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„ЗАМИСЛИТЕ, ДЕЦО...“ 

53. МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ДЕЦЕ ЕВРОПЕ „РАДОСТ ЕВРОПЕ''  

Јубилеј 100 година од рођења Душка Радовића 

 

Међународни сусрет деце Европе „Радост Европе“ одржаће се педесет трећи пут од 1. до 5. 

октобра у Београду, под покровитељством Градске управе града Београда – Секретаријата за 

културу и у организацији Дечјег културног центра Београд. Манифестацију су помогли 

Министарство културе и информисања Републике Србије, Зеленило-Београд, Fruit Company, 

Гала вода, Туристичка организација Београда, Туристичка организација Србије, РТС, Студио 

Б и Политикин Забавник. 

 

„Град Београд подржава ову манифестацију од оснивања, а тако ће бити и у будућности. 

Трудићемо се да „Радост Европе'' не само подржимо већ и да је обогатимо садржајем и да 

наредне године доведемо још више деце и да из године у годину имамо све више земаља 

учесника. За ове 53 године верујем да нема земље која није учествовала у манифестацији али 

било би лепо да их једне године окупимо све у Београду. Верујем да ће Београд бити добар 

домаћин свој деци, да ће деца понети најбоље утиске о нашем лепом Београду'' – рекао је 

Никола Никодијевић, председник Скупштине града Београда на конференцији за медије 

одржаној данас у Дечјем културном центру Београд. 

 

Овогодишња манифестација „Радост Европе“ биће посвећена стогодишњици рођења Душка 

Радовића, jeднoг од најзначајнијих српских књижевних стваралаца за децу, новинара и 

телевизијског уредника. Својим рукописом Душко Радовић је обележио манифестацију 

„Радост Европе“ од самог настанка. Његови чувени стихови „Све што расте, хтело би да 

расте“ постали су саставни део химне Међународног сусрета деце Европе и знак 

препознавања генерација које су уз њу одрастале. Душко Радовић сачинио је и „Речник 

пријатељства” поводом одржавања првог Сусрета деце Европе, изабравши петнаест 

најлепших, како је он назвао, речи које повезују сву децу Европе и света: дете, хлеб, игра, 

књига, љубав, мајка, мир, отац, песма, пријатељ, птица, радост, слобода, сунце и Европа. У 
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славу чувеног Душка Радовића, за мото 53. Сусрета деце Европе „Радост Европе'' одабрани 

су његови стихови „ЗАМИСЛИТЕ, ДЕЦО...“! 

 

После две године паузе, проузроковане пандемијом, када је манифестација реализована у он-

лајн и ТВ формату, Београд ће од 1. до 5. октобра угостити децу из 12 земаља - Албаније, 

Босне и Херцеговине, Бугарске, Литваније, Мађарске, Немачке, Норвешке, Пољске, Северне 

Македоније, Словеније, Словачке и Црне Горе. Они ће бити смештени код својих вршњака, 

ученика београдских основних школа – ОШ „Старина Новак'', ОШ „Бранислав Нушић'', ОШ 

„Свети Сава'', ОШ „Љуба Ненадовић'', ОШ „Иво Андрић'', ОШ „Бранко Радичевић'', ОШ 

„Лаза Костић'' и ОШ „Ђура Јакшић''. 

 

„Данас је деци „Радост Европе“ потребнија него икада пре. Срећни смо што ћемо деци 

приредити реално искуство упознавања, трагања за заједничким темама, успостављања живе 

комуникације на разним језицима, упознавање нових култура кроз непосредни контакт и 

могућност да испоље своје таленте кроз стваралаштво. Са друге стране, ова година била 

веома изазовна, због глобално неизвесне ситуације, која се надовазала на емидемиолошку 

кризу, па се надамо да ћемо идуће године имати и више група и више деце у Београду! 

Многа деца била су спречена да дођу, иако би то сигурно желела, као и њихови педагози'' – 

истакла је Ивана Табори Обрадовић, уредница манифестације „Радост Европе''. 

 

Ове године „Радост Европе“ започиње ликовним сусретом у Галерији Дечјег културног 

центра Београд. Најмлађи сегмент -  Ликовни конкурс је једини такмичарског карактера, који 

од свог оснивања (1998) прераста границе Европе и у раскошној палети разноврсних 

ликовних техника окупља децу света, узраста од 4 до 18 година. Стручни жири додељује 

награде и похвале у пет старосних категорија. 

 

„На адресу Дечјег културног центра Београд, ове године стигло је преко 2000 радова и то из 

градова широм Србије, као и из Аустрије, Бугарске, Белорусије, Босне и Херцеговине, Црне 

Горе, Кине, Чешке, Француске, Грчке, Хрватске, Индије, Летоније, Литваније, Немачке, 

Пољске, Румуније, Северне Македоније, Русије, Сингапура, Словеније, Словачке и Турске. 

Сви селектовани радови остају у власништву Ликовне редакције Дечјег културног центра 
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Београд и на располагању су свима које занима аутентично дечје ликовно стваралаштво, у 

едукативне и истраживачке сврхе. Сви награђени радови ће се наћи на изложби у Галерији 

Дечјег културног центра Београд, на свечанм отварању 1. октобра у 12 часова када ће бити 

уручене и награде. Изложба ће бити отворена до 25. октобра. Током трајања изложбе, биће 

организована стручна вођења и разговори о дечјем ликовном стваралаштву'' – изјавила је 

Лидија Сеничар, уредница XXIV Међународног ликовног конкурса „Радост Европе''. 

 

Стручно жирирани радови традиционално налазе своје место и на пригодној поштанској 

марки „Радост Европе”. Поштанска марка, осим што је средство плаћања поштанских услуга, 

истовремено представља један од најпрепознатљивијих симбола националне културе. Мотив 

на марки је рад Небојше Јовчића (11 година, Београд, Србија). Аутори радова на вињетама 

су: Ема Хрицова (8 година, Словачка), Ивана Шпановић (6 година, Сремска Митровица, 

Србија), Тијана Добрашиновић (11 година, Обреновац, Србија), Кира Чочијева (9 година, 

Владикавказ, Русија), Јулија Стајнова ( 9 година, Стара Тура, Словачка), Стефан Крстевски 

(13 година, Битољ, С. Македонија) и Лаура Грулова (8 година, Михаловце, Словачка). Аутор 

цртежа на коверти је: Фо Ји Чинг Стефани (7 година, Хонконг). 

 

Током пет дана трајања манифестације публика ће моћи да види изложбу XXIV 

Међународног ликовног конкурса „Радост Европе”, свечани дефиле свих учесника 

манифестације у костимима од Трга републике до Калемегданa, концерте у Дечјем 

културном центру „Сусрети пријатељства'', гала концерт у МТС Дворани и забавно-

рекреативни програм у оквиру еколошке акције сађења дрвећа пријатељства у Парку Ушће. 

 

Добро дошли! 
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ПРОГРАМ 

Субота, 1. октобар 

12.00 

XXIV МЕЂУНАРОДНИ ЛИКОВНИ КОНКУРС „РАДОСТ ЕВРОПЕ” 

Отварање изложбе и додела награда 

Галерија и Мала сала Дечјег културног центра Београд 

Гостују награђена деца из Словачке 

 

Недеља, 2. октобар 

9.00 Пријем у Палати Србија 

12.00 

КАРНЕВАЛ 

Свечани дефиле од Трга републике до Калемегданa 

На Тргу се окупљају сви учесници и ученици из београдских основних школа, као и 

представници Србије - хор МШ „Стеван Мокрањац“ из Врања, победници такмичења 

ФЕДЕХО и Уметнички центар Талија. Поворку предводи дувачки оркестар МШ „Јосиф 

Маринковић“ из Зрењанина, мажореткиње Панчева, као и артисти на штулама. 

 

12.30 

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Калемегдан – терени Кошаркашког клуба „Партизан“ 

У оквиру програма отварања наступаће мажореткиње Панчева, Хор ДКЦБ, хор МШ „Стеван 

Мокрањац“ из Врања, ритмичарке из клуба „Ритам“, УЦ „Талија“ и аниматори. 

Програм води Страхиња Радовановић 

 

Понедељак, 3.октобар 

КОНЦЕРТИ ,,СУСРЕТИ ПРИЈАТЕЉСТВA” 

Сала „Донка Шпичек“, Дечји културни центар Београд 

10.30 

I концерт 
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Србија (хор МШ „Стеван Мокрањац“ из Врања, УЦ Талија, солисти ФЕДЕМУС и вокалне 

групе „Нађи своју звезду“) 

14.00 

II концерт 

Србија (Балетски студио ДКЦБ, музички таленти Хора ДКЦБ) 

Сценарио концерата „Сусрети пријатељства“ писала је Сандра Ристивојевић, а посвећен је 

лику и делу Душка Радовића. Програм води Ива Јовановић, ученица XIV гимназије, 

некадашњи учесник и домаћин манифестације. 

 

19.00 

ДЕЛИКАТЕСНИ ПОНЕДЕЉАК 

КЦ „Град“ 

Дружење одраслих представника гостујућих група и наставника београдских основних 

школа. 

 

Уторак, 4.октобар 

18.00 

ГАЛА КОНЦЕРТ 

МТС дворана 

Сценарио посвећен јубилеју 100 година од рођења Душка Радовића писала је Милена 

Деполо, концерт режира Ђурђа Тешић, програм воде Ана Вучић и Младен Леро, ауторка 

анимација је Марија Милановић Лазаревски, костимограф Сузана Глигоријевић. 

Представници Србије су чланови хип-хоп групе „Колус“ из Лазаревца. Концерт ће бити 

емитован на 2. програму РТС у 18 часова. 

 

Среда, 5. октобар 

10.00 

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДАН - ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД! 

Парк Ушће 

Забавно-рекреативни програм 
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Представници гостујућих европских држава и Србије, заједно са својим домаћинима 

посадиће саднице копривића у Парку Ушће. Очекујемо да стабла у име својих земаља посаде 

деца Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Литваније, Мађарске, 

Македоније, Немачке, Норвешке, Пољске, Словеније, Турске и деца домаћини из Србије. 

 

 

Срдачан поздрав, 

Ивана Теодоровић Стојановић 

Уредник програма за односе с јавношћу и маркетинг 

Дечји културни центар Београд 

060 167 33 23 

ivana.teodorovic@dkcb.rs  


