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 Уједињене нације су 10. децембар 1948. године, 
прокламовале Универзалну декларацију о људским 
правима.  

 У тридесет чланова декларације уткана су грађанска, 
економска, политичка, социјална и културна права. 

  Генерална скупштина Уједињених нација усвојила 
Конвенцију о правима деце новембра 1989. године.  

 



 Конвенција садржи свеобухватни каталог права детета, 
а државе потписнице, међу којима је и наша држава, су 
у обавези да омогуће остваривање истих. 

 Класична је подела на: грађанска, политичка и 
економска, социјална и права на културу. 

 Нема основних права и права другог реда, јер су сва 
права детета међусобно испреплетена.  

 Сва права карактерише универзалност тј. важи за све 

подједнако, неотуђивост тј. не може бити одузето и 

недељивост тј. неуспех у заштити једне врсте права 

може да доведе до злоупотреба других права, као што 

предузимање акције за испуњењем једне врсте права 

може да доведе до испуњења других права.  

 

 



 Права на културну партиципацију и лични развој 

кроз културу дефинисани су и укључени кроз 

чланове 22, 26 и 27 Универзалне декларације о 

људским правима, као и у чланове 12, 13, 15, 17, 29, 

30 и 32 Конвенције о правима деце  

 Члан 31 обавезује признавање права детета на 

одмор и слободно време, на учешће у игри и 

рекреативним активностима које одговарају 

узрасту детета и на слободно учешће у културном 

животу и уметности. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Истраживање „Културне потребе, навике и укус 

грађана Србије и Македоније” 

 
Цветичанин Предраг, Културне потребе, навике и укус грађана Србије и 

Македоније (Ниш: Одбор за грађанску иницијативу, 2007). 

 

 
 Истраживање професора Предрага Цветичанина  из 

2007. године „Културне потребе, навике и укус 

грађана Србије и Македоније” говори да највећи 

број становника у Србији нема развијене културне 

потребе.  

 У репертоару свакодневних активности просечне 

српске породице, нису у довољној мери 

заступљени одласци у позоришта и музеје, посете 

галеријама, као ни посете библиотекама и читање 

књига. 

 

 



 

 

Истраживање „Културне праксе грађана Србије ” 

 

 Реализовано 2011. године од стране Завода за проучавање 
културног развитка у Београду. 

 Резултати говоре да је учешће грађана у традиционално схваћеним 
културним активностима (посете позоришту, биоскопима, 
уметничким галеријама и музејима, концертима, библиотекама, 
читање књига) или пак бављење уметношћу (професионално или 
аматерско) резервисано за трећину популације образованијих, 
платежно способнијих и оних млађих и средњих година.  

 Две трећине грађана Србије остаје изван дохвата мера постојеће 
културне политике. Такође, резултат овог истраживања јесте да у 
културној понуди недостају програми за децу, поготово у мањим 
срединама и градовима у унутрашњости Србије.  

 www.zaprokul.org.rs/Media/.../71f7f39c1a9c4fb5b60eebdd984d98b2.pdf 

 



Истраживање „Свакодневица младих у Србији” 

 

 Истраживање је на иницијативу Министарства омладине и спорта 
републике Србије, за потребе израде Националне стратегије за младе 
спровео 2007-2008. године Институт за психологију Филозофског 
факултета у Београду. 

 Подаци о читалачким навикама показују да трећина ученика уопште не 
чита (12%) или чита само оно што мора (21%). Најбројнија група су 
„спорадични читаоци” који читају лектиру и понекад књиге које нису 
обавезне (око 40%). Близу трећине ученика често осим лектире чита и 
друге књиге, међу њима је 7% оних који гутају књиге. 

 Млади ретко посећују културне манифестације,  мали број има неки хоби, 
ретко партиципирају у неким организацијама или учествује у 
волонтерским акцијама, 70% не користи компјутер за писање, цртање 
нити графичко приказивање; близу 70% никада не користи имејл, 
конзумерски су оријентисани и нису склони да слободно време проводе на 
активан и креативан начин, наклоњени су садржајима који омогућавају 
лаку забаву. 

 http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-0318/2009/0038-03180903247S.pdf 
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Истраживање „Културни живот и потребе 

студената универзитета у Србији” 

 
 Истраживање Слободана Мрђе, из 2010. године, изведено под 

покровитељством Завода за проучавање културног развитка, а имало је за циљ 
утврђивање културног хабитуса омладине у Србији. 

 Бављење уметношћу и одласци у неку од институција културе, не спадају у 
омиљене начине провођења слободног времена. 

  Чак 83.5 % студената ретко или никада не посећује установе културе (музеје, 
галерије, културно-историјске споменике и археолошка налазишта). 

 69.0 % студената ретко или никада не посећује позоришне представе, 
књижевне вечери и биоскоп.  

 Само између 3.0 и 5.0 % студената партиципира у јавном културном животу 
барем једном месечно. Групу повремених посетилаца културних институција и 
програма чини просечно око 12.7 % студената.  

 Преко 80.0 % студената у Србији не учествује у културној продукцији, а 
најважнији разлози су недостатак интересовања и недостатак слободног 
времена. 

 http://www.zaprokul.org.rs/Media/Document/8576f28f20274481a56a3f1015f30
a34.pdf  
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 Пред дечја одељења јавних библиотека намеће се 
одговорност за давање иницијативе и развијање 
културних програма, у циљу превазилажења  или 
ублажавања постојеће, културно недовољно 
подстицајне породичне атмосфере. 

 Право на културу имају сва деца, али неопходно је 
створити услове да би се ово право реализовало. 
Неопходно је на време, у периоду формирања 
личности,  развијати истинске потребе  и интересовања 
за културне садржаје. 

 Ради остваривања овог циља неопходна је чвршће 
повезивање различитих установа културе и јача спрега 
сектора образовања и културе. 



Манифестација „Културни базар" 

 
 Организује се од 2009. године на националном нивоу, а омогућава 

установама културе да, у сајамској атмосфери, представе своје 

активности запосленима у образовању.  

 Манифестацију прати издавање „Каталога Културног базара“ -  

својеврстан водич кроз установе културе и садржи све битне 

информације везане за саме институције, њихову понуду и 

активности. 

 Kаталог је првенствено усмерен на професионалце, али је користан 

водич  за родитеље и старатеље и одлична је алатка за све који се 

труде да на квалитетан и креативан начин проведу своје слободно 

време. 

 Организатори: Министарство културе, Министарство просвете, Завод 

за школство, Министарство животне средине и просторног 

планирања. 

 www.kulturnibazar.si. 

 



Школски сајам културе „ Тржница идеја” 

 

 Школски сајам културе 
Тржница идеја, 
својеврсни пилот-
пројекат у којем су 
културне институције 
и организације имале 
прилику да школама и 
наставницима 
представе своје 
едукативне програме и 
размене контакте.  

 

 Циљ пројекта је 
развијање дубље и 
редовније сарадње 
између школа и 
установа културе. 

 

 



Пројекат „Растимо с књигом” 

 www.jakrs.si. 

 Главни циљ је мотивисати децу и младе да читају словеначке (домаће) 
ауторе и подстицати их да више посећују библиотеке. 

 Пројекат је започет школске 2006/2007. године. 

 Бира се најбоље дело словеначког аутора погодно за ученике 7. разреда 
основне школе и дело словеначког аутора погодно за ученике 1. разреда 
средње школе. 

 Посета библиотеци обухвата предавање о библиотечко-информационим 
вештинама, предавање о савременој књижевности и представљање 
изабраног аутора и књиге. 

 Пројекат реализују Јавна агенција за књигу, Министарство културе, 
Министарство просвете и спорта републике Словеније, Национални 
просветни институт Словеније, Удружење јавних библиотека, Удружење 
школских библиотекара, Удружење словеначких књижевника, а спроводи 
се у сарадњи са јавним библиотекама, словеначким основним и средњим 
школама и установама за образовање деце и омладине са посебним 
потребама. 

 

 

 



Сарадња са галеријом „New moment ” 

 



Изложба „Твој чаробан свет” 



Литерарно-ликовни конкурс „У хајку на бајку” 



Сарадња са дневним листом „Политика” 



Пројекат „Био једном један лав” 



  Попусти на учлањење 



Културни пакет 

Библиотека града Београда 

у оквиру културног пакета 

свим својим корисницима, 

уз чланску карту, 

омогућава попусте 

у следећим позориштима: 

Дечје позориште „Бошко Буха“20% 

Позориште на Теразијама 30% 

Београдско драмско позориште 30% 

Установа културе „Вук“ (Театар Т) 50% 

 

 
 



     Storytelling радионице 



Хвала на пажњи! 


