
European Union Delegation
to the Republic of Serbia

Европски дан језика одржава се сваке године 26. 
септембра. Установљен је од стране Савета Европе 
и представља прилику да се нагласи значај учења 
страних језика, као и да се промовише европска 
културна баштина. Ове године, Европски дан језика 
организује EUNIC Србија (мрежа европских културних 
центара који су присутни и/или представљени у 
Србији) у тесној сарадњи са Делегацијом Европске 
уније и Канцеларијом Савета Европе: 9 земаља, 8 
језика и 17 организација имаће част да се овом 
приликом представе!   

Европски дан језика 
разговарај са мном! 

Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy 
(Онолико смо особа колико језика говоримо

Мађарска пословица) 

#danjezika2017
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Програм
12.00 - 15.00 часова: Откривање европских језика и култура 
Отворена врата у Кнез Михајловој улици, Београд

Позивамо вас да нас посетите у Гете институту, Институту Сервантес и Француском 
институту, и упознате се са овим културним, језичким, европским установама, које 
у Србији раде на промовисању европских језика, образовања и културе. Током 
отворених врата биће организован и квиз познавања европских језика и земаља. 
Победници квиза биће проглашени током програма на Калемегдану, који почиње од 
16 часова. 

Гете институт - Кнез Михајлова 50, Београд   
Амбасада Шведске
Хеленска фондација за културу 
Немачка школа у Београду
Амбасада Краљевине Холандије

Институт Сервантес у Београду - Чика Љубина 19, Београд
Савет Европе
Италијански институт за културу у Београду
Институт за културу Румуније у Бечу
ДаФ Центар за немачки језик
 
Француски институт у Србији - Кнез Михајлова 31, Београд 
Делегација Европске уније у Србији / ЕУ инфо центар 
Фондација Темпус 
Аустријски институт/Аустријски културни форум

16:00 - 22:00 часа: Европски језици кроз музику и уметност 
Бесплатан програм на летњој позорници Калемегданске тврђаве отворен је 
за све посетиоце 

16:00 Отварање - Савет Европе,  Делегација Европске уније и EUNIC Србиja

16:30   Француски језик - Француски институт у Србији 
 Христина Татић и хор Огледне основне школе  Владислав Рибникар 
 Јована Ђорђевић - учесница  такмичења за франкофону песму 2017.
 Нина Јаковљевић - учесница  такмичења за франкофону песму 2016.
 Француска школа у Београду

17:25  Извлачење победника квиза Европског дана језика жребом и објављивање 
имена победника

17:30  Немачки језик - Гете институт, Аустријски институт/Аустријски културни 
форум и ДаФ Центар за немачки језик (1. део)

 Ваљевска гимназија  - школа која учествује у програму “Партнери 
будућности” (PASCH) 

 
18:00 Немачки језик - Гете институт, Аустријски институт/Аустријски културни 

форум и ДаФ-Центар за немачки језик  (2. део)
 Немачка школа у Београду
 FloriArt Салонорчестер
 Vis Antiqua

19:30   Шпански језик - Институт Сервантес 
 Школа плеса „Салса Примера“

20:00  Грчки jезик - Хеленска фондација за културу
 Грчка традиционална музика
 
20:35 Италијански језик - Италијански институт за културу 
 Матиа Заната, Никола Мишић

21:05   Електро Поп 
 Дуко



Deutsche Schule Belgrad 
Kindergarten-Vorschule-Grundschule-Gymnasium 

TEMPUS
F O N D A C I J A

 

Упутство за учешће у квизу
Учествуј у квизу поводом Европског дана језика и освоји бројне награде (часове језика, 
речнике и још много тога …) 

Како учествовати? 
26. септембра од 12.00 до 15.00 часова,посети свих 14 штандова на 3 локације културних 
центара у Кнез Михаиловој улици:
1. Понеси овај флајер
2. Попуни страницу бр.2 са личим подацима  
3. Одговори на питања у вези са језиком и културом земље коју представља штанд на коме 

се налазиш  
4. Ако даш тачан одговор, добићеш печат на флајеру
5. Ако добијеш свих 14 печата, можеш свој флајер убацити у кутију која је за то намењена, а 

која ће се налазити лево од летње позорнице на Калемегданској  тврђави  
6. Око 17.25 жребом ћеш можда баш ти бити извучен и позван на бину да примиш награду. 

Зато буди спреман!

Презиме и име  ............................................................................................................................

Име школе / факултета или организације  .............................................................................

Е-мejl  ............................................................................................................................................

Телефон  .......................................................................................................................................

Подели своје искуство о овом Европском дану језика 2017. на ФБ, Инстаграму, Твитеру!
#danjezika2017


