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ПРОГРАМИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Дечији културни центар Ниш основан је 31.10.1948.године са циљем да унапређује 
стваралачке способности деце и младих кроз различите културно-уметничке садржаје. 

Дечији културни центар је централна установа културе у граду када су у питању  
програми за децу, која директно врши комуникацију са децом и младима реализујући 
креативне, савремене и интерактивне програме, који прате интересовање деце и младих 
истражујући и откривајући њихове потенцијале у свим областима културе, образовања и 
спорта. 

Програм рада Центраза 2020.годину заснован је на неговању културно-уметничких и 
васпитно-образовних  вредности и подстицају на исте, подвлачећи садржаје који подстичу 
машту, креативност и истраживачки афинитет. 

У 2020. години највише пажње ћемо посветити дечијем стваралаштву и њиховом 
ангажовању. Неке од манифестација које ћемо реализовати у 2020.години имају традицију 
дугу неколико деценија, а за наредну годину планирамо и увођење нових манифестација 
које препознајемо као актуелне и занимљиве циљној групи. Централно место у програму 
рада заузима Јавна градска манифестација „Мајска песма“ .

„МАЈСКА ПЕСМА“- ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕ МУЗИКЕ

Дечији културни центар је оснивач и организатор Фестивала дечије музике „ Мајска 
песма“,која је уједно и једина јавна градска манифестација намењена деци и која ће се у 
2020. години одржати по 46.пут. То је уједно и најстарији фестивал на овим просторима 
који се одржава у континуитету од 1974.године.Извођачи су деца школског узраста од 8-
15 година, а композиције које се могу наћи на фестивалу морају бити премијерно 
изведене. До сада је изведено преко 800 композиција, међу којима су неке постале 
антологијске. Нека од имена аутора су: Радослав Грајић, Раде Радивојевић, Јован Адамов, 
Ненад Илијић, Миња Марковић. Свој допринос дали су и Војкан Борисављевић, Миња 
Субота, Драган Нуне Николић и многи други. 

У 2020.години ДКЦН реализоваће велики број програма специфичних по времену 
трајања и садржају. Издвојићемо:

БОЖИЋНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

„Божићни шаховски турнир“ је манифестација која се одржава више од две деценије у 
Дечијем културном центру. За 2020.годину предвиђено је одржавање 24.турнира за кадете 
и омладинце до 20 година. Домаћин и организатор овог турнира је школа шаха Дечијег 
културног центра која 2020. године обележава 60 година рада и постојања. Тежња нам је 
да рад ове школе подигнемо на виши ниво, па смо у вези са тим 2019.године угостили 



12.првака света, Анатолија Карпова који је младим шахистима демонстрирао једну од 
својих „вечитих партија“.  Полазници ове школе су освојили велики број медаља, како на 
домаћим, тако и на међународним такмичењима.

ЛИКОВНИ КОНКУРС „БОЈЕ МОГ ДЕТИЊСТВА“
Центар је организатор ликовног конкурса под називом:„Боје мог детињства“.  

Могућност учешћа имају ученици основних школа са територије целе Републике.  Уплану 
је штампање каталога и организовање изложбе. Расписивање конкурса је планирано за 
почетак другог полугодишта јер је конкурс намењен деци школског узраста. Промоција 
католога и изложба радова биће организована у оквиру међународне манифестације „Ноћ 
музеја“. Тема конкурса је у складу са темом ове манифестације.

„РАДОВИЋЕВ ВЕНАЦ“-ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

„Радовићев венац“ је основан почетком 1993.године прошлог века са идејом да се 
подстакне књижевно стваралаштво код ученика основних школа. Први зборник 
литерарних радова штампан је 1993.године, и наредних година је објављено још четири
броја од чега је један двоброј. Дугих 16 година конкурс „Радовићев венац“  није био 
реализован. Наредни конкурс реализован је 2016.године и од тада је уврштен у програм 
рада и реализује се као стална манифестација. У 2019.години обележили смо јубиларну 
десетогодишњицу од прве реализације конкурса и промовисали десети број Зборника.

У претходним годинама литерарни конкурс „Радовићев венац“ je добио међународни 
карактер. На конкурс су пристигли радови изцеле Републике и земаља из 
окружењаСеверне Македоније и Босне и Херцеговине.У2019. години реализована је и 
прва уметничка колонија „Липовац“.

УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА „ЛИПОВАЦ“

Учесници ове колоније су лауреати литерарног конкурса „Радовићев венац“ и 
ликовног конкурса „Боје мог детињства“. На првој уметничкој колонији која је одржана 
2019. године учешће су узели награђени ученици. Циљ нам је да ова колонија добије 
међународни карактер каои промоција уметничког стваралаштва код деце и младих кроз 
низ трибина, едукација и размене искуства и знања.

„СУСРЕТАЊА“
Програм „Сусретања“ реализује се у Дечијем културном центру дуже од две деценије. 

Замишљен је као сусрет ученика две или више основних школа које на одређену тему 



приказују своја културно-уметничка остварења. За 2020. годину планирана су два 
„Сусретања“ пролећна и јесења која ће се реализовати у марту и септембру.

ЛЕТЊИ ПРОГРАМ

Летњи програм „Лето у Чаиру“ одржава се сваког лета на платоу испред Дечијег 
културног центра у трајању од скоро два месеца. Сваког радног дана током распуста деца 
имају прилику да уживају у програму Дечијег културног центра кроз низ концерата, 
песничких вечери, трибина, спортских такмичења, радионица. Овај, по садржају и дужини 
(броју дана) јединствени програм у граду често се реализујеи на другим локацијама како 
би био доступан широј публици.

ДЕЧИЈА НЕДАЉА

Према конвенцији Уједињених нација за „Дечију недељу“ проглашена је прва недеља 
октобра.Усвајањем Декларације о правима детета, доказана је спремност да се посвети 
посебна пажња најмлађим становницима Земље. Брига о деци добија шездесетих година 
посебно место у стандарду. Године 1961. први пут је организована манифестација 
посвећена „Дечијој недељи“ и том приликом су деца осликавала паное на оградама 
градилишта Дома синдиката у Нишу.

Форму и трајање од 7 дана какву има и данас ова манифестација добила је 1969. 
године. За 2020. годину планиране су представе, концерти, ликовне, музичке и спортске 
радионице.

2.АКТИВНОСТИ КРЕАТИВНИХ РАДИОНИЦА

Планрадаиграоницаобухватасарджајеваспитно-образовнограда, као и 
праћењефизичког, социо-емоционалног, духовног и когнитивногразвојадецеод 3 до 6 
година. Планомрадапредвиђенајереализацијасадржаја у 
оквируобластикојеобухватајусвевидовеживота, рада и развојадеце.

Шеширијада–ревијомразноврснихшешира, 
члановииграоницаприказаћенајомиљенијегодишњедоба и његовекарактеристике. У 
реализацијиовеманифестацијеучествујудецаизиграоницасародитељима.

8. март –полазницикреативнихрадионица – играоница, 
обележавајуМеђународниданжена, пригоднимпрограмом - песмом, игром, глумом, и 
натајначинистичуважностулогемајке у животу.

Ускршњерадионице–
најмлађичлановикреативнихрадионицаобележавајуједаноднајвећих и 



најлепшихверскихпразника. Децасеупознајусатрадицијом и обичајимасвојихнарода. 
Ускршњајаја, каокреацијадечјемаште, судеопразничнеизложбе у 
холуДечијегкултурногцентра.

Завршнипрограми – организованисукаорезултатконтинуираног, 
систематичноградасадецом у токугодине, у видурецитала, игроказа, музичких и 
плеснихактивности.

Летњерадионице-играонице– токомјула и августаорганизованесулетњеиграонице. 
Радисенаразвојусоцијалних и комуникативнихвештинакрозигру и дружење.

Дечијанедеља – прванедеља у октобрупосвећенаједеци а 
имазадатакдаистакнепотребедеце у остваривањусвојихправа, учешћедеце у 
друштвеномживоту. Бићеорганизованерадионицесародитељима:

-Поврћијада
-Радионицасалишћем

Маскенбал –полазницииграоница, маскенбалобележавајунаДандетета. Овајдан, 20. 
новембарсеобележава и дабисескренулапажњајавностинаобавезедруштвапремадеци, као и 
наактуелнепроблемесакојимаседецасуочавају.Узмузикудецаћепоказатикреацијеомиљених
ликоваизмаште.

Новогодишњипрограм –децембарјемесецдаривања и празничнограсположења. 
Полазницииграоницазаједносародитељимаправеразноврснепразничнерадове и 
украсекојисеизлажу. Базарјепродајногкарактера и средстваћебитидонирана у 
хуманитарнесврхе.Тојеприликадасенасимболичанначин, у празничнојатмосфери, 
испратистара и дочекановагодина.  Циљманифестацијеједружење, заједничкирад, као и 
развијањеемпатијеваноквиразаједнице.

У 2020.години радиће следеће креативне радионице: Дуга, Сунце,Звончићи, 
Лептирићи и Диван дан.

АКТИВНОСТИ МУЗИЧКИХ РАДИОНИЦА

У 2020.години наши полазници, али и сви посетиоци наших програма имаће прилику 
да се упознају са различитим музичким жанровима, а предност ће свакако имати млади и 
најмлађи извођачи, тако да ће се кроз концертну активност представити превасходно 
полазници наших секција и радионица, као и ученици нижих и средњих музичких школа.

У Дечијем културном  центру свакодневно раде следеће музичке радионице: 
клавир, гитара, хармоника,синтисајзер, соло-певање и солфеђо.

АКТИВНОСТИ УМЕТНИЧКО-ПЛЕСНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ РАДИОНИЦА

У сарадњи са спортским и плесним клубовима, основним и средњим школама,  Дечији 
културни центар ће радити на развоју и промоцији спорта кроз организацију спортских и 
рекреативних садржаја намењених различитим узрастима деце и  ладих. 

Наставићемо са учешћем на свим спортским манифестацијама које се организују на 
територији нашег града. У оквиру ових радионица биће реализован Божићни турнир у 



шаху,манифестација „Флеш моб“, Дан игре, као и низ других активности у циљу подизања 
свести о важности правилног психо-физичког развоја деце и младих.

Спортске радионице које ће радити у 2020.години су: школа шаха, ритмичка 
гимнастика, школица спорта.

АКТИВНОСТИ ЛИКОВНИХ РАДИОНИЦА

Поред радионица сликања, цртања и вајања које раде током целе школске године, биће 
организоване  радионице у трајању од једног до три месеца, у зависности од области рада.
И то радионице у току зимског,ускршњег и летњег распуста као и изложбе радова младих, 
неафирмисаних уметника. Централна манифестација  секције ликовне уметности је 
конкурс „Боје мог детињства“ као и изложба радова,промоција каталога и уметничка 
колонија „Липовац“.

ДРАМСКЕ И ЛИТЕРАРНЕАКТИВНОСТИ

Дечије и омладинско позориште носилац је великог броја културних програма у 
Дечијем културном центру. Представе које припрема Дечије позориште у претходном 
периоду награђиване су на многим фестивалима. Главне активности позоришта су 
новогодишњи програми. Уплану је и покретање позоришног фестивала који је два пута 
реализован као пројекат „Вилин деца из Вилин града“ у сарадњи са удружењем „АзБуки“.

Активности Литерарног клуба биће усмерене на подстицање и неговање литерарног 
стваралаштва деце, неговање говорне и писане културе, језика и њихове презентације и 
афирмације у јавности.

У оквиру ових активности радиће и школа креативног писања која ће трајати шест 
месеци, а по завршетку биће штампани зборник радова са ове креативне радионице.

Предвиђена је промоција књига, учествовање на конкурсима и такмичењима, 
објављиваље најбољих радова и организовање гостовања познатих писаца и песника за 
децу и младе.

Клуб је домаћин сусрета младих литерарних стваралаца нишких основних школа 
под називом ''Сусретања'' и организатор литерарног конкурса „Радовићев венац“.

ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Настава енглеског језика ће се организовати према посебним програмима,
а такође и према програму за основну школу. Групе ће бити формиране према 
предходном знању и узрасту полазника, са завршним јавним наступом. Због  
интересовања рад школе проширен је на немачки језик.



Енглески језик уведен је у све предшколске групе. Актуелно је познавање немачког 
језика па смо у складу с тим увели  индивидуалну и групну наставу намењену 
савладавању овог језика.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Опремање простора осавремењивање опреме за рад, едукација сарадника за писање 
пројеката и сарадња са организацијама које нуде могућост пројектног финансирања део су 
наших интересовања  и у 2020. години.

Дечији културни центарНиш планира да организује фестивал кратких хумористичких 
видео клипова на тему под називом „LOL“.
На конкурсу могу учествовати деца млади узраста од 9-18 година са својим ауторским 
филмовима кратке форме у трајању до 3 минута. У потрази смо за најдуховитијом причом, 
анегдотом или скечом у режији деце. Стручни жири ће одабрати најдуховитије и 
најкреативније филмове. Циљ фестивала је да се кроз уметничку праксу промовише
позитиван став и здрав однос према свакодневици. 

Дечији културни центар у сарадњи са удружењем „АзБуки“ по трећи пут заредом ће 
организовати  фестивал мехурића „BUBLLE FEST“ у Нишу. Ова манифестација је део 
глобалног покрета за очување породице и друштва кроз ширење позитивне енергије. 
Одржава се на свим континентима последњих пет година. Циљ је промовисање 
породице, разноликости и позитивне интеракције унутар заједнице.

Flash mob је манифестација која је замишљена као окупљање групе људи која се 
састаје на унапред договореном месту, изведе необични перформанс (сви одједном 
заиграју на тактове исте мелодије или запевају исл.) у кратком времену, а затим се 
разиђу. Обично су циљеви забава,уметнички перформанс и промоција одређених 
културних вредности. У плану нам је реализација ове манифестације која до сада није 
организована у нашем граду.

За 2020.годину планирне су едукације сарадника које су започете у претходној 
години,а тичу се заштите животне средине и екстремизма у друштву. Прва етапа ових 
радионица реализована је у Албанији и Пољској, а следећа ће бити у Словачкој која је 
планирана за март месец. Учесници едукација стичу сертификат и могућност да своје 
знање пренесу путем радионица и трибина на ширу јавност.

Као и свих претходних година бавићемо се и хуманитарним радом, организовањем 
програма и манифестација са циљем да помогнемо и развијамо свест код деце о важности 
хуманитарног рада. У исто време наставићемо  са увођењем погодности за похађање 
програма и манифестација за децу која су у статусу неке од социјалних категорија за које 
смо и предвидели одређене погодности.



Медијска промоција и интернет кампања биће у најужој сфери нашег деловања, како 
би се обезбедила адекватна промоција и скренула пажња јавности на рад Дечијег 
културног центра и разноликости програма и радионица које организујемо. 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

План Дечијег културног центра Ниш за 2020.годину је замена портала и уређење 
централног хола.  У претходним годинама реконструисани су мокри чворови, замењене су 
подне и зидне облоге у ходницима и помоћним просторијама као и осветљење у целом 
простору. Циљ нам је да простор добије потпуну функционалност као и да обезбедимо 
пријатан боравак  и употпунимо естетски изглед поштујући потребе корисника установе.

Дечији културни центар Ниш је после више од деценије завршио позитивно
пословну годину па у вези са тим су нам и планови за 2020. амбициознији како у погледу 
програмских активности тако и обнове и осавремењивање простора и средстава за рад.

Директор
Сандра Петковић


