тељ ства

2.  Дом пионира 1970, здесна: 
Пет Никсон, преводилац, др Љубица 
Продановић, Јованка Броз и Драгица 
Симин, директор Дома Пионира

3.  Потписивање споразума о сарадњи, 
директор ДКЦБ мр Драган Марић 
и представници Дечје палате 
дистрикта Фенгтаи из Пекинга

4.   „Клуб љубитеља Београда”: Станислава Божовић (с леве стране) 
са гостима и кинооператером Драгољубом Живковићем Дачом (десно)
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ја „Уз дру га је леп ше не бо“ ис пу ње на је би ла ли ков ним 
и ли те рар ним ра до ви ма ко ји су се од но си ли на ми тинг 
по е зи је под исто и ме ним на зи вом. У њој су са ку пље на 
раз ми шља ња и сти хо ви де вој чи ца и де ча ка о дру гар ству 
и дру же њу, а на пра вљен је и ма ли реч ник ле пих ре чи. 

Та ко је де чак Ми ло је Ма ки је вић на пи сао:
„Ка да сам с дру гом, све мрач не ули це од јед ном по-

ста ју осве тље не и сјај не.
Ка да сам са дру гом, за ме не је ки шни дан дан оба-

сјан сун цем.“

А де вој чи ца Сми ља на Сто ја но вић ова ко је де фи ни-
са ла дру гар ство:

„Дру гар ство је цр вен мак, дру гар ство је ча роб њак.“

О то ме је и Бир гер Хал ден, ди рек тор Ин фор ма ци о-
ног цен тра УН-а у Бе о гра ду на пи сао:

„Ми слим да про сла ва ко ју је ор га ни зо вао Клуб ме-
ђу на род ног при ја тељ ства До ма пи о ни ра у Бе о гра ду ле-
па и ори ги нал на: јед на вр ста фе сти ва ла по е зи је мла дих. 
Др же ћи у ру ка ма збир ку пе са ма ко је су чи та не на ску пу 
мла дих по во дом Да на Ује ди ње них на ци ја и Ме ђу на род-
не го ди не за бор бу про тив ра си зма и ра сне дис кри ми на-
ци је, ко ме сам имао за до вољ ство да при су ству јем, на шао 
сам та ко мно го пре кра сних пе са ма на те му о дру гар ству. 
Ова збир ка пе са ма про же та је иде ја ма и иде а ли ма Ује ди-
ње них на ци ја: ми ром, при ја тељ ством, прав дом и бо љим 
жи во том за чи та во чо ве чан ство.“

Рад Ме ђу на род ног клу ба при ја тељ ства дра го цен је 
го ди на ма, али је био за у ста вљен због пан де ми је ви ру са 
ко ро на. Ње го ва об но ва, чим су се сте кли усло ви за но ве 

су сре те и оку пља ња, на ро чи то је би ла ва жна у прет ход ном 
пе ри о ду због огра ни че ња у пу то ва њи ма и раз ме ни ис ку-
ста ва и зна ња из ме ђу др жа ва. Је дан од про гра ма ко ји је у 
окви ру Ме ђу на род ног клу ба при ја тељ ства већ ду же ак-
ту е лан и де ци вр ло драг и за ни мљив, је сте ин тер ак тив но 
дру же ње „Упо знај те...“, ко је од 2022. ор га ни зу је Ру жи ца 
Ћу ко вић. На ње му нај мла ђи има ју при ли ку да ви ше са зна-
ју о исто ри ји, тра ди ци ји, оби ча ји ма и кул ту ри раз ли чи тих 
зе ма ља све та, да на у че по је ди не ре чи, утвр де слич но сти 
и раз ли ке ко је ми има мо са зе мљом ко ја се пред ста вља, 
али и да чу ју шта је свет ска кул ту ра на сле ди ла од од ре ђе не 
др жа ве. У 2022. су де ца сти ца ла зна ња о Ира ну, Изра е лу, 
Ита ли ји, Дан ској, Фин ској... Осим ово га, ДКЦБ уче ству-
је и у ини ци ја ти ви „Шко ле – парт не ри бу дућ но сти“ ко ју 
је по кре ну ло Ми ни стар ство ино стра них по сло ва Не мач-
ке. Реч је о са рад њи са шко ла ма ко је су део ове мре же ко-
ју чи ни ви ше од 2.000 обра зов них уста но ва ши ром све та. 
Овим по во дом у ДКЦБ-у одр жан је и за бав но-обра зов ни 
про грам за де цу и мла де „Дан Не мач ке“ ка да су одр жа ни 
ра ди о ни ца, кон церт као и пре ми је ра  фил ма „1.300 ки ло-
ме та ра и је дан клик“ и пред ста ва „Ма ло су тра“. 

У окви ру Ме ђу на род ног клу ба при ја тељ ства, а под 
по кро ви тељ ством EUNIC Clu ste ra, Са ве та Евро пе, ЕУ ин-
фо цен тра и Град ске упра ве Бе о гра да, ДКЦБ је по во дом 
Европ ског да на је зи ка, ко ји се про сла вља од 2001. го ди не, 
ор га ни зо вао про грам за де цу и мла де у сеп тем бру 2022. 
на Тр гу ре пу бли ке. Нај мла ђи су се на штан до ви ма ам ба-
са да и кул тур них цен та ра упо зна ва ли са кул ту ра ма и је-
зи ци ма раз ли чи тих европ ских зе ма ља, ужи ва ли су у по-
сла сти ца ма али и у на град ном кви зу. На штан ду ДКЦБ-а 
ор га ни зо ва на је и ин тер ак тив на по став ка „Цр ти це, бо ји-
це и ре че ни це“ да би се де ца упо зна ла са „Реч ни ком  при-
ја тељ ства“, је зи ком Ме ђу на род ног су сре та де це Евро пе.
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Од Пи о нир ског уни вер зи те та 
до ис тра жи вач ких ра ди о ни ца

Овај ве о ма за ни мљив про грам ски сег мент До ма пи-
о ни ра уста но вљен је 1959. го ди не. У пр во вре ме, оку пљао 
је уче ни ке сед мог и осмог раз ре да. У окви ру ње га одр жа-
ва на су пре да ва ња, раз го во ри и так ми че ња. Све то је омо-
гу ћа ва ло да уче ни ци про ду бљу ју зна ња из ра зних обла-
сти ко ја су сте кли у шко ли. У то ку 1962. го ди не на њи ма 
је уче ство ва ло око 6.000 уче ни ка. У окви ру Уни вер зи те та 
по сто ја ло је не ко ли ко гру па (Про ниц љи ви и ра до зна ли, 
Гру па мла дих ис тра жи ва ча и Гру па мла дих ре пор те ра). 
Је дан од зна чај них ру ко во ди ла ца Пи о нир ског уни вер зи-
те та би ла је Ста ни сла ва Бо жо вић, исто ри чар умет но сти. 
Она је, у то ку три де це ни је ство ри ла под руч је ра да ко је је 
бит но до при но си ло ма сов ном уче шћу де це у упо зна ва њу 
и ко ри шће њу кул тур них до ба ра, те ко ви на са вре ме них на-
уч них до стиг ну ћа и ши ре њу са зна ња о на ци о нал ном би ћу 
уз пра ви лан од нос пре ма кул тур ној ба шти ни.

У окви ру тог ра да на ро чи то је би ла раз ви је на „Три би-
на по пу лар не на у ке“ ко ја је уно си ла мно штво за ни мљи-
вих те ма. Оне су про ши ри ва ле деч је ви ди ке и раз ви ја ле 
ра до зна лост за нај но ви ја на уч на ис тра жи ва ња. У том ци-
љу оку пља ни су ис так ну ти на уч ни рад ни ци, струч ња ци 
раз ли чи тих про фи ла, са рад нич ке ин сти ту ци је, ра зна на-
уч на дру штва, Уни вер зи тет у Бе о гра ду... Ду го роч но се ра-
ди ло на про ши ри ва њу са зна ња и пра ће њу са вре ме не на-
у ке. Раз вио се и од ли чан три бин ски про грам „По под не у 
све ту на у ке“ у ко ме су у то ку не ко ли ко го ди на у мно штву 
ма сов них про гра ма пред ста вље на де ла ве ли ка на на у ке 
(Ни ко ле Те сле, Ми хај ла Пу пи на, Јо ва на Цви ји ћа, Ми хај-

ла Пе тро ви ћа Ала са, Си ме Ло за ниа, Па вла Са ви ћа и дру-
гих). Ова по по дне ва пра ти ло је сва ке го ди не ви ше хи ља да 
бе о град ске де це. Пам ти се и ци клус „Зна ме ни ти су гра ђа-
ни“ у окви ру ко га су се де ца упо зна ва ла са за ни мљи вим 
лич но сти ма Бе о гра да. Био је по пу ла ран и ци клус „Ми сли, 
бо је и зву ци епо ха“ ко ји је об у хва тао и од лом ке из књи-
жев но сти, му зи ку и сли кар ство и ко ји се че сто по на вљао 
на зах тев на став ни ка. Ста ни сла ва Бо жо вић би ла је по-
кре тач кул тур них ак ци ја, а јед на од њих је и „Спо ме ни ци 
кул ту ре Бе о гра да – све до чан ства про шлих вре ме на“. Она 
је про ис те кла из де лат но сти „Клу ба љу би те ља Бе о гра да“ 
ко ји је Бо жо ви ће ва прет ход но осно ва ла из у ча ва ју ћи кул-
тур но-исто риј ске вред но сти Бе о гра да.

Обе ле жа ва ли су се ју би ле ји, де ца су се упо зна ва ла са 
ра дом ис так ну тих лич но сти Бе о гра да – књи жев ни ка, ва ја-

1
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1.  Програм „Занимљивости у науци и техници“, Станислава Божовић 

и Миливоје Југин (у средини) 

2.  и 3. Гостовање ДКЦБ-а  на Кампу пријатељства у Шангају 

4.  Завршница програма „Живот у старом Риму“ Младих истраживача 
и ДКЦБ-а

ра, сли ка ра, ар хи те ка та, на уч ни ка, вој ско во ђа и вла да ра у 
ду гој кул тур ној исто ри ји гра да. Пред ста вља ли су се су гра-
ђа ни, али и оста ци ма те ри јал не кул ту ре, зда ња, за ду жби не, 
спо ме ни ци, ули це, тр го ви, пар ко ви. Ци клу си ма „Ко ре ни и 
вр хо ви срп ске кул ту ре и ду хов но сти“, „Но ве књи ге о ста-
ром Бе о гра ду“, „Од у век бе ли град Бе о град“, „Од Син ги ду-
ну ма до ве ле гра да“, „Све тло сти Бе о гра да“ и дру гим, под-
сти ца на су де ца да ства ра ју ак ти ван од нос пре ма кул тур ној 
ба шти ни као вид из ра жа ва ња љу ба ви пре ма род ном гра ду.

Оби ла сци те ре на, из у ча ва ње ли те ра ту ре, по се те му-
зе ји ма и спо ме ни ци ма би ли су са мо део овог про гра ма. 
Он је ка сни је укљу чи вао и так ми че ња ђа ка на кра ју сва-
ке школ ске го ди не. Сва ке го ди не уче ство ва ло је по сто 
еки па, а за вр шни цу је пре но си ла те ле ви зи ја.

Осим то га, Ста ни сла ва Бо жо вић при пре ма ла је при-
руч ни ке за де цу од ко јих је сва ки пред ста вљао је дин-
ствен пре глед по да та ка о нај вред ни јој спо ме нич кој ба-
шти ни Бе о гра да ко је мо гу да ко ри сте и де ца и од ра сли. 
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1.  „Откривање блага Академског парка“ 
(2012.) покровитељ – Секретаријат 
за заштиту животне средине

2.  Завршница акције „Eко вртићи“  
– Соња Калајић свира на тестери

3.  „Медене тајне“ – еколошки програм 
Младих истраживача Београда и ДКЦБ-а

4.  Снежана Бећаревић, глумица, у програму 
„Истражујем, сазнајем, откривам“

5.  „Топчидерске приче“ – слева Стеван Нешковић, Горан 
Јоксић, Бојан Ивковић и Никола Аранђеловић, 2006.

5

Ове при руч ни ке об ја вио је Деч ји кул тур ни цен тар Бе о-
град у окви ру сво је из да вач ке де лат но сти.

За ду го го ди шњи пло до тво ран рад Ста ни сла ва Бо-
жо вић на гра ђе на је Злат ним бе о чу гом Кул тур но-про-
свет не за јед ни це Бе о гра да.

Ди пло ми ра ни пси хо лог Сун чи ца Ма цу ра Ми ло са-
вље вић та ко ђе је би ла је дан од уред ни ка про гра ма Пи-
о нир ског уни вер зи те та. Рад у обла сти по пу ла ри за ци је 
на у ке, при род не и кул тур не ба шти не Бе о гра да у ка сни-
јем пе ри о ду на ста ви ле су да во де пе да гог Сне жа на Стан-
ко вић и пси хо лог Ве сна Кр ња ић Ми тро вић.

Из ме ђу оста лог, са Цен тром „Има ђи на рио“ из Тр ста 
Ве сна Кр ња ић Ми тро вић ре а ли зо ва ла је мул ти ме ди јал не 
про јек те „Ко смос“, „ДНК ла бо ра то ри ја“ и „Раз вој на у ке и 
умет но сти у Евро пи“ а са Мла дим ис тра жи ва чи ма Бе о гра-
да „Бе о град ски реч ни са фа ри“, „Ме де не тај не“ и „Жи вот 
у ста ром Ри му“. По ла зни ци ДКЦБ-а пред ста вља ли су Ср-
би ју и на Ме ђу на род ном кам пу при ја тељ ства у Шан га ју.

Од осни ва ња „Бе о клу ба“ де ве де се тих, Сне жа на Стан-
ко вић је нај мла ђе љу би те ље Бе о гра да под сти ца ла да ис тра-
жу ју кварт у ко ме жи ве, за пи су ју се ћа ња ста ри јих су гра ђа на 

на по ро дич не и ђач ке свет ко ви не, са ку пља ју тра ди ци о нал-
не и са вре ме не игре за „По ро дич ни лек си кон ига ра“, пра ве 
„По ро дич ни ро до слов“ и игра ју ћи се упо зна ју Бе о град. На-
ста ли су и про грам ски ци клу си „Сто па по сто па кроз Бе о-
град“, „Ал бум мо га за ви ча ја“, „Ис тра жу јем, са зна јем, от кри-
вам“ и „Скри ве ни Бе о град“ ко ји су сва ке го ди не оку пља ли 
ви ше од хи ља ду уче ни ка мла ђих раз ре да основ них шко ла.

Ис тра жи вач ки за да ци и ства ра лач ке игре и обу ке на 
те ре ну у ко ри шће њу си ту а ци о них ма па са мо су део ак-
тив но сти у ко ји ма су мла ђи основ ци с ве ли ким оду ше-
вље њем уче ство ва ли. Упо зна ју ћи ам би јен тал не це ли не 
Бе о гра да и њи хо ве кул тур не, исто риј ске и умет нич ке са-
др жа је на пре да ва њи ма и три би на ма и оби ла зе ћи по је-
ди не ло ка ци је за шти ће них при род них и кул тур них до ба-
ра, де ца су сти ца ла по треб не са знај не еле мен те ко је су у 
ра ди о ни ца ма пре тва ра ла у соп стве ни умет нич ки ис каз.

У же љи да нај мла ђи што бо ље упо зна ју град у ко ме ра-
сту Сне жа на Стан ко вић је осми сли ла „Пар ки гра ри ја ду“, 
про грам у ко ме де ца од пр вог до че твр тог раз ре да основ не 
шко ле уз игру са зна ју мно го то га. По ла зе ћи од дру штве не 
игре „По тра га за бла гом“ на осно ву при ча, сли ка, пре ме-
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  1.  Мр Дејана Лукић, инжењер пејзажне архитектуре, 
са учесницима „Откривање блага Академског парка“, 2012.

 2.  Финале „Паркиграријаде“

  3.  Дани Београда 2004, програм „Има ли змаја у тврђави“, 
Срђан Дошен у лику деспота Стефана

  4.  Учесници програма „Паркиграријада“ са Далибором 
Стојановићем испред Споменика захвалност Француској

таљ ки и ре бу са, де ца от кри ва ју де ло ве град ских пар ко ва. 
Са ани ма то ри ма (глум ци ма, пан то ми ми ча ри ма, спор ти-
сти ма и из ви ђа чи ма), ко ји им по ста вља ју до дат не за дат ке 
из ра зних обла сти, де ца се кре ћу и упо зна ју де ло ве гра да. 
Игра има так ми чар ски ка рак тер, а осва ја ју се и на гра де. 
На овај на чин де ца су са зна ла ви ше о Та шмај дан ском пар-
ку, Ка ле мег да ну, Пи о нир ском пар ку, Зе мун ском пар ку, 
Ади Ци ган ли ји и Топ чи де ру. Фи нал на так ми че ња одр-
жа ва на су на по те зу од Тр га ре пу бли ке до Ка ле мег да на.

У са рад њи са За во дом за за шти ту при ро де Ср би је, 
Мла дим ис тра жи ва чи ма Бе о гра да и Тех нич ком шко лом 
„Др во арт“ из ве де ни су  про јек ти про и за шли из „Пар ки-
гра ри ја де“ („За шти ће на при род на до бра Бе о гра да – Пи-
о нир ски парк“ и „От кри ва ње бла га Ака дем ског пар ка“), 
док су се у са рад њи са ЈП „Бе о град ска твр ђа ва“, сва ке го-
ди не од осни ва ња ма ни фе ста ци је „Да ни Бе о гра да“, при-
ре ђи ва не ак тив но сти „Има ли зма ја у твр ђа ви“, „Ду нав ска 
га ли ја“, „Ве сни ци но вог до ба“ и „Бе о град кроз ве ко ве“. У 
са рад њи са Се кре та ри ја том за при вре ду и Ту ри стич ком 
ор га ни за ци јом Бе о гра да у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни 
европ ске ба шти не“ изе де ни су про гра ми „Топ чи дер ске 
при че“, „По хва ла др ве ту“, „Ва рош ка пи ја“, „До си те ју, До-
си те ју, ко јим пу тем“ и мно ги дру ги.
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У окви ру ис тра жи вач ких ра ди о ни ца па жњу мла дих 
2017. го ди не при ву као је и про је кат  „Скри ве на тај на нов-
ца – део исто ри је у тво јој ру ци кроз ви зу ел ни реч ник нов-
ча ни ца и ко ва ни ца, ре кон стру и са ње за ни мљи ве исто ри је 
ци ви ли за ци је“. Уче сни ци, ко ји ни су би ли са мо на да ре ни 
ђа ци из умет нич ких шко ла, већ и гим на зи јал ци и уче ни-
ци струч них шко ла, уз ана ли зу нов ча ни ца и ко ва ни ца са 
мен то ри ма су ре кон стру и са ли ма ли део исто ри је ци ви ли-
за ци је. Струч ни тим су чи ни ли Ли ди ја Се ни чар, уред ник 
ли ков них про гра ма, Адам Цр но бр ња, док тор ар хе о ло ги је, 
Не ве на По по вић, ма ги стар ва јар ства и са рад ник ДКЦБ-а 
и Ђур ђа Си вач ки, ма стер сли кар ства и са рад ник ДКЦБ-а.

Је дан од по се ће ни јих про гра ма по пу лар не на у ке 
ко је је уре ђи ва ла Сне жа на Стан ко вић био је и ци клус 
пре да ва ња „Свет при ме ње не на у ке“. Нај ја чи ути сак на 
по се ти о це оста ви ле су те ме о на но ме ди ци ни и би о ин же-
њер ству, о жи во ту у енер гет ско-ин фор ма ци о ним осо би-
на ма во де, о прин ци пу пре до стро жно сти у но вим те ле ко-
му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма, о тран сге не ти ци би ља ка, 
о деј ству енер гет ских на пи та ка на ор га ни зам...

Од мар та до де цем бра 2019. у ДКЦБ-у и на још не ко ли-
ко ло ка ци ја спро ве ден је про је кат „Flo ra mi ra bi le – Ча роб ни 
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свет би ља ка“. За ми сао, ко ју је Ли ди ја Се ни чар, уред ник ли-
ков них про гра ма и ко ор ди на тор про јек та са са рад ни ци ма 
и спро ве ла у де ло, би ла је да се фло ра пред ста ви ђа ци ма и 
да се де ца упо зна ју са тим ка ко она мо же да се упо тре би у 
умет но сти, на у ци и сва ко днев ном жи во ту. Уче сни ци про-
јек та су би ли у мо гућ но сти да на ра ди о ни ца ма са зна ју за-
ни мљи во сти о биљ ном све ту ко ји нас окру жу је и ве ко ви ма 
пред ста вља ин спи ра ци ју умет ни ци ма и на уч ни ци ма. Уз 
по моћ ин тер ак тив не пре зен та ци је уче ни ци су се упо зна-
ва ли са ин те ре сант ним бо та нич ким фе но ме ни ма, као и са 
ши ро ким по јав ним об ли ци ма фло ре у умет но сти. На пр-
вом су сре ту уче ни ци су има ли мо гућ ност да се у ам би јен ту 
Бо та нич ке ба ште „Је вре мо вац“ и на Шу мар ском фа кул те-
ту бли же упо зна ју са ра зно ли ким биљ ним вр ста ма. На кон 
од ре ђе не те мат ске це ли не има ли су прак тич ни део ра да, 
кре и ра ју ћи ви зу ел ни са др жај ин спи ри сан пре да ва њем. У 
то ку лет њих ме се ци, мла ди су ви де ли и фло ру и фа у ну Ве-
ли ког рат ног остр ва. Овај про је кат је ве о ма при ву као па-
жњу мла дих ко ји жи ве у ур ба ној сре ди ни, а код ве ћи не њих 
је про бу ђе но ин те ре со ва ње у ве зи са рас ко шним биљ ним 
све том. Нај ва жни ји ефе кат би ло је раз ви ја ње еко ло шке све-
сти и мо ти ва ци ја за умет нич ко из ра жа ва ње ин спи ри са но 
при ро дом. У про јек ту су, уз Ли ди ју Се ни чар, уче ство ва ли и 
ко о а у то ри (Ве сна Кр ња ић, уред ник кул тур но-обра зов них 
про гра ма у ДКЦБ-у, Не ве на По по вић, док тор умет но сти 
и са рад ник ли ков не ре дак ци је и Ђур ђа Си вач ки, са рад ник 
ли ков не ре дак ци је), али и Ја сми на Би је лић Ме са рош, би о-
лог са Ин сти ту та за бо та ни ку у Бо та нич кој ба шти и са рад-
ни ци ДКЦБ-а Ма ри ја на Пе тро вић, еко лог и Зо ран Ми хај-
ло вић, гра фич ки ди зај нер. 

Кан це ла ри ја за мла де Бе о гра да до де ли ла је овом 
про јек ту при зна ње „Зве зде Бе о гра да 2019“ про гла сив ши 
га за нај бо љи про је кат чи је су ак тив но сти по др жа не на 
кон кур си ма ор га ни за ци о них је ди ни ца Град ске упра ве.
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Овај сек тор раз ви јао се ду го и то от ка ко је вра та 
отво рио Дом пи о ни ра. У окви ру ње га де ло ва ле су Гру-
па за астро на у ти ку, ва зду хо плов ну и ра кет ну тех ни ку, 
Гру па за елек тро тех ни ку, Гру па за ра ди о тех ни ку и Клуб 
мла дих ис тра жи ва ча. У сек то ру су одр жа ва не раз ли чи те 
три би не по пут „За ни мљи во сти у на у ци и тех ни ци“ чи ји 
је циљ био да де ци при бли жи до стиг ну ћа у са вре ме ној 
на у ци и тех ни ци код нас и у све ту. Та ко се го во ри ло о 
за шти ти чо ве ко ве сре ди не, о ис тра жи ва њи ма на Мар-

су и Ве не ри, о ино ва ци ја ма у еко но ми ји, о за го нет ка ма 
из про шло сти и на уч ној фан та сти ци, па тен ти ма су тра-
шњи це и дру гом. У окви ру овог под руч ја под сти ца ла 
су се и раз ви ја ла ин те ре со ва ња за све на уч не обла сти, 
по пу ла ри са ла се на у ка и ње на до стиг ну ћа, не го ва ли 
су се кон струк тор ске спо соб но сти и ства ра лач ки од-
нос пре ма ра ду. Вре ме ном су се де лат но сти До ма пи-
о ни ра ис пре пле та ле па се ви ше ни су по ја вљи ва ле под 
овим име ном.

Мр Јасмина Бјелић Месарош, биолог, у програму „Медене тајне“

Центар за на у ку и тех ни ку
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Цен тар за му зеј ску ди дак ти ку

Цен тар за му зеј ску ди дак ти ку на стао је „у же љи да 
се де ми сти фи ку је му зеј као за тво ре ни храм, ство ри на-
ви ка да му зе ји при па да ју јав но сти – пу бли ци, на ма – да 
се ство ри ин тер ак тив ни од нос из ме ђу исто ри је и са вре-
ме но сти, као и из ме ђу те о ри је и прак се, из ме ђу иде је и 
ре а ли за ци је“. Де ца, бу ду ћи ре дов ни по се ти о ци му зе ја, 
за хва љу ју ћи бла го вре ме ним по се та ма, у то ку ко јих мо-
гу ин тер ак тив но уче ство ва ти у де ша ва њи ма и пра ти ти 
про гра ме при ла го ђе не њи хо вом уз ра сту, на тај на чин по-
ста ју део сво је вр сне игра о ни це у ко јој су у мо гућ но сти 
да ко ри сте но ва до стиг ну ћа у кре а тив не свр хе. На ра то ри 
ко ји су до че ки ва ли де цу би ли су ко сти ми ра ни и пред ста-
вља ли су ли ко ве из про шло сти. Они су кроз мо но ло ге 
и жив раз го вор бу ди ли код де це ин те ре со ва ње за са зна-
ва њем про шло сти. При ме ра ра ди, са мо у 2005. го ди ни 
Цен тар за му зеј ску ди дак ти ку оства рио је у са рад њи са 
бе о град ским му зе ји ма 78 про гра ма у ко ји ма је уче ство-
ва ло 3.475 де це (у Ко на ку кне ги ње Љу би це „До бро до-
шли, дра ги го сти“ и „Кар ло Пе ро ло – чо век са два ср ца“, 
у Вој ном му зе ју    „У по се ти код ку јун џи је Јо ве Ку бу ре“, 
„Ка плар Ми лу тин ра пор ти ра“ и „Сред њо ве ков ни ка ра-
ван“, у ПТТ му зе ју „Тај на за пе ча ће ног пи сма“, у Му зе ју 
ауто мо би ла „Ту ма ра мо по Мо дер ној га ра жи“, у Му зе ју 
Ву ка и До си те ја „До си те је ва пу то ва ња“, у Га ле ри ји фре-
са ка „Ма на стир као ме сто ко му ни ка ци је“, у Пе да го шком 
му зе ју „Оглед ни час“, у Му зе ју при ме ње не умет но сти 
„Са лон Че ле бо но вић“ и „Пи но кио на из ло жби Траг у др-
ве ту“, у Ста ром дво ру „На ба лу код кра љи це На та ли је“, а 

у Пла не та ри ју му „За гле да ни у зве зде“ и „Баш-Че лик“).
„У Вој ном му зе ју де цу по стро ја ва ка плар Ми лу тин, 

вој ник пр вог по зи ва срп ске вој ске из Пр вог свет ског 
ра та. Окру же на рат ним за ста ва ма ис пра ним ки шом, са 
тра го ви ма кр ва вих мр ља, шле мо ви ма и ба јо не ти ма из 
про бо ја Со лун ског фрон та, пре ну та гром ким на ред ба ма 
„Мир но!“ ка пла ра Ми лу ти на, де ца жи во осе ћа ју јед но 
вре ме и ње го ве да на шње кон се квен це.

У Му зе ју ауто мо би ла, су о че на са ли ко ви ма из ми љеа 
от ме ног Бе о гра да три де се тих, ме ђу ста рим ауто мо би ли-
ма, де ца се уче тра ди ци ји гра ђан ске кла се.

У Ко на ку кне ги ње Љу би це де ца при су ству ју све до-
че њу Ита ли ја на Кар ла Пе ро ла, гра ђа ни на Бе о гра да о до-
га ђа ју из про ле ћа 1862. код Чу кур че сме. Сце на се из-
во ди као са слу ша ње Пе ро ла пред ен гле ским кон зу лом у 
Бе о гра ду. По сле глу мач ког из во ђе ња де цу ће при сут ни 
ко сти ми ра ни пи сар про пи та ти о де та љи ма из са слу ша-
ња, где ће по себ но ин си сти ра ти на то ме да де чак ни је 
по ги нуо, иако ле ген да ка же да је он, кр ва ве гла ве, мр-
тав, за вр шио на плоч ни ку, као и на при чи о Си ми Не-
ши ћу, пре во ди о цу срп ске по ли ци је, ко ји је сте по ги нуо 
то га да на.“

(Из тек ста Бо ја на Бо сиљ чи ћа, пи сца и са рад ни ка ДКЦБ-а)

Цен тар за му зеј ску ди дак ти ку, уста но вљен пре 20 
го ди на у ДКЦБ-у под по кро ви тељ ством Се кре та ри ја та 
за кул ту ру Бе о гра да, нај бо ље осли ка ва тран спа рент ност 
пре ма обра зов ним са др жа ји ма и ме то да ма ко је се прак-
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1.  Галерија фресака – програм „Манастир као место комуникације“, 
Иван Кручичан, кустос Народног музеја

2.  Војни музеј – Бојан Ивковић у програму „Кујунџија Јова“, 2004.

3.  Музејска дидактика, Бранислав Платиша у представи 
„Несташни Амадеус“ Тимотија Бајфорда

4.  Бојан Ивковић у програму „Средњовековни Београд“, 
сниматељ Драгослав Михајловић Дракче
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ти ку ју у му зе ји ма ве ли ких европ ских гра до ва и ре зул тат 
је са рад ње Асо ци ја ци је му зе ја за де цу и мла де из Фи рен-
це и Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град. Сне жа на Ан ђел-
ко вић, та да шњи ди рек тор ДКЦБ-а и Сне жа на Стан ко вић 
уред ник и ко ор ди на тор про гра ма овог цен тра због ком-
плек сно сти те ма па жљи во су фор ми ра ле тим са рад ни ка 
ко ји су са чи ња ва ли струч ња ци раз ли чи тих про фе си ја 

(др Дра го мир Ан то нић, ет но лог, др Ви до је Го лу бо вић, 
на уч ни са рад ник,  Ми лу тин Ру да ко вић Ке па, спе ле о лог 
и ин же њер, мр Мар ко Алек сић, ар хе о лог, Зо ран По по-
вић, дра ма тург, Ти мо ти Џон Бај форд, ре ди тељ, Бо јан Бо-
сиљ чић, пи сац, Зо ра на Јо ва но вић, ко сти мо граф, Дра га на 
Ста ни са вље вић, ко ре о граф и мно ги ку сто си му зе ја). Глу-
мач ку еки пу чи ни ли су Гој ко Ба ле тић, Бра ни слав Пла-
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1.  Музеј аутомобила – Маријана Петровић, глумица, 
са члановима Драмског студија ДКЦБ-а у представи 
„Тумарање по Модерној гаражи“

2.  Екипа Музејске дидактике – Снежана Бећаревић Поповић, 
Срђан Дошен, Радица Маринковић, Далибор Стојановић, 
Маријана Петровић, Горан Јоксић и Ивана Теодоровић
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ти ша, Ма ри ја на Пе тро вић, Ра до сла ва Ма рин ко вић, Сне-
жа на Бе ћа ре вић По по вић (ко ја је би ла и аутор драм ских 
тек сто ва за од ре ђе не про гра ме), као и ани ма то ри, ауто ри 
сво јих из во ђач ких це ли на (Бо јан Ив ко вић, Ср ђан До-
шен, Ива на Те о до ро вић, Ми ло рад Цре пу ља, Го ран Јок-
сић и Да ли бор Сто ја но вић).
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Гости шаховског клуба: 
велемајстори Александар Матановић, 
Милунка Лазаревић, Михаил Таљ 
и Светозар Глигорић

Од Ша хов ског клу ба до „Спор ти ћа“

Ни су са мо раз ви ја ње кре а тив но сти и љу ба ви де-
це пре ма раз ли чи тим вр ста ма умет но сти у фо ку су 
ра да ДКЦБ-а. Де це ни ја ма се у ње му во ди ра чу на и о 
здра вим на ви ка ма и спорт ском ду ху. За то и не чу ди 
што је у До му пи о ни ра, убр зо по сле ње го вог осни ва-
ња фор ми ран Ша хов ски клуб ко ји је во дио Бо ра Ла-
за ре вић. У ње му су ор га ни зо ва на број на так ми че ња, 
по је ди нач на и екип на, си мул тан ке, су сре ти са по зна-
тим ша хи сти ма, пра ви ла су се и про блем ска так ми-
че ња и пре да ва ња. Мно ги мај сто ри и ве ле мај сто ри 
ша ха би ли су ту пре да ва чи и го сти, па и сам шам пи-
он све та Ми ха ил Таљ. Мла де ша хи сте по се ћи ва ли су 
на ши нај по зна ти ји игра чи, на ро чи то ве ле мај сто ри 
Све то зар Гли го рић и Алек сан дар Ма та но вић. 

„Нај ве ћи део мог сло бод ног вре ме на је при па-
дао До му, ње го вој шах-дво ра ни, цр но-бе лим по љи-
ма и др ве ној вој сци фи гу ра. Пр ве же ље, ам би ци је 
и ма шта ња о ша ху ту сам до жи вља вао, а и мој пр ви 
успех ве зан за дом ска так ми че ња, за пр вен ство пи-
о ни ра Бе о гра да у ша ху.“

(Се ћа ње ша хи сте Дра га Ву че но ви ћа)

Ве жба ли су се не ка да у До му пи о ни ра так тич ка 
игра и мо жда не ви ју ге уз шах, а да нас на ра ди о ни ци 
„Спор тић“ де ца од три го ди не до 10 го ди на са спорт-
ским тре не ром Уро шем Су бо ти ћем ве жба ју те ло. Два 
пу та не дељ но по је дан сат Урош код ма ли ша на, уз ин-
те ре сант не спорт ске ак тив но сти и ве жбе, под сти че 

раз вој мо то рич ких спо соб но сти, ко ор ди на-
ци ју, гип кост, сна гу и бр зи ну. Због то га су 
ови ча со ви увек сво је вр сни за бав ни спорт-
ски про грам. 

Ва ља на по ме ну ти да се о здра вим на-
ви ка ма код нај мла ђих у ДКЦБ-у во ди ра-
чу на и у окви ру ма ни фе ста ци ја као што је 
„Ра дост Евро пе“ ка да се ор га ни зу је и спорт-
ско-ре кре а ти ван дан на Ади Ци ган ли ји или 
у пар ку „Ушће’’.
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Како расте радост

Да ни игре, чу ве ни про гра ми 
у то ку рас пу ста
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КРЕ А ТИВ НЕ ЗИ МЕ И ЛЕ ТА 
ЗА ИС ПУ ЊЕ НО ВРЕ МЕ ДЕ ТЕ ТА

Дом пи о ни ра спо јио се 1980. го ди не са Пи о нир-
ским гра дом па је та ко оформ љен је дин ствен цен тар 
ко ји се до 1995. го ди не ба вио вас пит но-обра зов ним 
ра дом у свим обла сти ма деч јих сло бод них ак тив но сти. 
Та ко су сје ди ње не деч је ак тив но сти у до ме ну умет но-
сти, на у ке, вас пи та ња и обра зо ва ња са спорт ским и 
ре кре а тив ним ак тив но сти ма. Ор га ни зо ва ни су зи мо-
ва ња и ле то ва ња, по хо ди, ре кре а тив на на ста ва, из ле-
ти и днев ни бо рав ци за де цу. Учи ли су се пли ва ње и 
сму ча ње, раз ли чи ти спор то ви на отво ре ном, ор га ни-
зо ва на су ве чер ња по се ла и шет ње, па ље не су ло гор-
ске ва тре... Уз ве ли ки труд на став ни ка и вас пи та ча де-
ци су обез бе ђи ва ни сна жни и упе ча тљи ви до жи вља ји 
и ути сци. Ра ди ло се са де цом пред школ ског уз ра ста, 
основ ци ма и од ра сли ма.

У по чет ку су би ла ор га ни зо ва на ле то ва ња и зи мо ва-
ња у Аран ђе лов цу, Бе чи ћи ма, Прч њу, До бро ти, Ури њу, 
на Ја кља ну, Го чу и Та ри. И ка сни је су осми шља ва ни из-
ле ти и ле то ва ња. Оби ла зи ли су се ве ли ки гра до ви Ср би-
је и исто риј ска ме ста као што су Но ви Сад, Кра гу је вац, 
То по ла, Опле нац... Огра ни зо ва ни су и про гра ми ре кре-
а тив не на ста ве у Пи о нир ском гра ду – Цен тру за спорт и 
ре кре а ци ју као што су зи мо ва ња, игре на сне гу, еко ло шке 
ра ди о ни це, спорт ски да ни, ма скен ба ли су бо том, шко ле 
ра чу на ра, су сре ти... За де цу су при ре ђи ва ни и про гра-
ми из на у ке, еко ло ги је, са о бра ћај не кул ту ре и три би не, 
а ра ди ли су и клу бо ви Ме ђу на род ног при ја тељ ства, Љу-
би те ља Бе о гра да, Мла дих при род ња ка, Љу би те ља до ма-
ћих жи во ти ња и дру ги.

„Са свим слу чај но по стао сам је дан од оних ко ји сво-
је рас пу сте про во де са До мом. Имао сам шест го ди на. У 
све ску мо га жи во та упи са но је са мо не ко ли ко стра ни ца. 
За то сам све што сам ви део про сто гу тао и мно ги до га-
ђа ји су ми се уре за ли у се ћа ње. Се ћам се ‘по хо да’ на ку-
пи не, ве ли ких ‘ло во ва’ на кор ња че, буд ног стра жа ре ња 
на пар ти зан ским но ћи ма то ком мно гих зи мо ва ња и ле-
то ва ња. Ста ри ји дру го ви су ми ука зи ва ли мно го па жње 
и по ма га ли ми у све му, па са да же лим да као од ра стао, 
као пи о нир ски ин струк тор До ма, и ја исто та ко по ма-
жем мла ђи ма.“

(Ми ша Стам бо лић)

ЛЕТ ЊИ И ЗИМ СКИ ПРО ГРА МИ – 
АК ТИВ НО И У ТО КУ РАС ПУ СТА

Цен тар па жње ДКЦБ-а су, на рав но, де ца и деч ја кре-
а тив ност, али за раз ли ку од про свет них рад ни ка, за по-
сле ни у овој ку ћи у то ку лет њег и зим ског рас пу ста не 
од ма ра ју већ са нај мла ђи ма ис тра жу ју Бе о град, ор га-
ни зу ју ра ди о ни це и из ле те, као и за ни мљи ве, по уч не и 
за бав не про гра ме. У прет ход ним де це ни ја ма је то био 
про грам „Лет њи дан“ ко ји је ну дио број не ак тив но сти 
у то ку лет њег рас пу ста. Су бо том и не де љом ауто бу си ма 
би до ла зи ла де ца да бо ра ве на ба зе ну, уче ству ју у ра зним 
спорт ско-ре кре а тив ним игра ма, игра ју се дру штве них 
ига ра, по сле ко јих су сле ди ли фил мо ви и раз ли чи ти су-
сре ти. Сви пе да го зи има ли су оба ве зу да на пра ве не ко-
ли ко ти по ва про гра ма и да их раз вр ста ју пре ма да ни ма 
у не де љи (пре ма те ма ма, уз ра сту, груп ним и ма сов ним 
са др жа ји ма и дру гом). Та ко ђе, сви су би ли у оба ве зи да 
на пи шу си ноп си се про гра ма и да уре де ам би јент за из-
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1.  Летовање у Доброти

2.  Ра до мир Га јић Гаја на Тари

3.  Острво Ја кљан

4.  Стара зграда
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во ђе ње ак тив но сти, као и да де жу ра ју. За „Ве дру сре-
ду“ би ли су за ду же ни Бу ди мир Не шић, Ани ца Та ра на 
и Ми лан ка Кер кез. „Ви кенд за пи о ни ре“ во ди ли су Ра-
до је Ро глић, Исмет Сив че вић и Зо ран Гво зде но вић, за 
„По под не у при ро ди“ ста ра ла се Љи ља на Кри во ка пић, 
а о „Про гра му у дис ко те ци“ во ди ли су ра чу на Све тла на 
Ху со вић, Љи ља на Ба бић и Аца Луп шић. Нај ма сов ни-
ји спорт ско-ре кре а тив ни об лик де лат но сти ра да До ма 
пи о ни ра и Пи о нир ског гра да био је „Спорт ски дан“ ко-
ји је об у хва тао груп ни до ла зак мла ђе и ста ри је де це из 
јед не шко ле. Мла ђи су уче ство ва ли у спорт ским, те рен-
ским и еле мен тар ним игра ма, ве се лим шта фе та ма и ре-
кре а тив ним спор то ви ма. За њих су по сто ја ле и спорт ске 
при ред бе, за бав но-спорт ска по се ла, те мат ски фил мо ви, 
игре на за бав ним објек ти ма и дру го. Ста ри ји су ужи ва ли 
у ру ко ме ту, ко шар ци, од бој ци, фуд ба лу, сто ном те ни су, 
стре ља штву, ша ху и атле ти ци... У то ку го ди не одр жа ва-
но је до 80 спорт ских да на ко ји су об у хва та ли око 600 
де це и мла дих.

Ка сни је по чи њу да се ор га ни зу ју и ле то ва ња на Ади 
Ци ган ли ји са на сту пи ма пе ва ча, пи са ца, глу ма ца и де-
це на отво ре ном. 

Ипак, ле то ва ња на Ја дра ну и зи мо ва ња на пла ни на-
ма би ли су нај а трак тив ни ји. Де ца бе о град ских шко ла и 
по ла зни ци шко ла До ма пи о ни ра има ли су при ли ке да у 
не ко ли ко сме на од по 21 дан про во де лет ње и зим ске рас-
пу сте у див ним ам би јен ти ма. И ту су осми шља ва ли сво је 
сло бод но вре ме, баш као и у Бе о гра ду. Осим спорт ских 
ак тив но сти, би ло је при ли ке и за про гра ме из кул ту ре 
ко је су де ца са ма из во ди ла и по ка зи ва ла зна ња и уме ћа. 
На ро чи то се из два јао кон цепт Ја кља на ко ји је сво је вре-
ме но био по јам не спу та ног и нео бич ног ле то ва ња. Он је 
у све му од сту пао од кла сич них ле то ва ња јер се спро во-

дио у спе ци фич ним усло ви ма у ко ји ма су де ца мо ра ла 
да да ју до при нос и по мог ну да се сви ма омо гу ћи не сме-
тан бо ра вак на не на ста ње ном остр ву.

Јед на ко за бав но би ло је и зи ми, јер су тра ди ци-
ја по ста ли но во го ди шњи про гра ми у то ку рас пу ста и 
пра зни ка.

„Па јац, глав ни кон фе ран си је, ве се ло и жи во на ја-
вљу је до ла зак Де да-Мра за и на ње гов знак му зи ка по чи-
ње од ре ђе ну ме ло ди ју по ко јој па ху љи це, пра ти о ци Де-
да-Мра за, по чи њу са из во ђе њем ба лет ске игре. Ка да се 
спу сте по ред јел ке, ула зи Де да Мраз, по чи ње мо но лог, 
а во ди и жи ве раз го во ре са пи о ни ри ма, пра ви раз не до-
сет ке и ша ле, јер је гру па за са ста вља ње тек ста за сва ког 
пи о ни ра ко ји се на ла зи ту на пи са ла не што ин те ре сант-
но и ду хо ви то. По сле то га до ла зе зе ке и дру ге лич но сти, 
јер су то љу бим ци на ше де це, за тим Ста ра го ди на ко ја 
се вр ло све ча но опра шта са пи о ни ри ма, за њом до ла зе 
12 ме се ци ко ји на ду хо вит на чин на ја вљу ју план ра да 
за иду ћу го ди ну, као и до ла зак Но ве го ди не. Он се обе-
ле жа ва па ље њем све тиљ ки, пр ска ли ца, пе ва њем но во-
го ди шње пе сме и по сле то га Но ва го ди на има мо но лог. 
Ка да она сед не на по ча сно ме сто, од мах по ред јел ке от-
по чи ње кул тур но-умет нич ки про грам...“

(Цр ти ца о про сла ви Но ве го ди не у До му пи о ни ра 1957.

из пе ра Ра до ми ра Га ји ћа, пр вог управ ни ка)

Зи ме и ле та у ДКЦБ-у и да нас су за ни мљи ве, јер не 
са мо да кре а тив ци у овој ку ћи са истим ен ту зи ја змом 
осми шља ва ју ква ли тет не про гра ме за рас пу сте, не го уз 
по моћ ма ли ша на Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град, као 
град ска уста но ва, уче ству је и у ма ни фе ста ци ја ма ко је 
ор га ни зу ју Град Бе о град и пре сто нич ке оп шти не. По-
след њих го ди на ДКЦБ је вр ло укљу чен и у де ша ва ња 
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у окви ру „Бе о град ске зи ме“ и „Ста ро град ске зи ме“. На 
овим зим ским фе сти ва ли ма ДКЦБ осми шља ва и при-
ре ђу је за бав не про гра ме и де ша ва ња за де цу и њи хо ве 
ро ди те ље. Та ко је деч ја зим ска ча ро ли ја у окви ру ма ни-
фе ста ци је „Бе о град ска зи ма“ 2022. кре ну ла но во го ди-
шњим ка ра ва ном у де цем бру 2021, ко ји је до 21. ја ну а ра 
2022. го ди не об и шао све бе о град ске оп шти не. Пр ви пут 
одр жа но је 25 кон це ра та и по зо ри шних пред ста ва де ци 
ван цен тра Бе о гра да. Осим пред ста ве ДКЦБ-а „Тра па ви 
Де да Мраз“, у ка ра ва ну су уче ство ва ли со ли сти по зна ти 
му зич ки из во ђа чи уз прат њу школ ских хо ро ва из руб-
них бе о град ских оп шти на. Кре а тив ност ни је из о ста ла 
ни у то ку „Ста ро град ске зи ме“ ка да је за ма ле умет ни ке 
ДКЦБ осми слио ра ди о ни це ко је су се одр жа ва ле у Му-
зе ју при ме ње не умет но сти у де цем бру 2021. и ја ну а ру 
2022. Де ца су има ла при ли ку да уче ству ју у ра ди о ни ци 
осли ка ва ња но во го ди шњих укра са од гли не, по ро дич-
ној ра ди о ни ци из ра де но во го ди шњих и бо жић них че-
стит ки, ра ди о ни ци из ра де ко ла чи ћа – укра са за јел ку 
од пла сте ли на и те сте ни на, али и у рас пе ва ној но во го-
ди шњој ра ди о ни ци и ин тер ак тив ној пред ста ви „Ле де на 
зим ска ма ги ја“.

У то ку зим ског рас пу ста не из о ста ју ни ре дов не 
обра зов не ра ди о ни це у ор га ни за ци ји ДКЦБ-а, а не ке од 
оних при ре ђе них у по след ње вре ме би ле су еко ло шка 
„Бе о град – зи мов ник за пти це“ и ра ди о ни це одр жа не у 
Би бли о те ци ДКЦБ-а.

Ви ше де це ниј ско раз ми шља ње струч ња ка у ДКЦБ-у 
да де ци тре ба да бу де ис пу ње но вре ме и у то ку ле та, и да-
ље је сва ка ко во ди ља у Та ков ској 8. И да нас, као и не ка-
да, у то ку рас пу ста ова ку ћа кре а тив но сти по кла ња де ци 
и мла ди ма ин те ре сант не про гра ме и ак тив но сти у сво-
јим ате ље и ма и сту ди ји ма. Ра ди о ни це су на ме ње не де ци 

ко ја свој рас пуст про во де у Бе о гра ду уче ству ју ћи у ква-
ли тет ним и до бро осми шље ним про гра ми ма. Го ди на ма 
ге не ра ци је де це ужи ва ју у ли ков ним ра ди о ни ца ма ко је 
во ди мр Ка та ри на Бу ла јић Па вло вић, сли кар ка и ли ков-
ни пе да гог, ба лет ским ко јим ру ко во ди Дра га на Ста ни са-
вље вић, ба лет ски пе да гог и у хор ским ра ди о ни ца ма ко-
је во ди мр Не ве на Ива но вић, ди ри гент Хо ра ДКЦБ-а. У 
лет њим да ни ма ра до зна ли и све стра ни ма ли ша ни ужи-
ва ју јед на ко и у ра ди о ни ца ма при ме ње не умет но сти под 
ру ко вод ством Алек сан дре Гр бо вић, пе да го га Ате љеа за 
при ме ње ну умет ност ДКЦБ-а, ра ди о ни ци ани ми ра ног 
фил ма на ко јој са де цом ра ди Ма ри ја Ми ла но вић Ла за-
рев ски, ре ди тељ ани ми ра ног фил ма, али и у драм ским 
ра ди о ни ца ма Ти ја не Ке сић Ста мен ко вић и Ма ри је Бла-
го је вић, драм ских пе да го га.

Програми за распуст
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Радионица анимираног филма Графичка радионица

Радионица стрипа Ликовна радионица
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Раз вој но-пси хо ло шки 
про гра ми

Како расте радозналост
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Оства ри ва ње деч јих пра ва

1.  Право деце и младих на културу - учесници 
округлог стола

2. Право деце и младих на културу - говорници

3. Право деце и младих на културу - плакат

1

3

2
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СА КОН ВЕН ЦИ ЈОМ О ПРА ВИ МА 
ДЕ ТЕ ТА КА ЂАЧ КОМ ПАР ЛА МЕН ТУ

У ДКЦБ-у осми шље но је и спро вед но ви ше про је ка-
та ко ји се ти чу Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви-
ма де те та, а одр жа но је и ви ше про мо ци ја и упо зна ва ња 
са „Бу ква ром деч јих пра ва“ Љу би во ја Ршу мо ви ћа. Је дан 
од нај зна чај ни јих про је ка та, ко ји је ка сни је ожи вљен у 
шко ла ма, је сте Ђач ки пар ла мент. Про мо ви сан 2002. го-
ди не, ис хо ди ште је имао у Кон вен ци ји о пра ви ма де те та 
и њи хо вом кон крет ном при ме њи ва њу у прак си. За ми-
шљен је да оку пи, пре све га, сред њо школ це и уче ни ке 
осмих раз ре да основ них шко ла чи ји пред став ни ци ула-
зе у са став Ђач ког пар ла мен та на ни воу Бе о гра да. На 
овај на чин мла ди се на вре ме оспо со бља ва ју за ди ја лог 
и од лу чи ва ње, као и да из но се ста во ве, да се на ви ка ва ју 
на дру га чи ја ми шље ња те да при ме од го вор ност за оно 
што ми сле, го во ре и твр де.

На ини ци ја ти ву ди рек тор ке Сне жа не Ан ђел ко вић, 
у окви ру Пе тих су сре та с пољ ском кул ту ром, ко је је у 
са рад њи са ДКЦБ-ом ор га ни зо вао Цен тар По ло ни јуш – 
Пе газ, 2002. го ди не одр жан је те мат ски су срет „Про мо-
ви са ње, оства ри ва ње и за шти та деч јих пра ва у Пољ ској“. 
Во ди ле су га Жи нет Ку бин ска Чоп, пе да гог и пред сед-
ни ца стран ке де це и омла ди не (ко ја је би ла ан га жо ва на 
на спро во ђе њу од ред би Кон вен ци је о пра ви ма де те та) 
и Ма ри ја Ло пат ко ва, пси хо лог и док тор ху ма ни стич ких 
на у ка, тво рац та ко зва не „пе да го ги је ср ца“. Из њи хо вог 
бо га тог ис ку ства мо гло се ви де ти у ко јој ме ри се у Пољ-
ској истин ски во ди ра чу на о за кон ским пра ви ма де це.

Ме ђу на род ни про је кат „Про ро ци“, о гло бал ној ко-
му ни ка ци ји, ко ји је ура ди ла гру па умет ни ка из Не мач ке, 

на че лу са Мај ком Кул ма ном и бе о град ском умет ни цом 
Ве ром Ве ћан ски, био је при ка зан у Деч јем кул тур ном 
цен тру Бе о град. На из ло жби, ко ја је одр жа ва на и на дру-
гим ме сти ма у гра ду, пред ста вље ни су деч ји ра до ви. И 
улич на де ша ва ња о све ту де це, бу дућ но сти и за јед ни-
штву раз ли чи тих кул ту ра пра ти ла су ову из ло жбу. По 
иде ји Сне жа не Ан ђел ко вић, ак ти ви сти тог про јек та омо-
гу ћи ли су при ку пља ње сред ста ва на ме ње них де ци јед ног 
ко лек тив ног цен тра за из бе гле и ра се ље не.
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Про мо ви са њу деч јих пра ва из у зет но ефект но и за ни-
мљи во по слу жи ла је и пу ту ју ћа из ло жба „До бро до шли у 
свет Астрид Линд грен“ 2003. го ди не у са рад њи са ам ба-
са дом Швед ске и Швед ским ин сти ту том. Ова по став ка је 
би ла по све ће на зна ча ју игре то ком де тињ ства и за шти ти 
де це. Њу је пра ти ла и из ло жба о жи во ту ове чу ве не швед-
ске књи жев ни це и по зна том бор цу за пра ва де те та. Из ње 
је про ис те као чи тав низ про гра ма и ра ди о ни ца, а је дан од 
њих био је и те мат ски скуп „Пра во на де тињ ство – са да и 
ов де“, чи ји је збор ник ра до ва штам пао ДКЦБ.

На ску пу су уче ство ва ли пи сци за де цу, пе да го зи, 
пси хо ло зи, би бли о те ка ри и про фе со ри. Ин спи ри са ни 
де лом Астрид Линд грен, њи хо ви ра до ви од но си ли су се, 

пре све га, на игру де це и кре а тив ну ства ра лач ку игру од-
ра слих, њи хо ву по ве за ност и нео п ход ност. У то ку ра ди-
о ни ца де ци су по ста вља на раз ли чи та пи та ња у ве зи са 
њи хо вим од но си ма са од ра сли ма.

„Ре кли смо да од ра сли тре ба да нам по слу же као 
узор, али се де ша ва да ни су увек. Ка да, на при мер?“

„Од ра сли ни су узор ка да се, на при мер, на став ник 
че шља на ча су. А ка да би смо ми то ра ди ли, он би нас упи-
сао. Зна чи, оно што до зво ља ва мо се би, мо ра мо до зво ли-
ти и дру ги ма, је л` се сла же те?“

„Од ра сли ни су до бар узор ако пу ше, а то ни је ле по.“
„На при мер, не ким на став ни ци ма зво ни мо бил ни 

те ле фон на ча су, а на ма то не до зво ља ва ју.“
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„Тре ба да бу де мо то ле рант ни ји јед ни пре ма дру ги-
ма. Шта зна чи реч то ле ран ци ја?“

„Ми слим да зна чи: кул тур ни. Јед ним де лом.“
„То ле ран ци ја зна чи по пу стљи вост да то ле ри ше мо 

ту ђе гре шке, ако су сит не. Ако су круп не, тре ба да их 
ис пра ви мо.“ 

(Од ло мак из збор ни ка „Пра во на де тињ ство – са да и ов де“)

Сне жа на Ан ђел ко вић као ди рек тор Деч јег кул тур-
ног цен тра Бе о град за ла га ла се од 2004. го ди не, у са-
рад њи са ор га ни за ци јом „Sa ve the Chil dren“, за ус по-
ста вља ње не за ви сне ин сти ту ци је Зап штит ни ка пра ва 
де те та у Ср би ји по ко јој би, пр ви пут у исто ри ји на шег 
за ко но дав ства би ла укљу че на и ми шље ња де це. Три го-
ди не ула га ни су на по ри ка ко би би ла ус по ста вље на ова 
ин сти ту ци ја. Ка ко се пред лог стал но од ла гао, 10. сеп-
тем бра 2007. го ди не ор га ни зо ван је Дан по др шке ус по-
ста вља њу ин сти ту ци је За штит ни ка пра ва де те та са ци-
љем да се јав но сти ука же на ва жност до но ше ња за ко на 
ко ји би то омо гу ћио.

Ве о ма зна ча јан и ко ри стан у овој обла сти био је и 
ци клус про гра ма „Пра во де це и мла дих на кул ту ру“ ко-
ји су за јед но спро ве ли ДКЦБ и ин сти ту ци ја Ом буд сма-
на Ср би је – За штит ни ка гра ђа на. У окви ру овог ци клу-
са при ре ђе ног у то ку 2020, одржaни су и окру гли сто 
и кре а тив не ра ди о ни це за де цу. На па нел ди ску си ја ма 
„Кул ту ра – људ ско пра во де це и мла дих“ и „Кул ту ра као 
об лик обра зо ва ња и на чин за шти те од штет них са др-
жа ја“ де ца су из не ла став о кул тур ним са др жа ји ма ко-
ји их окру жу ју, а број ни струч ња ци из обла сти кул ту-
ре, ме ди ја, др жав не упра ве и ци вил ног сек то ра и јав не 
лич но сти ко је ра де са де цом и за де цу, ди ску то ва ли су 

о то ме на ко ји на чин мо же да се уна пре ди област деч-
јих пра ва са на гла ском на пра во на кул ту ру и пра во на 
ин фор ма ци је. 

– Мно ги би ре кли да је кул ту ра ствар ко ја је де ци 
пот пу но до ступ на, али ква ли тет све га че му смо из ло-
же ни ни је увек баш нај бо љи. Филм је, по мом ми шље-
њу, као јед на од нај по пу лар ни јих вр ста умет но сти ме ђу 
мла ди ма, ва жан и нео п ход но је да ре пер то ар у би о ско пи-
ма бу де ква ли те тан и за ни мљив. Ме ђу тим, то баш и ни-
је та ко. Тре нут но не ма мно го деч јих игра них фил мо ва, 
а и ина че ни су че сти – на ве ла је та да де вој чи ца Ка ли на 
Па вло вић, уче ни ца ше стог раз ред из Ба ји не Ба ште, ко-
ја је би ла је дан од уче сни ка ди ску си је. 

Пр ви ци клус кре а тив них ра ди о ни ца одр жан је за 
де цу пред школ ског уз ра ста од 18. до 21. фе бру а ра у Деч-
јем кул тур ном цен тру Бе о град. Нај мла ђи Бе о гра ђа ни 
има ли су при ли ку да се упо зна ју са сво јим пра ви ма уз 
игру, сли ка ње и ин тер ак тив ну пред ста ву „Ча роб на зе-
мља деч јих пра ва“ аутор ке На та ше Јо вић. Де ца су на у-
чи ла ко ја су њи хо ва пра ва, ко је оба ве зан да им та пра-
ва омо гу ћи и оства ри, али и шта је оно што мо же да их 
угро зи. Ка сни је су у окви ру овог ци клу са, чи ји уред-
ни ци су би ли др Ива на Те о до ро вић Сто ја но вић и Да-
ли бор Сто ја но вић, одр жа не и ра ди о ни це за основ це и 
сред њо школ це.

Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град укљу чен је ак тив-
но и у обе ле жа ва ње Свет ског да на де те та, па је у скла ду 
са тим 2022. одр жа на ма ни фе ста ци ја и па нел ди ску си ја 
„Сви су сно ви јед на ко ва жни“. Ак це нат је ста вљен на де-
цу ко ја има ју здрав стве не про бле ме и ко ја се, за јед но са 
ро ди те љи ма, су сре ћу са те го ба ма ко је но си бо лест, али 
и са раз ли чи тим дру штве ним про бле ми ма.
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1.  Отварање путујуће 
изложбе из Шведске 
„До бро до шли у свет 
Астрид Линд грен“

2.  Најмлађи посетиоци  
изложбе дечјих права  
„До бро до шли у свет 
Астрид Линд грен“ 

3.  Учесници интерактивног 
међународног пројекта 
„Пророци“

4.  Радионица „Град по мери 
детета“ – пратећи 
програм пројекта 
„Пра во на де тињ ство 
– са да и ов де“, 2004.

5.  Драмски студио 
– интерактивна 
представа у пројекту 
„Пророци“

6.  Пратећи програм 
у пројекту „Пророци“ 
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Пе да го шко-пси хо ло шка слу жба

Основ ни за да так слу жбе био је да ра ди на де фи ни са-
њу кон цеп ци је це ло куп не ак тив но сти ове деч је ку ће и да 
пра ти три би не, се ми на ре и про гра ме на ме ње не де ци и 
од ра сли ма це ле го ди не. Та ко се на вре ме мо гло ре а го ва-
ти у сми слу по бољ ша ња ква ли те та, са др жа ја или ме то де 
ра да. Пе да го зи би, ка да би сма тра ли да је то це лис ход но, 
раз го ва ра ли са но си о ци ма про гра ма и би ли спрем ни да 
сва ко ме по мог ну ка ко би ко му ни ка ци ја и са де цом и са 
ро ди те љи ма би ла са вре ме на, ин вен тив на и под сти цај-
на. Го ди шњи рад слу жбе за вр ша вао се уви дом у ква ли тет 
пре зен та ци ја кре а тив них и све ча них за вр шни ца. Осим 
то га, Го ди шњи про гра ма ра да и план ње го ве ва ло ри за-
ци је пред ста вља ли су ва жан за да так ове слу жбе сва ке го-
ди не, нај че шће на са стан ци ма струч них ве ћа. У ве зи са 
оса вре ме ња ва њем и при ла го ђа ва њем про гра ма, про ши-
ри ва ли су се и про грам ски за да ци. Пред ло зи су да ва ни 
усме но и пи са но, а пра ти ли су их струч ни са стан ци. Сва-
ки пе да гог да вао је свој пред лог про гра ма ра да. На кон 
то га, пра вио се об је ди њен го ди шњи про грам ра да ку ће 
ко ји је усва јан и одо бра ван на Пе да го шком ве ћу ко ји је 
по том ишао на усва ја ње Се кре та ри ја ту за кул ту ру Скуп-
шти не гра да. У овој Слу жби ра ди ли су пе да гог Ико ни ја 
Мун ћан, пси хо ло зи Бу ди мир Не шић и Све тла на Ивач-
ко вић и пе да гог за ме то дич ко-ин струк тив ну де лат ност 
Љу би ца Кон џић.

„Ра де ћи пр во у јед ном цен тру за со ци јал ни рад, а 
по том у До му пи о ни ра, Бу ди мир Не шић био је на пра-
вом из во ру оно га што би се на зва ло све том де тињ ства, 

у свим ње го вим ди мен зи ја ма и ма ни фе ста ци ја ма. Че-
сто је на свом пр вом рад ном ме сту, су о чен са су ро вом 
ствар но шћу у ко јој су жи ве ла мно га де ца, раз го ва рао са 
њи ма и до спе вао до узро ка њи хо вих про бле ма и те шко-
ћа. Без шан се да им се по мог не и бит но из ме не усло-
ви у ко ји ма жи ве, пре све га као чо век, а он да пси хо лог, 
до жи вља вао је оно нај муч ни је: зна ти да тре ба по мо ћи, 
зна ти ка ко по мо ћи, а не ма ти до вољ но на чи на, сред ста-
ва ни мо гућ но сти.

Оста ја ли су не моћ и ту га и по тре ба да се о то ме не-
што про го во ри, за пи ше, са чу ва. И деч ји ис ка зи о гла-
до ва њу, на пу ште но сти, су ро во сти ре че ни пси хо ло гу 
пре тво ри ли су се у збир ку за пи са ’По здра ви не ког’. Та 
књи га, по жан ру нео пре де ље на, ко ја је под јед на ко при-
па да ла и со ци о ло ги ји и пси хо ло ги ји, при ву кла је сна-
жно чи та о це као до ку мент на шег вре ме на, а до жи вља-
ва се као нај а у тен тич ни ји књи жев ни ре а ли зам ко ји је 
са чи нио сам жи вот. Од те пр ве књи ге, па до ка сни јих 
ве се ли јих, Бу ди мир Не шић стал но је у до слу ху остао са 
де тињ ством, ослу шку ју ћи све ње го ве гла со ве и на ла зе-
ћи у деч јем ми шље њу пра ве из во ре му дро сти. Та ко је 
Не шић, ра де ћи на об ра ди пси хо ло шких ан ке та са брао 
би се ре деч јег ми шље ња и са чи нио не за бо рав не књи ге 
‘Олов ка пи ше ср цем’ и ‘Ка ко ра сте па мет’. Мо же се ре-
ћи да је ота да от по че ла јед на но ва ета па ка по што ва њу 
деч јег ми шље ња.“

(Од ло мак из ру ко пи са Оли ве ре Та сић 

„Де ца и пи сци, су сре ти“)
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Ова слу жба има ла је за да так да, у за јед ни ци са пе-
да го зи ма До ма, си сте мат ски уна пре ђу је рад са де цом 
и мла ди ма, као и са од ра сли ма и да по пу ла ри ше по зи-
тив на пе да го шка ис ку ства. То за јед ни штво слу жбе и пе-
да го га ку ће би ла је по себ на и осо би та вред ност укуп не 
де лат но сти ра да са де цом и од ра сли ма. Слу жба је до-

при но си ла уна пре ђи ва њу по сто је ћих про гра ма и осми-
шља ва њу но вих ак тив но сти са де цом и за де цу у сло бод-
но вре ме. Ини ци ра ла је су сре те ауто ри те та са де цом, 
под сти ца ла ва жност кре а тив не и ис кре не ко му ни ка ци-
је из ме ђу мла дих и од ра слих као бит ну те ко ви ну ква-
ли тет ног од ра ста ња.

Сво је вр сни на ста вак те ис кре не и ди рект не ко-
му ни ка ци је са де цом би ли су про гра ми „Ин тер ак-
тив не три би не за сред њо школ це’’, ко је су од 2010. до 
2014. ор га ни зо ва ни у Деч јем кул тур ном цен тру Бе о-
град. Овај про грам функ ци о ни сао је као низ ал тер на-
тив них три би на, ко је су се ба зи ра ле на ин тер ак ци ји 
(раз го во ру) мо де ра то ра три би не, ода бра них го сти ју 
и гру пе сред њо шко ла ца из Бе о гра да и дру гих гра до-
ва Ср би је. Го сти три би на би ли су струч ња ци, умет-
ни ци и афир ми са не лич но сти из јав ног жи во та Ср би-
је, ко ји су сво јим зна њем и струч но шћу у од ре ђе ним 
обла сти ма пру жа ли мла ди ма отво ре ни ди ја лог о свим 
ре ле вант ним те ма ма ко је се од но се на њи хо во од ра-
ста ње, дру штве но ва жне и ак ту ел не те ме, као и пре-
и спи ти ва ње бли ске про шло сти. Те ме ин тер ак тив них 
три би на би ле су: „На си ље, ху ли га ни, ши ша ње“, „Шта 
је ауто ри тет?“, „Учи мо ли исти ну о исто ри ји?“, „Ма ни-
пу ла ци ја ме ди ја“, „Уло га ме ди ја, ци вил ног дру штва и 
обра зо ва ња у де мо кра ти ји’’, „Тур бо-фолк - на ша ствар-
ност“, „Ју го сло вен ство и ју го сло вен ске вред но сти“, 
„Ка ко да нам бу де бо ље, уз ма ло до бре во ље“, „Би ти 
сла ван у Ср би ји“, „Агре сив ност и пред ра су де“, „Да ли 
сви има мо пра ва на људ ска пра ва?“, „Обра зов ни си-
стем у Ср би ји“, „Иза зо ви но ви нар ства“, „Ка рак те ри-
сти ке европ ског фа ши зма и на ци зма“, „Фа ши зам и на-
ци зам у Ср би ји“, „Де сни чар ске гру пе“, „Ср би ја и ЕУ“, 
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„Са вре ме на умет ност и ан га жман да нас“, „Шта чи та-
мо у чи тан ка ма из ма тер њег је зи ка?“, „Вр шњач ко на-
си ље“, „По ро дич но на си ље“, „Пер спек ти ва мла дих у 
Ср би ји“, „Дис кри ми на ци ја“, про јек ци ја и раз го вор о 
фил мо ви ма „Тил ва Рош“ и „Ка ко се ку ва ла исто ри ја“ 
и др. За ми шље не као ал тер на ти ва кон вен ци о нал ном 
на чи ну уче ња, ин тер ак тив не три би не омо гу ћа ва ле су 
ства ра ње про сто ра за ана ли зи ра ње са вре ме них де ша-
ва ња, ка ко у сфе ри дру штва, та ко и у сфе ри кул ту ре. 
Овај про грам, ко ји су во ди ли Ива на Та бо ри Об ра до-
вић и Ире на Ја вор ски, а по том мр Ива на Те о до ро вић 
и Да ли бор Сто ја но вић, пред ста вљао је спе ци фич ну 
при пре му мла дих за пре у зи ма ње уло ге бу ду ћих но-
си ла ца дру штве ног и кул тур ног жи во та. 

СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ 

Се дам де се тих го ди на у До му пи о ни ра Го ди шњим 
про гра мом ра да уста но ве  пла ни ран је и рад са од ра-
сли ма. Фор ми ра на су два цен тра за ове по тре бе. Је дан 
је био Цен тар за струч но уса вр ша ва ње на став ни ка и 
пи о нир ских пред вод ни ка. Њи ме је ру ко во ди ла пе да-
гог Ико ни ја Мун ћан, док је у ме то дич ко-ин струк тив ној 
де лат но сти на ме ње ној про свет ним рад ни ци ма ра ди ла 
и ан дра гог Ми лан ка  Кер кез. Цен тар за рад са ро ди те-
љи ма ко јим је ру ко во ди ла др Љу би ца Про да но вић био 
је дру ги. Он је раз вио ра зно вр сне обра зов не про гра ме 
ра да за ро ди те ље, ме ђу ко ји ма је осно ва но и Са ве то ва-
ли ште за ро ди те ље, у ко ме је, осим др Про да но вић, ра-
дио и пси хо лог Бу ди мир Не шић. Основ ни за да так овог 
са ве то ва ли шта са сто јао се у пру жа њу ди рект не струч не 
по мо ћи ро ди те љи ма да што успе шни је оства ре сво ју ро-

ди тељ ску уло гу у про це су од ра ста ња де це са по себ ним 
ак цен том на фор ми ра њу пра вил них на ви ка по на ша ња 
у по ро ди ци и у шко ли. 

Осам де се тих го ди на Бу ди мир Не шић са мо стал но 
на ста вља да оба вља са ве то дав ну де лат ност и ино ви ра 
рад са ве то ва ли шта. Уво ди по се бан при ступ у ра ду са по-
ро ди цом – одво је но раз го ва ра са ро ди те љи ма и њи хо-
вом де цом. У ди рект ним кон так ти ма је про на ла зио ре-
ше ња за кон фликт не си ту а ци је у по ро ди ци и струч ним 
са ве ти ма им по ма гао да то ста ње пре ва зи ђу. У дру гој 
по ло ви ни осам де се тих го ди на ово са ве то ва ли ште на-
ста вља рад под ру ко вод ством Ми лан ке Кер кез уз по моћ 
спољ них струч них са рад ни ка ко ји су има ли по себ не 
ли цен це за рад са де цом. Рад у са ве то ва ли шту имао је 
пре вен тив ни ка рак тер, у функ ци ји за шти те од бо ле сти 
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за ви сно сти, ко ја се ме ђу основ но школ ском по пу ла ци-
јом бр зо ши ри ла. У ту свр ху би ли су ан га жо ва ни струч-
ња ци из За во да за за шти ту здра вља Гра да Бе о гра да и 
струч ња ци из За во да за бо ле сти за ви сно сти од пси хо-
ак тив них суп стан ци. Де ве де се тих го ди на под ути ца јем 
на си ља на дру штве ној сце ни и због ве ли ке по ну де ра-
зно вр сних пси хо ак тив них суп стан ци Са ве то ва ли ште 
је пру жа ло ро ди те љи ма и де ци од го во ре и на но во на-
ста ле жи вот не окол но сти. Ро ди те љи су у не по сред ном 
кон так ту са струч ња ци ма раз го ва ра ли о из ме ње ним 
по на ша њи ма де це и учи ли су ка ко да пре по зна ју про-
блем, ре а гу ју на зло у по тре бу пси хо ак тив них суп стан ци 
и са гле да ју мо гућ но сти пре вен ци је. По др шка Ми лан ки 
Кер кез у са ве то ва ли шту би ла је др Ја сми на Кне же вић, 
пси хо те ра пе ут, ко ја је ди рект но ра ди ла са за ин те ре со-
ва ни ма ко ји су има ли про блем са дро гом. Са став ни део 
овог са ве то ва ли шта чи ни ла је и еду ка ци ја „Кул ту ра ис-
хра не“ у окви ру ко је је го сто ва ла др Да ни ца Гр му ша.

Мр Љу би ца Кон џић По по вић, пе да гог за пре вен тив-
ни са ве то дав ни рад са ро ди те љи ма и де цом као спољ ни 
са рад ник об но вља рад Раз вој ног са ве то ва ли шта од 2006. 
до 2009. го ди не са иде јом да оку пи струч ња ке за раз вој 
де це и по ро дич не од но се. У рад Са ве то ва ли шта од 2008. 
до 2016. го ди не укљу чу је се и др Ду шан Мар ко вић, кли-
нич ки пси хо лог, пси хо те ра пе ут. 

У са рад њи са удру же њем „Пси хо код“ и пси хо ло гом 
Ире ном Ло бо док Шту лић од 2007. до 2009. ре а ли зо ван 
је и пси хо ло шки про грам „Про фе си о нал на ори јен та ци ја 
за основ це“. При ме ње на је ме то да вр шњач ке ме ди ја ци-
је у окви ру ко је су сред њо школ ци са ве то ва ли основ це и 
на тај на чин им по ма га ли да стек ну са мо по у зда ње и бо-
ље се сна ђу у си ту а ци ја ма ко је их у бу дућ но сти оче ку ју.

У же љи да се осна же адо ле сцен ти на пу ту са зре ва-
ња и раз во ја у ДКЦБ-у се по том ор га ни зу ју и пре вен-
тив но-пси хо ло шки про гра ми. Ме ђу њи ма се ис ти чу 
„Ни ко као ја“ и „Упо знај се бе – по кре ни дру ге“ чи ји су 
ауто ри психолози Ве сна Кр ња ић Ми тро вић, Ива на Та-
бо ри Об ра до вић и драмски педагог Миња Филиповић. 
Сусрети са адолесцентима почињали су разговорима на 
одређену тему (емоцијама, сексуалности, поремећајима 
исхране, зависности) а завршавали се проналаском 
решења одређеног проблема кроз коришћење технике 
форум театра. 

Ка да је реч о ра ду са нај мла ђи ма у Деч јем кул тур ном 
цен тру Бе о град го ди на ма по сто ји и Кре а тив но за ба ви ше 
за де цу од три го ди не до осам го ди на. У ње му пси хо лог 
Де ја на Ра до ва но вић па жњу по све ћу је со ци ја ли за ци ји, 
раз ви ја њу ма ште и кре а тив но сти код де це и њи хо вом 
оса мо ста љи ва њу. Све то се по сти же уз игру, еду ка тив-
не играч ке, деч је књи ге и дру ги обра зов ни ма те ри јал.
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Цен тар за рад са ро ди те љи ма

Од се дам де се тих го ди на Цен тар за рад са ро ди те љи-
ма по ста вио је основ ну кон цеп ци ју, за сно ва ну на нај но-
ви јим на уч ним те ко ви на ма ан дра го ги је и ди да ти ке. Цен-
тром је ру ко во ди ла др Љу би ца Про да но вић, пе да гог, а у 
ње му су ра ди ли и пси хо лог Бу ди мир Не шић, као и број-
ни спољ ни струч ни са рад ни ци раз ли чи тих про фи ла ко ји 
су све о бу хват но тре ти ра ли здра вље, раз вој де це, обра зо-
ва ње и вас пи та ње. Цен тар је имао не ко ли ко пра ва ца де-
ло ва ња, а циљ је био је дин ствен – по мо ћи  ро ди те љи ма 
да бо ље упо зна ју при ро ду свог де те та и ње го ве раз вој не 
фа зе и да упот пу не са зна ња о вас пи та њу и нео п ход ним 
сти ца њу жи вот них на ви ка ко је обе ле жа ва ју успе шно 
од ра ста ње сва ког по је дин ца. Цен тар је ко ри стио ви ше 
об ли ка ра да као што су се ми на ри, до пи сно обра зо ва ње, 
три би не, пре да ва ња и са ве то ва ли ште.

Пре да ва ња су би ла о зна ча ју по ро ди це и вас пи та-
ња, о ве зи са обра зов ним уста но ва ма, о по ло жа ју де те та, 
о то ме ка ко по ро ди ца мо же да ути че на раз вој ин те ли-
ген ци је де те та, као и о обра зо ва њу де це. На три би на-
ма се го во ри ло нај че шће о пре ла ску из раз ред не на ста-
ве на пред мет ну на ста ву, ку да по сле основ не шко ле, о 
без бед но сти де це у са о бра ћа ју, о це ло днев ној на ста ви, 
о од но си ма у по ро ди ци и слич но. При ка зи ва не су и 
се ри је о здра вљу де те та од ро ђе ња до по ла ска у шко лу, 
о дру штве ном жи во ту школ ског де те та, о пси хо ло ги ји 
де це и дру ге слич не.

Се ми на ри су при ре ђи ва ни за вас пи та че, не го ва те-
љи це, раз ред не ста ре шни не основ них шко ла и сту ден те 

Ви ше шко ле за со ци јал не рад ни ке и за пи о нир ске ин-
струк то ре. Одр жа ва на су са ве то ва ња и кон сул та ци је са 
учи те љи ма, ди рек то ри ма пред школ ских уста но ва, за 
про свет не и друштвне рад ни ке.

„ПИ СМА РО ДИ ТЕ ЉИ МА” 
И ДО ПИ СНО ОБРА ЗО ВА ЊЕ 

У до пи сно обра зо ва ње спа да ла су та ко зва на „Пи сма 
ро ди те љи ма“ ко ја су из ла зи ла у се ри ја ма на ме сеч ном 
ни воу. Ове штам па не бро шу ре би ле су по де ље не на обла-
сти (пси хо ло ги ју, ме ди ци ну, по ро ди цу, шко лу, дру штво и 
до да так ко ји се од но сио на раз ли чи те са др жа је). У овим 
„Пи сми ма“ и да нас се мо гу на ћи озбиљ ни члан ци по све-
ће ни раз ли чи тој про бле ма ти ци. У окви ру пси хо ло ги је 
те ме су се од но си ле на раз ли ке из ме ђу по на ша ња де те-
та и од ра слих, на по на ша ње бо ја жљи вог или оми ље ног 
де те та, а го во ри ло се и о ро ди те љи ма као узо ри ма, ди-
сци пли ни и слич ном. По пу лар на ме ди ци на об у хва та-
ла је чи сто ћу, не гу и хи ги је ну, вак ци на ци ју, раз ли чи те 
бо ле сти школ ске де це, си сте мат ске пре гле де. Члан ци о 
по ро ди ци тре ти ра ли су пи та ња као што су: за по сле ност 
мај ке, број де це у по ро ди ци, пе да го шка кли ма, про ши-
ре на по ро ди ца и слич но. Одељ ци о шко ли и дру штву 
ти ца ли су се при бо ра за рад и књи га, до ма ћих за да та ка, 
до пун ске на ста ве, екс кур зи ја и из ле та, уџ бе ни ка, од го-
ва ра ју ће за бав не ли те ра ту ре и дру гог.
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1.  Проф. др Љу би ца  
Про да но вић, педагог

2.  Стручне књиге 
Љу би це Про да но вић 

3.  „Пи сма ро ди те љи ма“

4.  Публикација 
„Родитељ“

Нај зад, до да ци су об у хва та ли пи та ња на ста ве, уче-
ња, деч је лич но сти, број ног ста ња осо бља у на ста ви, дру-
штве не за шти те де це и омла ди не и до но си ли су пор тре те 
пе га го га, те о ре ти ча ра, за чет ни ка но вих пра ва ца у на у ка-
ма, про све ти те ља и ре фор ма то ра као што су До си теј Об-
ра до вић, Вук Ка ра џић, Хер берт Спен сер, Има ну ел Кант, 
Лав Тол стој, Ми шел Мон тењ и дру ги. Чла но ви ре дак ци је 
ове би бли о те ке би ли су др Љу би ца Про да но вић (до бит-
ник До си те је ве на гра де), про фе сор Бог дан ка Јер ко вић, 
ан дра гог Дра го мир Фи ли по вић, др Ви то мир Пе тро вић 
и пси хо лог Бу ди мир Не шић.
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Цен тар за струч но уса вр ша ва ње на став ни ка 

Ме то дич ко-ин струк тив не де лат но сти Цен тра за 
струч но уса вр ша ва ње на став ни ка би ле су од ре ђе не и 
де фи ни са не већ кра јем ше зде се тих го ди на, ка да је Дом 
пи о ни ра по чео да ра ди у но вој згра ди. Основ на де лат-
ност овог цен тра би ла је стал но струч но уса вр ша ва ње пе-
да го га и пси хо ло га ко ји ра де у основ ним шко ла ма, као и 
пи о нир ских пред вод ни ка. Они су оспо со бља ва ни за рад 
у сло бод ним ак тив но сти ма у основ ним шко ла ма. Цен-
тром је ру ко во ди ла пе да гог и ис ку сни ме то ди чар Ико-
ни ја Мун ћан, а у ње му је ра ди ла и ан дра гог Ми лан ка 
Кер кез. У спро во ђе њу про грам ских са др жа ја уче ство-
ва ли су број ни спољ ни струч ни са рад ни ци, пре те жно 
пе да го шке и пси хо ло шке стру ке.

Пре ма го ди шњем про гра му ра да, углав ном су 
пла ни ра ни и ор га ни зо ва ни се ми на ри и ин струк тив-
ни са стан ци на ко ји ма су се ну ди ли иде ја и са др жај ак-
тив но сти. Про грам ска ори јен та ци ја за сни ва ла се на 
по тре би да се вас пит ни рад са пи о ни ри ма по зна ча-
ју из јед на чи са обра зов ним за да ци ма у на ста ви. Вас-
пи та њу мла дих се при да вао по се бан зна чај, те се и у 
про гра ми ма ових се ми на ра под сти цао та кав при ступ 
у раз во ју „све стра не лич но сти“ де те та, а по себ но не-
го ва њу ли ка пи о ни ра.

Осам де се тих го ди на Цен тар за струч но уса вр ша ва-
ње на став ни ка спа ја се са Цен тром за рад са ро ди те љи-
ма. Ор га ни за ци јом, пла ни ра њем, про гра ми ма и ре а ли-
за ци јом за да та ка ба ви ла се Ми лан ка Кер кез, од го вор ни 
пе да гог за про грам и раз вој. Цен тар је ор га ни зо вао се-

ми на ре, три би не, те мат ске су сре те, окру гле сто ло ве и 
ин струк тив не са стан ке.

Та да је до шло до отва ра ња пре ма са рад ни ци ма из 
основ них шко ла и вр ти ћа. За њих су при прем ни про-
гра ми, уз струч ну по моћ За во да за уна пре ђи ва ње вас-
пи та ња и обра зо ва ња гра да Бе о гра да. У том пе ри о ду 
цен тар је ан га жо ван у окви ру Ја ну ар ских да на про свет-
них рад ни ка, а по ло ви ну свих про гра ма за овај до га ђај 
при пре мао је упра во Дом пи о ни ра. Цен тар се отва ра 
пре ма ме ди ји ма, на ро чи то ра ди ју и те ле ви зи ји, Ре дак-
ци ји школ ског про гра ма и Про гра му за на у ку и обра зо-
ва ње Те ле ви зи је Бе о град, Пр вом про гра му Ра дио Бе о-
гра да и ли сто ви ма „По ли ти ка“ и „Про свет ни пре глед“. 
Основ ни за да так цен тра био је да у го ди шњем про гра-
му ра да по тен ци ра са рад њу са ро ди те љи ма и про свет-
ним рад ни ци ма у по ку ша ју да се оса вре ме ни ко му ни-
ка ци ја са де цом и обо га ти њен са др жај. С тим у ве зи, 
ор га ни зо ва ни су окру гли сто ло ви, обич но по за вр шет-
ку ве ли ких ма ни фе ста ци ја у До му пи о ни ра. Та ко су, на 
при мер, по сле „Филм ске па ра де“ ор га ни зо ва ни су сре ти 
на те ме „Де те и филм“, „Уло га ме ди ја ма сов них ко му-
ни ка ци ја у вас пи та њу де це“ и „Игра и ства ра ла штво у 
сло бод но вре ме“.

По во дом пре зен та ци ја но во и за шлих књи га из пе да-
го шко-пси хо ло шке пе ри о ди ке при ре ђи ва не су три би не 
на ко ји ма се пра ти ло об ја вљи ва ње но вих књи га За во да 
за из да ва ње уџ бе ни ка и Ин сти ту та за пе да го шка ис тра-
жи ва ња. Та ко ђе су про мо ви са ни ре зул та ти на уч них ис-
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1.  „Клуб љубитеља природе“ – „Лековито биље Аде Циганлије“

2.  „ЕКО-ЕДУ“, посета Заводу за заштиту природе Србије,  
Миланка Керкез (прва здесна) с наставницима 

3.  Најава програма за 2003. годину „Клуб љубитеља природе“ 
– „Еколошка исхрана младих“

4.  „Београдски  речни сафари“ – обилазак Ратног острва

тра жи ва ња док то ра на да Фи ло зоф ског фа кул те та ко ји су 
по тен ци ра ли раз вој не осо би не де це или су на гла ша ва ли 
кул ту ро ло шке аспек те и дру штве не вред но сти ва жне за 
фор ми ра ње лич но сти де те та.

Де ве де се тих го ди на, по ја вом ве ли ких дру штве них 
про ме на у зе мљи, цен тар је упра во у њи ма уочио ве ли-
ке и ва жне те ме за да ље ан га жо ва ње у про гра ми ма пре-
вен ци је здра вља мла дих. Овај цен тар се пр ви у гра ду 
по за ба вио мно гим де ли кат ним и не при јат ним по ја ва-
ма у дру штву. Уоче на је по тре ба за ак ту а ли за ци јом са-
ве то дав ног ра да са де цом, што је ну жно под ра зу ме ва ло 
ожи вља ва ње и ус по ста вља ње ра да Са ве то ва ли шта ко је 
је пред ста вља ло но ви вид осло бо ђе не ко му ни ка ци је са 
де цом и ро ди те љи ма.

У окви ру се ми на ра при ре ђе ни су про гра ми о на си-
љу на дру штве ној сце ни, агре сив но сти као дру штве ној 
по ја ви, по је ди нач ним агре сив ним по на ша њи ма уче ни-
ка у шко ли и о пре вен ци ји зло у по тре бе пси хо ак тив них 
суп стан ци у основ ној шко ли. У окви ру њих про свет ни 
рад ни ци су упо зна ти са при ро дом за ви сно сти, ње ним 
пси хо ло шким и би о ло шким по сле ди ца ма, вр ста ма дро-
га и на чи ном па ко ва ња и мо гућ но сти ма осве шћи ва-
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ња де це да ни кад дро гу не про ба ју ни на чи ји на го вор. 
Прак тич на ис ку ства за рад са де цом су им пла си ра на на 
де сет ра ди о ни ца „Пре вен ци ја и пре ва зи ла же ње кри зе 
у ал ко хо ли зму“ и „Шта је СИ ДА и ме ре за шти те“. Сви 
про гра ми ре а ли зо ва ни су уз струч ну по моћ др Ја сми-
не Кне же вић, пси хо те ра пе у та и др Вик то ри је Цу цић и 
њи хо вих ко ле га.

Ка сни је је из тих пре да ва ња на стао бу квар на ову 
те му. Про гра ме су пра ти ле дво ча сов не ра диј ске еми си-
је у ко ји ма су струч ња ци у де сет ко ра ка са ве то ва ли ка-
ко тре ба ра ди ти у шко ли са де цом. Да љи рад по сте пе но 
је по чео да се од ви ја у прак си.

У окви ру ме то дич ко-ин струк тив не де лат но сти 
цен тра де ве де се тих го ди на спро ве де не су еко ло шке 
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ак ци је „При ро до, во ли мо те“, „Свет у ка пи ме да“, „Ле-
ко ви то би ље у днев ној ис хра ни мла дих“, „Со ко ви и 
во ће на мом сто лу“, „Гљи ве у на ма и око нас“ „Кул ту-
ра ис хра не“ и „Клуб љу би те ља при ро де“. Се ми на ри са 
еко ло шком те ма ти ком осми шља ва ни су и оства ри ва-
ни у са рад њи са За во дом за за шти ту и очу ва ње при-
ро де Ср би је под је дин стве ним на зи вом „Еко-еду“, у 
ви ду не ко ли ко се ми на ра („При род на до бра и за шти та 
жи вот не сре ди не“, , „Свет у ста блу др ве та“, „Кул ту ра 
штед ње и еко ло шка кул ту ра у днев ним ак тив но сти-
ма мла дих“). Они су се од ви ја ли у са рад њи са За во-
дом за за шти ту жи вот не сре ди не Ср би је, На род ном 
бан ком Ср би је, При род њач ким му зе јом и Бо та нич-
ком ба штом. Ови се ми на ри би ли су акре ди то ва ни у 
Ми ни стар ству про све те, а њи хо ви ауто ри су би ли ан-
дра го зи мр На та ша Па нић и Ми лан ка Кер кез, ко ја је 
би ла и глав ни и од го вор ни уред ник еду ка тив них про-
гра ма ДКЦБ-а.

Овај цен тар је имао за да так и да осна жу је про свет не 
рад ни ке да са де цом пра ве про јек те у ве зи са уре ђе њем 
око ли не шко ле и да их пла си ра ју ло кал ној за јед ни ци ка-
ко би се уна пре дио жи вот у њој. Упра во ус по ста вља њем 
и ви ше го ди шњим оства ри ва њем ме то дич ко-ин струк-
тив не де лат но сти Дом пи о ни ра (ка сни је ДКЦБ) раз ли-
ко вао се од свих оста лих цен та ра ко ји су по ку ша ва ли 
да у сво је сре ди не пре не су ње го ва по зи тив на и аутен-
тич на ис ку ства.

Рад на еко ло шким про гра ми ма у Деч јем кул тур-
ном цен тру Бе о град на ста вља Ве сна Кр ња ић Ми тро-
вић. У окви ру тих про је ка та, пред школ ци и ђа ци основ-
них шко ла упо зна ва ли су се са за ни мљи вим ме сти ма у 
Бе о гра ду као што су Ве ли ко рат но остр во, пе ћи не Та-
шмај да на и из во ре ми не рал не во де у Ска дар ли ји. Осим 

то га, во зи ла су се и Ду на вом, упо зна ла су се са за шти-
ће ним биљ ним и жи во тињ ским вр ста ма, ула зи ла су у 
тај не спра вља ња ле ко ва од ме да, ле ко ви тог би ља и за чи-
на. Ор га ни зо ва на су и те рен ска ис тра жи ва ња „При род-
њач ки во дич за Ка ле мег дан“ и „Чу де сан свет са мо ни-
клих би ља ка“. Же ља је би ла да нај мла ђи на кре а ти ван 
на чин про ве ду дан у при ро ди, да от кри ју еко си стем ко-
ји им се на ла зи на до хват ру ке и на у че основ не ме то де 
ис тра жи ва ња при ро де. 

Уз по моћ За во да за за шти ту при ро де Ср би је, Бо та-
нич ке ба ште „Је вре мо вац“ и Мла дих ис тра жи ва ча Бе о-
гра да, де ца су се упо зна ла са са вре ме ним схва та њи ма 
ко ри шће ња при род них до ба ра, функ ци јом ре ци кла же, 
об но вљи вим из во ри ма енер ги је и зе ле ном град њом, 
а у са рад њи са Хе миј ско-пре храм бе ном тех но ло шком 
шко лом у Бе о гра ду ор га ни зо ван је и Еко ло шки фе сти-
вал на у ке „У скла ду са при ро дом про на ђи сво ју фор му-
лу“. Основ ци су за јед но са сред њо школ ци ма из во ди ли 
екс пе ри мен те из фи зи ке, хе ми је, ми кро би о ло ги је, фар-
ма ци је и пре храм бе не тех но ло ги је, а упо зна ли су се и са 
ђач ким ме ђу на род ним про јек ти ма из обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не. 

У са рад њи са не ка да шњом Аген ци јом за ин ве сти-
ци је Бе о гра да, ДКЦБ је у окви ру „Еко-ар та“ осми слио 
и спро вео кам па њу „Мој еко-вр тић“ на ко јој су се пред-
школ ци и њи хо ви ро ди те љи упо зна ли са зна ча јем зе ле-
не град ње. У овај про је кат би ли су укљу че ни и мла ди са 
ин ва ли ди те том из уста но ве „Пре дах“. Ни је за по ста вљен 
ни жи во тињ ски свет, па су у са рад њи са Ор га ни за ци јом 
за по што ва ње и бри гу о жи во ти ња ма ОР КА, уз низ ра-
ди о ни ца „Та див на ство ре ња“, нај мла ђи упу ћи ва ни на 
ху ман од нос пре ма жи во ти ња ма, уз ис ти ца ње по тре бе 
за очу ва њем њи хо вих ста ни шта.
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Цен тар за при пре ма ње ка дро ва за рад са пи о ни ри ма

Инструктивни састанак – здесна Драгомир Шамшаловић, пионирски инструктор, 
Драгица Симин директорка Дома пионира Београда и наставници 

Снежана Станковић
и Светлана Ивачковић

Пр ви пи о нир ски ин струк то ри (Сте ван Шам ша-
ло вић Пу ја, Ми та Ди ми три је вић, Ма ри ја То ма но вић, 
Ми ло са ва Јо ва но вић Гу дељ – дру га ри ца Га ра, Дра го мир 
Шам ша ло вић Шам ша ло и Ми ло рад Цре пу ља) по ја ви ли 
су се у До му пи о ни а ра још на по чет ку ње го вог ра да. Ка-
сни је су се фор ми ра ле њи хо ве гру пе при оп шти на ма, ра-

ди ло се и по шко ла ма, а не ки од њих би ли су ан га жо ва ни 
и у До му. У то ку школ ских рас пу ста ра ди ли су у објек ти-
ма Упра ве деч јих ле то ва ли шта на Го чу, Та ри, Ја кља ну и 
дру гим ме сти ма. Не го ва ње ли ка пи о ни ра оства ри ва ло 
се у окви ру дру штве ног жи во та, игре и за ба ве. Да би се 
то пре не ло у та да шње пи о нир ске од ре де био је ор га ни-



168

1.  Ми ло са ва Јо ва но вић Гу дељ 
– дру га ри ца Га ра

2.  Ма ри ја То ма но вић,  Драгутин Пећић – Пеца 
и Стеван Пуја Шамшаловић

1

2

зо ван ин струк тив ни рад са пи о нир ским пред вод ни ци-
ма и пред сед ни ци ма од ре да. За то су би ли за ду же ни Бо-
ра Ла за ре вић, Ми ло рад Цре пу ља, Све тла на Ивач ко вић 
и Сне жа на Стан ко вић.

И ов де су одр жа ва ни ин струк тив ни са стан ци, као 
вид са рад ње са про свет ним рад ни ци ма. Го ди на ма су се 
уса вр ша ва ли за рад са де цом и мла ди ма, по себ но учи-
те љи ко ји су до би ја ли иде је ка ко да ра де са уче ни ци ма 
у окви ру дру штве но-за бав ног жи во та, драм ских и ли те-
рар них ига ра и ра зних так ми че ња.
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Од но си са јав но шћу и мар ке тинг 

ФА БРИ КА ДО БРИХ ВЕ СТИ

Не ка да шњи Дом пи о ни ра (да нас ДКЦБ) се де це ни-
ја ма под јед на ко ба ви и ин фор ми са њем јав но сти у ве зи 
са свим оним што ра ди, осми шља ва и ор га ни зу је, а с об-
зи ром на сво ју при мар ну де лат ност он је од у век био сво-
је вр сна фа бри ка до брих ве сти. Де це ни ја ма по пу ла ри ше 
ак ци је, про гра ме, кон кур се и ма ни фе ста ци је уз по моћ 
струч не и днев не штам пе и оста лих сред ста ва јав ног ин-
фор ми са ња, а ста рао и ста ра се и да ље и о ре а ли за ци-
ји из да вач ког про гра ма и о пе да го шкој до ку мен та ци ји. 
Пр во бит но су се овим по слом ба ви ле Са фе та Ку љић и 
Ву ко са ва Ни ко лин, а ка сни је у Слу жби за мар ке тинг и 
про па ган ду Ја сми на Јо ва но вић Вра ња нац, Мир ја на Ми-
ла но вић и Сне жа на Ан ђел ко вић.

Већ ви ше од де це ни ју и по овим ва жним де лом по-
сла у ДКЦБ-у се ба ви др Ива на Те о до ро вић Сто ја но вић, 
ко ја је ма ги стри ра ла а по том и док то ри ра ла на те му од-
но са с јав но шћу и мар ке тинг ко му ни ка ци о них стра те-
ги ја у кул тур но-обра зов ним ин сти ту ци ја ма за де цу. С 
об зи ром да не по сто ји на уч на сту ди ја на те ри то ри ји Ср-
би је, ни у ре ги о ну, ко ја се ба ви овим обла сти ма у ин сти-
ту ци ја ма кул ту ре за де цу, на уч но ис тра жи ва ње др Ива не 
Те о до ро вић Сто ја но вић мо же се при ме ни ти у ра ду кул-
тур но-обра зов них ин сти ту ци ја за де цу и омла ди ну, као 
и у дру гим спе ци ја ли зо ва ним ин сти ту ци ја ма кул ту ре и 

умет но сти ко је у окви ру свог по ља де ло ва ња има ју про-
грам на ме њен де ци и мла ди ма.

У Деч јем кул тур ном цен тру Бе о град по себ на па жња 
се по кла ња пла ни ра њу и при ме ни на уч но за сно ва них 
стра те ги ја од но са с јав но шћу у ци љу ства ра ња ши ре дру-
штве не по др шке и уна пре ђе ња ре пу та ци је ДКЦБ-а. С 
ве ли ком од го вор но шћу раз ви ја ју се по себ не стра те ги је 
ко му ни ка ци је ко је, по ред за бав не и атрак тив не, има ју 
и пе да го шку ди мен зи ју. „За успе шно по зи ци о ни ра ње у 
јав но сти и ду го роч но ства ра ње угле да, ин сти ту ци је кул-
ту ре за де цу мо ра ју има ти де фи ни са ну ко му ни ка ци о ну 
стра те ги ју на сту па у јав но сти. По др шка јав но сти је од су-
штин ског зна ча ја за оп ста нак ова квих ин сти ту ци ја, с об-
зи ром на то да њи хов глав ни циљ ни је про фит (за ра да), 
већ ви ши дру штве ни циљ, а то је омо гу ћа ва ње све стра-
ног раз во ја деч јих по тен ци ја ла и фор ми ра ње кул тур них 
на ви ка код де це ко је ће омо гу ћи ти да се раз ви ју у обра-
зо ва не љу де.“, сма тра др Ива на Те о до ро вић Сто ја но вић.

Као и у дру гим обла сти ма и у овој је не ка да шњи Дом 
пи о ни ра, а да нас Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град, под ути-
ца јем но вих тех но ло ги ја и но вих на чи на ко му ни ка ци је, 
до жи вео број не по зи тив не пре о бра жа је. Кон ти ну и ра но 
при су ство Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град у елек трон-
ским, штам па ним и ди ги тал ним ме ди ји ма по твр ђу је нам 
да је ква ли тет ра да ДКЦБ-а пре по знат у јав но сти.
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Из да вач ка де лат ност

Та ко ре ћи од пр вих да на, Дом пи о ни ра Бе о гра да, 
ка сни је Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град, из да је пу бли-
ка ци је, ма те ри ја ле са се ми на ра, при руч ни ке, ка та ло-
ге, про гра ме, збор ни ке ра до ва по ла зни ка ра ди о ни ца и 
шко ла пи са ња. Као из да вач или су и зда вач по ја вљи вао 
се и при ли ком об ја вљи ва ња књи га по је ди них ауто ра по-
све ће них де ци и ра ду са де цом. Већ 1960. го ди не Са вет 
дру шта ва за ста ра ње о де ци и омла ди ни об ја вљу је 13 
„збир ки ма те ри ја ла за кул тур но-умет нич ки рад са пи-
о ни ри ма у сло бод ном вре ме ну“. Из њи хо вих на сло ва 
ви ди се да су оне би ле при ла го ђе не по тре ба ма До ма пи-
о ни ра, ко ји је та ко ђе пот пи сан као из да вач (збир ке као 
што су „Ли те рар не дру жи не пи о ни ра“ Сан де Мар ја но-
вић, „Злат ни фонд књи га за де цу“ Ма ри је Кр сма но вић 
и Оли ве ре Зе че вић, „Филм у ра ду са де цом“ Ми лен ка 
Ка ра но ви ћа, „24 сли чи це у се кун ди“ Ду ша на Ма ка ве је-
ва, „Рад на ли ков ном обра зо ва њу де це“ Бо го ми ла Кар-
ла ва ри са, „Ура ди сам“ На де жде Ри стић, „Спе ци јал не 
при ред бе за де цу“ Ми ро љу ба Јев то ви ћа, „Де цо, пе вај-
те с на ма“ Ср ђа на Ба ри ћа...)

И Цен тар за ро ди те ље об ја вљи вао је из го ди не у го-
ди ну по пу лар ну ли те ра ту ру ве за ну за пе да го шки рад са 
де цом и упо зна вао од ра сле са нај но ви јим до стиг ну ћи-
ма и раз ми шља њи ма о вас пи та њу де це, њи хо вој со ци-
ја ли за ци ји, о по ло жа ју у ку ћи, по ро ди ци и шко ли. Из 
го ди шњих пла но ва, про гра ма и из ве шта ја До ма пи о ни-
ра и Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град ви ди се да су се 
при пре ма ле и раз ли чи те пу бли ка ци је ко је су би ле у те-

сној ве зи са оним што се у ин сти ту ци ји ра ди и што мо-
же по мо ћи у да љем ра ду – при руч ни ци о по зо ри шту, о 
кул ту ри го во ра или ма те ри ја ли са раз ли чи тих су сре та 
и так ми че ња. Та ко се, ре ци мо, 1974/75. на ја вљу ју „Ма-
ла исто ри ја по зо ри шта“, збир ка пе са ма „Злат на си ре на 
1975“, „Нај леп ша пе сма на све ту 1975“, „На род не игре, 
пе сме и му зи ка“ са пр вог су сре та деч јих гру па из вор ног 
фол кло ра СР Ср би је... 

На де се ти не зна чај них на сло ва на ове те ме об ја-
вље но је прет ход них де це ни ја. Не ки од њих су „По ро-
ди ца – Шко ла –Де те“ Је ли це Ра до вић, „Од че га за ви си 
успех уче ни ка“ др Ма ри је Ву чић, „Ка ко по мо ћи де ци у 
уче њу“ Ра до ва на Те о до си ћа, „Пси хич ка спрем ност де-
те та за по ла зак у шко лу“, као и ви ше књи га др Љу би це 
Про да но вић, Пер си де Јо ва но вић, Бу ди ми ра Не ши ћа... 

У но ви је вре ме об ја вље не су књи ге мр Ива не Те о-
до ро вић Сто ја но вић „Од но си с јав но шћу и ко му ни ка-
ци ја са де цом као пу бли ком“ и Да ли бо ра Сто ја но ви ћа 
„Деч ја кре а тив ност у кул тур но-обра зов ној де лат но сти“ 
(2014), за сно ва не на ма ги стар ској и ма стер те зи ових 
ауто ра. Осим књи га об ја вљи ва ни су збир ке, бро шу ре и 
при руч ни ци – Ме ђу на род ни кон грес кул тур них цен та-
ра (Д. Сто ја но вић и мр И. Те о до ро вић, 2013); Де ца су 
украс све та: 65 го ди на ства ра ња де це и за де цу у До му 
пи о ни ра – Деч јем кул тур ном цен тру Бе о град (Г. Ма ле-
тић, 2017); Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град – Ме сто где 
од ра ста ју ге не ра ци је (др И. Те о до ро вић Сто ја но вић, 
2018). Пра во де це и мла дих на кул ту ру – Деч ји кул тур-
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ни цен тар Бе о град и За штит ник гра ђа на – Ом буд сман 
(др И. Те о до ро вић Сто ја но вић, 2020).

ДКЦБ је издавачкњига Слободана Станишића – 
„Авантуре Марка Краљевића“, „Срце лупа преко реда  
од разреда до разреда“, „Роботи путују“ и „Петак огребао 
колено“. 

То је још је дан од по ка за те ља да се Дом пи о ни ра – 
Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град од осни ва ња до да нас 
не пре ста но ба ви де цом и њи хо вим по тре ба ма, не са мо 
осми шља ва њем ква ли тет них са др жа ја, про гра ма и де-
ша ва ња за њих не го се рад овог не го ва те ља и ба шти на-

ра деч јег ства ра ла штва на до гра ђу је и на овај на чин. Дом 
пи о ни ра (са да ДКЦБ) де це ни ја ма из да је и „но са че зву-
ка“. Не ка да су то би ле пло че и ка се те, а да нас су то ЦД-
ови ко је одо бра ва из да вач ки са вет.

Поред ЦД-ова са музичких фестивала „Дечје 
београдско пролеће“ и Федемус, у скорије време издати 
су ЦД-ови: „Пеђолино и хор ДКЦБ“, „Химне – хор 
ДКЦБ“, „Поздрав из Србије“ – Миња Субота и хорови 
ДКЦБ и „Чаролија“ „Београд је дивна прича“, мјузикли 
– хор ДКЦБ, „Песме света“ – хор ДКЦБ.

Бојанка, игра меморије и слагалица
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До ма ћа и ме ђу на род на са рад ња

ДКЦБ – УВЕК ДРА ГИ ПАРТ НЕР 
У ПРО ЈЕК ТИ МА

Дом пи о ни ра (Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град) од 
по чет ка се ста рао да за са вет ни ке, са рад ни ке и по ма га-
че има нај е ми нент ни је ин сти ту ци је и увек је, ве ро ват но 
упра во због сво је ми си је, на и ла зио на њи хо ву по др шку 
и пру же ну ру ку. Нај бо љи умет ни ци и нај ве ћи струч ња-
ци уче ство ва ли су у ра ду са за по сле ни ма и де цом чи ме 
је обез бе ђен ква ли тет по че му је ова ин сти ту ци ја би ла и 
оста ла по зна та у гра ду и зе мљи. Мно го је зна чај них уста-
но ва ко је су са ра ђи ва ле са До мом пи о ни ра (ДКЦБ-ом) 
као што су За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да, 
Би бли о те ка гра да, Исто риј ски ар хив Бе о гра да, Кул тур ни 
цен тар Бе о гра да, Дом омла ди не, Рекс, Сту дент ски кул-
тур ни цен тар, На род но по зо ри ште, По зо ри ште „Бо шко 
Бу ха“, Ма ло по зо ри ште „Ду шко Ра до вић“, Уни вер зи тет 
у Бе о гра ду, Пла не та ри јум, Му зеј са вре ме не умет но сти, 
Му зеј ру да и ми не ра ла, Па ле он то ло шки му зеј, Му зеј 
Африч ке умет но сти, При род њач ки му зеј...

У ра ду ДКЦБ-а уче ство ва ли су и Ме ђу на род ни Цр-
ве ни крст, Ру ски дом, Иран ски кул тур ни цен тар, Ге те ин-
сти тут, Фран цу ски ин сти тут, Ин сти тут Сер ван тес, Бри-
тан ски са вет, Аустриј ски кул тур ни фо рум, Ита ли јан ски 
цен тар за кул ту ру, Дру штво Да ле ки ис ток, Цен тар за кул-
ту ру За греб, Пи о нир ски дом Љу бља на, као и ам ба са де 
број них зе ма ља све та.

Са рад ни ци и при ја те љи До ма пи о ни ра (ДКЦБ-а) у 
број ним по уч ним и кре а тив ним про гра ми ма за де цу у 
прет ход них се дам де ца ни ја би ли су и Ин сти тут Вин ча, 
Ин сти тут за ле ко ви то би ље „Јо сиф Пан чић“, Ин сти тут 
за ку ку руз, Ин сти тут за би о ло ги ју, Бо та нич ка ба шта 
„Је вре мо вац“, Зо о ло шки врт, Ин сти тут за пе да го шка 
ис тра жи ва ња, Ин сти тут за пси хо ло шка ис тра жи ва ња, 
За вод за за шти ту здра вља Бе о град, За вод за за шти ту 
при ро де Ср би је, За вод за уна пре ђи ва ње вас пи та ња и 
обра зо ва ња, За вод за мен тал но здра вље, За вод за бо-
ле сти за ви сно сти, Пе да го шко дру штво Ср би је, Са вез 
учи те ља Ср би је...

Ку ћа деч јег ства ра ла штва у Та ков ској 8 го ди на ма 
не гу је са рад њу и са кул тур ним и обра зов ним ин сти ту-
ци ја ма из Сме де ре ва, Кра гу јев ца, Де спо тов ца, Гор њег 
Ми ла нов ца, Со по та, Ни ша, Ла за рев ца, Ки кин де, Бач ког 
До брог По ља, Су бо ти це, Ве ли ког Гра ди шта, Бо ра, Кра-
ље ва, По же ге, Но вог Са да, Ку ле... 

Од не вла ди них ор га ни за ци ја нај ви ше се са ра ђи-
ва ло са Удру же њем „Здра во да сте“, „Гру пом 484“, БА-
ЗАРТ-ом, „На шом Ср би јом“, Мла дим ис тра жи ва чи ма 
Бе о гра да и др.

Де це ни ја ма Дом пи о ни ра (ДКЦБ) успе шно не гу је 
ме ђу на род ну са рад њу би ло да је реч о ма ни фе ста ци ја-
ма ко је ор га ни зу је и на ко ји ма го сту је, би ло да се ра ди 
о ме ђу на род ним раз ме на ма ис ку ста ва и про јек ти ма. 
Не ка да је то би ло го сто ва ње швед ских де ча ка из ко јег 
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1.  Еколошки фестивал 
науке, ДКЦБ и Средња 
хемијско-прехрамбена 
школа

2.   Народна скупштина 
Републике Србије 
– изложба радова 
атељеа ДКЦБ-а 

3.  Стари двор, Никола 
Аранђеловић и Далибор 
Стојановућ у програму 
„На балу код краљице 
Наталије“

4.   Ивана Тодоровић 
Стојановић и 
Далибор Стојановић, 
координатори 
Конгреса културних 
центара

1

4

3
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1.  Капетан Мишино здање –  „Музеји Србије десет дана 
од 10 до 10“: Гојко Балетић, глумац

2.  Коларчева задужбина, Срђан Дошен у програму 
„Доситеју, Доситеју, којим путем“

3.  Београдски сајам и ДКЦБ – Предраг Вучковић Пеђолино 
у новогодишњем програму „Београдска зима 2017“

4.  „Академија малих генија“ – „Теслијанум“ и ДКЦБ

1

2

3

4
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5.  ЈП „Београдска тврђава“ и ДКЦБ – Горан Јоксић 
у програму „Београд кроз векове“

6.   Хор ДКЦБ на концерту Дечје филхармоније у Центру „Сава“, 
диригент мр Невена Ивановић

7. „ Академија малих генија“ – „Теслијанум“ и ДКЦБ 
др. Ранко Рајовић (НТЦ), Маја Јовановић (Фондација Новак 
Ђоковић), Мирјана Прљевић (Теслијанум), Леонтина 
Вукомановић и Далибор Стојановић

8.  „Даница за младе“ – Вукова задужбина и  ДКЦБ

5

6

8

7
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се из ро дио Ме ђу на род ни су срет де це Евро пе, го ди на ма 
ту спа да ју и про гра ми Ме ђу на род ног клу ба при ја тељ-
ства, али и успе шна го сто ва ња сту ди ја и ате љеа ДКЦБ-а 
у ино стран ству и уз врат на го сто ва ња стра них кре а тив-
них тру па у Та ков ској 8. 

Ка да је реч о про мо ви са њу ра да ДКЦБ-а ван гра-
ни ца зе мље, у но вем бру 2007. го ди не у Ве ли кој Бри-
та ни ји про сла вље но је пе де сет го ди на бра ти мље ња 
Ко вен три ја и Бе о гра да. Та да је сед мо ро де це (пред-
став ни ци Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град) го сто ва ло 
у том бри тан ском гра ду. Они су на сту пи ли на кон цер-
ту за мир, а ка ко је лист „Ди ја спо ра“ из ве стио „де ца 
из ли те рар не, ба лет ске и ли ков не сек ци је Деч јег кул-
тур ног цен тра Бе о град оду ше ви ла су пу бли ку из вед-
бом ко ју је из пр вог ре да гле да ли шта про пра тио по-
ли тич ки врх гра да. Ог њен Ка ра џић, Ања Мар ко вић, 
Ми ли ца Са вић, Ка та ри на Пан то вић, Хри сти на Илић, 
Ми на Чо бе љић и Ива на Ва си ље вић та лен то ва ним на-
сту пом, шар мом и бес пре кор ним по на ша њем би ли су 
нај леп ша раз глед ни ца Бе о гра да у овом ле пом ен гле-
ском гра ду.“

И бри тан ски лист „Ко вен три об зер вер“ из ве стио 
је о ју би ле ју збра ти мље них гра до ва, о овој при ред би 
и дру гим при ред ба ма у окви ру ма ни фе ста ци је и на-
сту пу бе о град ске де це, под се ћа ју ћи на го сто ва ња ен-
гле ске де це на ма ни фе ста ци ји Ра дост Евро пе, ко јих се 
они се ћа ју са ве ли ким за до вољ ством. Деч ји кул тур ни 
цен тар Бе о град као ор га ни за тор „Ра до сти Евро пе“ у 
ок то бру 2009. го ди не при ре дио је се ми нар „У су срет 
раз ли чи тим кул ту ра ма“ ко ји су во ди ли умет нич ки ди-
рек то ри ор га ни за ци је „Ima gi ne er Pro duc ti ons“ из Ко-
вен три ја. Одр жа но је пет ра ди о ни ца, као и пре зен та-
ци је ра да ор га ни за то ра.

Од из у зет ног зна ча ја за ДКЦБ је и са рад ња са ин сти-
ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма као што су ам ба са да Швед-
ске, OSCE, Швед ски ин сти тут, Аустриј ски кул тур ни фо-
рум, Фран цу ски ин сти тут, ам ба са да Бу гар ске, Child Art 
Fo un da tion, Sa ve the Chil dren UK, Sa ve the Chil dren Nor-
way и бе о град ска кан це ла ри ја УНОПС-а.

Деч ји кул тур ни цен тар Бе о гра да пот пи сао је и про-
то кол о са рад њи са ита ли јан ском ре ги јом Кам па ни ја. 
Про то кол се од но сио на област обра зо ва ња мла дих, 
спро во ђе ња кул тур не са рад ње и упо зна ва ња де це са 
вред но сти ма кул ту ре на ро да у Ита ли ји и Ср би ји. Пот-
пи сни ци су утвр ди ли да ће са ра ђи ва ти на уса вр ша ва њу 
мла дих у обла сти но вих ко му ни ка ци ја и тех но ло ги ја, 
раз ме не ин фор ма ци ја о су зби ја њу на си ља, ор га ни зо ва ња 
и пред ста вља ња мла дих у окви ру умет нич ких кре а тив-
них ра ди о ни ца... Про то кол о кул тур ној са рад њи ДКЦБ 
је пот пи сао и са Пи о нир ским до мом – Цен тром за кул-
ту ру мла дих из Љу бља не.

У Деч јем кул тур ном цен тру од 2005. до 2008. го сто-
ва ли су и чла но ви акро бат ске тру пе „Fra tel li Di Ta glia 
Com pany“ из Ри ма, пре да ва чи филм ске шко ле „Te te Di 
Set“ из На пу ља и умет ни ци „Te a tro di stra da“. На ра ди-
о ни ца ма пан то ми ме и при ме ње них умет но сти на ста ла 
је ин ста ла ци ја „Вре мен ска ма ши на“ ко ја је пред во ди ла 
све ча ну кар не вал ску по вор ку ма ни фе ста ци је „Ра дост 
Евро пе“.

На Фе сти ва лу про ле ћа 2009. го ди не у Со рен ту гру па 
од два де се то ро де це из ДКЦБ-а (Ли ков ног ате ља, Ате љеа 
за при ме ње ну умет ност, Ра ди о ни це стри па и ка ри ка ту ре, 
Ра ди о ни це ани ми ра ног фил ма и Филм ске ра ди о ни це) 
осво ји ла је гран при за рад на те му ма сли не. 

По бед ни ци му зич ких фе сти ва ла ДЕ МУС и ФЕ ДЕ-
МУС го ди на ма пред ста вља ју на шу зе мљу на фе сти ва-
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лу „Злат но сла веј че“ у Ско пљу. За сво јих де сет го ди на 
по сто ја ња, Хор ДКЦБ пред ста вљао је Ср би ју на мно го-
број ним фе сти ва ли ма и так ми че њи ма ши ром Евро пе - у 
Ру си ји, Бе ло ру си ји, Бел ги ји, Бу гар ској, Фран цу ској, Ру-
му ни ји, Че шкој, Цр ној Го ри, Хр ват ској, Бо сни и Хер це-
го ви ни. Ба лет ски сту дио то ком свог ви ше де це ниј ског 
по сто ја ња пред ста вљао је Ср би ју у Аустри ји, Тур ској и 
Грч кој, а не дав но и у Не мач кој и Нор ве шкој. 

Ме ђу на род на са рад ња ку ће деч јег ства ра ла штва 
у Та ков ској 8 са ин сти ту ци ја ма и уста но ва ма све ту, у 
окви ру ви ше про је ка та, и да ље је вр ло жи ва. Пр ви Ме-
ђу на род ни кон грес кул тур них цен та ра – „Кул ту ра за 
де цу и мла де“ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град ор га ни-
зо вао је 2013. го ди не ка ко би се скре ну ла па жња јав-
но сти на зна чај и уло гу уста но ва кул ту ре у раз ви ја њу 
кул тур них по тре ба код де це и мла дих као ва жног сег-
мен та за раз вој ин ди ви ду а ли зма, кре а тив но сти, дру-
штве не све сти и све сти о дру го ме. Уче сни ци кон гре са 
би ли су у при ли ци да се у окви ру ин тер ак тив них пре-
да ва ња и ра ди о ни ца су срет ну са струч ња ци ма из обла-
сти кул ту ре за де цу и мла де ко ји су го во ри ли о уло зи 
кул тур них цен та ра у од ра ста њу де це и мла дих, о овим 
цен три ма као до пу ни школ ском си сте му, о ме то до ло ги-
ји ра да са де цом и мла ди ма, раз во ју кул тур них по тре ба 
као де лу кул тур не по ли ти ке, раз во ју стра те ги ја од но са 
с јав но шћу у ин сти ту ци ја ма кул ту ре за де цу, ани ми ра-
њу при ват ног и ци вил ног сек то ра, струч не јав но сти и 
струч них ти мо ва у уста но ва ма кул ту ре... О овим и дру-
гим те ма ма го во ри ли су струч ња ци из Ср би је, Швед ске, 
Ка на де, Ита ли је...

Ко ор ди на то ри кон гре са на ко ме су раз ме ње на ис-
ку ства и на ко ме су се мо гле чу ти мно ге ко ри сне ин фор-

ма ци је би ли су мр Ива на Те о до ро вић и Да ли бор Сто ја-
но вић, а мо де ра тор је би ла Ива на Та бо ри Об ра до вић.

Про гра ми ме ђу на род не кул тур не са рад ње та ко ђе 
вред ни по ме на су „Мла до по зо ри ште’’ и „Мла до по зо-
ри ште у по кре ту’’, ко је је Деч ји кул тур ни цен тар Бе о-
град пет го ди на ре а ли зо вао у са рад њи са парт не ри ма из 
Сло ве ни је, Пољ ске, Ру му ни је и Фран цу ске. Циљ ових 
про је ка та, по др жа ним од европ ског фон да „Кре а тив-
на Евро па“, био је раз ви ја ње и ши ре ње ино ва тив ног, 
ан га жо ва ног и прак тич ног при сту па раз во ју пу бли ке, 
осла ња ју ћи се на кре а тив не ме то де и тех ни ке по зо ри-
шта им про ви за ци је, са вре ме не умет нич ке игре и њи хо-
вог за јед нич ког по тен ци ја ла. Парт не ри из ви ше зе ма-
ља у окви ру овог про јек та раз ви ја ли су и при ме њи ва ли 
атрак ти ван и ан га жо ван при ступ раз во ју пу бли ке, ко ји 
об је ди њу је две нај за по ста вље ни је фор ме умет но сти у 
кул тур ном обра зо ва њу мла дих за сно ва ном на школ-
ском пла ну и про гра му – по зо ри шту и умет нич кој игри. 
Пред став ни ци Ср би је у овим про јек ти ма би ли су Да-
ли бор Сто ја но вић (ме на џер про јек та), Ми лош Ба јић 
(аси стент ме на џе ра про јек та) и умет ни ци и струч ни 
са рад ни ци: др Пол Ма реј, Ти ја на Ке сић Ста мен ко вић, 
Ива на Та бо ри Об ра до вић, Дра га на Ста ни са вље вић, Ма-
ри ја Бла го је вић и Ју ли ја Но гић.

У 2022. на ста вље на је ме ђу на род на са рад ња у окви-
ру про гра ма „Ера змус плус“. Реч је о про јек ту „Дра ма и 
по зо ри ште за европ ску свест“, ко ји је оку пио мла де по-
зо ри шне прак ти ча ре и драм ске пе да го ге из Хр ват ске, 
Сло ве ни је и Ср би је са же љом да се ство ри за јед нич ка 
пред ста ва усред сре ђе на на сте ре о ти пе, пред ра су де и кул-
тур не раз ли ке с јед не стра не и за јед нич ке европ ске вред-
но сти с дру ге.
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Исте те го ди не, ор га ни зо ва на је и из ло жба „Кра-
сно дар и Бе о град очи ма де це“. У окви ру са рад ње ова 
два гра да, а у ци љу раз ви ја ња би ла те рал них, кул тур-
них и ства ра лач ких ве за и ја ча ња при ја тељ ства из ме-
ђу де це и мла дих, на пра вљен је ли ков ни кон курс на 
ко ме су уче ство ва ла де ца и мла ди из ова два гра да 
пред ста вља ју ћи се уз по моћ ли ков них ме ди ја. Из ло-
жба иза бра них ли ков них ра до ва пр во је би ла отво ре-
на 27. ја ну а ра, на Дан Све тог Са ве у Бе о гра ду. Ра до ве 
ко ји су пред ста ви ли Бе о град на сли ка ли су чла но ви 
Ли ков ног ате љеа ДКЦБ-а, под ру ко вод ством мр Ка-
та ри не Бу ла јић Па вло вић. Од ра до ва на ста лих у Бе о-
гра ду иза бра но је 47, ко је су по се ти о ци из ло жбе мо-
гли да ви де у Га ле ри ји ДКЦБ-а, са ода бра ним деч јим 
ра до ви ма из Кра сно да ра. Из ло жба у Кра сно да ру отво-
ре на је у Деч јој умет нич кој шко ли „В.А. Пта шин ски“ 
у апри лу 2022. Ко ор ди на тор про гра ма био је Да ли-
бор Сто ја но вић.
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1.  Гостовање Драмског студија 

у Драчу у Албанији

2.  Гостовање Хора ДКЦБ 
у Француској

3.  Матс Линберг, шведски 
уметник у ДКЦБ-у, 
аутор пројекта 
„Град по мери детета“

4.  Ларс Горан Енгфелдт, 
амбасадор Шведске (лево) 
са директорком 
Снежаном Анђелковић

5.  Мајкл Кулман, аутор 
пројекта „Пророци“ 

6.  Међународна сарадња 
ДКЦБ и Асоцијације за децу 
и младе из Фиренце у Дому 
породице Павловић (Тимоти 
Бајфорд седи у првом реду) 
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ДОМ ПИОНИРА 1952–2017 ДКЦБ
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ДОМ ПИОНИРА 1952–2017 ДКЦБ

Ка ко ра сте мо да ље
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ХИМНА ДКЦБ

Музика и текст  
ЛЕОНТИНА  
ВУКОМАНОВИЋ
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Из ме ђу 2017. и 2022. Деч ји кул тур ни цен тар Бе о-
град је об но вљен, „Ра дост Евро пе“ је на пу ни ла по ла ве ка 
и успе шно за ко ра чи ла ка на ред них 50 го ди на, а пан де ми-
ја ви ру са ко ро на би ла је још је дан ис пит и иза зов ко ји су 
кре а тив ни пре га о ци у Та ков ској 8 успе шно по ло жи ли и 
по ка за ли да ства ра лач ки рад са де цом не мо же и не тре-
ба да ста не ни у нај те жим и нај и за зов ни јим мо мен ти ма 
за дру штво. И упра во на кри ли ма та квог раз ми шља ња 
и те не пре су шне ин спи ра ци је, у прет ход них пет го ди на 
осми шље не су и но ве ма ни фе ста ци је, фе сти ва ли и про-
гра ми, а они чи је је одр жа ва ње на тра ди ци о на лан на-
чин ви рус ко ро на омео, вра ти ли су се у 2022. осве же ни 
но вим са др жа ји ма и иде ја ма. Оно што се у свим тим но-
ви на ма ни је про ме ни ло је раз лог због ко га све те иде је 
за по сле них у ДКЦБ-у на ви ру – а то су, као и увек, де ца.

„СВЕ СРП СКИ ДЕЧ ЈИ СА БОР“

Са иде јом раз ви ја ња осе ћа ња при пад но сти зе мљи 
по ре кла и очу ва ња срп ског је зи ка у ра се ја њу, 2018. го-
ди не, на ини ци ја ти ву мр Дра га на Ма ри ћа, ди рек то ра 
Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град, уста но вље на је ма ни-
фе ста ци ја „Све срп ски деч ји са бор“. Ма ни фе ста ци ја је 
ка лен дар ски по ве за на са Да ном сло вен ске пи сме но сти 
(24. мај), а осми шље на је са же љом да де ца на у че или 
уна пре де срп ски је зик и ћи ри лич но пи смо, али и да упо-
зна ју зна ме ни то сти Ср би је, кул тур не те ко ви не и исто-
ри ју. Већ пр ве го ди не „Све срп ски деч ји са бор“ је одр жан 
под по кро ви тељ ством пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, 
Алек сан дра Ву чи ћа, а зна чај на са рад ња ус по ста вље на 
је и са Ми ни стар ством спољ них по сло ва – Упра вом за 
са рад њу с ди ја спо ром и Ср би ма у ре ги о ну.

Кра јем ма ја де ца из ди ја спо ре и ре ги о на бо ра ве у 
по ро ди ца ма вр шња ка у Бе о гра ду (по узо ру на ви ше де-
це ниј ско до ма ћин ство на „Ра до сти Евро пе“). Ову иде ју 
по др жа ла је ОШ „Ста ри на Но вак“, ду го го ди шњи вер ни 
парт нер ДКЦБ-а на раз ли чи тим про јек ти ма, па су уче-
ни ци ове шко ле ве што од и гра ли уло гу сјај них до ма ћи-
на 2018. и 2019. го ди не. 

Де ца су би ла у при ли ци да раз ви ја ју при ја тељ ства и 
ве зе са отаџ би ном уз не по сред но дру же ње и за јед нич ка 
ис ку ства. Уче ство ва ла су на Све ча ном при је му у Пред-
сед ни штву, Све ча ном кон цер ту по во дом Да на сло вен ске 
пи сме но сти у ДКЦБ-у, пу то ва ла су у Тр шић и при су ство-
ва ла Ђач ком Ву ко вом са бо ру, а об и шла су и Дом На род не 
скуп шти не, Храм Све тог Са ве и ви ше му зе ја. То ком ма-
ни фе ста ци је уче сни ци су се игра ли и учи ли и уз ин тер-
ак тив ни про грам „Бе о град кроз ве ко ве“ на Ка ле мег да ну, 
као и уз ра ди о ни це на род них ига ра, ка ли гра фи је, драм ске, 
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ли ков не, обра зов не и ра ди о ни це при ме ње не умет но сти, 
ин спи ри са не тра ди ци јом и кул тур ном ба шти ном Ср би је.

Тре ћи су срет на „Све срп ском деч јем са бо ру“, као и 
сва дру га пла ни ра на оку пља ња де це 2020. го ди не по ре-
ме ти ло је из би ја ње пан де ми је ви ру са ко ро на. На ред не 
го ди не, из истог раз ло га, ура ђе на је спе ци јал на ТВ и он-
лајн еми си ја уз уче шће де це из де сет зе ма ља (укљу чу ју-
ћи и САД, Аустра ли ју, Ка на ду и зе мље Евро пе). Еми си ја 
је при ка за на на ка на лу РТС свет, а на ви те шко пу то ва ње 
кроз сред њо ве ков ну исто ри ју Ср би је, у уло зи на ра то ра, 
де цу је во дио мр Мар ко Алек сић, ар хе о лог. Од 15. до 22. 
ма ја би ле су ор га ни зо ва не и ра ди о ни це на род них ига ра, 
ка ли гра фи је, при ме ње не, пле сне и ли ков не ра ди о ни це, 
док је еми си ја при ка за на 24. ма ја. Де ца из ди ја спо ре и 
ре ги о на уче ство ва ла су и у он лајн ли те рар ној ра ди о ни-
ци Сло бо да на Ста ни ши ћа и драм ској ра ди о ни ци Ти ја не 
Ке сић Ста мен ко вић. 

У 2022. го ди ни „Све срп ски деч ји са бор“ вра тио се 
баш она кав ка кав је ини ци јал но и за ми шљен, уз не за о-
би ла зно дру же ње де це из ре ги о на и ди ја спо ре, ко ја су 
бо ра ви ла по но во у до мо ви ма уче ни ка ОШ „Ста ри на Но-
вак“. На ма ни фе ста ци ји су уче ство ва ла де ца из че ти ри 
зе мље ре ги о на и ди ја спо ре (чла но ви Не мач ко-срп ског 
дру штва из Франк фур та на Мај ни, уче ни ци Те о рет ске 
гим на зи је „До си теј Об ра до вић“ из Те ми шва ра, чла но-
ви Ву ко вар ског пе вач ког дру штва „Ја вор чи ћи“ и АКУД 
„Ко ло – Ћи ри лан ди ја“ из Ко пра).

Уче сни ци ма ни фе ста ци је на сту па ли су на све ча ном 
кон цер ту у ДКЦБ-у 27. ма ја. Но ва ге не ра ци ја де це из ди ја-
спо ре има ла је при ли ку да упо зна Бе о град и по се ти Па ла ту 
Ср би ја, Дом На род не скуп шти не, Храм Све тог Са ве и Му зеј 
Ни ко ле Те сле. По др шку ма ни фе ста ци ји да ла је и Ту ри стич-
ка ор га ни за ци ја Бе о гра да, ко ја је при пре ми ла по кло не.

НЕ МА ФР КЕ У ДО БА ПАН ДЕ МИ ЈЕ

Из би ја ње пан де ми је ви ру са ко ро на ути ца ло је на рад 
ДКЦБ-а на ро чи то у пр вој по ло ви ни 2020. го ди не. Нај ви-
ше због то га што се од осни ва ња рад ове уста но ве до та да 
увек за сни вао на ди рект ном кон так ту де це, дру же њу, уче-
њу и сти ца њу но вих зна ња у ате ље и ма, ра ди о ни ца ма и на 
дру гим про гра ми ма у Та ков ској 8. У про ле ће 2020. за по-
сле ни ма у ДКЦБ-у би ло је ја сно да ће, на жа лост, при вре-
ме но мо ра ти да за у ста ве ре дов не ак тив но сти са де цом, 
али и да, исто вре ме но, што пре мо ра ју да сми сле кре а тив-
не за ни ма ци је за нај мла ђе ко је не зах те ва ју ди рек тан кон-
такт, а ко ји је у том мо мен ту спре ча вао ви рус ко ро на. Да 
до брих иде ја ни ка да не мањ ка ме ђу за по сле ни ма у овој ку-
ћи деч јег ства ра ла штва и дру же ња, убр зо је по ка зао умет-
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Нема фрке уз унуке Јана Белопавловић 3. разред

Нема фрке уз унуке Стефан Шљивић Александровац 10 година

нич ки кон курс „Не ма фр ке за уну ке“ ко ји је од не де ље до 
не де ље имао дру га чи ју те му. Али, оно основ но што се од 
де це и мла дих тра жи ло је да ства ра ла штвом по ка жу љу-
бав и по што ва ње пре ма ба ка ма и де ка ма са ко ји ма у том 
мо мен ту ни су мо гли да се дру же. Сви од три го ди не до 18 
го ди на (и из Ср би је и из ди ја спо ре) мо гли су ДКЦБ-у да 
по ша љу ли те рар не, ли ков не и ви део ра до ве, као и да от-
пе ва ју пе сме ко је су по ста вља не на ју тјуб ка на лу. Кон курс 
је био до ми шља та ак ци ја за по сле них у овој уста но ви ка ко 
би и у вре ме раз дво је но сти од уну ка ба ке и де ке осе ти ле 
њи хо ву љу бав, за гр ља је и па жњу. Нај бо љи ра до ви ко је је 
ода брао струч ни жи ри об ја вље ни су на сај ту ДКЦБ-а и то 
по сле кон кур са на ко ме је сва ке не де ље не ка да шњи Дом 
пи о ни ра да ри вао јед ног кре а тив ца му зич ким из да њи ма 
и књи га ма из сво је про дук ци је.

ДКЦБ је, на кон ове ак ци је, тог про ле ћа осми слио 
и ли ков ни иза зов „Цр те и бо је не ка ка жу сво је“. Же ља 
кре а ти ва ца у овој уста но ви би ла је да на ста ве да ак ти-
ви ра ју де цу и мла де из зе мље и ди ја спо ре ка ко би да не 
ко ји су пред њи ма ис пу ни ли ин спи ра тив ним и ства ра-
лач ким игра ма. Сва ке не де ље на ин тер нет плат фор ма ма 
ДКЦБ-а био је по је дан ли ков ни за да так са упут стви ма. 
Де ца су на овај кон курс сла ла фо то гра фи је сво јих ра до-
ва од ко јих су нај у спе шни ји по сле ње го вог за вр шет ка 
би ли из ло же ни у Га ле ри ји ДКЦБ-а. 

„Ни је ва жно да ли ће те на цр та ти пти цу, биљ ку, 
ћи лим, пор трет... Ва жно је ка ко цр та те, а не шта ће те 
на цр та ти. Успех ва ших цр те жа за ви си од спо соб но-
сти да оста ви те што ви ше раз ли чи тих тра го ва на па-
пи ру. Ужи вај те у игри ства ра ња и опро бај те се у но-
вим ве шти на ма и са зна њи ма!“, био је је дан од са ве та 
мр Ка та ри не Бу ла јић Па вло вић из Ате љеа за ли ков ну 
умет ност ДКЦБ-а.
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По што је у про ле ће 2020. и уочи ус кр шњих пра зни-
ка на сна зи још би ло ван ред но ста ње, ти пра зни ци су обе-
ле жа ва ни уз огра ни чен дру штве ни кон такт. Да би де ца то 
што ма ње осе ти ла, ДКЦБ је у су срет овом хри шћан ском 
пра зни ку осми слио на чин ка ко да под стак не ма ли ша не 
и омла ди ну из Ср би је и ди ја спо ре да ма штом и кре а тив-
но шћу об ра ду ју ба ке и де ке, али и род би ну и при ја те ље 
са ко ји ма не ће мо ћи да про ве ду Вас крс.

Сви из ме ђу три го ди не и 18 го ди на, до би ли су за да-
так да осли ка ју ус кр шње ја је, ко је би по том по кло ни ли 
ка да се за вр ши ван ред но ста ње. Пре то га, фо то гра фи ју 
осли ка ног ја је та они су сла ли на адре су ДКЦБ-а, а исто-
вре ме но је на ја вље на и из ло жба при сти глих фо то гра фи ја 
„Мо ја чу вар ку ћа“ у Га ле ри ји ДКЦБ-а. Ауто ри нај бо љих 
ра до ва по оце ни жи ри ја, на гра ђе ни су књи га ма и дис ко-
ви ма из про дук ци је ДКЦБ-а.

Да пан де миј ске 2020. и 2021. го ди на ни су би ле пре-
пре ка за до ми шља те струч ња ке у ра ду са де цом, ка да је 
реч о до брим иде ја ма за ства ра лач ко ан га жо ва ње нај мла-

ђих, по твр ђу је и ли те рар ни и ли ков ни кон курс „До мо-
ви на се бра ни ле по том и зна њем“ ко ји је при ре ђен по во-
дом Да на при мир ја у Пр вом светском ра ту. Де ца мла ђег 
основ но школ ског уз ра ста су у окви ру овог кон кур са до-
би ла за да так да, ин спи ри са на ле по том до мо ви не, ис ка жу 
умет нич ке по тен ци ја ле уз по моћ ли те рар них, ли ков них 
и фо то граф ских ра до ва и да, ко ри сте ћи те на чи не из ра-
жа ва ња, пред ста ве сво је окру же ње и сво ју зе мљу. По сле 
кон кур са на сај ту ДКЦБ-а пред ста вље ни су нај бо љи, а 
на гра де су на кнад но уру че не.

,,ЗЛАТ НО СУН ЦЕ” 
ЗА ПО СВЕ ЋЕ НОСТ 
И ИНО ВА ТИ ВНОСТ У РА ДУ СА ДЕЦОМ

Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град 2018. уста но вио је 
го ди шњу на гра ду - пла ке ту ,,Злат но сун це“. Овим спе-
ци јал ним при зна њем ДКЦБ же ли да скре не па жњу јав-

Награда „Златно сунце” Јадранки Васић из Косовске Каменице Награда „Златно сунце” Мили Ђачић из Београда
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но сти на вред не и пре да не по је дин це ко ји се ба ве де цом, 
ра де и ства ра ју за њих, а ко ји се ис ти чу ен ту зи ја змом, по-
све ће но шћу, ино ва тив но шћу или ви со ким про фе си о нал-
ним ре зул та ти ма. Сва ке го ди не упу ћу је се јав ни по зив 
ре ле вант ним кул тур но-обра зов ним уста но ва ма и удру-
же њи ма да пред ло же по је дин ца за до де лу спе ци јал ног 
при зна ња – пла ке те ,,Злат но сун це“. Пра во да пред ла жу 
кан ди да та за ово го ди шње при зна ње има ју прет ход ни 
до бит ни ци, ди рек то ри шко ла, На став нич ко ве ће, Са вет 
ро ди те ља, Школ ски од бор, ак ти ви учи те ља и на став ни-
ка, уста но ве кул ту ре и ре ле вант на удру же ња ко ја се ба-
ве кул ту ром и обра зо ва њем де це.

Пр ви до бит ник, био је Не над Пан тић, на став ник 
раз ред не на ста ве у шко ли ОШ „Са ва Шу ма но вић“, ко-
ји је до био ово при зна ње за из у зет ну кре а тив ност, про-
фе си о нал ну по све ће ност и при ме ну но вих тех но ло ги ја 
у ра ду са де цом. До бит ник ове на гра де за 2019. го ди ну 
би ла је Ма ја За гра ђа нин, про фе сор ка ма те ма ти ке у ОШ 
,,Ста ри на Но вак” због из у зет не по све ће но сти и зна чај-
ног до при но са раз во ју ме ђу на род них про је ка та за де цу. 
На ред не го ди не, 2020. го ди не, Ја дран ка Ва сић, ди рек тор-
ка ОШ „Де сан ка Мак си мо вић“ из Ко сов ске Ка ме ни це, 
по не ла је ово при зна ње и то за из у зе тан до при нос раз во-
ју деч је кре а тив но сти кроз школ ске и ван школ ске ак тив-
но сти у спе ци фич ним усло ви ма на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Го ди ну ка сни је, „Злат но сун це’’ до би ла је Ма ри ја Ба стић, 
пе да го шка са вет ни ца и про фе сор ка раз ред не на ста ве у 
ОШ „Јан ко Ве се ли но вић“ за из у зет ност, по све ће ност и 
кре а ти ван при ступ у обра зо ва њу де це. До би тик пла ке те 
за 2022. би ла је Ми ла Ђа чић, про фе сор ка му зич ке кул ту-
ре и ди пло ми ра ни ет но му зи ко лог и то за ино ва тив ност, 
кре а тив ност и по све ће ност у обра зо ва њу де це и не го ва-
њу та ле на та у обла сти му зи ке.

„ДАН ТРА ДИ ЦИ ЈЕ ”

У иза зов ној 2020. го ди ни стра ни це ДКЦБ-а ипак су 
на ста вља ле да се ис пу ња ва ју но вим ква ли тет ним са др-
жа ји ма. Баш те го ди не ус по ста вљен је Дан срп ског је-
дин ства, сло бо де и на ци о нал не за ста ве као но ви др жав-
ни пра зник у знак се ћа ња на про бој Со лун ског фрон та 
1918. Ра ди при год ног обе ле жа ва ња но во у ста но вље ног 
пра зни ка Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град 15. сеп тем бра 
2021. го ди не при дру жио се ини ци ја ти ви да бу ду осми-
шље ни од го ва ра ју ћи про грам ски са др жа ји и то у окви ру 
ма ни фе ста ци је „Дан тра ди ци је“, ко ја би се овим по во дом 
од ви ја ла сва ке го ди не. ДКЦБ је са Удру же њем ко ре о гра-
фа на ци о нал них ига ра Ср би је же лео да срп ске по ро ди це 
у ко ји ма ста са ва ју де ца и мла ди до би ју ма ни фе ста ци ју 
ко ја ће се од но си ти на за јед ни штво у очу ва њу срп ског 
кул тур ног на сле ђа.

Цен трал ни део пр вог из да ња ма ни фе ста ци је одр жан 
је у Бе о гра ду, уз све ча ну по вор ку уче сни ка об у че них у 
на род не но шње и му зич ко-сцен ски про грам у ко јем су 
уче ство ва ли глум ци, пе ва чи, деч ји хо ро ви и фол клор ни 
ан сам бли. Во ди те љи про гра ма би ли су Ле он ти на Ву ко-
ма но вић и Го ран Јок сић. Ма ни фе ста ци ју, чи ји су уред ни-
ци др Ива на Те о до ро вић Сто ја но вић, уред ник про гра ма 
у ДКЦБ-у и Дра ган Пан те лић, пред сед ник УО Удру же ња 
ко ре о гра фа на ци о нал них ига ра Ср би је, обе ле жи ли су и 
па ра де, му зич ко-сцен ски на сту пи, тра ди ци о нал не на-
род не игре и пе сме и кон цер ти сви ра ча ста рих ин стру-
ме на та и ор ке ста ра. Ови про гра ми при ре ђе ни су на цен-
трал ним ули ца ма гра до ва и се ла ши ром Ср би је, али и у 
ди ја спо ри и ра се ја њу. 

Глав ном до га ђа ју прет хо дио је на град ни кон курс 
на те му „Би рам Ср би ју“ на ме њен де ци Ср би је од пет 
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до 14 го ди на. Струч ни жи ри ода брао је нај у спе ли је 
ра до ве у обла сти по е зи је, про зе, ли ков них умет но сти, 
ви део-кли по ва и фо то гра фи је, ин спи ри са не срп ском 
ба шти ном и тра ди ци јом. У са рад њи са Ту ри стич ком 
ор га ни за ци јом Ср би је за по ро ди це нај у спе шни јих уче-
сни ка би ли су обез бе ђе ни ва у че ри за че тво ро днев но 
пу то ва ње по на шој зе мљи, а у парт нер ству са Ту ри-
стич ком ор га ни за ци јом Бе о гра да обез бе ђе не су и дру-
ге на гра де ко је су уру че не на ве ли кој би ни у окви ру 

цен трал ног про гра ма „Дан тра ди ци је“ у Кнез Ми ха-
и ло вој ули ци. 

Дру го из да ње „Да на тра ди ци је“ одр жа но је 2022, у 
са рад њи са Град ском оп шти ном Ста ри град. На цен трал-
ном до га ђа ју ма ни фе ста ци је уче ство ва ло је ви ше од хи-
ља ду де це и мла дих из це ле Ср би је. Они су у све ча ном де-
фи леу про ше та ли Кнез Ми ха и ло вом у на род ној но шњи 
и пред ста ви ли су се тра ди ци о нал ном на род ном игром и 
пе смом на кон цер ту одр жа ном на ве ли кој сце ни по ста-

Драган Марић, Ивана Теодоровић Стојановић, Далибор Стојановић, Драган Пантелић, Милош Бајић  
и деца на манифестацији „Дани традиције”
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вље ној на углу Кнез Ми ха и ло ве и Ра ји ће ве ули це. Осим 
деч јих хо ро ва, во кал них гру па и ан сам ба ла кул тур но-
умет нич ких дру шта ва на сту пи ли су и до ма ћи из во ђа чи 
за де цу. У то ку про гра ма уру че не су на гра де нај у спе шни-
јим уче сни ци ма на град ног кон кур са „Ср би ја, До жи ви!“. 
Ор га ни за то ри ма ни фе ста ци је при пре ми ли су и из ло жбу 
деч јих ли ков них ра до ва пред шко ла ца из ПУ „Деч ји да-
ни“ у Град ској оп шти ни Ста ри град.

НО ВИ КО РАК СА „ИС КО РА КОМ”

Коц ки ца у све бо га ти јем мо за и ку ДКЦБ-а од 2021. 
је и Фе сти вал мла дих ко ре о гра фа сред њо школ ског уз-
ра ста „Ис ко рак“ ко ји је осно ван на ини ци ја ти ву ове ку-
ће, а уз по др шку Удру же ња ба лет ских умет ни ка Ср би је 
(УБУС). Иде ја во ди ља би ла је да се до при не се раз во ју ко-
ре о граф ског ства ра ла штва и аутор ства у обла сти умет-
нич ке игре код мла дих, а циљ је био да се охра бре мла ди 
пле сни кре а тив ци да бу ду сво ји при ства ра њу, сло бод ни, 
аутен тич ни, си гур ни у се бе и отво ре ни за но ва ис ку ства. 
Фе сти вал је отво рен за све сти ло ве умет нич ке игре, уз 
же љу да се уз уче шће на ње му не гу је ин ди ви ду ал ност, 
раз ли чи тост лич них пе ча та и сти ло ва. 

„Ис ко рак“ је пр ви пут ор га ни зо ван де цем бра 2021. 
го ди не ка да су се пред ста ви ли уче ни ци ба лет ских шко-
ла „Лу јо Да ви чо“ и из Но вог Са да, као и да ро ви ти по ла-
зни ци пле сних сту ди ја ин спи ри са ни да кре и ра ју ко ре-
о граф ске це ли не и да из ра зе иде је је зи ком умет нич ке 
игре и кре а тив ног по кре та. Те ма пр вог фе сти ва ла би-
ла је „Про ши ре на ствар ност“. По тен ци јал ним уче сни-
ци ма су, као ори јен тир, по ста вље на пи та ња – ,,Да ли је 
ди ги тал на ствар ност по ста ла до ми нант на у од но су на 

ства ран свет ко ји нас окру жу је?’’, ,,Ко ли ко на нас ути чу 
са др жа ји ко ји су нам до ступ ни у сај бер све ту?’’ и ,,Где је 
на ше ствар но ЈА и ка ко га кре и ра мо у вир ту ел ном све-
ту?’’. Би ло је до зво ље но да мла ди на ве де ну те му ин тер-
пре ти ра ју и не за ви сно од по ста вље них пи та ња, она ко 
ка ко је лич но до жи вља ва ју.

Струч ни жи ри чи ни ли су ба лет ски умет ни ци и ко ре-
о гра фи, а Мла ди жи ри уче ни це Де се те бе о град ске гим на-
зи је. Струч ни је до де лио ди пло ме за нај ве ћи ко ре о граф-
ски ис ко рак, за нај о ри ги нал ни ју ко ре о граф ску иде ју, за 
нај бо љу сцен ску екс пре си ју и за нај бо ље умет нич ко-тех-
нич ко из во ђе ње, као и по хва ле за сцен ску екс пре си ју, за 
ори ги нал ност иде је и за ко ре о граф ски рад, док је Мла ди 
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жи ри до де лио при зна ња три ма нај бо љим ко ре о гра фи ја-
ма пре ма ње го вом ми шље њу. 

Сви уче сни ци пр вог „Ис ко ра ка“, ка ко је оце ње но, 
по ка за ли су ви сок ни во ко ре о граф ског уме ћа и умет нич-
ке из ра жај но сти, оправ да ва ју ћи у пот пу но сти оче ки ва ња 
ор га ни за то ра и на го ве шта ва ју ћи но ве за ни мљи ве умет-
нич ке до ме те у бу дућ но сти.

Но ви „Ис ко рак“, у де цем бру 2022. го ди не, одр жан 
је под сло га ном „Де ла пле шу“. Мла ди су би ли по зва ни 
да ин спи ра ци ју про на ђу у ода бра ним умет нич ким де-
ли ма и да при ја ве сво ја ко ре о граф ска ре ше ња као од го-
во ре на ода бра на де ла. 

ПО ВРА ТАК КВА ЛИ ТЕТ НИХ 
ЕМИ СИ ЈА ЗА ДЕ ЦУ 
СА „НО ВИМ СНО ВИ МА”

Ис ку ство ко је је го ди на ма сти ца но у са рад њи са ме-
ди ји ма ДКЦБ је уочи 70. го ди шњи це ис ко ри стио ство-
рив ши но ви кре а тив ни и по уч ни са др жај за нај мла ђе. 
Ова ре ле вант на ин сти ту ци ја кул ту ре за де цу до би ла је 
по зив у сеп тем бру 2021. го ди не да за јед но са те ле ви зиј-
ским ка на лом Ко ре ни, ко ји не гу је кул ту ру и тра ди ци ју, 
осми сли и ре а ли зу је ме диј ски са др жај ко ји би афир ми-
сао ква ли тет не кул тур не про гра ме за де цу и мла де. Та-
ко је на ста ла еми си ја „Но ви сно ви“ ко ја се пре ми јер но 
еми ту је сва ке сед ми це на овој те ле ви зи ји, али и на ју тјуб 
ка на ли ма Ко ре на и Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град.

У еми си ји се пред ста вља ју ква ли тет ни кул тур но-
обра зов ни са др жа ји и про гра ми за нај мла ђе ко ји се одр-
жа ва ју не са мо у Бе о гра ду, већ и у дру гим ме сти ма и гра-

до ви ма. По ред еми си ја о Ба лет ском сту ди ју, Ате љеу за 
при ме ње ну умет ност, Драм ском сту ди ју, „Спор ти ћу“, Кре-
а тив ном за ба ви шту, Гра фич ком ди зај ну и Хо ру Деч јег кул-
тур ног цен тра Бе о град, до са да су сни ма не и еми си је о 
„Ра до сти Евро пе“, „Да ну тра ди ци је“, „Де ци ком по зи то-
ри ма“, Фе сти ва лу мла дих ко ре о гра фа, Фе сти ва лу деч јег 
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ви део кли па КИ ДИ КЕМ, ,,Пле сним су сре ти ма’’, али и о 
по себ ним про гра ми ма ко ји се одр жа ва ју у ДКЦБ-у, као 
што је био, на при мер, „Упо знај те Фин ску“, „Ка ква све чу-
да знам – по е зи ја за де цу’’, ,,Пче ле – ви ше од ме да’’, „Ка ко 
на ста је цр та ни филм’’, „Му зи ка за све’’, ,,На ђи сво ју фор-
му лу’’, „По здра ви не ког’’, „Ин клу зи ја ни је илу зи ја’’ и др. 

Ка ко је еми си ја „Но ви сно ви“ на ме ње на де ци, ро-
ди те љи ма и љу ди ма ко ји ра де са де цом и за де цу, у то ку 
осми шља ва ња сва ке епи зо де на сто ји се да све оне бу-
ду ин те ре сант не и при јем чи ве свим овим гру па ма. То 
се оства ру је уз не по сре дан раз го вор са де цом (уче сни-
ци ма еми си је), учи те љи ма, пе да го зи ма, вас пи та чи ма, 
умет нич ким пе да го зи ма и др. Еми си ју и ве о ма по уч не и 
ин те ре сант не раз го во ре, на све на ве де не те ме и са свим 
ге не ра ци ја ма са го вор ни ка, во ди др Ива на Те о до ро вић 
Сто ја но вић, уред ник про гра ма за од но се с јав но шћу и 
мар ке тинг ДКЦБ-а, ко ја је и аутор еми си је. Она је у „Но-
вим сно ви ма“ по ка за ла уме ће ко му ни ка ци је са де цом и 
мла ди ма, што еми си ји да је до дат ни ква ли тет. 

Осми шља ва њем и по кре та њем ове еми си је ДКЦБ 
је на чи нио ве ли ки ко рак на пред у ожи вља ва њу ква ли-
тет них ТВ про гра ма за де цу, ко ји су у дру гој по ло ви ни 
про шлог ве ка би ли уоби ча је ни. 

ДРА ГОМ ЧИ КА МИ ЊИ У ЧАСТ...

Јед на од по след њих ма ни фе ста ци ја ко ја је осми шље-
на и по кре ну та у ДКЦБ-у је сте и Фе сти вал „Ми ња Су-
бо та“ у част овом чу ве ном умет ни ку и ства ра о цу ко ји 
је го ди на ма ра дио са де цом и за де цу. Пр во из да ње фе-
сти ва ла ко ји је на ме њен де ци во кал ним со ли сти ма, одр-
жан је 8. но вем бра 2022. у Деч јем кул тур ном цен тру Бе-

о град у са рад њи са Фон да ци јом „Ми ња Су бо та“ и то на 
дан ње го вог ро ђе ња. На кон курс за уче шће на фе сти ва лу 
при ја ви ло се ви ше од сто де це из Ср би је и ди ја спо ре, уз-
ра ста од пет до 14 го ди на, од ко јих је се дам на ест осво ји-
ло сто по е на при ли ком жи ри ра ња струч не, се лек ци о не 
ко ми си је ко ја је оце њи ва ла тач но ин то ни ра ње ме ло ди-
је, из ра жај ност ин тер пре та ци је и ква ли тет гла са. Жи ри 
су чи ни ли Ле он ти на Ву ко ма но вић (уред ни ца фе сти ва-
ла), Сне жа на Де спо то вић (му зич ка уред ни ца фе сти ва-
ла), Мир ја на Ми ли чић Про кић (му зич ки пе да гог) и мр 
Не ве на Ива но вић (ди ри гент Хо ра ДКЦБ-а). 

„Фе сти вал је на стао ка ко би се са чу ва ло дра го це но 
му зич ко на сле ђе ко је је Ми ња Су бо та ство рио. Циљ фе-
сти ва ла је да са чу ва мо за о став шти ну овог ис так ну тог 
ауто ра за де цу, да под стак не мо де цу да пе ва ју пе сме ко је 
по се ду ју вас пит не и естет ске вред но сти, да не гу је мо пе-
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да го шки при ступ му зи ци ра њу, где де ца пе ва ју сло бод но 
и не фор си ра но и да се из бо ри мо са све ве ћим упли вом 
не а де кват ног му зич ког са др жа ја ко јим су на ши нај мла-
ђи окру же ни“, ука за ла је Ле он ти на Ву ко ма но вић.

На за вр шни ци фе сти ва ла по бед ни ци ма су уру че-
не пла ке те и ди пло ме, а пу бли ка је би ла у при ли ци и да 
чу је ин тер пре та ци је по зна тих пе са ма уз ко је су од ра ста-
ле ге не ра ци је. По ред по бед ни ка фе сти ва ла (из Хер цег 
Но вог, Ни ша, Но вог Са да, Ћу при је, Сме де ре ва, Шап ца, 
Ко це ље ве и Бе о гра да), у про гра му су уче ство ва ли и Хор 
Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град, хор „Ча ро ли ја’’, Ти ја-
на Дап че вић, Ива на Пе терс, Пре драг Ву ко вић Пе ђо ли-
но, То де Ни ко ле тић, Сло бо дан Ста ни шић и Ле он ти на 
Ву ко ма но вић.

Ми лан Ми ња Су бо та, ко ме је по све ћен нај мла ђи 
фе сти вал ко ји је из не дрио ДКЦБ, ро ђен је у Са ра је ву 8. 
но вем бра 1938. го ди не. Био је ду го го ди шњи са рад ник 
Деч јег кул тур ног цен тра Бе о град и пред сед ник Управ-
ног од бо ра ове ин сти ту ци је, а пре ми нуо је  17. сеп тем-
бра 2021. го ди не у Бе о гра ду.

Ге не ра ци је де це, не са мо у Ср би ји не го и у бив шој 
Ју го сла ви ји, пам те га као ауто ра и во ди те ља ве о ма по-
пу лар не те ле ви зиј ске се ри је „Му зич ки то бо ган“, ко ја је 
са огром ним успе хом еми то ва на два де сет го ди на уз не-
за бо рав не так то ве „Му зи ка је пут до сре ће...“. Ми ња Су-
бо та био је и осни вач и уред ник Му зич ког фе сти ва ла 
„Деч је бе о град ско про ле ће”, а осим то га, као ком по зи-
тор, во кал ни со ли ста и во ди тељ на сту пио је на мно гим 
ино стра ним тур не ја ма. Одр жао је број не до бро твор не 
про гра ме и био до бит ник мно гих зна чај них на гра да и 
при зна ња у обла сти кул ту ре и ства ра ла штва за де цу и 
мла де. У пе да го шким уџ бе ни ци ма за фа кул те те и ви ше 
шко ле, ње гов чу ве ни „То бо ган“, о ко ме не ка да шњи шко-

лар ци из СФРЈ и да нас при ча ју са ра до шћу, ис так нут је 
као при мер и обра зац за бав но-обра зов не еми си је за де цу.

Ви ше го ди шња са рад ња са Ми њом Су бо том у ДК-
ЦБ-у за у век ће оста ти упам ће на као пе ри од ве дри не, 
кре а тив ног ду ха, до брог рас по ло же ња и сјај них иде ја. 

„Дра ги Ми ња био је истин ски део на шег ко лек ти ва, 
во ђа, при ја тељ, са рад ник, са вет ник и за све нас по др шка 
у сва ком сми слу – про фе си о нал ном и при ват ном. Ви ше 
де це ни ја ак тив но је уче сто вао у осми шља ва њу и спро-
во ђе њу број них про гра ма и ма ни фе ста ци ја на ше ку ће и 
био је дан од на ших нај бо љих и нај ве дри јих ам ба са до ра. 
Про фе си о нал но и лич но ве зан за не ка да шњи Дом пи о-
ни ра, да на шњи Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град, од лич но 
је раз у мео ни јан се де ло ва ња на ше ин сти ту ци је и под сти-
цао нај бо ље код свих нас. Ње гов ауто ри тет и ис ку ство су 
би ли ап со лут на ре фе рен ца за мно ге дру штве не ак ци је и 
иде је ко је су по кре ну те и ре а ли зо ва не, ње го ва реч је би-
ла све ти ња, а ње го во дру штво и при ја тељ ство не про це-
њи ви. Наш дра ги чи ка Ми ња…“, са гла сни су сви у ДК-
ЦБ-у, на че лу са Дра га ном Ма ри ћем.

СЕ ДАМ ДЕ СЕТ ЛЕ ТА 
У СЛУ ЖБИ ДЕ ТЕ ТА

Се дам де це ни ја по сто ја ња и успе шног ра да са ге не-
ра ци ја ма де це Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град је про сла-
вио 5. ју на 2022. го ди не у Та шмај дан ском пар ку. Као и 
у прет ход них 70 го ди на и тог да на у цен тру па жње оку-
пље них би ли су они због ко јих је не ка да шњи Дом пи о-
ни ра, а да на шњи ДКЦБ и на стао – де ца. 

,,Ми растемо и даље! Велику захвалност дугујемо 
Горану Весићу, који је са места заменика градоначелни-
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ка Београда помогао да се комплетно реновира Велика 
сала, реконструише зграда нашег Центра, као и да ДКЦБ 
добије још један објекат за децу на Дедињу  у којем ћемо 
наставити да креирамо кул тур но-обра зов не про гра ме за 
де цу и мла де, до при но се ћи њи хо вом од ра ста њу и раз во-
ју у до бре, кре а тив не и обра зо ва не осо бе“, ис та као је мр 
Дра ган Ма рић, ди рек тор ДКЦБ-а.

Тог јун ског да на де ца и мла ди има ли су при ли ку да 
уче ству ју у ра зно вр сним кре а тив ним ра ди о ни ца ма и да 
се за ба ве уз сли ка ње, цр та ње стри по ва и ка ри ка ту ра, ва-
ја ње у гли ни, али и да уче ству ју у спорт ској и еко ло шкој 
ра ди о ни ци. По ред ра ди о ни ца ко је се ина че одр жа ва ју 
то ком школ ске го ди не у Деч јем кул тур ном цен тру Бе о-

град, за про сла ву 70. ро ђен да на при ре ђе на је и ху ма ни-
тар на ли ков на ра ди о ни ца Удру же ња са мо хра них ро ди те-
ља и по ро ди ца де це са ин ва ли ди те том „Пла ва шкољ ка“. 
Ор га ни зо ван је и ро ђен дан ски кон церт, на ко јем су се 
пред ста ви ли ма ли ства ра о ци Деч јег кул тур ног цен тра 
Бе о град – Хор ДКЦБ-а, Ба лет ски сту дио, Сту дио глу ме и 
Во кал на гру па „На ђи сво ју зве зду“, као и со ли сти му зич-
ког фе сти ва ла ФЕ ДЕ МУС. Про грам су во ди ли Ле он ти на 
Ву ко ма но вић и Го ран Јок сић, а му зич ко-сцен ски до жи-
вљај упот пу ни ли су при ја те љи и са рад ни ци ове град ске 
ин сти ту ци је кул ту ре за де цу – Пе ђо ли но, Сло бо дан Ста-
ни шић, Ива на Пе терс, Ти ја на Дап че вић, Зое Ки да, Ма ри 
Ма ри, Сер геј Ћет ко вић и хор „Ча ро ли ја“.

Драган Марић, Горан Весић и Миња Субота са децом
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Уме сто за кључ ка

Оби ча ји, по ли ти ка, по ја ве и кул тур на кли ма ме ња ју се 
ка ко вре ме про ти че. Про ме ни ла су се и на ша схва та ња о 
од но си ма у дру штву, иде а ли ма, вас пи та њу де це. У ме ђу вре-
ме ну и свет се про ме нио. Ни кад бли жи по бр зи ни про то ка 
ин фор ма ци ја, ни кад ве ћи по бро ју љу ди, да на шњи свет – 
свет је уса мље ни ка. Огро ман ен ту зи ја зам у го ди на ма по сле 
Дру гог свет ског ра та и ве ра у брат ство и је дин ство рас пр-
ши ли су се. Отво ри ле су се го ди не сум ње. У До му пи о ни ра 
не ма ви ше цр ве них ма ра ма, и ње го во име је, у скла ду са но-
вим до бом, про ме ње но. Али су ис хо ди шта иде ја и уве ре ња 
оста ли исти. Њих и да нас др жи на оку пу иста же ља – да се 
жи вот де це учи ни леп шим и сми сле ни јим, бо га ти јим, да се 
деч ји ви ди ци отво ре и да се чо ве ко ве мо гућ но сти са гле да ју 
као пер спек тив не. Упи ја ју ћи вред но сти ко је им се ну де, и 
да на шња де ца мо гу де ли ти исту сре ћу и ра дост због мо гућ-
но сти чо ве ка баш као и 1969. го ди не ка да су у Ве ли кој са-
ли би ла до ма ћи ни астро на у ти ма ко ји су сле те ли на ме сец. 
Уве ре ње да је чо век не по бе див ипак оп ста ја ва. Упр кос свим 
ра то ви ма, по ша сти ма и не да ћа ма кроз ко је је људ ски род у 
ме ђу вре ме ну про шао, од тог да ту ма до да нас, не бро је но је 
мно го из ван ред них до стиг ну ћа ко ја је људ ски ум ство рио. 
О њи ма се и да нас го во ри у овој уста но ви. Она су и да ље 
те мељ и су шти на ње ног по сто ја ња, она пред ста вља ју раз-
лог упор ног ра да са де цом ко ји се на ста вља.

Де ло ва ње До ма пи о ни ра – Деч јег кул тур ног цен тра Бе-
о град у вас пи та ва њу, обра зо ва њу и осми шља ва њу сло бод-
ног вре ме на де це и мла дих Ју го сла ви је и Ср би је, не мер љи во 
је. Вре ме про ве де но у дру штву нај за слу жни јих, нај вред ни-
јих и нај бо љих ства ра ла ца, на уч ни ка, умет ни ка и вас пи та ча 
оста је трај но у њи хо вом се ћа њу. Ова ку ћа пред ста вља ла је 
и да нас пред ста вља пра ву ко шни цу кре а тив них иде ја ко је 

се ре а ли зу ју за де цу, уз њи хо во све срд но уче шће. То је ме-
сто у ко ме се не пре ста но до би ја ју но ва са зна ња о жи во ту и 
све ту и ко ри сте див не мо гућ но сти ба вље ња нај леп шим те-
ко ви на ма кул ту ре, на у ке и умет но сти. Би ти по ла зник шко-
ла и уче сник про гра ма До ма пи о ни ра – Деч јег кул тур ног 
цен тра Бе о град би ла је и оста ла ве ли ка при ви ле ги ја хи ља-
де де це ко ја су у то ку 70 го ди на про шла кроз ње го ве ка пи је. 
Ови до ла сци не сум њи во су оста вља ли ду бок траг у из град-
њи њи хо вих лич но сти. И ор га ни зо ва ња сло бод ног вре ме-
на на до бро осми шље ним из ле ти ма, ре кре а тив ној на ста ви, 
ле то ва њи ма, зи мо ва њи ма, ви кен ди ма или зим ским по по-
дне ви ма, по мно го че му оста ла су не за бо рав на. На ро чи то се 
то ис по ља ва ло у вре ме ни ма у ко ји ма је до кре а тив не за ба ве 
би ло те же до ћи не го да нас. Али и са да, ка да су мно ги из бо-
ри пред де цом, ни шта ма ње ни је зна ча јан пра ви лан из бор 
ко ји се у овој ку ћи по сти же, а ко ји де ци, пред на ва лом са-
др жа ја ко ји се ну де, ни је увек до вољ но лак, а ни ис пра ван.

Упра во због све га то га Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град 
по след њих го ди на до био је ви со ка при зна ња и од лич ја. Као 
и 1971. го ди не, и 2015. при пао му је „Из ван ред ни Злат ни 
бе о чуг“ Кул тур но-про свет не за јед ни це Бе о гра да за трај ни 
до при нос кул ту ри гра да. За ду го го ди шњи до при нос у по-
ди за њу ни воа кул ту ре мла дих до бит ник је и Све то сав ске 
на гра де 2017. го ди не, ко је му је до де ли ло та да шње Ми ни-
стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. Ука зом 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је од фе бру а ра 2017. го ди не, 
Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град од ли ко ван је и Сре тењ ским 
ор де ном тре ћег сте пе на по во дом 65 го ди на ра да и за слу га 
за из у зе тан до при нос раз во ју ства ра ла штва де це и за де-
цу, а Кул тур но-про свет на за јед ни ца Ср би је 2017. Деч јем 
кул тур ном цен тру Бе о град до де ли ла је и Ву ко ву на гра ду. 
За из у зе тан до при нос раз во ју еко ло шке све сти код де це и 
мла дих, као и раз во ју по зо ри шне пу бли ке ДКЦБ је овен-
чан 2019. и при зна њем „Recycling star“.
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КО ЈЕ КО У ДЕЧЈЕМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ БЕОГРАД 

Проф. мр. Дра ган Ма рић – ди рек тор уста но ве 

СЕК ТОР ЗА ПРО ГРАМ СКЕ ПО СЛО ВЕ

Ле он ти на Ву ко ма но вић,  
по моћ ник ди рек то ра уста но ве кул ту ре (ру ко во ди лац 
Сек то ра за про грам ске по сло ве) 
Да ли бор Сто ја но вић,  
ко ор ди на тор ор га ни за ци је про гра ма 
др Ива на Те о до ро вић Сто ја но вић, уред ник про гра ма
Сне жа на Стан ко вић, уред ник про гра ма 
Ве сна Кр ња ић Ми тро вић, уред ник про гра ма 
Ива на Та бо ри Об ра до вић, уред ник про гра ма
Ли ди ја Се ни чар, уред ник ли ков них про гра ма 
Еле на Ко ва че вић, про ду цент у умет но сти и ме ди ји ма 
Го ран Јок сић, про ду цент у умет но сти и ме ди ји ма 
Сте ван Не шко вић, про ду цент у умет но сти и ме ди ји ма 
Пре драг Не дељ ко вић, про ду цент у умет но сти и ме ди ји ма 
Ма ри ја Ми ла но вић Ла за рев ски, гра фич ки ди зај нер 
Ми ли на Ва сић, ор га ни за тор кул тур них ак тив но сти

СЕК ТОР ЗА ПРАВ НЕ И ФИ НАН СИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

Ми лош Ба јић, ру ко во ди лац прав них, ка дров ских  
и ад ми ни стра тив них по сло ва (ру ко во ди лац Сек то ра  
за прав не и фи нан сиј ске по сло ве)  
Ве ра Ми ћић Да ко вић, по слов ни се кре тар 
Ма ри на Мр да ко вић, ди пло ми ра ни прав ник  
за прав не, ка дров ске и ами ни стра тив не по сло ве 
Ана Ба јић, ди пло ми ра ни еко но ми ста  
за фи нан сиј ско-ра чу но вод стве не по сло ве 
Та тја на Ђор ђе вић,  
са мо стал ни фи нан сиј ско-ра чу но вод стве ни са рад ник
Све тла на Удов чић,  
са мо стал ни фи нан сиј ско-ра чу но вод стве ни са рад ник 
Ми ра Сте па но вић, спре ма чи ца

СТАЛ НИ СА РАД НИ ЦИ ДКЦБ-А

Умет нич ки сек тор

Дра га на Ста ни са вље вић, Ба лет ски сту дио
Елена Ковачевић, Балетски студио – Плесаоница
мр. Не ве на Ива но вић, Хор ДКЦБ
Мир ја на Ми ли чић Про кић, Му зич ка игра о ни ца
Сне жа на Де спо то вић,  
во кал на гру па „На ђи сво ју зве зду“
Ти ја на Ке сић Ста мен ко вић, Сту дио глу ме
Пол Ма реј и Ју ли ја Но гић,  
Ен гле ска по зо ри шна ра ди о ни ца
Алек сан дра Гр бо вић, Ате ље за при ме ње ну умет ност
мр Ка та ри на Бу ла јић Па вло вић, Ли ков ни ате ље 
Ми ле та Ми ло ра до вић,  
Ра ди о ни ца за стрип и ка ри ка ту ру 
Марија Милановић Лазаревски
Студио за анимирани филм 
Алек сан дар Ку ру зо вић, Ра ди о ни ца гра фи ке 
мр. ум. Мир ја на Фи ли по вић Ку ру зо вић, 
„СЛИ Ку так“
др ум. Не ве на По по вић,  
члан Умет нич ког са ве та и ко а у тор  
умет нич ко-обра зов них про гра ма за сред њо школ це 
Зо ран Ми ха и ло вић, са рад ник за гра фич ки ди зајн
Урош Су бо тић, „Спор тић“
Гор да на Ми ло је вић, графички дизајн
Ру жи ца Ћу ко вић, „Ме ђу на род ни клуб при ја тељ ства“
Де ја на Ра до ва но вић, Кре а тив но за ба ви ште

Сек тор за ин фор ма ци о не тех но ло ги је
Алек сан дар Ку ру зо вић,  
са рад ник за ин фор ма ци о не тех но ло ги је
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ДКЦБ ЈЕ...

Сло бо дан Ста ни шић, 
деч ји пи сац

ДКЦБ увек је био млад ду хом, 
па чак и сад. Има нас ко ји смо под 
ње гов кров пр ви пут кро чи ли мла ди, 
за тим као ро ди те љи и на кра ју по-
ста ли са рад ни ци не оста вља ју ћи ни-
ма ло мо гућ но сти да за ми сли мо свој 
жи вот и ства ра ла штво без ње га. Ов-
де сам из ла гао, био во ди тељ се ри ја ла 
про гра ма, пи сао сце на ри је за се ри је 
ко је је из Ве ли ке са ле пре но си ла те-
ле ви зи ја. Сви же ли мо да жи вот на ше 
де це бу де ис пу њен ра до шћу, а ДКЦБ 
је је дин стве но ме сто за то.

Ра до слав Гра ић, 
ком по зи тор и пе вач

Ра до се се ћам са рад ње са До-
мом пи о ни ра. Би ло је ле по, би ли 
смо мла ди ше зде се тих, пу ни ела-

на и ен ту зи ја зма. На по зив Дон ке 
Шпи чек, упу стио сам се у аван ту ру 
са ДКЦБ-ом. Би ла је пу на енер ги је и 
ен ту зи ја зма и ус пе ла је да оку пи од-
лич ну еки пу. На „Су сре ти ма че тврт-
ком“ оку пља ли су се број ни пе ва чи, 
ком по зи то ри, хор... Пра тио их је ан-
самбл Мир ка Шо у ца из Ра дио Бе о-
гра да. Та ко је са зре ва ла иде ја да град 
до би је деч ји фе сти вал ко ји је пр ви 
пут ор га ни зо ван по чет ком се дам де-
се тих. Та да сам ура дио и пе сму „Ву-
че, ву че, бу бо ле ња“.

Љу би во је Ршу мо вић, 
деч ји пи сац

Не знам да ли је ДКЦБ иза брао 
ме не или ја ње га за са рад њу. Био је 
то из бор по срод но сти. Ини ци ја тор 
мог до ла ска би ла је Дон ка Шпи чек 
ко ја је из ми сли ла „Су сре те че тврт-
ком“. Сво је пр ве озбиљ не ко ра ке у 
деч јој ли те ра ту ри на пра вио сам баш 
на тој ма ни фе ста ци ји. По чео сам да 
се по ја вљу јем и на сце ни, што је за 

ме не као јед ног „гор шта ка са Зла ти-
бо ра“ би ло ве ли ко ис ку ство. Не ке од 
мо јих нај по зна ти јих пе са ма на пи са-
не су за по тре бе тог про гра ма. 

 

Проф. мр Дра ган Ма рић, 
ди рек тор 

Ни ка да се не ће до го ди ти да пре-
ста не мо да ра сте мо јер ми жи ви мо 
пр ве сти хо ве из „Здра ви це“ Ду шка 
Ра до ви ћа ко ју је на пи сао као хим ну 
за „Ра дост Евро пе“. И ту се до ти чу 
на ша ро ђен дан ска тор та са 70 све ћи-
ца и на ша же ља за бу дућ ност. Јер, ти 
сти хо ви су наш план за сва вре ме на: 
„Све што ра сте хте ло би да ра сте. Не-
ка ра сте и тре ба да ра сте.“ А ми би-
смо и да ље са мо да ра сте мо. 
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УПРАВ НИ ОД БОР

Пред сед ник:
Пре драг Ву ко вић Пе ђо ли но, вас пи тач и но ви нар

Чла но ви:
мр. Мар ко Алек сић, ма ги стар ар хе о ло ги је

Са ња Ла зо вић, му зич ки пе да гог
Го ран Фо лић, адво кат

Ве сна Кр ња ић Ми тро вић, уред ник про гра ма

НАД ЗОР НИ ОД БОР
Пред сед ник:

Алек сан дар Де спо то вић, про фе сор филм ске и ТВ ка ме ре
Чла но ви:

Алек сан дра Стан ко вић, му зич ки пе да гог
Ве ра Ми ћић-Да ко вић, по слов ни се кре тар

ОД БОР МЕ ЂУ НА РОД НОГ СУ СРЕ ТА „РА ДОСТ ЕВРО ПЕ“
Дра ги ца Ни ко лић

Сло бо дан Ста ни шић
Игор Бо јо вић

проф. мр. Дра ган Ма рић

Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град јед на је од уста но ва кул ту ре  
чи ја је де лат ност у над ле жно сти Скуп шти не гра да Бе о гра да – Се кре та ри ја та за кул ту ру.  

Ње гов рад, одр жа ва ње и оства ри ва ње про гра ма фи нан си ра се из бу џе та гра да.
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Председник Управног одбора Предраг Вуковић Пеђолино  
и директор Дечјег културног центра Београд  
проф. мр. Драган Марић  
са децом на манифестацији „Дан традиције’’ 
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На ша се ћа ња на Дом, 
Га ју, Ја кљан, Та ру...
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Милан Јој кић – Миц ко

ОД РА СТА ЊЕ У ДО МУ ПИ О НИ РА 
ИЗ МЕ ЂУ 1952. И 1963. ГО ДИ НЕ

Ра до мир С. Га јић, управ ник Пи о нир ског гра да, 1950. 
го ди не обе ле жио је мој жи вот до да на да на шњег. Отац 
ми је умро те го ди не и при су ство дру га Га је је за у зе ло ту 
функ ци ју у мо ме жи во ту. Ме ни шест го ди на, Га ја ме ста-
вио у кри ло при ле кар ском пре гле ду кад је док тор ка ре-
кла: „Ово га на опе ра ци ју крај ни ка.“ Ис ко чио сам из ру-
ку за па ње ног Дру га Га је и отр чао у мој па ви љон, обу као 
све што сам до нео: три ма ји це, јед ну ко шу љу, три па ра 
га ћа и че ти ри па ра ча ра па, уско чио у сан да ле и отр чао до 
стра жа ра на ка пи ји и за мо лио га да зо ве мо ју ма му те-
ле фо ном.

Ма ма је сти гла за не ко ли ко са ти да ви ди шта се са 
мном де ша ва, а до тле ни ко ни је ус пео да ме про на ђе. Мај-
ка на ка пи ји, Га ја ус пла хи рен та ко ђе, а ја иза ђем из жбу-
ња. Сви ма је лак ну ло, Га ја је ре као: „Ма ша ли ли смо се“, 
мај ка се сми ри ла и ја сам остао до кра ја сме не.

По сле ди за ња ју тар ње за ста ве ис пред пи о нир ског 
збо ра Га ја ми ре че да је мо је за ду же ње сле де ћег да на да 
бу дем кон дук тер на Пи о нир ском во зу са ста ни це „Су-
тје ска“ у Пи о нир ском гра ду. Воз је сти зао ваљ да из Ми-
ри је ва са ста ни це „Ко смај“ и ишао је пре ма бе о град ској 
ста ни ци. Обу кли су ме у не ку ма лу јак ну, ста ви ли ко-
дук тер ску ка пу ко ја ми је па ла на уши јер је би ла пре-
ве ли ка, уко со пре ко ра ме на су ми ока чи ли кон дук тер-
ску тор би цу и да ли ми „зум бу“. Уз огром но уз бу ђе ње 
сти гао је воз у 7 ују тру, а от прав ник во за ме је по ди-
гао на пр ви сте пе ник пр вог ва го на, јер сам био су ви-
ше ма ли да се сам поп нем. У ва го ну са др ве ним клу-
па ма се де ле су се љан ке са об ра ми ца ма и кан та ма са 
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мле ком ко је је би ло на ме ње но Бе о гра ду. Мој за да так 
је био да во зне кар те из бу шим „зум бом“, али је „зум ба“ 
има ла та ко јак фе дер да су ми са ми пут ни ци по ма га ли 
да про би јем кар тон ске кар ти це. Сти гли смо до Бе о гра-
да, но ви се ља ци са пра зним кор па ма су ушли у воз па 
сам про це ду ре по но вио, сав по но сан и уве жбан и ис ко-
чио из во за кад смо сти гли до „Су тје ске“. На пе ро ну ме 
је че као Друг Га ја и за до бро оба вљен по сао ча стио мар-
ци па ном и по хва лио ме пред стро јем на ве чер њем спу-
шта њу за ста ве.

Дом пи о ни ра у Кнез Ми ха и ло вој 9 се отво рио 1952. 
го ди не (из над „На шег ста кла“) и Дру га Га ју су ту уна-
пре ди ли за управ ни ка До ма пи о ни ра. То је по ста ла мо-
ја дру га ку ћа. По сле шко ле ни сам ишао ку ћи не го у Дом 
пи о ни ра. Ту је би ло не ко ли ко про сто ри ја за раз не ак-
тив но сти, а ја сам се од мах скра сио у пр вој про сто ри ји 
до Га ји не кан це ла ри је где је би ла сек ци ја „руч ни рад“. 
До био сам пар че шпер пло че, узо рак сли ке ко ју сам ис-

ко пи рао пре ко ин ди го па пи ра и те сте ри цом сец као пре-
цр та ну сли ку, а да ни сам знао шта ће од то га да ис пад не. 
Би ло је то из три де ла и ка да сам са ста вио, об ја сни ли су 
ми да је то др жач за сак си ју за цве ће – по клон дру гу Ти-
ту за ро ђен дан 25. ма ја. Још ми ни је баш би ло ја сно ко 
је друг Ти то, али због ње го вог ро ђен да на сам од лу чио да 
улеп шам ту „сте ла жу“ и пре ма зао је тут ка лом да се сја-
ји (та да ни смо има ли лак). И он да су то не где од не ли и 
ја сам ду го био по но сан на сво ју ру ко тво ри ну. У сле де-
ћој про сто ри ји је би ла умет нич ка сек ци ја ко ју је во ди-
ла дру га ри ца Ша на и ту су се ства ра ле умет нич ке кре а-
ци је, што сли кар ске (Глу шац), што ва јар ске, а нај ви ше 
сам во лео да гле дам ка ко ку ју ба кар. Ту сам на у чио да 
ка да ста виш ба кар ну пло чу на ре шо да се угре је, ба кар 
се омек ша и лак ше се об ра ђу је а на зив за про цес је био 
„пре пу шта ње ба кра“.

Убр зо сам се по пео на ме за нин где смо има ли мрач-
ну ко мо ру и раз ви ја ли сли ке (Зо и ја), где је био уве ли-
ча ва ју ћи апа рат, жу то и цр ве но све тло, раз ви јач и фик-
сир, ра зни фо то па пи ри „Фор те“ (6x9 и 9x12мм) и та ко 
су нам те кли да ни и но ћи на ше мла до сти.

У глав ној ве ли кој про сто ри ји су се одр жа ва ла по се-
ла, игран ке и пу шта ли фил мо ви. Игра ли смо се „му зич-
ких сто ли ца“, ђу ска ли ро кен рол ко ји је та да био у по во ју, 
уз „гра мо фон на иглу“ ко ја се ме ња ла по сле сва ке пло че 
на 33 обр та ја. Во лео сам да пу штам фил мо ве на не ком 
ста ром ру ском про јек то ру на ко јем сам мо рао ру ком да 
шни рам филм ску тра ку, а „грај фер“ да гур нем пр стом 
да би про јек ци ја кре ну ла. Га си се све тло, поч не филм и 
– пук не тра ка. Па ли се све тло и док „пу бли ка“ гра ји, ја 
ле пим тра ку на по себ ној ле пи ли ци и филм се на ста вља. 
И та ко го ди на ма. Друг Га ја, дру га ри ца Га ра и дру га ри ца 
Ша на су би ли Бо гом да ни вас пи та чи, ко их је та да пре-
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по знао као иде ал не пе да го ге – сва ка му част! Ге не ра ци је 
де це из свих сло је ва дру штва су се ту спре ма ле за бу ду-
ћи жи вот, уче ћи све што се ни је мо гло на у чи ти у шко-
ли, а што ће их при пре ми ти за озби љан иза зов сред њих 
и ста ри јих го ди на.

Ле то ва ња и зи мо ва ња су би ли вр хун ски тре нинг 
дру же ња, са рад ње, рад не ди сци пли не, за јед нич ких 
оства ре ња и од го вор но сти, што нам је сви ма ко ри сти-
ло у на ред ном жи во ту. Бе чи ћи, До бро та, Пр чањ, Ба шке 
Во де, Урињ и Ја кљан су кру ни са ли на ша дру же ња, а зи-
мо ва ња на Та ри су бу ди ла не за бо рав не успо ме не ко јих 
се и да нас се ћам.

По след њи пут сам ле то вао на Ја кља ну 1963. го ди-
не, да кле пу них 13 го ди на жи во та са Дру гом Га јом ко ме 
су из ад ми ни стра тив но-по ли тич ких раз ло га ус кра ти ли 
по зи ци ју управ ни ка но во на ста лог До ма пи о ни ра у Та-
ков ској 8 (у ко ји ја ни ка да ни сам кро чио), јер на вод но 
ни је имао ви шу струч ну спре му да се ква ли фи ку је, био 
је „са мо“ учи тељ.

Ко ја иро ни ја! Чо век ко ји је из вео 13 ге не ра ци ја мла-
дих љу ди и укле сао се у њи хов жи вот, на шта би му Ма-
ка рен ко за ви део, по ву као се и до смр ти ни је пре бо лео 
тај по раз и не ра зу ме ва ње истих оних ко ји су га на ту по-
зи ци ју по ста ви ли. О то ме смо при ча ли он и ја, он у пен-
зи ји, а ја већ од ра стао у јед ној од мо јих по се та из Ка на-
де, са мо не ко ли ко ме се ци пре не го што нас је на пу стио 
за у век. Иако сам за вр шио Му зич ку ака де ми ју и Ви шу 
шко лу за спољ ну тр го ви ну, од слу жио вој ску, зе мљу сам 
не план ски на пу стио ка да је у Мон тре а лу за тре бао ки но-
о па ра тер за свет ску из ло жбу у Ју го сло вен ском па ви љо-
ну и у Ка на ди остао. Оти снуо сам се у свет зна њем сте-
че ним у До му пи о ни ра уз дру га Га ју.

Нек му је ла ка зе мља – хва ла му.

Де ца Га ји ног До ма пи о ни ра се и да ље дру же, као да 
нам је пу пак ве зан за те нај леп ше да не де тињ ства. При-
ча је без кра ја, а мно ге де та ље ће не ко дру ги да опи ше у 
сво јим се ћа њи ма јед но га да на.

Вла ди мир Јеф то вић – Се ле нит 

КА КО САМ УПО ЗНАО ГА ЈУ

Ја сам упо знао Га ју 28. ју на 1959. го ди не у 9.30 
на же ле знич кој ста ни ци на по ла ску за Ја кљан. Имао 
сам 12 го ди на. Пу то ва ло се во зом до Са ра је ва, па он-
да Ћи ром до Ду бров ни ка. Од Ду бров ни ка до Ши па-
на бро дом „Стон“, од Ши па на до Ја кља на мо тор ним 
чам ци ма. По сле два да на пу та на Ја кљан смо сти гли 
уве че. Сле де ћег ју тра осно ван је од ред „Са ва Ко ва че-
вић“ и по че ло је осва ја ње остр ва без стру је. За лив је 
уокви рен вр хо ви ма ко је ће мо три јум фал но осва ја ти 
и да ва ти им име на. 

То је за све нас био не ки но ви свет, са са вим раз ли-
чит од оног код ку ће. То је би ла не ка кра ље ви на из бај ке 
у ко јој је Га ја био не кру ни сан, али оп ште при знат су ве-
рен. Шта све ни смо та мо на у чи ли: да пи ше мо днев ник, 
да ло ви мо и пе че мо ри бу, да се пе ње мо по сте њу и кри-
вим бо ро ви ма, да игра мо уз Фет са До ми на, Ел ви са При-
сли ја, Пе та Бу на, мла дог Кли фа Ри чар да, да ре ци ту је мо 
ре во лу ци о нар ну и љу бав ну по е зи ју уз све ће и ба кље, да 
ве ру је мо у се бе, да ми мо же мо мно го: са ми смо чам цем 
до но си ли хлеб из обли жње ка сар не на Ши па ну, па чак 
до Ду бров ни ка да на пи ја ци ку пи мо по вр ће, во ће и ме-
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со. Пра ви ли смо зид не но ви не, бо ри ли се за име гру пе, 
да не бу де мо са мо жи ви у ти му у не кој ак ци ји, да чу ва мо 
за ста ву це ле пар ти зан ске но ћи, да ло жи мо ло гор ске ва-
тре, игра мо Шек спи ра, игра мо шах и сто ни те нис, да се 
удва ра мо сво јој ге не ра ци ји, да спре ма ју ћи тач ке за по-
се ла, раз мах не мо ма шту и да на кар не ва ли ма пред ста-
вља мо ин ди јан це, ка у бо је, црн це, бе ду и не и раз не ју на-
ке из стри по ва.

Та не ка пи о нир ска ре пу бли ка је по ред Ја кља на зи-
ми жи ве ла не ко ли ко го ди на у Ми тров цу на Та ри, а пре-
ко це ле го ди не у До му пи о ни ра Бе о град у са мом цен-
тру на шег Бе о гра да. У тој ре пу бли ци, по се бан грех је 
би ла кра ђа. Се ћам се да је Га ја око сва ке кра ђе имао та-
кав ри ту ал, ко ји је до те ме ре обес хра бри вао по се за ње 
за ту ђим, да смо ми ла ко на у чи ли да бу де мо по ште ни. 
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Афе ра „Смо кве“ и афе ра „Ја бу ке“ оста ле су ду бо ко уре за-
не у мо је пам ће ње. Га ја је био не при ко сно ве на лич ност 
ко ју смо сви по што ва ли. У ства ри, ми смо га се пла ши-
ли. Пла ши ли смо се ње го вог је зи ка, да нас не из бла ми-
ра пред це лим збо ром, да нас не осра мо ти. И сад чу јем 
ехо ње го вих ре чи „Ло пу же јед не“ кад су не ста ле ја бу ке 
из ма га ци на ста ре згра де.

Али ми смо га зна ли и кад се ра ду је и кад је по но-
сан на све нас. Хте ли смо да бу де за до во љан на ма, хте ли 
смо да се ис так не мо, да у не че му бу де мо глав ни, а има-
ли смо то ли ко при ли ка. Он нас је то ли ко до бро по зна-
вао, сва ког по је ди нач но. Кад упи љи ње го ве не бо пла ве 
очи у те бе и клим не гла вом: „Аја сад, го во ри!“, би ло је 
не мо гу ће сла га ти га.

Ако је вас пи та ва ње упи ја ње, ње гов ути цај на на ше 
фор ми ра ње од 12. до 15. го ди не био је пре су дан. 

Де јан Си мја но вић – (за Ја кљан це Сај мон)

ЦР ТИ ЦЕ СЕ ЋА ЊА НА ДОМ ПИ О НИ РА

Се ћам се дру га Га је са Ја кља на из 1968. ка да смо Јак-
ша Шће кић и ја во ди ли ра дио-ста ни цу. Ја сам био му-
зич ки уред ник за то што ми је бу ра зер био чу ве ни поп 
му зи чар. Код Га је је све би ло ло гич но. И та ко ја пу штам 
му зи ку, бу ђе ње у 16 ча со ва са Стон си ма – „She is li ke 
a ra in bow“. Тра ке сам пред пут пре сни мио у Бе о гра ду. 
Друг Га ја се ни је ме шао иде о ло шки, али се се ћам да се 
бу нио друг Ђо ка. Јак ша пра ви ве сти и ја по гле дам отво-
ре ну књи гу на кре ве ту (ра дио ста ни ца је би ла у Га ји ној 

со би – ве руј рад нич кој кла си, али про ве ра вај). Пе да го-
шка по е ма Ма ка рен ка под ву че на све пла вом, цр ве ном 
и зе ле ном бо јом, чу до јед но.

Се ћам се и ски ја ња на Та ри 1967. кад смо „Ћи ром“ 
сти гли у Крем ну, снег до ко ле на, мрак као док тор Жи-
ва го кад је сти гао у Остан ки но. Шеф ста ни це хо ће да 
нас ис те ра на по ље на ме ћа ву и за кљу ча ста ни цу – ’оће 
ку ћи да иде чо век! Од мах је друг Га ја ре шио про блем, 
са на ма је био Дра ган Ра уш, отац му, на род ни хе рој, ко-
ман дант вој не обла сти у Кра гу јев цу, па по зо ве та ту... 
Кад је шеф ста ни це чуо ко се зо ве са ње го вог те ле фо на, 
уко чио се чо век од стра ха да га не стре ља ју на ли цу ме-
ста, па сти го ше за по ла са та вој ни „шту де бе ке ри“ или 
„до џо ви“, про ђо ше нео чи шће ним пу тем, по ла ме тра 
сне га, сти го смо у Ми тро вац, али се по раз бо ље ва смо 
сви од ре да под тим ци ра да ма на ми нус 20 сте пе ни. Та-
да се пу те ви ни су чи сти ли не го се че ка ло да се ото пи 
снег, као у Дан ској.

А на игран ка ма уве че био је хит „Stran gers in the 
night“. Играо се и сти ска вац, на рав но под Га ји ном кон-
тро лом да се не пре те ра...

Зна чи, све ин те ре сант но се де ша ва ло ван Бе о гра да, 
у До му је би ло до сад но, бар ме ни.

ВА ТЕР ПО ЛО 1966.

При ча је о ва тер по ло утак ми ци са Ши пан ци ма од-
и гра ној у ју лу (или је би ла мо жда дру га сме на) 1966. го-
ди не у Ши пан ској лу ци. Сти го смо на Ја кљан и ис по ла га-
смо пли вач ке ис пи те. Нас ко ји смо до би ли цр ве но-цр ну 



210

тра ку (пли вач ка ели та, до бро пли ва ње сва че ти ри сти-
ла, ро ње ње и ска ка ње у во ду са да ске на гла ву), ди фов-
ци Ибра и Ђо ка од мах ор га ни зо ва ше да уве жба ва мо тех-
ни ку ва тер по ла. По цео дан су нас да ви ли са до да ва њем, 
пу ца њем, ис пли ва ва њем. Га ја је све то пом но по сма трао 
и од јед ном са зна смо о че му се ра ди. Игра мо утак ми цу 
у Ши пан ској лу ци за не ки дан. И до ђе тај дан, кре ну смо 
сви, еки па, тре не ри и ско ро це ла сме на да на ви ја. Ми 
смо би ли сви око 14 и 15 го ди на и чак ни смо ни би ли 
та ко ло ши. Кад ско чи смо у ба зен ви де смо Ши пан це, све 
мом ци у два де се тим ко од бре га од ва ље ни и не што љу-
ти на нас, ужас је дан.

По че утак ми ца и за две че твр ти не нам да до ше 
шест ко ма да. Ја сам ско чио у во ду и играо тре ћу и че-
твр ту че твр ти ну и чу вао сам њи хо вог си дра ша (та ко се 
не кад игра ло), јед ног огром ног „глу пог“ ри ба ра ко ји 
је од мах по чео да ме би је под во дом ка ко стиг не. Кре-
нем и ја да му вра ћам, шта ћу, да спа са вам гла ву и он 
у том су ко бу за бо ра ви на го ло ве и оста де тих шест ко-
ма да. Ка та стро фа! Друг Га ја оча јан, по ки сао, не гле да 
нас уоп ште, ми на иви ци ту че са Ши пан ци ма. Га ја по-
слао пу бли ку на зад на Ја кљан, а ми се ту ма ло од мо ри-
смо па она ко очај ни („Хај де и ми да иде мо ку ћи“), кад 
нам при ђе је дан озби љан мо мак ко ји нам је био не што 
по знат и ко ји је гле дао це лу утак ми цу и по ма ло на ви-
јао за нас – би ло му ваљ да жао што нас би ју. Ис по ста-
ви се да је то био чу ве ни ре пре зен та ти вац за гре бач ке 
„Мла до сти“, ми слим да се звао По љак, ко ји је ту ле то-
вао са де вој ком. Ка же: „Де цо, за ка жи те ре ванш, ја ћу 
да играм са ва ма. Има да их до би је мо, пој ма не ма ју, 
до би ли су вас на сна гу и без о бра злук. Ја ћу да вас ма-
ло при пре мим на Ја кља ну и ни шта не бри ни те“. Га ја 
се отво ри, оза ри му се ли це и од мах уго во ри ре ванш 

за не де љу да на. Ствар но се и ми ту оку ра жи смо, а он, 
ре пре зен та ти вац, ствар но је до ла зио до нас не ко ли ко 
да на. И до ђе дан ре ван ша.

Сад Га ја ни је до вео пу бли ку, до ста му је би ло оне 
му ке и бру ке, сум њао је да ће по но во да нас оде ру. И по-
че утак ми ца. Чо век је играо сам, уз на шу ма лу по моћ, 
и ми их до би смо 2:1. Чу до јед но. Га ја ван се бе од сре ће. 
Љу би, гр ли чо ве ка, не ве ро ват но. Га ја не ће ку ћи, и од ве-
де нас – он ко ји је ствар но био си но ним скром но сти и 
твр дич лу ка – на ри бљу ве че ру у од ли чан, пра ви ре сто-
ран на ри ви у Ши пан ској лу ци.

То пам тим као мо ју пр ву пра ву дал ма тин ску ве че-
ру са цр ним ви ном у жи во ту. Ни кад га ни пре ни по сле 
ни сам ви део та ко срећ ног. Он је био СПИ РИ ТУС МО-
ВЕНС це ле те при че и мо ра ла би се на не ку го ди шњи цу 
по ста ви ти пло ча за веч ност. За слу жио је!
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Ср ђан Ка ра но вић – Ђи ђа

ОД ПО СЕ ЛА ДО ФИЛ МА

Пр во сам ишао на зи мо ва ње у Ми тро вац на Та ри. 
Ко ли ко се се ћам би ло је то 1958. кад су мо ји ро ди те љи, 
по сле те же са о бра ћај не не сре ће, не по мич но ле жа ли у 
бол ни ци и кад се ко лек тив у ко ме је мој отац ра дио се-
тио да би ме не је дин ца мо гли да по ша љу на зи мо ва ње са 
До мом пи о ни ра Бе о гра да и дру гом Га јом. С пра вом су 
ми сли ли да би ми при ја ле зим ске ра до сти и на ви ка ва ње 
на ко лек тив. По сле пр вих и не из бе жних, не кад бол них 
су сре та са ра зним об ли ци ма ди сци пли не, ће бо ва њи ма, 
ми ни ра њи ма кре ве та и слич ним де лат но сти ма, ја сам та-
мо ужи вао и по сле на ста вио да идем с До мом пи о ни ра 
на Та ру и Ја кљан до кле год сам имао на то пра во, од но-
сно док сам се мо гао на зи ва ти де те том или пи о ни ром. 
Са ро ди те љи ма ви ше ни кад ни сам же лео да идем на ле-
то ва ња или зи мо ва ња.

На ле то ва њу с До мом пи о ни ра на Ја кља ну сам се већ 
„оси лио“. Уче ство вао сам у смишљњу ске че ва из жи во та 
на шег ле то ва ли шта. Чак сам че сто у сво јој гру пи „глу-
мио“ дру га Га ју и ме ђу оста лом де цом до би јао за то ве-
ли ки апла уз. И по ред то га што су ти ске че ви би ли углав-
ном са ти рич ни, Га ја им се слат ко сме јао и чи нио да нас 
жи ри, на рав но са њим на че лу, че сто на гра ди пр вом на-
гра дом. Она се са сто ја ла од „по зи тив них по е на“ ко ји би 
би ли до де љи ва ни по бед нич кој гру пи. Она гру па ко ја би 
осво ји ла неј ве ћи збир тих „по зи тив них по е на“ у свим 
ди сци пли на ма (спорт ска так ми че ња, чи сто ћа, кул ту ра 
итд), до би ла би по ча сно име „Ти то ве гру пе“ и има ла је 
пра во на же љу ко ју је упра ва ле то ва ли шта мо ра ла да јој 

ис пу ни. Ту су на ста ја ли про бле ми. Кад би Га ја при ме-
тио да на ша гру па, на при мер, су ви ше че сто по бе ђу је 
на по се ли ма и да ће пре бр зо по ста ти „Ти то ва гру па“, он 
би нам до де љи вао и „не га тив не по е не“ због, на при мер, 
не у ред но на ме ште них кре ве та или па пи ри ћа у око ли ни 
ша то ра! То смо сма тра ли ве ли ком не прав дом, жа ли ли 
смо се, чак и пла ка ли. Же ља по бед ни ка је увек би ла јед-

но став на – из лет у Ду бров ник. На кра ју смо за и ста увек 
сви („по бед ни ци“ и „по ра же ни“) оти шли у Ду бров ник, 
али ве ро ват но кад је друг Га ја са оста лим вас пи та чи ма 
то мо гао да ор га ни зу је и са мо јед ном у сме ни.

Пред сле де ћи пут на Ја кљан у До му пи о ни ра у Бе о-
гра ду се про чу ло да су пи ни ри Пи о нир ског гра да у За-
гре бу сни ми ли крат ки филм „Ку рир пе те че те“! Га ја је 
од мах од лу чио да и ми мо ра мо да сни ми мо филм! Од-

КА РА НО ВИЋ СР ЂАН, ре жи-

сер пр вог фил ма сни мље-

ног у филм ском клу бу До-

ма, (ПА ЖЊА, СНИ МА СЕ!) 

ка же: Не кад нам је при-

ли ком сни ма ња би ло по-

треб но да је де мо сла до-

лед, те ка дро ве смо „из 

тех нич ких раз ло га“ мо ра-

ли ви ше пу та да по на вља-

мо, али смо сво јим пр вим 

фил мом за до во љи ли јер... 

је не ста ло под сме ха на ли-

ци ма од ра слих...
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мах ме је од ре дио за ре ди те ља јер сам имао нај ви ше ис-
ку ства (?!). Сви смо се ра до ва ли, ни ком ни је па да ло на 
па мет да по сум ња у на ше спо соб но сти. Ми јед но став но 
ни смо зна ли ни шта, али смо би ли хра бри. Као и друг 
Га ја. Схва та ли смо це лу аван ту ру она ко ка ко је тре ба ло, 
као још јед ну но ву игру! И та ко смо кре ну ли.

Са сце на ри јем је ишло те шко. Ни ко из ли те рар не 
сек ци је ни је успе вао да га на пи ше. Он да сам ја сми слио 
при чи цу о де ци ко ја по ку ша ва ју да сни ме филм, али их 
увек игра од ву че на не ку дру гу стра ну. На кра ју кад за-
и ста поч ну да сни ма ју, наш филм се за вр ши. Та иде ја се 

до па ла дру гу Га ји и ње го вим са рад ни ци ма и са вет ни-
ци ма. Та ко је филм пу штен у про из вод њу. Ре ши ли смо 
да га сни ма мо у Бе о гра ду, Ду бров ни ку и на Ја кља ну. Из-
ве сни За вод за про дук тив ност ра да из Бе о гра да је при-
стао да нам по мог не. Они су би ли пра во ма ло пред у зе ће 
за сни ма ње на мен ских фил мо ва. До де ли ли су нам свог 
сни ма те ља и про фе си о нал ну ка ме ру ко дак 16мм. Он је 
сву да ишао са на ма, од но сно са ску по це ном ка ме ром 
ко ју с пра вом ни је ис пу штао из ру ке. Од лич но се укло-
пио ме ђу све нас и го во рио нам шта је мо гу ће, а шта ни-
је. На ро чи ту па жњу је обра ћао на оно га од нас ко је био 
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за ду жен да бу де сни ма тељ. Ни је му да вао ка ме ру у ру-
ке, али му је об ја шња вао шта сам ра ди и за што баш та-
ко. Ко ли ко се се ћам, у ре жи ју се ни је ме шао. Друг Га ја 
је био нај и де ал ни ји про ду цент с ко јим сам ика да ра дио. 
Ис пу ња вао ми је све ре ди тељ ске же ље и он да кад му се 
ни су до па да ле или ка да су на ру ша ва ле ње гов ауто ри тет. 
Ве ро вао је да је на фил му ре ди тељ увек у пра ву. Се ћам 
се да сам за ми слио да на два бро ди ћа ко ји се при бли жа-
ва ју Ја кља ну бу ду сви (бу квал но сви!) из ле то ва ли шта и 
да ве се ло ма шу. Га ја је на ба вио бро ди ће и са вас пи та чи-
ма ор га ни зо вао ева ку а ци ју све де це (ви ше од сто ти ну) 
пр во у чам це, а он да и на бро ди ће. Ја сам ин си сти рао да 
с њи ма по ђу он, вас пи та чи и ку ва ри це. Он се про ти вио, 
али је на кра ју при стао. На остр ву смо оста ли са мо сни-
ма тељ и ја. Друг Га ја је мо рао да по слу ша ре ди те ља, али 
ми то ка сни је ни кад ни је за бо ра вио. На то ме је увек под-
се ћао кад би смо се ка сни је сре та ли у Бе о гра ду и кад је 
он већ био пен зи о нер, а ја сам по чи њао свој филм ски, 
про фе си о нал ни жи вот.

Дру га спек та ку лар на сце на ко је се се ћам са сни ма-
ња тог фил ма (ко ји се звао „Па жња, сни ма се“) би ло је 
сни ма ње шпи це! Ја сам из ми слио да це ло куп на шпи ца 
бу де ис пи са на на же ле знич ким ва го ни ма ко ји ма „глум-
ци“ и де ца кре ћу на мо ре. И друг Га ја је то омо гу ћио. На 
јед ном од ва жни јих пе ро на Же ле знич ке ста ни це Бе о-
град био је по ста вљен воз где је на не ко ли ко ва го на на-
ша ли ков на сек ци ја ис пи са ла це ло куп ну шпи цу фил ма. 
Ка ме ра сни ма воз у по кре ту и ујед но це ло куп ни текст 
шпи це. Лу ди ло! Ни кад ка сни је у про фе си о нал ном фил-
му се ни сам усу дио да сми слим и ре а ли зу јем слич не за-
хва те као што су ови са во зом и бро ди ћи ма.

Кад смо у мон та жи по ре ђа ли све што смо сни ми ли 
схва ти ли смо да се увек нај бо ље не раз у ме шта се и за-

што де ша ва. Тај про блем смо ре ши ли та ко што сам јед-
ној де вој чи ци на пи сао про прат ни текст ко ји об ја шња ва 
све не ја сно ће. Та ко смо се спа сли и филм од пет на е стак 
ми ну та је до жи вео успе шну пре ми је ру у До му пи о ни ра 
у Бе о гра ду у ули ци Кне за Ми ха и ла.

До би ли смо по зив да уче ству је мо и на Пр вој ре ви-
ји фил мо ва ко је су сни ми ли пи о ни ри Ју го сла ви је у Пи-
о нир ском гра ду у За гре бу. До та да су пи о ни ри у на шој 
зе мљи сни ми ли пет фил мо ва. Друг Га ја је био убе ђен да 
ће мо осво ји ти пр ву на гра ду и по вео на пут у За греб ме-
не и глум це. На рав но, жи ри је био па ме тан и до де лио је 
рав но прав них пет на гра да „да се не ко од нас не би уобра-
зио“. У по чет ку смо би ли раз о ча ра ни, али и за до вољ ни 
што смо би ли у пр вих пет. По сле су нас зва ли у не ку ТВ 
еми си ју за де цу ко ја се сни ма ла у сту ди ју на сај му. Сре-
ћи ни кад кра ја!

Зо ран Ко чи ше вић – Зо

СЕ ЋА ЊА

Рад фо то-сек ци је је по чео у им про ви зо ва ној фо то-
ка би ни на пра вље ној од ле со ни та иза вра та со бе за тех-
нич ко обра зо ва ње. Опре мље на је би ла свим по треб ним 
за рад и одр жа ва ње кур се ва ко је је во дио не ко из фо то-
клу ба. Ту сам сте као и уса вр шио зна ња из фо то-ама те ри-
зма: сни ма ње, раз ви ја ње фил ма и из ра де фо то гра фи ја. 
Дом пи о ни ра је обез бе дио ве ли ки МАГНИФАX, апа рат 
за из ра ду фо то гра фи ја, та ко да смо пра ви ли ве ли ке фор-
ма те за из ло жбе.
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Ка сни је смо до би ли ве ћу фо то-ла бо ра то ри ју и та да 
сам ја по чео да во дим фо то-кур се ве. Јед не зи ме смо Миц-
ко и ја по не ли ла бо ра то ри ју на Ми тро вац и пра ви ли раз-
глед ни це јер су по штан ске би ле гро зне. Ро ди те љи су би-
ли оду ше вље ни што су до би ја ли раз глед ни це са сво јом 
де цом и фе но ме нал ним пеј за жи ма Ми тров ца. Филм ска 

сек ци ја је по че ла да ра ди ка да је Ср ђан Ка ра но вић до-
шао са иде јом да на пра ви 16мм филм „Па жња, сни ма се“. 

Се ћам се да је по сле рас пи сан кон курс за ори ги-
нал ни сце на рио на ко ме је по бе дио текст са на сло вом 
„За бо ра вље на ра дост“. Тај филм смо сни ми ли на 8мм 
ка ме ри и у це ло сти је ре а ли зо ван ан га жо ва њем чла но-
ва филм ске сек ци је До ма пи о ни ра. У вре ме Ал жир ског 
ра та за не за ви сност на ша др жа ва је по ма га ла уста ни ке 
из ме ђу оста лог и сла њем по мо ћи за из град њу шко ла. 
Не знам ка ко смо до шли до ве ли ког бро ја фо то гра фи ја о 
тој ак ци ји, али Ср ђан и ја смо сни ми ли до ку мен та рац о 
то ме. До да ли смо са мо не ко ли ко ка дро ва ужи во и сни-
мак ру ко ва ња цр не и бе ле ру ке за ко ји је ста ти рао Ср-
ђан и не ки ци га из Кнез Ми ха и ло ве. На Ве не ци јан ском 
фе сти ва лу за мла де ауто ре до би ли смо злат ну ме да љу.

Ште та што ни шта од тих фил мо ва ни је са чу ва но, бар 
ко ли ко ја знам.

Зо ран Гон да 

НА ЈА КЉА НУ 1959. И 1960.

Ја сам на Ја кља ну био 1959. и 1960. са 14 и 15 го ди-
на. Са ове уда ље но сти мо гу да ка жем да је то јед но од нај-
леп ших ис ку ста ва ко је сам имао на кра ју свог де тињ ства. 
На Ја кљан сам ишао са дру гом Бо жом Ву јо ше ви ћем са 
ко јим сам ра стао у Дрин чи ће вој ули ци. Ка ко смо до спе-
ли на ли сту за Ја кљан не мам пој ма с об зи ром на то да ни 
он ни ја ни смо од ла зи ли у Дом пи о ни ра. Зна ли смо где 
је, у Кнез Ми ха и ло вој, али чи ни ми се да ни кад ни смо 



215

кро чи ли та мо осим кад смо се упи си ва ли за ле то ва ње. 
Мо ра да је мој или ње гов отац имао не ку ве зу. 

У ле то ва ли шту До ма пи о ни ра Бе о гра да на Ја кља ну, 
у мо јој гру пи, а ве ро ват но и у свим дру гим гру па ма, ле-
то ва ла су де ца „оних го ре“ и де ца „оних до ле“. На мер но 
ко ри стим ове ре чи, јер је оно „ми го ре“ ко ри стио и Ти то. 
На рав но, он је те ре чи ко ри стио у сми слу ве ће од го вор-
но сти ко ју је хтео да на гла си за „оне го ре“, не у сми слу 
ома ло ва жа ва ња „оних до ле“. Но, да се вра тим Ја кља ну. 
Ствар но су ту би ла де ца нај ви ших та да шњих функ ци о-

не ра и ми чи ји су ро ди те љи би ли са свим обич ни љу ди, 
да не ка жем ни ко и ни шта да на шњим ме ри ли ма – слу-
жбе ни ци, рад ни ци. Не са мо да Га ја или дру ги вас пи та чи 
ни су пра ви ли раз ли ку, већ ни ми са ми ни смо, иако смо 
зна ли, ни смо на то обра ћа ли ни ка кву па жњу. Ни сам си-
гу ран да би са да то би ло та ко, ако би се та ква де ца уоп-
ште и на шла на истом ме сту.

У на шој гру пи би ли су Ср ђан Ка ра но вић и Бран ко 
Цве јић. Се ћам се да је Ка ра но вић већ та да на Ја кља-
ну ре жи рао Ха мле та. Не се ћам се ко је играо уло ге, 
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знам да сам ја био ста ти ста огр нут бе лим чар ша вом. 
На рав но, та да ни сам ни са њао да ће ка сни је Ка ра но-
вић по ста ти је дан од нај бо љих ју го сло вен ских филм-
ских ре ди те ља.

Бран ка Цве ји ћа се нај ви ше се ћам по ту чи из ме ђу 
нас дво ји це. Не знам ка ко је до шло до ње, да ли по сле 
не ке сва ђе или чи сто оп кла де ко је ја чи. Ја сам у то вре-
ме био ја ко мр шав, а он, ре ци мо, ма ло пу на чак. Пам тим 
да сам се до бро но сио са њим док он не ка ко ни је ус пео 
да лег не пре ко ме не. Ка ко ја ни сам мо гао да се из ву чем, 
он је про гла шен по бед ни ком.

Се ћам се ша ма ра ко ји је Миц ко до био од Га је, ја сам 
то гле дао. Ја ми слим да је то био је ди ни слу чај ка да је Га ја 
не ког од нас уда рио. Са да знам да је Га ја Миц ка сма трао 
као свог си на и да ни је то га, Га ја га си гур но не би оша ма-
рио, са мо би га ка знио на уоби ча јен на чин. 

Нас „ста ри је му шкар це“ Га ја је знао да по ве де са 
со бом на Ши пан, пр во су сед но на ста ње но остр во, на 
пи ја цу у на бав ку. Се ћам се ка ко се цењ као са се ља ци-
ма ко ји су про да ва ли ро бу, ја бу ке, кром пир, цењ као се 
и ви ше не го да је ку по вао за се бе. Пам тим да јед ном 
при ли ком се љак ни је хтео да про да по це ни ко ју му је 
Га ја по ну дио и ка ко је Га ја на ма ре као да то ва ри мо у 
тра ба ку лу. Се љак је ју рио за на ма, пре тио да ће да зо ве 
ми ли ци ју. На рав но, ми ли ци је ни је ни би ло и да је хтео 
ствар но да зо ве.

Се ћам се и ка ко нас је Га ја на кра ју сме не во дио на 
два, три да на у Ду бров ник. Сме стио нас је у не ки дом за 
уче ни ке ко ји је у то ку лет њег рас пу ста био пра зан. На-
ма ста ри ји ма (не знам за ма ле), по де лио је за џе па рац 
но вац ко ји је уште део од упла та на ших ро ди те ља, та ко 
да смо мо гли да тро ши мо у гра ду. На рав но, за сла до лед 
или со ко ве. Пи там се да ли би то, да по де ли уште ђе ни 

но вац, ико да нас ура дио. Би ла су та ква вре ме на. Због 
не ких слич них ства ри сам на по чет ку и на пи сао за Га ју 
да је био Па вле Кор ча гин тог вре ме на.

По вра так у Бе о град је био нај пре – „Ћи ром“ од Ду-
бров ни ка до Са ра је ва, а он да нор мал ним ко ло се ком до 
Бе о гра да. Се ћам се да је јед ном од та два пу та кад сам био 
на Ја кља ну, „Ћи ра“ ка снио пу них шест са ти, па је уме-
сто у 6 ују тро сти гао у Са ра је во тач но у под не, та ко да 
нам је воз за Бе о град по бе гао. Мо ра ли смо да че ка мо на 
ве чер њи. И опет, нас ста ри је, друг Га ја је пу стио у град. 
Та да сам пр ви пут био у Са ра је ву, али уме сто да раз гле-
да мо град, с об зи ром на то да је би ла вру ћи на, оти шли 
смо на ку па ње. Се ћам се да је на Ми љац ки би ла не ка-
ква бра на и да је ис пред ње во да би ла ма ло ду бља, ве ро-
ват но три до че ти ри ме та ра. Ја сам ско чио у во ду, во да 
је би ла хлад на, а на по љу ве ли ка вру ћи на. Пре се кло ме 
на гло и је два сам ис пли вао на по вр ши ну. Сре ћа да ни је 
би ло ту Га је, ве ро ват но би смо сви ми ко ји смо се ку па-
ли про шли као Миц ко. 

Го ран Чо бе љић

НЕ ЗА БО РАВ НИ УТИ СЦИ 
СА ЗИ МО ВА ЊА НА ТА РИ 
И ЛЕ ТО ВА ЊА НА ЈА КЉА НУ

Дом пи о ни ра Бе о гра да пам тим по успе шном ор га-
ни зо ва њу зи мо ва ња и ле то ва ња и по ње го вом чу ве ном 
ди рек то ру, дру гу Га ји. Он је био пра ви чо век на пра вом 
ме сту. Во лео је по сао ко ји је ра дио и оба вљао га је са стра-
шћу. Био је ве о ма успе шан у то ме да нас на у чи ди сци-
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пли ни, на ро чи то рад ној ди сци пли ни и од го вор но сти, 
ор га ни зо ва но сти, за јед ни штву, дру гар ству... Учио нас је 
да во ли мо отаџ би ну, на у чио да пе ва мо хим ну хор ски сло-
жно и сна жно, по што је и сам из вр сно пе вао, као и мно ге 
дру ге пе сме из ра зних кра је ва Ју го сла ви је. Био је исто-

вре ме но и строг и не-
жан. Знао је да ка же – 
„да уда рим хо ћу!“ и да 
то учи ни кад про це ни 
да је по треб но и ко ри-
сно, али и да нас по ми-
лу је и по кре не на раз-
не ак тив но сти ле пим 
ре чи ма.

Мој брат и ја смо 
упо зна ли Дом пи о ни-
ра за хва љу ју ћи на шој 
мај ци Ран ки Сте фа но-
вић-Чо бе љић. Она је 
пра вил но про це њи ва-

ла да де цу од ма ле на тре ба сла ти у за јед ни цу да се дру же 
са дру гом де цом из ра зних дру штве них сло је ва и из раз-
ли чи тих кра је ва зе мље и да се са ми сна ла зе у но вој сре-
ди ни. Са бра том Ср ђа ном, по зна ти јим као Чо бе ла (док 
су ме не за вли Чо бе ла мла ђи), спа дам ме ђу оне ко ји су 
нај че шће ишли на Та ру и Ја кљан у ор га ни за ци ји До ма 
пи о ни ра. Укуп но смо би ли де вет пу та.

Пр ви пут смо ишли на зи мо ва ње на Та ру 1960. го-
ди не, ка да је мој брат имао 11, а ја сам имао де вет го ди-
на. Оду ше вље ни оним што смо до жи ве ли и ка ко смо се 
про ве ли на том зи мо ва њу, ни смо окле ва ли да ани ми ра-
мо и убе ди мо на ше дру га ре из ком ши лу ка и из шко ле 
нам се при дру же. Од та да и сви они су ма ње-ви ше ре-

дов но про во ди ли зим ске и лет ње рас пу сте са на ма на 
Та ри и Ја кља ну.  

Опи са ћу је дан до га ђај ко ји се де сио на Ја кља ну 
1962. го ди не, ка да је мој брат Ср ђан био иза бран за на-
чел ни ка шта ба. У то ку оба ве зног по сле по днев ног од мо-
ра од два са та, ко ји смо зва ли ча со ви ма оча ја, ку ва ри це 
су по зва ле мог дру га (ка сни је и ку ма) Ца не та (Ста ни-
сла ва Ста ки ћа) и ме не да као де жур ни љу шти мо кром-
пи ре за ве че ру. Ми смо се при хва ти ли по сла и ура ди ли 
га ка ко смо зна ли и уме ли, без по себ них ин струк ци ја 
ку хињ ског осо бља. По сле из ве сног вре ме на по звао нас 
је друг Га ја у ку хи њу. Ја сам ушао у тај про стор пр ви, а 
друг Га ја, ко ји је се део на сто ли ци, упи тао нас је да ли 
смо до бро оба ви ли по сао са кром пи ром. Од го во ри ли 
смо по тврд но, а он је из не на да ско чио из сто ли це и из 
за ле та ми је опа лио ша мар чи ну, а он да је ско чио на 
Ца не та. Ви као је ка ко смо ољу шти ли кром пи ре та ко 
да смо 100 ки ло гра ма све ли на не ких 70. Ве ро ват но је 
пре те рао, но ја сам из ву као де бљи крај као пр ви на ре-
ду, а и за то што сам за бо ра вио на ње го ву чу ве ну ре че-
ни цу – „да уда рим хо ћу!“ У сва ком слу ча ју из не на дио 
ме је и бр зи ном и же сти ном. Но, ни је се на то ме за вр-
ши ло. Уве че нас је обо ји цу из вео пред строј, пред цео 
ко лек тив на че лу са на чел ни ком шта ба, мо јим бра том 
Чо бе лом, ко ји се тре сао од му ке и сра мо те ко јом сам 
из ло жио и ње га и се бе.

Све у све му, тај до га ђај је био ре ла тив но бр зо за бо ра-
вљен, а нас дво ји ца смо се тру ди ли да бу де мо при мер ни 
у окви ру на ших (не ма лих) мо гућ но сти. На у чи ли смо, 
та ко ђе, да дру га Га ју тре ба до о о бро слу ша ти.
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Зо ран Си мја но вић – Сим ке

ДОМ ПИ О НИ РА... 

Са ле то ва ња бих мо гао да на пи шем по ла ове мо но-
гра фи је, али ћу се за др жа ти на две ства ри. Јед на је ка ко 
сам сам се би спа сао жи вот, а дру га ка ко смо се оку пи ли 
да на пра ви мо ко мад „Чар ли је ва тет ка“.

Ја сам од лич но пли вао и имао сам до зво лу од дру-
га Га је да мо гу сам да ло вим ри бу са пу шком. Обич но 
сам ло вио у две шпи ље ко је су би ле пу не шпа ро ва ле-
пе ве ли чи не и то би би ло то. Кад се не што уло ви, од не-
се се тет ки ца ма у ку хи њу да нам спре ме го збу. Ни шта 
сла ђе ни сам јео иако не во лим ри бу. У ства ри, је сам, 
сла ђе сам јео јед ну му ри ну ко ја се ухва ти ла на уди цу 
ко ју смо јој по ста ви ли. Тет ки це су је ис тран жи ра ле та-
ко да је до ста нас по је ло по пар че тог рет ког спе ци ја-
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ли те та. Та да смо чу ли да је Ја кљан још у ста ром Ри му 
слу жио за не го ва ње му ри на и да су их хра ни ли ро бо-
ви ма. Сад баш, да ли је то тач но не знам, али да је би-
ло мно го му ри на – би ло је.

Јед ном, ло ве ћи око тих шпи ља, кре нем ја ма ло ду-
бље и на ђем се јед но сто ти нак ме та ра од оба ле. Гле дам да 
ли ће да на и ђе не ка ве ћа ри ба. Пли вам по по вр ши ни са 
пе ра ји ма и ужи вам. Од јед ном осе тим ка ко ме хва та грч у 
јед ну но гу. Ја мр тав хла дан на ста вим да пли вам дру гом. 
Од јед ном, грч по чи ње да ми сте же и дру гу но гу. Сад је већ 
озбиљ но. Ни ког не ма око ме не, не мам ко ме да се по жа лим 
и уме сто да па ни чим, ме ни си не иде ја да лег нем на по вр-
ши ну мо ра ра ши рим ру ке и као за бо ра вим да имам но ге. 
Ода кле ми то, не знам, али функ ци о ни са ло је и ма ло по 
ма ло поч ну гр че ви да по пу шта ју и пот пу но по пу сте. Ја ла-
га но, са мо ру ка ма, до пли вам до оба ле... Ви ше ни кад ни сам 
ишао сам да ло вим ри бу, а на отво ре но по го то во! До био 
сам жу ти кар тон. Ка сни је сам чуо да су мно ги у слич ним 
си ту а ци ја ма па ни чи ли па чак се и да ви ли. Тај прин цип 
сам за др жао до да нас, па кад ме у то ку но ћи ухва ти грч, а 
ја за бо ра вим на но гу... И да зна те – ра ди си стем.

Уве че је дру штво пра ви ло раз не вр сте по се ла где се 
пе ва ло, сви ра ло, па чак и не што ком по но ва ло. У ства ри, 
на по сто је ће хи то ве до пи си ва не су не ке љу бав не пе сми-
це ко је су се од но си ле на дру штво око нас. Све је то би-
ло до ста за ни мљи во, али нај о збиљ ни ји про јек ти су би ли 
драм ска при ка за ња. Ср ђан Ка ра но вић је ре шио да пра ви 
„Чар ли је ву тет ку“, ко ме ди ју ко ју смо сви зна ли и би ло нам 
је за ни мљи во да се игра мо. Ре жи рао је, раз у ме се, Ср ђан, а 
игра ли су Бран ко Цве јић, Вла да Јев то вић и ко зна још ко. 
За пред ста ву је тре ба ла и му зи ка. Кла ви ра ни је би ло па је 
је ди на му зи ка мо гао да бу де Рат ко Жив ко вић Зу ба ко ји је 
имао ги та ру. Ја сам се при шљам чио да по мог нем, ако је то 

мо гу ће. Рат ко је знао акор де, али ни је знао ка ко да их рас-
по ре ди, па сам му ја на слух по га ђао и ме њао хар мо ни је. 
На кра ју сам пре у зео ги та ру, јер сам у ме ђу вре ме ну на у-
чио све по треб не акор де и та ко смо успе шно от пра ти ли 
пред ста ву. Ко би ре као да ће се, пет на е стак го ди на ка сни-
је, иста еки па Ср ђан, Цве ја и ја на ћи на про јек ту „Гр лом у 
ја го де“. Па ре ци те он да да не ма суд би не. Ха, ха.

На Та ри је би ло ле по, али ни је би ло жи ча ра, па је по-
сле не ког вре ме на би ло и до сад но. Ста вљај ски је, пе ша чи, 
штан флај ста зе, па се тек он да спу штај по 100 ме та ра и та ко 
из да на у дан уз му штра ње ди фо ва ца. Њи хов за да так је био 
и да нас из мо ре да би смо уве че што пре за спа ли. У ме ђу-
вре ме ну би смо се на гу та ли све жег ва зду ха, па би нам, кад 
се вра ти мо, крв на сли ка би ла не у по ре ди ва са нор мал ном... 
Схва ти ли смо да је бо ље да се ди мо у цен тру и дру жи мо се 
са де вој чи ца ма ко је су на по ште ди. Ха, ха. Друг Га ја је од-
мах про кљу вио ствар и за бра нио ди рек тор ки да нас оста-
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вља без пре ке по тре бе, а он да смо му за тре ба ли. Не што се 
за ку ва ло из ме ђу ње га и глав не ку ва ри це и она је од лу чи ла 
да оде. Где да оде сад, ко ће де ци да ку ва, а би ла је мај стор. 
Га ја нас оку пи и на ре ди да се на пра ви пе сма о тет ка Ни-
ни. На ба зи пе сме „Ћао ћао, Бам би на“ ми смо на пра ви ли:

Ћао, ћао тет ка Ни на
Још мај ске ру же (њен чу ве ни спе ци ја ли тет)
Па он да иди
Оста ви нас ти
Још штру длу с ма ком 
Ко ба си це са му са ком 
Ле пи њи це вру ће
Са кај ма ком....

Ту је би ло још стро фа ко јих се не се ћам, али кад је 
тет ка Ни на чу ла пе сму од мах је по че ла да пла че и оста-
ла. Га ја нас је са осме хом по гле дао и по сао је био за вр-
шен. И још не што што го во ри о Га ји ној Ма ка рен ков ској 
пси хо ло ги ји.

Иван Мр ђен

ЈЕД НО СА СВИМ ЛИЧ НО СЕ ЋА ЊЕ 
НА ЈА КЉАН

За Ја кљан сам пр ви пут чуо он да кад сам сту пио на 
тло овог ју жно дал ма тин ског остр ва из гру пе Ела фи ти, 
по вр ши не три, че ти ри ква драт на ки ло ме тра, ду гог 5,1 
ки ло ме тар, са оба лом ду гом 14,6 ки ло ме та ра и нај ви шим 
вр хом од 222 ме тра. На мер но из но сим ове су во пар не 

број ке, јер су оне је ди но што оста је не про ме ње но у раз-
ми шља њи ма о Ја кља ну и оних ко ји га во ле и оних ко ји не 
во ле ње го ву исто ри ју, и оних ко ји га са ња ју и оних ко ји 
би же ле ли да га по ти сну из 
сво јих се ћа ња...

Елем, кра јем школ ске 
1963/64. го ди не, као уче-
ник осмог раз ре да „до ње“ 
чу ка рич ке шко ле („Ђор ђе 
Кр стић“ у Рад нич кој ули-
ци, док је „гор ња“ би ла „Јо-
сиф Пан чић“ у По же шкој), 
по бе дио сам на так ми че њу 
„Шам пи о нат зна ња“, ко је је 
ор га ни зо вао са ве зни деч ји 
лист „Пи о нир Ке кец“. Као 
на гра ду сам до био ме да љу 
и нов ча ни из нос ко ји ни је мо гао да ми бу де ис пла ћен 
(„па ре ква ре де цу“, сма тра ло се та да), већ је од мах пре-
тво рен у јед но ме сеч ни бо ра вак у од ма ра ли шту бе о град-
ског До ма пи о ни ра „не где код Ду бров ни ка“. За то сам и 
на пи сао да сам за Ја кљан чуо оног ча са кад сам сту пио 
на ње го во тло.

Би ла је то јул ска сме на те 1964. го ди не (тад се, ако 
се не ва рам, на мо ре ишло по ме сец да на). Не се ћам се 
мно го љу ди и ли ко ва, знам да је у на шој со би глав ну реч 
во дио Пре драг Цо цић Цо ле из Ко смај ске, са ко јим сам 
се ка сни је дру жио и због фуд ба ла (он је играо за „Гра фи-
чар“, ја сам за „Ше ће ра нац“), а и због за јед нич ких дру-
га ра (Пе ре Но со ње из Хе миј ске шко ле, ко ји је ишао у 
раз ред са мо јим ку мом Бран ком Ар бу ти ном Ал бан цем).

Пам тим стр ми те рен за фуд бал са оштрим ка ме њем 
по ле ди ни, пам тим не ке мом ке ко ји су има ли при ви ле ги-
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ју да бо ра ве у ве ли ком „ча до ру“ и да кри шом пу ше ци га-
ре те „че стер филд“, пам тим рад на ста зи од до ка до но ве 
згра де, пам тим пр ву стро фу пе сме ко ју сам на пи сао за 
оно ве че кад смо је „све ча но отво ри ли“:

„Гле дам те ста зо
у овој ве че ри зве зда ној ли ци ма ве дрим
са свих стра на оку пље ној“.

Ни је баш не ка по е зи ја, али знам да се та пе сма то-
ли ко до па ла дру гу Га ји да ми је пред ло жио да оста нем 
још ме сец да на на Ја кља ну. У ав гу сту су на Ја кљан до шли 
чла но ви деч је драм ске гру пе Ра дио Бе о гра да под вођ-
ством чу ве ног Ба те Ми ла ди но ви ћа и омла дин ски хор 
у ко ме су пе ва ле Зо ри ца Ден чић и Зо ри ца Спа со је вић, 
мо је школ ске дру га ри це са Чу ка ри це. Сли ка са њи ма је 
је ди на ко ју имам са Ја кља на.

За ме не је та сме на би ла ве ли ко раз о ча ра ње, јер сам 
нај ве ћи део вре ме на мо рао да слу шам на до буд не бу ду-
ће глум це и опер ске пр ва ке ка ко су „пре ва ре ни“ и ка-
ко им ни ко ни је ре као да ће бо ра ви ти у тој „пу ста ри“. 
Јед но став но, они ни су има ли ни во ље, ни ти је ауто ри-
тет дру га Га је био до во љан да их на те ра да са ми осми сле 
и учи не ква ли тет ни јим свој бо ра вак на том пре див ном 
остр ву. Мо жда и због то га она јул ска сме на и ат мос фе-
ра су ми се из да на у дан то ком тог ав гу ста чи ни ли још 
бо љим не го што су би ли, а вре ме ном се по ди гли на пи-
је де стал не за бо ра ва.

Ис па ло је не ка ко да је то би ла мо ја је ди на „пра ва“ 
сме на на Ја кља ну. До го ди не ни сам имао мо гућ но сти да 
се по но во на ђем са дру га ри ма из про шлог ју ла па сам 
им у том сми слу и упу тио јед но пи смо, за же лев ши им 
леп од мор.

На мо је ве ли ко из не на ђе ње, не ко ли ко да на ка сни-
је на на шу чу ка рич ку адре су сти гло је пи смо, а по том и 
нов ча на упут ни ца на из нос од 26.700 он да шњих ди на ра. 
То ли ка је би ла це на јед но ме сеч ног бо рав ка, а у пи сму 
ми је об ја шње но да је друг Га ја мо је пи смо про чи тао на 
ве чер њем збо ру, а он да је не ко пред ло жио, по што иона-
ко на Ја кља ну ни су има ли где да по тро ше па ре, да са ку пе 
но вац и пла те ми ав гу стов ску сме ну те 1965. го ди не. Са 
тим па ра ма и во зном кар том кре нуо сам пут Ду бров ни-
ка, опет не ко ли ко да на по сле це ле гру пе. Слу чај је хтео 
да је у не де љу 15. ав гу ста у Са ра је ву го сто вао Пар ти зан, 
па сам си шао са во за и оти шао на „Ко ше во“ да гле дам 
ту утак ми цу. Док сам лу тао гра дом, пре сре ли су ме не-
ки са ра јев ски ман гу пи и по зва ли да „пре су дим“ њи хо ву 
„оп кла ду“, што је би ла кла сич на „ши би цар ска“ пре ва ра, 
па сам ја у на ред них пет ми ну та остао без ди на ра. Имао 
сам са мо кар ту за утак ми цу и кар ту за воз до Ду бов ни ка. 
Утак ми цу сам од гле дао („Пар ти зан“ је по бе дио са 3:1), 
а кад сам во зом сти гао до Ду бров ни ка ни сам имао за 
брод. Не ка ко сам се про швер цо вао до Ши па на, а он да 
ме је сун це огре ја ло кад сам угле дао ча мац са Ја кља на.

Дру гу Га ји сам ре као да су ме по кра ли у во зу, али из-
гле да да ни сам био до вољ но увер љив, па ми је он пред-
ло жио да свој бо ра вак од ра дим као по моћ ни рад ник у 
ку хи њи. Ко ли ко сам кром пи ра огу лио, ко ли ко сам су до-
ва опрао, ко ли ко сам др ва при ку пио... ваљ да је то би ла 
лек ци ја ко ја ме је за чи тав жи вот од ви кла од ола ког за-
ра ђи ва ња сва ке вр сте.

У тој сме ни ви ше ни је би ло оног ду ха и жи вот ног 
рит ма као кад су на оку пу дру га ри из До ма пи о ни ра, јер 
су та да то би ла де ца из при град ских основ них шко ла, од 
ко јих је ве ћи ни со ци јал но пла ћа ло бо ра вак. Ме ђу тим, 
тај пе ри од сам за пам тио по сна жној кли нач кој за љу бље-
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но сти у из ве сну Иза бе лу, сту дент ки њу из Фран цу ске, са 
ко јом сам при чао на не мач ком и са ко јом сам се ка сни је 
још не ко вре ме до пи си вао. 

Ја сми на Те о до си је вић-Ryan

ПО ЖАР

Го сти су на Ја кља ну би ли рет ки, па ка да су се му шка-
рац и две мла ђе же не ис кр ца ли у на шој ува ли, на рту тач-
но пре ко пу та ска ка о ни це (вар љи во је се ћа ње, је смо ли 
тај рав ни сце нич ни пла то окру жен др ве ћем зва ли код 
три, че ти ри бо ра или код пет бо ро ва), иза зва ли су не ма-
лу ра до зна лост. Јед ни су го во ри ли да су стран ци, дру ги 
се пи та ли сме ју ли да бу ду ту. Но убр зо смо их и за бо ра-
ви ли, па их се се ти ли кад су по сле пик ни ко ва ња и ку па-
ња, упа ли ли ча мац и кре ни ли пут Ши па на.

Тек не ко ли ко са ти ка сни је не ко је при ме тио да „та-
мо пре ко“ го ри. Пр во је то би ло не ко ли ко пла ми ча ка са 
сив ка стим ди мом на обо ду, а он да пра ва ва тра ко ја је од-
зва ња ла кроз гла сно пуц ке та ње др ве ћа и ко ја се по ав гу-
стов ској ја ри ши ри ла не ве ро ват ном бр зи ном на бо ро ве 
око пу та ка Пла вој шпи љи и опа сно при бли жа ва ла но-
вој згра ди од ма ра ли шта. На ши ста ри ји де ча ци, вас пи-
та чи и ло кал ни мом ци, ваљ да ва тро га сци, при сти гли са 
су сед ног остр ва, ни су јој мо гли ни шта, па је пред по ноћ 
при сти гла и вој ска.

Се ћам се да је Ја кљан био пот пу но ужа рен, цр вен 
где год је до се зао по глед. Се ћам се вар ни ца ко је су ку-
ља ле у не бо и као зифт цр ног пе пе ла ко ји је при сти зао 
с ве три ћем. Се ћам се до ви ки ва ња и стреп ње.

Се ћам се да смо то ју-
тро ми мла ђи до че ка ли у 
пли ћа ку пла же. Ре кли су 
нам, на и ме, да спа ку је мо 
ства ри, об у че мо ку па ће 
га ћи це и ма ји це, и са тор-
ба ма или рук са ци ма да се 
упу ти мо у во ду. Не се ћам 
се тач но ко ли ко смо та ко 
ста ја ли, док су вој ни ци и 
ста ри ји са се ца ли ста бла 
да би изо ло ва ли од ма ра-
ли те пра ве ћи пра зни ну 
из ме ђу нас и ва тре. И ка да је не по сред на опа сност про шла, 
остр во је ти ња ло још пар да на. За мно ге су то би ли да ни без 
сна. Се ћам се на шег управ ни ка Га је ка ко сав га рав, по гу рен 
од бри ге, али и олак ша ња, се ди на ка ме ну уз мо ре. Се ћам 
се да се тих ја кљан ских ле та ни сам ни ко га пла ши ла то ли ко 
ко ли ко ње га. И се ћам се да сам му ипак при шла, та ко са-
мом, и упи та ла: „Дру же Га јо, је сте ли се умо ри ли?“ Се ћам 
се да је по ди гао по глед и да су му очи би ле цр ве не и су зне.

Ан чи ца Мар ја но вић – Sha ne

КА КО САМ ЗА У ЗЕ ЛА ТРЕ ЋЕ МЕ СТО 
У СЛА ЛО МУ ЗА ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ НА ТА РИ 
1959. ИЛИ 1960.

Се ћам се да сам на Та ру ишла са мо две или три го-
ди не. Нај ви ше због то га што ни кад ни сам мно го во ле ла 
зи му. Е, та ко је је дан пут ор га ни зо ва но и жен ско так ми-
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че ње у сла ло му. При ја ви ла сам се, шта дру го? Би ла сам 
од лич на ски ја ши ца. Уме ла сам да се спу штам и без шта-
по ва. Уме ла сам да се пе њем уз пла ни ну са укр ште ним 
ски ја ма! Ни смо тад има ли ски лиф то ве. Уме ла сам да 
на пра вим од ски ја ле жаљ ку и да се на њој сун чам. Би ла 
сам ја ко по но сна на све те ве шти не.

И та ко сам се при ја ви ла и на так ми че ње у жен ском 
сла ло му. Ни сам ни сум ња ла да ћу да до би јем јед ну од ме-
да ља. И до би ла сам је – брон за ну! Тре ће ме сто!

Зар то ни је би ло су пер?
Ааа! Још да вам ка жем. Не се ћам се тач но ко су би-

ле две так ми чар ке на пр вом и дру гом ме сту. Знам са мо 
да нас је укуп но би ло три! Укуп но смо се нас три так ми-
чи ле. Ни ко дру ги!

Ра до ван Хиршл

ЛЕ ТО ВА ЊА И ЗИ МО ВА ЊА 
СА ДО МОМ ПИ О НИ РА

Пр ви пут сам ле то вао са До мом пи о ни ра у Ба шким 
Во да ма. Ту сам био стар јед но се дам, осам го ди на. По сле 
смо ишли у Урињ, па тек он да на Ја кљан.

На зи мо ва ња сам пр во ишао у Јар ме нов це, па тек 
он да на Та ру. Из Јар ме но ва ца се до бро се ћам кад смо 
ишли да гле да мо сви њу ко ја се ко ти. Ста ри ји су у Јар-
ме нов ци ма кре ну ли да хип но ти зу ју. Би ло је ски да ња и 
обла че ња под хип но зом као и тр ча ња и уда ра ња у зид. 
Зе за ње је тра ја ло док ни су у тр пе за ри ји, за по се ло, хип-
но ти са ли ку ва ри цу ко ја је би ла бо рац у пар ти за ни ма и 
ваљ да про шла кроз не ку од оних же шћих офан зи ва. Он-

да је Га ја за бра нио хип но ти са ње. Се ћам се ста ри јих, Ту-
ри на, Ти шма, Ње жић, Шур ка Рус ко ји је цви ко од Га је до 
лу ди ла. Се ћам се кад су Шур ки ве за ли пер тле од гој зе-
ри ца за но гу од сто ла за вре ме је ла. Он да је не ко ре као 
да сме ста мо ра да се ја ви Га ји та ко да се Шур ка за ле тео 
и про суо по по ду она ко кру пан. 

Се ћам се и да је на Ја кља ну би ла она ку ћи ца у ко јој 
је био ма га цин са хра ном. Оста ло ми је у се ћа њу да смо 
стал но би ли глад ни. Би ло је ре пе те, али не увек. Он да 
смо Бран ка Јој кић, Ана Ма тић, ја и још не ко ли ко не ких 
ко јих се не мо гу се ти ти, уле те ли у тај ма га цин и по је ли 
не ко ли ко кру ша ка. Се ћам се исто, на Та ри, би ло је по-
се ло и ор га ни зо ва ли смо квиз, ме ни је уле те ло пи та ње 
о хи ту Фет са До ми на, Миц ко ми је уна пред ре као од го-
вор па сам знао, а друг Га ја се за пре па стио.
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Вла ди мир Јеф то вић – Се ле нит

ЈА КЉАН И МИ ТРО ВАЦ

Ја сам од 1958. до 1961. ишао на Ја кљан и Та ру. Са мо 
че ти ри го ди не. На Ја кља ну и по два ме се ца. То је нај бо-
ље што је мо гло да се де си сви ма на ма ко ји смо та да ра-
сли и от кри ва ли сво је све то ве. Ја кљан је био, као у бај-
ци, кра љев ство у ко ме смо ми би ли љу ди, а Га ја краљ. 
Ком би на ци ја Пе тра Па на, Ма ка рен ка и Са ве Ко ва че-
ви ћа. Он је ство рио ат мос фе ру у ко јој смо, за шти ће ни, 
си гур ни, мо ти ви са ни би ли у (по зи тив ној) ак ци ји, да се 
так ми чи мо у све му.

И да за то бу де мо на гра ђе ни. По не кад ка жње ни. 
Пар ти зан ска ноћ, из ле ти, чи шће ње за ли ва од па ла-
сту ра, осва ја ње вр хо ва, ор га ни зо ва ње при ред би у Ши-
па ну за Дан устан ка 27. ју ла, чак и од ла зак по хлеб 
код вој ни ка на Ши па ну – у све му је би ла ак ци ја, игра, 
аван ту ра, мо гућ под виг. Филм Ђи ђин или спорт ска 
так ми че ња, чи та ње днев ни ка. Сви су би ли ма ње или 
ви ше по кре ну ти у не ком сме ру. Знао се ред, ко су ста-
ри ји а ко мла ђи, ко је бо љи, ко је осво јио три име на, 
ко је Ти то ва гру па итд. Ка жње ни ни су ни ка да би ли 
осра мо ће ни или уни же ни. Да, игра ли смо Ха мле та код 
цр кви це. Ха млет је био Цо ле ко ји ће по ста ти кри ми-
нал ни ин спек тор, Цве ја је био Хо ра ци је, Бран ко ко га 
ни ка да ка сни је ни сам срео је играо не ког, ја сам био 
Фор тин брас. По што смо од ко сти ма има ли ће бад и 
чар ша ве, а осве тље ње је би ла смо ла у кон зер ва ма, чим 
сам иза шао мој „ко стим“ је за па ли ла ва тра из кон зер-
ве и Га ја је од мах пре ки нуо пред ста ву. Нај ва жни ја је 
би ла ат мос фе ра ко ју је ства рао друг Га ја. У тој ат мос-

фе ри смо ми от кри ва ли не ве ро ват на са зна ња. Ми, из-
ве сно, има мо че га да се се ћа мо, чак и без улеп ша ва ња. 
Мно го је би ло ле по!

Би ља на Шер бе џи ја 
Смиљ ка Бла жин 
Не над Ху бер

ПУ ПАК СВЕ ТА

Ка жу да јед но остр во у Ју жној Аме ри ци – зо ву „Пу пак 
све та“. До мо ро дач ко ста нов ни штво ве ру је да је жи вот на 
Зе мљи на стао баш ту, да су ода тле кре ну ли пр ви љу ди. Ја-
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кљан је за мно ге од нас „Пу пак све та“. Са мо ту је мо гло да 
се до жи ви оно што се на ма до го ди ло у де тињ ству. То је био 
ис ко рак у жи во ту, ме ђу вр шња ке, да се за у век за пам те не-
ке веч не исти не у, за оно вре ме, са свим нео бич ним при ли-

ка ма („Ни је све што је тво је пре че од оно га што је на ше“) 
и да не на во ди мо Га ји не го во ре на збо ру... Да ли смо та да 
зна ли или са мо на слу ћи ва ли да је је ди ни, основ ни прин-
цип на ко ме је на ста јао и по сто јао Ја кљан – би ла љу бав? 
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Моја прича
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Моје фотографије из Дома пионира 
– Дечјег културног центра Београд
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Про гра ми 
језичке кул ту ре

       89
„СУ СРЕ ТИ 
ЧЕ ТВРТ КОМ“

25

Про гра ми 
ликовне кул ту ре

       101
„СУ СРЕ ТИ“  
И КО ЛА ЖНИ  
ПРО ГРА МИ

33

ЦЕН ТАР ЗА 
ПО КРЕТ И ИГРУ

71

„РА ДОСТ ЕВРО ПЕ“ 
ВИШЕ ОД ПОЛА ВЕКА 
ДРУГОВАЊА ДЕЦЕ 
СВЕТА

36

РЕЧ ДИРЕКТОРА

7

Му зич ко-сцен ски 
про гра ми

          23

УВОД

12

ЦЕН ТАР 
ЗА ФИЛМ

81

Почеци

     15

МУ ЗИЧ КИ  
СТУ ДИО

54

СТУДИО ГЛУМЕ 
И ПОЗОРИШНА 
РАДИОНИЦА

64
ФОТОГРАФИЈЕ: 

АРХИВ ДКЦБ, 

БРАНКО ЈОВАНОВИЋ, 

СТЕВАН НЕШКОВИЋ, 

ТИМОТИ ЏОН БАЈФОРД, 

ИЗ ПРВАТНИХ КОЛЕКЦИЈА 

 И ГРАФИЧКИ АТЕЉЕ „ЗЕБРА“

СА ДР ЖАЈ

ПЕ ДА ГО ШКО- 
-ПСИ ХО ЛО ШКА 
СЛУ ЖБА

157
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Про гра ми 
језичке кул ту ре

       89

Про гра ми 
ликовне кул ту ре

       101

ЦЕН ТАР 
ЗА ФИЛМ

81

ОСТВА РИ ВА ЊЕ 
ДЕЧ ЈИХ ПРА ВА

151

ИЗ ДА ВАЧ КА 
ДЕ ЛАТ НОСТ

170

ПЕ ДА ГО ШКО- 
-ПСИ ХО ЛО ШКА 
СЛУ ЖБА

157

Да ни игре, чу ве ни  
про гра ми у то ку рас пу ста

      141

ЦЕН ТАР ЗА 
ПРИ ПРЕ МА ЊЕ 
КА ДРО ВА ЗА РАД 
СА ПИ О НИ РИ МА

167

ЦЕН ТАР ЗА РАД 
СА РО ДИ ТЕ ЉИ МА

161

Кул тур но-обра зов ни 
про гра ми

     123
ЦЕН ТАР ЗА МУ ЗЕЈ СКУ 
ДИ ДАК ТИ КУ

135

Како растемо даље

    181
Наша сећања на Дом, 
Гају, Јакљан, Тару

    203

ЦЕН ТАР ЗА СТРУЧ НО 
УСА ВР ША ВА ЊЕ 
НА СТАВ НИ КА

163

ДОМАЋА  
И МЕ ЂУ НА РОД НА 
СА РАД ЊА

172

Раз вој но-пси хо ло шки 
про гра ми

     149
МЕ ЂУ НА РОД НИ  
КЛУБ 
ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

125

ОД ПИ О НИР СКОГ  
УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА 
ДО ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИХ 
РА ДИ О НИ ЦА

128
ЦЕН ТАР ЗА НА У КУ 
И ТЕХ НИ КУ

134

ОД ША ХОВ СКОГ  

КЛУБА ДО „СПОРТИЋА”

139

ОДНОСИ  
СА ЈАВНОШЋУ  
И МАРКЕТИНГ

169
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