
 
 
 
 

Културни центар Крушевац, Топличина 2/2; 37000 Крушевац 
тел/факс: 037 421-877; 423-025   e-mail kck@kck.org.rs 

www.kck.org.rs 
датум: 12.03.2019.  

дел.бр.648-2/19 
 

 
Поштовани, 

 
Обавештавамо Вас да ће се ХVI СМОТРА ДЕЧИЈЕГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА 

ГРАДА КРУШЕВЦА  одржати у Великој Ломници  у недељу,  21. априла 2019. године, са 
почетком у  12.00 часова, а у организацији Културног центра Крушевац,  МЗ Велика Ломница и 
КУД  „Радомир Јаковљевић Јакша“ из Велике Ломнице. Позивамо Вас да се својим учешћем 
прикључите чуварима и поштоваоцима националне културе. 

 
ПРАВИЛА И ПРОПОЗИЦИЈЕ 

 
 Смотра је основана и одржава се са циљем да се прати народно стваралаштво у раду са 
децом. 
 

Члан 1. 
 

Организатори Смотре дечијег народног стваралаштва града Крушевца су Културни центар 
Крушевац и КУД „Радомир Јаковљевић Јакша“ из Велике Ломнице. 
 

Члан 2. 
 

Смотра се организује са циљем очувања вредности традиције наше народне уметности и 
подстицања овог вида дечјег стваралаштва. 
 

Члан 3. 
 

Смотра се организује сваке године почетком априла месеца. Група која прикаже 
најкомплетнији  програм стиче право да учествује на Смотри народног стваралаштва Расинског 
округа у Брусу, одакле се бира представник за Смотру народног стваралаштва деце Србије која се од 
1993. године крајем маја месеца одржава у Ратини. 
 

Члан 4. 
 

Право учешћа на смотри имају све дечје изворне групе са подручја града Крушевца, 
школског узраста (7 – 14 година). 
 

Члан 5. 
 

Избор дечијих изворних група за Окружну смотру врши селектор кога именује Културни 
центар Крушевац, односно на начин на који исти одреди. 

 
Члан 6. 

 
 Свака група учесница треба да се представи народним стваралаштвом свога краја. Програм 
сваке групе садржи народне игре, орске и друштвене, изведене у изворном облику. 
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 За млађи узраст се препоручују дечје игре уз певање и музику, игре са драмско-музичким 
изражавањем, забавне игре, игре снаге и духа. 
 Избор игара за старији школски узраст треба да буде шири од избора за млађи узраст. Поред 
искључиво дечијих игара, у њихов програм могу се уврстити и игре које изводе одрасли али 
ослобођене непримерених елемената, неприкладних текстова и слично. 

 
Члан 7. 

 
 Пожељно је да групе оба узрста имају у оквиру програма свирку на изворним народним 
инструментима: фрула, окарина, тамбура, гајде или да их прати оркестар, народни или тамбурашки, 
као и дечију народну песму прикладног текста. Програм се изводи у аутентичним народним 
ношњама или њиховој верној реконструкцији. 
 

Члан 8. 
 

 Број учесника сваке групе не може бити већи од 30 чланова, укључујући музичку пратњу и 
руководиоце групе. 
 

Члан 9. 
 
 Програм који изводе групе може трајати највише 6 минута – 4 минута за млађи, односно 6 
минута за старији узраст. 
 

Члан 10. 
 
 Пријаве за Смотру са тачно назначеним садржајем програма и бројем учесника могу се 
доставити на адресу: 

 Културни центар Крушевац, Топличина 2, тел./факс: 037/423-025, kck@kck.org.rs  
 Културни центар Крушевац,  Мајке Југовића 12, тел./факс: 037/425-140,  

 
Члан 11. 

 
 Домаћини Смотре могу као госте позвати једну до две групе. 
 

Члан 12. 
 

 Правила и пропозиције донела је  Културно просветна заједница града Крушевца (Културни 
центар Крушевац). 
 
 
 Молимо Вас да своје учешће пријавите најкасније до среде, 10. априла 2019. године. За 
помоћ у припреми програма можете се обратити стручној служби Културног центра Крушевца. 
   Уверени да ће се наша сарадња на овом значајном заједничком послу  успешно одвијати и у 
овој години, срдачно Вас поздрављамо. 
                                
              
                                            директор  
                              Културног центра Крушевац 

                                                     
 
                            Виолета Капларевић  
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