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ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Ha оснивачкој скупштини друштва наставника ликовних уметности Војводине, 16. маја 1954.
године изабрана je комисија за дечји цртеж и педагошка питања.
Због значаја и обима првих изложби и првих збирки дечјих цртежа, ова комисија ће већ
следеће године прерасти у Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине.
Отада, ево већ пуних 46 година, Центар као једина таква установа у Југославији, ради на
усавршавању и осавремењивању наставе ликовне културе, као и на афирмацији дечјег ликовног
стваралаштва.
Организујући интензивно дечје ликовне изложбе, кроз које прати развој наставе ликовне
културе и уједно прикупља драгоцени материјал, Центар je формирао колекцију од око 2.180.000
дечјих ликовних радова из наше земље и из 73 земље света. Ова колекција, коју су годинама
одабирали и прегледали најугледнији стручњаци из свих области, a посебно ликовни педагози, je
значајна не само за нашу земљу, него и за Европу. Тиме Центар има и међународни карактер јер
сарађује и са другим земљама пo конвенцијама о међународној сарадњи и на основу расписаних
конкурса за међународне изложбе. Ha позиве сличних установа колекција Центра представљена je
многим градовима широм света.
Најзначајније изложбе које Центар организује у току следеће године су следеће:
• Изложба ликовних радова деце Југославије
• Изложба илустрација литерарних дела у оквиру "Змајевих дечјих игара"
• Изложба "Маска, Сцена, Костим, Лутка" поводом Стеријиног позорја
• Изложба ликовних радова деце Југославије на тему "Светосавље и наше доба" у сарадњи са
Колом српских сестара Епархије бачке
• Изложба ликовних радова деце Војводине "Пролеће на ченејским салашима" и "Страшијада"
(прављење страшила на Кеју) у сарадњи са Културно-историјским друштвом ПЧЕСА за очување
традиција Војводине
• Изложба " Ауторског стрипа ученика основних школа" у сарадњи са ДД Маркетпринтом
• Изложба ликовних радова деце Новог Сада "Цвеће и заштита природе" у сарадњи са Друштвом
љубитеља цвећа

Поред наведених изложби Центар учествује и на многим манифестацијама које се одржавају
током године како у Новом Саду, тако и у Југославији.

1

За огроман допринос у развоју ликовне културе и ликовне педагогије, a посебно развоју
креативне личности детета кроз дечје ликовне изложбе и манифестације током протеклих година,
Центар je добио низ награда и признања од којих су најзначајније:
1971. Октобарска награда Новог Сада - за постигнуте изузетне резултате у дечјем ликовном
стваралаштву
1980. Вукова награда - за значајне резултате остварене у организаторском и стваралачком раду у
просвети и култури .
1981. Младо поколење - за неговање и ширење ликовне културе младих
1991. Искра културе - КПЗ Војводине - за педагошки рад и унапређивање ликовне културе
1996. Награда Змајевих дечјих игара - за стваралачки допринос популарисању књижевности за децу
и изванредна достигнућа у ликовном васпитању најмлађих.
Од свог оснивања Центар се налазио у огледној основној школи "Ђорђе Натошевић", a 1997.
године Одлуком Извршног одбора Скупштине града Новог Сада Центар je добио нови простор у
улици Браће Рибникара бр. 5, где се и сада налази.
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