


Слоба Станишић говори о Мирославу Антићу

Резултати VIII  литерарног конкурса „Лепо је волети“

https://www.dkcb.rs/rezultati-8og-literarnog-konkursa-lepo-je-voleti/

https://www.dkcb.rs/sloba-stanisic-govori-o-miroslavu-anticu/

https://www.dkcb.rs/rezultati-8og-literarnog-konkursa-lepo-je-voleti/
https://www.dkcb.rs/sloba-stanisic-govori-o-miroslavu-anticu/


VIII  Литерарни конкурс „Лепо је волети“ – додела 
награда

Победници представљају своје радове

https://www.dkcb.rs/8-literarni-konkurs-lepo-je-voleti-dodela-diploma/

Анђела Гавриловић, 
8. разред, ОШ „Васа Чарапић“, 

Београд, 
ментор Снежана Стојановић,

прво место

Лука Јовановић, 
ОШ „Младен Марковић“, Витина, 

Бинач, Косово и Метохија, 
ментор Љиљана Томић,

прво место

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

https://www.youtube.com/shorts/Jbw1p5U-
vJso

https://www.dkcb.rs/8-literarni-konkurs-lepo-je-voleti-dodela-diploma/
https://www.youtube.com/watch?v=pSNrnQoZtho
https://www.youtube.com/shorts/Jbw1p5UvJso
https://www.youtube.com/shorts/Jbw1p5UvJso


Миљана Илић, 
1. разред, ОШ  „Младен

Марковић“, Витина, Бинач, 
Косово и Метохија, 

ментор Љиљана Томић,
треће место

Нађа Молнар
4. разред, ОШ „Свети Сава“, 

Руменка, 
ментор Маргарета Миланковић,

треће место

Дејан Ћебић, 
5. разред 

ОШ „Јордан Ђукановић Варда“
групна награда

Ивана Милошевић, 
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“,

групна награда

Ивана Митровић, 
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“

групна награда

Алексндра Јовић, 
6.разред, ОШ „Бранко Радичевић“, 

Врање, ментор Јелена 
Милошевић Јованчев,

треће место

https://www.youtube.com/shorts/n6Q-Qs-
7bchc

https://www.youtube.com/watch?v=E9bIX-
kfOBOc

https://www.youtube.com/watch?v=ULn-
LXxU6H8w

https://www.youtube.com/watch?v=cJ8Yx-
mPk2SA

https://www.youtube.com/watch?v=fJ_k_
jorGIU

https://youtube.com/shorts/K9T2jUdlKpo

https://www.youtube.com/shorts/n6Q-Qs7bchc
https://www.youtube.com/watch?v=E9bIXkfOBOc
https://www.youtube.com/watch?v=ULnLXxU6H8w
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8YxmPk2SA
https://www.youtube.com/watch?v=fJ_k_jorGIU
https://youtube.com/shorts/K9T2jUdlKpo


Исидора Трифуновић, 
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“

групна награда

Кристина Радовановић
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“

групна награда

Милица Ћебић, 
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“

групна награда

Милош и Никола Секулић, 
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“

групна награда

Немања Јовановић, 
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“

групна награда

Катарина Милошевић, 
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“

групна награда

https://youtu.be/CMAYmW_hmCE https://www.youtube.com/shorts/mtdwVp-
BuIe8

https://www.youtube.com/shorts/evEfB-
KEEuhQ

https://www.youtube.com/shorts/yirdKA-
0vG9M

https://youtube.com/shorts/Fic285lIyNA https://www.youtube.com/shorts/HMCX-
RGsIEr8

https://youtu.be/CMAYmW_hmCE
https://www.youtube.com/shorts/mtdwVpBuIe8
https://www.youtube.com/shorts/evEfBKEEuhQ
https://www.youtube.com/shorts/evEfBKEEuhQ
https://www.youtube.com/shorts/yirdKA0vG9M
https://youtube.com/shorts/Fic285lIyNA
https://www.youtube.com/shorts/HMCXRGsIEr8


Никодина Тофиловић
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“

групна награда

Теодора Марјановић
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“

групна награда

Теодора Старчевић, 
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“

групна награда

Мартина Вујсић, 
3. разред, ОШ „Павле Ровински“, 

Подгорица, 
ментор Виолета Џарић, 

похвала

Јана Николић, 
4. разред, ОШ „Змај Јова 

Јовановић“, Београд, 
ментор Љиљана Милетић, 

треће место

Тамара Цветковић, 
ОШ „Јордан Ђукановић Варда“

групна награда

https://www.youtube.com/shorts/VC5zs5jn-
uoE

https://youtube.com/shorts/lhLHoAYEPuQ

https://youtube.com/shorts/iDJMJ6rmXOc https://youtube.com/shorts/YuogqscEFiI

https://www.youtube.com/watch?v=SNa2H-
Cmeq6k

https://youtu.be/CSMI1ywCL94

https://www.youtube.com/shorts/VC5zs5jnuoE
https://youtube.com/shorts/lhLHoAYEPuQ
https://youtube.com/shorts/iDJMJ6rmXOc
https://youtube.com/shorts/YuogqscEFiI
https://www.youtube.com/watch?v=SNa2HCmeq6k
https://youtu.be/CSMI1ywCL94


Нађа Дубоњац, 
2. разред, ОШ „Свети Сава“, 

Младеновац, 
ментор Славка Аврамовић, 

треће место

Јован Лукић, 
3. разред, ОШ „Вељко 
Чубриловић“, Прибој,  

ментор Весна Латиновић, 
друго место

Невена Ивановић, 
1. разред, ОШ „Драган Лукић“, 

Београд, 
прво место

Ана Јамеџија, 
3. разред, ОШ „Филип Вишњић“, 

Београд, ментор Миланка 
Берковић,

 друго место

Јелена Станковић, 
4. разред, ОШ „Моша Пијаде“, 

Жагубица, ИО Суви До, 
ментор Звонимирка Јовичић, 

друго место

Ружица Симикић, 
3. разред, ОШ „Вељко 

Чубриловић“, Прибој, Република 
Српска, ментор Весна Латиновић, 

треће место

https://youtu.be/vTAsG8njmFA https://www.youtube.com/watch?v=YXoN-
CBMK1fU

https://youtube.com/shorts/p1hXqiFeV3A https://www.youtube.com/shorts/ajmHIj-
TYDlE

https://youtu.be/AfH86fujqLw https://youtu.be/2fURKS8V4lY

https://youtu.be/vTAsG8njmFA
https://www.youtube.com/watch?v=YXoNCBMK1fU
https://youtube.com/shorts/p1hXqiFeV3A
https://www.youtube.com/shorts/ajmHIjTYDlE
https://youtu.be/AfH86fujqLw
https://youtu.be/2fURKS8V4lY


Тара Милијановић,
2. разред, ОШ „Франц Прешерн“, 
Београд, ментор Наташа Тончев 

Благојевић, 
треће место

Каролина Чоп, 
2. разред, ОШ „Жарко Зрењанин“, 

Велико Лаоле, 
ментор Сузана Милошевић, 

треће место

Софија Димитријевић, 
1. разред, ОШ „Марија Бурсаћ“, 

Београд, ментор Јелена
Југовић Јовановић,

друго место

Тара Радисављевић, 
7. разред, ОШ „Васа Чарапић“, 

Београд, ментор Снежана 
Стојановић,
прво место

Николина Ковачевић, 
5. разред, ОШ „Соња Маринковић“ 

Земун, ментор Александар 
Златојевић,
треће место

https://youtube.com/shorts/uksXDBub-Nk https://youtube.com/shorts/ll7MZ_4Pyd0

https://youtu.be/YB6gLLw2SoQ https://www.youtube.com/shorts/VFt-
V2HY9Jrk

https://www.youtube.com/shorts/H8yc-
jl2muZk

https://youtube.com/shorts/uksXDBub-Nk
https://youtube.com/shorts/ll7MZ_4Pyd0
https://youtu.be/YB6gLLw2SoQ
https://www.youtube.com/shorts/VFtV2HY9Jrk
https://www.youtube.com/shorts/VFtV2HY9Jrk
https://www.youtube.com/shorts/H8ycjl2muZk
https://www.youtube.com/shorts/H8ycjl2muZk


VIII литерарни конкурс „Мој смешни свет“ посвећен 
Брани Цветковићу

Одржан VIII Фестивал дечјег видео клипа  
Кидикем 2023 

https://www.dkcb.rs/8-literarni-konkurs-moj-smesni-svet/

https://www.dkcb.rs/kidikem-2023-dodela-nagrada-i-projekcija-filmova/

https://www.dkcb.rs/8-literarni-konkurs-moj-smesni-svet/
https://www.dkcb.rs/kidikem-2023-dodela-nagrada-i-projekcija-filmova/


Отварање изложбе 
„30 година школе Ђорђе Лобачев”

 Монографија – Од игре до слободе  

https://www.dkcb.rs/30-godina-skole-djordje-lobacev-otvaranje-izlozbe/

https://www.dkcb.rs/monografija-od-igre-do-slobode-70-godina/

https://www.dkcb.rs/30-godina-skole-djordje-lobacev-otvaranje-izlozbe/
https://www.dkcb.rs/monografija-od-igre-do-slobode-70-godina/


 Нови снови 70 година ДКЦБ-ТВ Корени   

Препорука књига библотеке ДКЦБ, март   

https://www.dkcb.rs/novi-snovi-70god-dkcb-tv-koreni/

ТАНГО СА УСНЕ / Слободан 
Станишић. – Београд: 
Вулкан, 2020.

Роман „Танго са усне” спада у 
сам врх књижевних остварења 
Слободана Станишића. Стрниша 
Липић, главни лик тетралогије, 
један је од најдопадљивијих 
ликова наше књижвности 
за децу и младе, који ће све 
читаоце забавити и опчинити 
својим духовитим опаскама, 
довитљивошћу, заљубиљивом 
природом и способношћу да нађе 
начин да преброди све животне 
недаће.
                       „Танго са усне”, 
четврта књига чувеног серијала, 
заокружује причу о животном путу 
младог Стрнише Липића. Носећи 
у души ожиљке досадашњих 
емотивних узлета, главни 
јунак одбацује могућност новог 

https://www.dkcb.rs/novi-snovi-70god-dkcb-tv-koreni/


Комшија под плафоном / Петер Светина. – Београд: ПроПолис Букс, 2022.

заљубљивања. Одлуку по којој све девојке припадају њему, а он свима, 
доследно спроводи, с тим што појављивање Лепоте зна да изазове нову буру 
осећања. На овој стази придружиће му се млађи брат од стрица Мајлутин, 
кога из љубавних струја, вирова и замки стално треба избављати. Браћу краси 
истоветна особина: налет љубавног вируса доживљавају као удар оркана, а 
бољка дуго траје. Доследност њихових осећања не омета ни раздаљина која 
зна да се протегне с краја на крај света.

              Комшија под плафоном 
понекад, изненада, полети кад 
помисли на комшиницу Јоланду 
која полети кад помисли на њега. 
И схватили су да ће, држећи се за 
руке, једно друго заувек задржати 
на сигурном.
              Господин Антонело 
живео је у улици која није била 
ни најмања ни најкраћа, већ, 
просто, најужа на свету. Једног 
дана, господин са шљивом у руци 
заглавио се скидајући шешир, 
поздрављајући госпођицу у 
мимоходу, која му је помогла. Али, 
шљива је испала. И израсло је 
уско дрво с широком крошњом и 
давало шљиве од којих су правили 
колачи.
              Сликар жели да ослика 
свет и зато пуно путује. Пекарка 
воли џем од кајсије у крофнама. 

Једном су разговарали, не зна се шта, пролазио је воз, па се није чуло. Али су, 
након тог разговора, слике постале најслађе на свету.

              Топла и нежна књига кратких прича за све узрасте.



Бесмртно срце / Питер Банзл. – 
Београд: ПроПолис Букс, 2019.

Једна дирљива књига за децу и 
младе „Бесмртно срце“ првенац 
је Питера Банзла из Лондона, на 
коју има разлога да буде поносан. 
Роман је освојио неколико 
књижевних награда и нашао 
се у ужем избору за неколико 
других књижевних награда. Осим 
књижевношћу, Банзел се бави и 
аниматорским радом (за који је 
добио награду БАФТА), а ради и у 
филмским остварењима.
 
О чему нас учи „Бесмртно срце“? 
Радња романа смештена је у 
викторијанску Енглеску крајем 
19. века, али теме којима се 
бави аутор су универзалне за 
свако време и нимало досадне. 

Главна јунакиња је девојчица Лили, коју живот никада „није мазио“ и сусрела 
се много пута са смрћу и бројним животним проблемима. Роман прати њену 
пустоловину у борби за живот, али се појављује и један хорор-мотив – отац 
јој је нестао, а њу прогањају људи сребрних очију. Срећом, Лили има и одане 
пријатеље – часовничаревог сина Роберта и механичког лисца Малкина, уз 
помоћ којих ће решити своје проблеме.
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