
Дан Европе, који се одржава 9. маја сваке 
године, слави мир и солидарност у Европи. 
Обележава годишњицу историјске „Шума-
нове декларације”, од 9. маја 1950. године, 
која се сматра почетком онога што се током 
протеклих седам деценија развило у данашњу 
Европску унију.

Kонцепт је једноставан, али револуционаран: 
сарадњом ће људи у Европи постићи мир и 
солидарност. Удруживањем свог суверенитета 
постићи ће просперитет и сигурност.

У овим веома изазовним данима заједнички 
одговор на пандемију ковида 19 још једном 
је показао да ћемо превазићи и ове тешкоће, 

захваљујући овој јединственој сарадњи и духу солидарности.

Дан Европе је, стога, важан дан и за Србију, која је одлучила да следи своју 
европску перспективу и изгради више демократску, просперитетнију и 
сигурнију земљу, у складу са вредностима и интересима ЕУ.

Због тога обележавамо Дан Европе широм Србије током читавог месеца 
маја. Позивамо вас да нам се придружите.

„ЕУ караван”, како га радо називамо, креће на пут 9. маја из Београда и 
обићи ће још 10 градова у Србији. Тамо ћете видети изложбу проширене 
стварности, која ће вам донети много лепих прича из Србије, где је подршка 
ЕУ помогла локалним заједницама, лекарима, спортистима, предузетницима, 
новооснованим и другим предузећима да остваре свој најбољи потенцијал.

Такође, моћи ћете да комуницирате и са уметницима из целе Европе или да 
правите фотографије на неким од најлепших места на континенту и уживате 
у многим другим интерактивним активностима – од уметничке инсталације 
до уличне уметности и квиз-игара.

Преносићемо концерт електронске музике са Голубачке тврђаве, који ће се 
9. маја емитовати широм Европе путем друштвених мрежа.

Од 10. маја можете да гледате „Приче из Србије”, које ће се емитовати сваког 
радног дана после јутарњег информативног програма на Првом програму 
РТС-а.

Драги пријатељи, погледајте програм, пратите наше канале и придружите 
нам се у прослави Дана Европе 2021.

Чекамо вас.

Срећан Дан Европе!

Прослава Дана Европе 2021. - активности:

8. мај Званично отварање Дана Европе уз осветљење 
знаменитости града Београда, видео пројекцију 
на згради Скупштине града Београда и откри-
вање уметничке инсталације тимa студената са 
Факултета примењених уметности у Београду

9. мај Концерт електронске музике са тврђаве Голубац 
– емитовање широм Европе путем друштвених 
мрежа, почетак од 20:21 ч

10. мај РТС премијера “Приче из Србије”, сваког радног 
дана после јутарњих вести

17. мај   Фестивал европског филма онлајн

ЕУ караван посетиће 11 градова у Србији, а грађани ће на 
њиховим главним трговима имати прилику да уживају у 
интерактивној изложби кроз “проширену реалност”, уживо 
гледају на тргове европских градова, “фотографишу се” у 
некој од престоница Европе, забаве се и освоје специјалне 
награде.

ЕУ караван - градови и локације (11 - 19 ч)
9. мај Београд, Kнез Михаилова код Делијске чесме, 

10. мај Нови Сад, Трг Слободе

11. мај Ниш, Трг краља Милана

15. мај Суботица

16. мај Вршац

19. мај Пирот

22. мај Ваљево

23. мај Ужице

26. мај Неготин

29. мај Крагујевац

30. мај Краљево

Амбасадор Сем Фабрици, 
шеф Делегације Европске 
уније у Републици Србији

ЕУ караван



НОВИ САД - Трг Слободе

9. мај • Уметничка инсталација “Окружи се”, инсталација 
је рад тима студенткиња Факултета примењених 
уметности и Архитектонског факултета у 
Београду

• Исцртавање 3Д слике Улица краља Александра 
(поред Трга слободе)

• “ЕУ ЗА ТЕБЕ – Војвођанска прича“, изложба код 
Католичке порте о пројектима из Војводине које 
је подржала Европска унија

10. мај ЕУ караван

НИШ – Трг Краља Милана

9. мај Централна манифестација за Дан Европе (11-19ч)

• Уметничка инсталација студената Факултета 
уметности у Нишу

• Исцртавање 3Д слике на Тргу

• Изложбa ЕУ пројеката и резултата партнерских 
организација из града Ниша и југоисточне Србије 
у различитим областима

11. мај Изложба „5 година ЕУ инфо кутка Ниша“, ЕУ инфо 
кутак (Вожда Kарађорђа 5)

ЕУ караван
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