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VII Конгрес Савеза ликовних
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24-25. фебруар 2001. године
ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРЕМА У НОВОЈ ПАЗОВИ

Центар за ликовну културу деце и омладине Срема у Новој Пазови основан је 8.
октобра 1981. године при ОШ "Младост", садашњој "Растко Немањић - Свети Слва" у Новој
Пазови.
Осиивач Центра јe Међуопштински просветио-педагоши завод "Партизанска школа" из
Сремске Митровице и СИЗ за образовање општине Стара Пазова.
Носиоци пројекта: Ранко Дивљан, руководилац Центра задужен за старије разреде
основних школа и за средње школе, Љиљана Челиковић за млађе разреде основних школа.
Кооридинатор акције испред ППЗ "Партизанска школа" био је Вјекослав Ћетковић.
Задаци Центра:
- оспособљавање наставника и сарадника на подручју Срема путем стручних семинара;
- успостављање и одржавање везе са сличним центрима у Војводини, Србији и иностранству;
- повезивање наставника ликовне културе и размене искустава и радова у циљу побољшања
квалитета наставе;
- организовање разних облика усавршавања: предавања, саветовања, семинари, демонстрација
ликовних техника;
- прикупљање, евидентирање и чување дечјих ликовних радова и комплетирање документације;
- размена дечјих ликовних радова са школама на подручју Срема, Војводине, Југославије;
- уступање ликовних радова леце и омладине научним институцијама и појединим
стручњацима ради научно-истраживачком рада;
- оснивање ликовних колонија деце Срема (летњи и зимски сазиви), која би се сваки пут
одржавали у другом месту.
Центар окупња редовно наставнике ликовне културе Срема, Србије и Југославије на
семинаре и додатно стручно ликовно образовање, јер располаже потребном опремом за нове
форме у ликовном стваралаштву. Одржани су семинари за сериграфију – сито штампу,
таписерију, керамику, графику.
Долазили су знани ликовни ствараоци и педагози: проф. др. Павле Васић, др. Вјекослав
Ћетковић, мр. Милош Војиновић, мр. Здравко Милинковић и други. Стицана су богата
искуства и знања, стварали нови облици размене искустава међу наставницима ликовне
културе.
Центар наставља са својим успешним деловањем.
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