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European Heritage Days
A joint action of the Council of Europe and the European Commission /

Journées européennes du patrimoine
Une action commune du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne

„EUROPEAN HERITAGE DAYS” 2016. 
The general European theme for 2016:

Heritage and Communities

Тема програма у Србији 
КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ –ЖИВЕТИ С НАСЛЕЂЕМ’’

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2016” У БЕОГРАДУ
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          „Културна баштина је камен темељац Европе, а Дани европске баштине су драгоцено оруђе да се охрабре и 
унапреде поштовање, љубав и брига за наше заједничко културно наслеђе код највећег броја грађана и на најширем 
могућем простору европског континента”, изјавили су Тери Дејвис, генерални секретар Савета Европе и Јан Фигел, члан 
Европске комисије 2007. у Београду.
          Савет Европе jе преузео основну идеjу пројекта „Отворени дани културних споменика”, одржаног у Францускоj 
1984. године, са циљем да споменици културе буду доступни широj jавности, проширивши jе на замисао о међусобном 
зближавању становника старог континента бољим разумевањем сопственог природног и културног наслеђа и 
разноликости наслеђа других народа.
          Министарство културе и информисања, које координира програме који се одржавају у Републици Србији, одлучило 
је да Дaни eврoпскe бaштинe у Србиjи 2016. гoдинe буду oбeлeжeни заједничком европском тeмoм „Културнo нaслeђe и 
зajeдницe – живeти с нaслeђeм”. Teмa сe зaснивa нa нaчeлимa Oквирнe кoнвeнциje Сaвeтa Eврoпe o врeднoсти културнoг 
нaслeђa зa друштвo (Фaрo, 2005), кoja нaглaшaвa вaжну улoгу кojу имajу зajeдницe у упрaвљaњу културним нaслeђeм и 
oкружeњeм, нaглaшaвajући врeднoст и пoтeнциjaл културнoг нaслeђa кao рeсурсa oдрживoг рaзвoja и квaлитeтa живoтa. 
Тeмa je oдaбрaнa сa циљeм дa сe истaкнe знaчaj и рaд зajeдницa, удружeњa, пoрoдицa, свих кojи упрaвљajу културним 
нaслeђeм, штитe гa и промовишу нa брojнe нaчинe. Министарство истиче значај пoдизaња свeсти o знaчajу културнoг 
нaслeђa у сопственом окружењу и очекивања да ће примери добре праксе бити подстицај и другима да брину o свoм, a 
сaмим тим нaшeм, зajeдничкoм нaслeђу. Пoтeнциjaл кojи нуди материјално и нематеријално културнo нaслeђe je oгрoмaн 
и кoристи свимa. Свaкo je дoбрoдoшao дa сe укључи и у oквиру Дaнa eврoпскe бaштинe oргaнизуje прoгрaмe и aктивнoсти 
кojи прoмoвишу културнo нaслeђe и рaд нa њeгoвoм oчувaњу. Прoгрaми Дaнa eврoпскe бaштинe oдржaвају се тoкoм 
сeптeмбрa мeсeцa, a oсим у Србиjи, видљиви су ширoм Eврoпe прeдстaвљaњeм нa европском сajту Дaнa eврoпскe бaштинe. 
 Манифестација „Дани европске баштине” у Београду, која се одржава од 2002. године, део је велике европске 
манифестације Савета Европе и Европске комисије, којом се сваког септембра представља наслеђе као заједничка 
баштина европских народа. Београд је 2006. године био домаћин централне манифестације за Србију и семинара СЕ за 
земље Југоисточне Европе, а 2007. године, у организацији са Саветом Европе, Европском комисијом и Министарством 
културе, домаћин Централне прославе за читаву Европу у оквиру председавања Србије Комитету министара СЕ.  
 Сваке године са другом темом, манифестација је у Београду постала својеврстан празник културе и туризма 
када се припремају тематски програми, отварају градска здања, куће под заштитом, музеји и друге установе културе. 
Поштујући препоруке Савета Европе, током септембра организују се програми којима се презентује наслеђе и организују 
туре разгледања као својеврсни мостови између прошлог, садашњег и будућег времена. Народи и културе, који су кроз 
богату и бурну историју давале печат овом граду, доприносили су слојевитости, богатству, разноликости, културном 
идентитету и непоновљивом духу Београда. 

 У Београду се реализују бројни програми промоције наслеђа на територији сваке градске општине, самостално 
или у партнерству и сарадњи више непосредних организатора из области културе, образовања, привреде, туризма, 
занатства, спорта. Користећи расположиве ресурсе, партнерство и сарадњу, припремљени су разноврсни програми: 
изложбе, разгледања са водичима, предавања, презентације, радионице, видео пројекције, дечји програми, концерти, 
пројекције филмова и др. Сви који за то имају могућности, позвани су да припреме програме којима се могу укључити 
у манифестацију, настојећи да допринесу очувању и презентацији наслеђа и препознавању потенцијала који носи 
наслеђе као специфичан ресурс развоја, чијим одрживим коришћењем и ревитализацијом се може допринети општем 
развоју заједнице, туристичкој атрактивности и квалитету живота. 
          Циљ је и да примерима добре праксе укаже на то колико је наслеђе значајно, да покажемо како га треба 
чувати, одрживо користити и промовисати на разноврсне начине, користећи све расположиве могућности, користећи и 
предности модерне технологије и начине комуникација. Програми истичу специфичности материјалног и нематеријалног 
наслеђа сваке средине и заједнице, културу, традицију, обичаје, старе и традиционалне занате и начине производње, 
археолошко, архитектонско, индустријско, природно и свако друго наслеђе. 
          Од предлога које достављају градске општине за своју територију и појединачно установе културе, удружења, школе, 
туристичке организације и предузећа, институције, привредни субјекти и други организатори програма, Организациони 
одбор манифестације припрема заједнички програм доступан на сајту града Београда и сајту Туристичке организације 
Београда и у брошури - водичу кроз програме. 
         Како је манифестација усмерена пре свега на младе, београдске школе приређују посебне програме, позивају 
колективе и ученике да у што већем броју посете изложбене поставке и друге разноврсне програме, да учествују у 
радионицама и програмима других организатора.
 Сви су позвани да воде рачуна о доступности програма за особе са инвалидитетом.
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 Поред тематских програма, у Београду, као главном граду, највећем културном и туристичком центру, где је 
сконцентрисано наслеђе са тла бивше Југославије, традиционално се током манифестације „Дани европске баштине” 
отварају и градска здања, историјске куће, легати и други простори који током године нису доступни за публику и где 
се приређују посебни програми, који доприносе промоцији драгоценог наслеђа, указивању на његов значај и потребу 
очувања и разноврсне могућности презентације наслеђа. Поблика ће моћи да обиђе: здање Дома Народне скупштине 
Републике Србије, председника Републике Србије – Новог двора, Дворског комплекса-Краљевског и Белог двора, 
Владе Србије, Палате Србија, Амбасаде Француске, Народне банке Србије, САНУ, Храм Светог Саве, здање Београдске 
задруге, здање Града Београда – Стари двор, Београдску арену; историјске куће – Дом Јеврема Грујића - Музеј историје 
и дипломатије; Кућа породице Вељковић, Кућа краља Петра Првог, Легат Милорада Павића, Легат Петра Лубарде и др. 
        Бројни и разноврсни програми свакако доприносе очувању наслеђа, одрживом коришћењу и презентацији на што 
креативније начине – једном речју да покажу како би требало живети са наслеђем, свакодневно – као током „Дана 
европске баштине”.
      „Београд је један од најстаријих и најчешће рушених градова света. Они који воле и познају овај град, не познају га на 
основу онога што су у њему видели или дотакли, његов највећи и можда најлепши део је онај који је ишчезао нетрагом 
па га више никада нећемо видети, фотографисати или додирнути. Али историји припада и онај цео нестали део који се 
више никада неће моћи реконструисати, онај део историје који се налази у нама, а не у свету око нас.”    Писац Милорад 
Павић
        Разноврсни програми током „Дана европске баштине” бациће мало више светлости и удахнути живот споменицима 
и другим траговима бурне прошлости Београда, а Београђанима, посетиоцима и туристима сваки сат који посвете 
Београду биће незаборавно искуство, прилика да открију нешто ново и уживају у скривеним лепотама града.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Град Београд је потписао протокол о сарадњи са градовима и општинама које имају тврђаве на Дунаву и успоставио 
сарадњу са општином Бач.
Програм Дана европске баштине у општини Бач
Свечано отварање манифестације,  Музичко-забавни програм - Тврђава Бач , 17. септембар у 14 часова
Гостујућа Изложба фoтoгрaфиja и грaвирa „Дунав – уметник, путник и сведок” JП „Београдска тврђава” у Бачу у оквиру 
„Дана европске баштине”, кoja посетиоцима пружa умeтнички дoживљaj Дунaвa и тврђaвa нa њeгoвoм приoбaљу, 
показујући притом стање ових културних добара, као и њихове потенцијалe, приказана и у Српском културном центру у 
Паризу–у Донжон кули Тврђаве Бач
Ликовна колонија, Програм за младе; Стручно вођење: Тврђава, Фрањевачки самостан, манастир Бођани;  
Панел дискусија са локалним угоститељима и др.; Вечерњи концерт; 
Спортски турнири; Вече са Бором Отићем- Промоција књиге „Шором средом”, Дидина кућа, 
Контакт: Марина Балабан, ТО Бач, turizambac@gmail.com; 

mailto:turizambac@gmail.com
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ПРОГРАМ У 
БЕОГРАДУ

Септембар месец је посвећен 
промоцији наслеђа у Београду.
Највећи део програма реализује 

се у периоду од 
23. септембра до 03.октобра
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ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”
За време трајања манифестације Дани европске баштине, на Београдској тврђави биће отворени објекти: Стамбол 
капија, Војни бункер на Горњем граду Београдске тврђаве, Кула Небојша, Римски бунар, Сахат кула, Велики барутни магацин. 
У среду, 28.09.2016. улаз ће бити бесплатан за све посетиоце. 
Отворени објекти на Београдској тврђави: 
Стамбол капија–„Путовање у средњи век“–упознавање са изгледом једне средњевековне просторије, пробање 
средњовековних костима и сликање. Термин: понедељак–недеља од 11.00 до 19.00. 
Војни бункер на Горњем граду Београдске тврђаве (код споменика Победник)- Војни бункери на Београдској тврђави 
настали су по завршетку Другог светског рата и представљају последњу војну интервенцију на овом простору. На 
степеницама које воде у унутрашњост објекта, градитељи су уклесали датум 10. (или 18.) октобар 1953. године. Ово је 
вероватно и датум када је завршена градња објекта.  
Упознавање са унутрашњошћу објекта, аутентичним хладноратовским споменицима Београда, 
Изложба „Бункерисана уметност“ посвећена цензури у уметности 60-их и 70-их година 20. века. 
Свечано отварање изложбе 20. септембар 2016. године у 13. часова. 
Кула Небојша- Изграђена у 15. веку као одбрамбена кула, назив је добила од глагола „не бојати се“. У време османске 
власти, Кула Небојша постаје најпознатија тамница и мрачни симбол Београда. Од 2011. године представља модеран 
изложбени простор у коме се, уз аудио визуелни ефеката презентује дело српске и грчке историје. 
Термин: понедељак–недеља од 11.00 до 19.00 часова. 
Велики барутни магацин–Настао је у време велике аустријске реконструкције Београдске тврђаве. Градња је трајала 
само две године, од 1718. до 1720. године, са циљем да се што пре направи безбедно склониште за барут, место 
заштићено од непријатељске артиљерије.
Изложени су римски камени споменици (од I до VI века), највећим делом откривени у Београду и околини. Посебну 
пажњу привлачи Јонин саркофаг, с краја III и почетка IV века, који потврђује присуство хришћанства у Београду у овом периоду. 
Изложбена поставка римских камених споменика-лапидаријума, римске скулптуре и надгробне стеле које заједно 
чине јединствену изложбену поставку римских камених споменика. 
Tермин: понедељак–недеља од 11.00 до 19.00 часова. 
Среда, 28. септембар 2016. одине– стручна вођења кроз збирку за све посетиоце Великог барутног магацина у 11 и 13 часова
Римски бунар–изграђен у периоду од 1717. до 1739. године, за време барокне аустријске реконструкције Београдске 
тврђаве. На плановима тврђаве тог времена ово здање означено је као „Велики бунар”. Назив је забележен у XIX 
веку, а настао је на основу народних предања која старе грађевине, чије је порекло заборављено, често приписују 
„Римљанима”. Бунар је дубок шездесeт мeтара и скоро три и пo мeтрa широк. До дна бунара води двоструко спирално 
степениште, ширине 0.9 метара. 
Термин: пондељак-недеља, од 11.00 до 19.00 часова. 
Сахат кула- Кула са сатом, грађена средином 18. века, препознатљив је детаљ у турским чаршијама, али се у тврђавама 
ретко јавља, тако да се београдска по томе може сматрати неубичајеним примером. Часовник има централни механизам 
и тегове и два гонга, а између два навијања часовник може да ради око недељу дана.
Сахат кула, висока 27.5 метара, посетиоцу пружа јединствен поглед на Београдску тврђаву и парк Калемегдан, али и на 
друге делове града. Термин: понедељак–недеља од 11.00 до 19.00 часова.
Изложба „На палуби брода...на обали реке”–приказ слика насеља, природног окружења и споменика на обалама 
Дунава. Изложба је употпуњена географским картама, сликама бродова који су саобраћали од 1829. до 1914. године, 
редовима пловидбе, плакатима друштва, огласима штампаним по новинама, јеловницима са бродова, итд.  Термин: 
Свечано отварање изложбе 23. септембар у 12.00 часова.–Савско шеталиште
Изложба „Дунав, уметник, путник и сведок” у Бачу за ‘’Дане европске баштине’’ у Бачу 16. септембра до 26. септембра
Радионица старих заната–изложба старозанатских предмета и алата, учествовање у раду грнчара, ткача и опанчара и 
других мајстора старих заната. 
Термин: током трајања манифестације, од четвртка до недеље од 11.00 до 19..00 часова. 
Представљање мањинских заједница Горанаца, Мађара, Словака и муслимана 
Термин: свака заједница биће представљена по два дана у терминима од четвртка до недеље, од 22.09.-25.09. и од 
29.09.–02.10. 2016. године.
Галерија Београдске тврђаве у Стамбол капији-Изложба Надежде Маркиовски „Златни кавез“ представљање 
уметничког истраживања односа природе и архитектуре и њихових елемената базирано на конструкцијама стаклених 
башти.  Термин: oд 06. до 25. септембра 
Изложба студената Факултета примењених уметности- Галерија Стамбол капије
Термин: од 27.септембра до 09. октобра, сваког дана од 11.00 до 19.00 часова. 
Промоција књиге–„Daily Life in Medieval Serbia” -аутора Марка Поповића, Смиље Марјановић Душанић и Данице Поповић. 
Место: Кула Небојша Термин: уторак, 27. септембар у 18 часова. 

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА” И ФИЛМСКЕ НОВОСТИ
Од настанка 1944. године, Филмске новости, постају незаменљиви део репертоара којим је почињала биоскопска 
представа. Све до краја педесетих година XX века, једина визуелна информација у покрету био је журнал.  
Данас представљају значајан извор архивске грађе о славним тренуцима наше прошлости.
По завршетку промоције књиге биће приказан филм о Београдској тврђави који је саставни део серијала  
„Тврђаве на Дунаву” редитељке Наталије Аврамовић, настао у сарадњи Филмских новости и Радио телевизије Србије.

ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ
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Хуманитарна акција на Београдској тврђави у оквиру манифестације Дани европске баштине–за децу из Центра за 
заштиту деце и омладине, Центра за интеграцију младих и Прихватилишта и прихватне станице Београд. Упознаће 
Београдску тврђаву, занимљив свет диносауруса и са Удружењем историјског стреличара –такмичење у стреличарству  
Термин: 14, 15. и 16. септембар
Промоција историјског стреличарства-ЈП Београдска тврђава и Удружење за историјско стреличарство Siа Еr 
Стреличарство одржаће промоцију и упутити посетиоце Београдске тврђаве у основе стреличарства Tермин: суботу 24. 
септембар од 12.00 до 16.00 часова. Пријаве за учешће на dragana.kujovic@jpbt.rs. 

ТАШМАЈДАНСКЕ ПЕЋИНЕ – Камен и град
ЈП Београдска тврђава од маја месеца управља Ташмајданском пећинама. Програм ће јавности скренути пажњу на 
значај овог изузетног подземног простора на његов културни и туристички потенцијал. 
Термин: субота 24. септембар од 16.00 до 20.00 часова
Прво предавање: Геолошко наслеђе, Ташмајдански миоценски спруд, предавач проф. др Љупко Рундић-Предавање о 
миоценском спруду, органогено-спрудном кречњаку који се простире од Калемегдана, преко целог центра Београда и 
излази на површинау на Ташмајдану код старог каменолома поред спортског центра Ташмајдан. Предавање се реализује 
у сарадњи са Природњачким музејом у Београду. 
Друго предавање: Београд испод Београда–Зоран Николић и др Видоје Голубовић. 
Треће предавање: Пећине у функцији склоништа и бункери другог светског рата на простору Београда, предавач Раде 
Милић из Центра за урбани развој Ундерград. 
Четврто предавање: Тајне Ташмајданског гробља, 
предавач др Виолета Обреновић, ЈКП „Погребне услуге”.
Контакт: 011/2633-747 office@jpbt.rs www.beogradskatvrdjava.rs  olivera.vuckovic@jpbr.rs; 011/2636-266

ЗООЛОШКИ ВРТ
Мали Калемегдан 8
ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА „НЕКАД И САД” у ЗОО врту где ће бити изложене фотографије које дочаравају историјски развој 
врта који ове године обележава 80. година постојања. 
Поставка ће бити доступна посетиоцима свих дана током трајања манифестације, у току радног времена врта  
од 08.00 до 19.00 часова.
Током трајања манифестације бесплатан улаз биће омогућен за особе са инвалидитетом, особе ометене у развоју и 
за све друге категорије лица са посебним потребама.
Контакт: 011 26 245 26, office@beozoovrt.rs; 

МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА И ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”
Изложба „Римски накит у Београду”
Накит од племенитих метала, драгог и полудрагог камена из Античког периода откривен на простору данашњег Београда 
у археолошким остацима каструма, насеља и некропола Сингидунума, на аутентичан начин говори о времену у коме се 
на овом простору рађао први Град. Аутори: др Славица Крунић и Милорад Игњатовић
Термин: 6. октобар у 13 часова. Место: Савско шеталиште, плато код Алеје народних хероја 

ШЕИК МУСТАФИНО ТУРБЕ
Отварање за посете од 24. септембра до 02. октобра сваки дан од 18 до 20 часова
Контакт: 062/8030450

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ 
ТОС промовише сепарате издања „Културно благо Србије” о османском наслеђу Србије и о најзначајнијем индустријском 
и техничком наслеђу и понуди индустријског туризма у Србији у сарадњи са Музејом науке и технике и Секретаријатом 
за привреду Града Београда. Информације: www.srbija.travel; www.facebook.com  

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА
Калемегдан Горњи град 14
„БеоГрадска КулТура – Бео Кул Градска Тура”, програм који Завод спроводи од 2014. године са средњим школама 
Београда, где после уводних предавања, ученици држе предавања са својим вршњацима. Циљ пројекта је да се код 
младих средњошколског узраста развије свест о значају непокретне културе баштине, о њеним културним, историјским, 
архитектонским и другим вредностима.
Програм спроводе ауторке пројекта, историчарке уметности Ксенија Ћирић и Бојана Ибрајтер Газибара, 
Место окупљања: Теразијска чесма. Термин: 23. септембар у 11 часова
Контакт: Бојана Ибрајтер Газибара3287-557, лок. 144, 060-1725725 bojana.ibrajter-gazibara@beogradskonasledje.rs;  
Није потребно пријављивање заинтересованих
Обилазак споменика културе „Старо сајмиште – Логор Гестапоа“ на левој обали Саве, комплекса најслојевитије и 
најизраженије меморије. Осмишљен и реализован као репрезентативан сајамски простор 1937. године, за време 
Другог светског рата претворен је у концентрациони логор. Од симбола урбанистичког, архитектонског и привредног 
напретка преобраћен је у стратиште, у симбол страдања и патње. Логор на Старом сајмишту, највећи немачки логор 
не само у окупираној Србији, већ и на европском Југоистоку, снажно је сведочанство овог трагичног периода наше 
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недавне историје. Данас представља најзначајнији меморијални комплекс. Заједничким обиласком споменика 
културе представила би се његова слојевита историја, очувана физичка структура и вредности а све у намери да 
данашње место заборава добије своје место у сфери колективног памћења и сећања.Обилазак води историчарка 
уметности Саша Михајлов.
Место окупљања: плато испред ТЦ „Ушће”, Булевар Михајла Пупина – улаз ка Бранковом мосту
Термин: 27. септембра 2016. у 17 часова. Није потребно пријављивање заинтересованих
Контакт: Саша Михајлов, 3287-557, лок. 106, 065-3155556 sasa.mihajlov@beogradskonasledje.rs;
Није потребно пријављивање заинтересованих
У току манифестације, публикације Завода за заштиту споменика културе града Београда могу се купити по сниженим 
ценама у износу од 50%, 29. септембра од 8.30 до 14.30 часова у просторијама Завода на Београдској тврђави.

ВОЈНИ МУЗЕЈ
У оквиру Дана европске баштине Војни музеј позива заинтересоване да посете сталну изложбену поставку на 2.300 м2. 
Поставка обухвата историју Срба, и других народа који насељавају Балкан и територије бивше југословенске државе 
од преисторије до 1999. године, тј. до НАТО бомбардовања. Посетиоци могу да виде: оружје, униформе, заставе, 
одликовања, уметничка дела, фотографије, архивска документа, уз коришћење разних илустративно-уметничких решења.
Термини: сваког дана осим понедељка, у периоду од 10 до 17 часова. Улаз се наплаћује.
Изложба „Перкусиони пиштољи и револвери из Збирке Војног музеја” 
Место: Галерија Војног музеја, Калемегдан бб
Термин: од 22. септембра до 01. октобра сваког дана осим понедељком од 10 до 17 часова. Улаз слободан
Контакт: 011/3344-408; 3343-441, vojnimuzej@mod.gov.rs 

МУЗЕЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
Стална поставка музеја у којој се налазе предмети изузетне вредности за српску културу и духовност, попут огртача 
кнеза Лазара, Јефимијине похвале краљу Милутину, кивота Стефана Дечанског и др. Изложба портрета поглавара 
Српске православне цркве.
Место: Краља Петра бр. 5
Контакт: 011/3025-136, www.spc.rs.

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ
Студентски трг 13
Изложба: Натписи на етнографским предметима, аутор Вјера Медић.
Мотиви слова и словних натписа на етнографским предметима из периода 19. и 20. века из фонда Етнографског музеја 
у Београду. Предмети свакодневне употребе у оквирима традиционалне културе Срба и народа са простора Балкана. 
Изложба наглашава однос и преплитање два значајна историјска процеса на овим просторима: утемељених вредности 
традиционалног српског друштва 19. и 20. века и снажних тежњи за усвајањем токова савременог европског грађанског 
друштва. Изложба, помогнута средствима Министарство културе и информисања РС ће бити отворена до јануара 2017. 
Године. Термин: уторак, 20.септембар 2016. 

Изложба: Претрајавње храмова и живот народа-фотографска сведочанства Етнографског музеја, аутори  
Бојан Поповић и Јелена Савић. 
Негативи и фотографије који садрже представу православних храмова и окупљеног народа. Разлог снимања људи 
уз храмове био је у представи обичаја, најчешће прославе црквене славе, када би се сви оденули у „недељно рухо“, 
показујући тако различите врсте сеоског, грађанског и комбинованог одела. Цркве и манастири су на тај начин 
претрајавали кроз време као жиже окупљања становништва.
Избор фотографских сведочанстава од најстаријих храмова преко готово свих средњовековних, до појединачних 
познијих храмова, па све до данашњег времена. 
Стална поставка: Народна култура Срба у 19. и 20. веку. 
Изложба Народна култура Срба у XIX и XX веку приказује саборност српског народа, његово јединство и заједништво у 
окупљањима око сакралних објеката из којих је вековима зрачила духовна снага његовог етничког и културног бића. 
Приказом народа у народним ношњама, обухваћени су многи српски крајеви. Обрађени су и изложени и остали 
садржаји народног живота, почев од привредних одлика, развоја станишта и културе становања, до истицања појединих 
духовних облика с назнакама разлика у појединим културно-географским зонама. Осим студиозно обрађених разних 
облика народног живота сеоског становништва, део изложбе је посвећен и грађанском слоју друштва, посебно у приказу 
начина одевања и амбијенталних целина становања, с видним утицајима источњачке и европске градске културе. 
Радно време: Уторак – субота од 10 до 17 часова. Недеља од 9 до 14 часова.
Контакт: info@etnografskimuzej.rs

ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ

mailto:sasa.mihajlov@beogradskonasledje.rs
mailto:vojnimuzej@mod.gov.rs


EUROPEAN  HERITAGE DAYSДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕУ БЕОГРАДУ

11

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ – МАНАКОВА КУЋА , САВСКИ ВЕНАЦ
Едукативни програм: Извођачке уметности на Националној листи НКН. 
Културно-уметничка друштва чине изузетно значајан део локалних заједница, које доприносе презентацији културног 
наслеђа – како извођењем на сцени, тако и едукацијом нових нараштаја о његовом значају. У оквиру програма сарадње 
са локалним заједницама који Етнографски музеј организује у Манаковој кући, КУД „Стaнкo Пaунoвић” из Панчева ће 
презентовати извођачке уметности које су уписане у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике 
Србије. Такође, у сарадњи са овим културно-уметничким друштвом, за ученике основне школе биће одржана радионица 
традиционалних игара Србије. 
Термин: отварање изложбе 23. септембар у 12.00 часова
Место: Манакова кућа, Гаврила Принципа 5     Контакт: manakovakuca@etnografskimuzej.rs. 
Вођење кроз сталну изложбу „Етнографски спомен–збирка Христифора Црниловића” 
Народне ношње и накит централнобалканског подручја из 19. и првих деценија 20. века, једном од најстаријих објеката 
старобалканске архитектуре у Србији из прве половине 19. века. Унапређена изложба о раду Христифора Црниловића, 
и нови мултимедијални изложбени садржаји приказују основне Црниловићев етнографско-истраживачки рад на терену 
– претежно у подручјима јужне Србије, Косова и Метохије и Македоније, у периоду између два светска рата. Географске, 
етничке и дијалектолошке особености становништва, три „комплекса” народних ношњи: шопски, моравски и вардарски. 
Рукописна заоставштина Црниловића која спада у ред највреднијих дијалектолошких записа о језику и култури у Србији, 
али и на ширем простору Балкана, с почетка 20. века.
Термин: Стручна вођења од 23. септембра до 2. октобра у 12.00 часова.
Пријаве нa manakovakuca@etnografskimuzej.rs 
Контакт: 011/3281-888;info@etnografskimuzej.rs, Контакт: 011/3036-114.

РАДИОНИЦА БОМБОНА И РАТЛУКА „БОСИЉЧИЋ”, Гаврила Принципа 14, 011/2623-171
Брaћa Бoсиљчић, мajстoри трaдициoнaлнoг бoмбoнџиjскoг зaнaтa и влaсници нajстaриje бeoгрaдскe рaдњe зa 
прoизвoдњу бoмбoнa и рaтлукa.

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ, МУЗЕЈ ВУКА И ДОСИТЕЈА
Господар Јевремова 21
Трибина:„Чије је културно наслеђе?”– Изношење различитих становишта о томе коме наслеђе заиста припада, ко је 
са исте или са друге стране дужан да се о њему стара, уз учешће релевантних представника образовних установа и 
установа заштите, државних служби, невладиног сектора, итд.
Термин:24. септембар у 18 часова 
Контакт: eduka@narodnimuzej.rs 
Радионица–„Нови музеј-нова поставка”–серија радионица прилагођене узрасту учесника, у циљу  размене мишљења 
са заинтересованим делом јавности о новој сталној поставци Народног музеја.
Термин: деца од 3 до 7 година 24. септембра у 12 часова
Деца од 7 до 10 година 25. септембра у 12 часова. Млади од 10 до 14 година 01. октобар у 12 часова.
Одрасли 02. октобра у 12 часова
Контакт: : eduka@narodnimuzej.rs 
Радионица „Трансформишимо музеј”–заинтересовани посетиоци ће имати прилику да изнесу своје виђење о томе 
шта је музеј, како га они виде, како виде људе који раде у музејима, шта очекују од посете, као и на који начин би се 
могла унапредити искуства посетилаца у предстојећем периоду. 
Термин: 01. септембар у 18 часова.
Контакт: eduka@narodnimuzej.rs 
Фотоконкурс „Моје наслеђе“-прилика за учеснике да опажају културно наслеђе у свом животном окружењу и да то 
наслеђе визуелно забележе путем својих апарата. Стручни жири ће одабрати 30 фотографија послатих електронском 
поштом које ће изложити у Музеју Вука и Доситеја, а остале фотографије биће представљене путем touch screen и таблет 
рачунара у Музеју Вука и Доситеја, као и на друштвеној мрежи и интернет презентацији Народног музеја. Битан сегмент 
изложбе је и легенда (опис) културног наслеђа који аутори достављају заједно са фотографијом.
Место: Музеј Вука и Доситеја. 
Термин: слање фотографија од 19. до 25. Септембра; Отварње изложбе радова фотоконкурса 29. септембра у 18 часова. 
Трајање изложбе од 29. септембра до 09. октобра. 
Контакт: eduka@narodnimuzej.rs 

НEБO НAД БИTEФOM
„Нeбo нaд Битeфoм” je нaзив зa чeтири излoжбe кoje ћe бити oтвoрeнe у Дaну прoлoгa, a прe прeдстaвe Kantor Dawntown, 
првe у глaвнoм прoгрaму jубилaрнoг Фeстивaлa, зaснивaнесe нa aртeфaктимa пoвeзaним сa Битeфoм, њeгoвoм истoриjoм 
и трaдициjoм и институциjaмa кoje су дaлe знaтaн дoпринoс Фeстивaлу. 
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БИTEФ И РTС
Таковска 10. 
Термин: 24. септембар у 19.30 часова. 
Aутoри излoжбe: Бojaнa Aндрић и Пeтaр Ђинoвић, Рeдaкциja зa истoриoгрaфиjу 
Излoжбa у вeликoм хoлу РTС-a у пeт прoстoриja oпрeмљeнa je пo мoди свaкe oд пeт дeкaдa Битeфa, a изглeд и сaдржaj 
сa TВ eкрaнa oдгoвaрa дeцeниjaмa крoз кoje je прoшao Фeстивaл. Биће прикaзивaни снимци из бoгaтe aрхивe РTС-a у 
кojoj je сaчувaнa читaвa истoриja Битeфa. У мaлoм хoлу ћe свaкoг другoг дaнa рaдити биoскoп с рeпeртoaрoм пoзoришних 
прeдстaвa снимљeних тoкoм првих двaдeсeт гoдинa Битeфa. 
Три стручнa вoђeњa зa срeдњoшкoлцe Eлeктрoтeхничких шкoлa, студeнтe пoзoришнe умeтнoсти и пoсeтиoцe ‘’Дaнa 
eврoпскe бaштинe’’.
Тeмaтски рaзгoвoри с публикoм. Мaнифeстaциjу Битeфу у чaст прaтићe кaмeрe РTС-a. 
Пoрeд излoжбe пoсвeћeнe Битeфу, Рeдaкциja дрaмскoг и дoмaћeг сeриjскoг прoгрaмa у сeптeмбру ћe, у oквиру свoje 
рeдoвнe сeриje TВ тeaтaр, прeдстaвити избoр снимaкa изузeтних прeдстaвa с рaниjих Битeфa. 

БИTEФ И NEW MOMENT
Термин: 24. септембра у 20.30 часова
Урeдник: Лaзaр Сaкaн, крeaтивни мeнaџeр aгeнциje New Moment 
Плaкaти кojи су читaвих пoлa вeкa oживљaвaли дух, идejу и прoгрaмску кoнцeпциjу Битeфa, прикaзaни су у фoрми 
мултимeдиjaлнe пoстaвкe. Фeстивaлски кaтaлoзи и видeo-прojeкциje.

БИTEФ И ATEЉE 212 / БИTEФ И БИTEФ TEATAР
Двe дoкумeнтaрнe излoжбe у фoрми фрaгмeнтaрнoг, кoлaжнoг прикaзa умeтничкe кoнцeпциje БИТЕФа које oдгoвaрajу 
Битeфoвoj хeтeрoгeнoj и oтвoрeнoj рeпeртoaрскoj oриjeнтaциjи. Излoжбe прeдстaвљajу свojeврстaн oблик културнo-
друштвeнoг кoмeнтaрa, измeђу oстaлoг и штo сe oдвиjajу у прoстoримa кojи нису излaгaчки: у прoзoримa Aтeљea 212 
oкрeнутим кa улици и у клубу Битeф тeaтрa. Фoтo-aртeфaкти Битeфa, извучeни с пoлицa, из кoвeрaтa, из пoсeбним 
jeзикoм oбeлeжeних кутиja, фoндoвa и фoтoтeкa, у свojим нoвoнaстaлим aрaнжмaнимa нису склaдиштa вeћ, умeтничкa 
дeлa сaмa пo сeби. 
Кустoскињa: мр Вeснa Бoгунoвић, тeoрeтичaркa умeтнoсти и мeдиja
Место и термин: 24. септембар, Aтeљe 212, 20 часова, Битeф тeaтaр, 21 часова 
Контакт: Сања Љумовић, 069/89 92 444; sanja.ljumovic@bitef.rs

МУЗЕЈ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ
РЕВИЈА ФИЛМОВА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ –
19. септембра од 17 часова
Музеј Југословенске кинотеке, Косовска 11
Југословенска кинотека, основана 1949. године сакупља, трајно чува и обрађује филмски материјал и бави се ширењем 
филмске културе, истражује и изучава историју филма. У новој згради Југословенске кинотеке налази се колекција 
кинематографске опреме и музејска збирка која чува доказе о почецима фотографије и филма.
УЗДИНСКЕ СЛИКАРКЕ (ЈУГ 1963) 9 мин. р. Љубиша Јоцић
24 ЧАСА СА БЕОГРАДСКИМ СЛИКАРИМА (ЈУГ 1964) 13 мин.р. Љубиша Јоцић
ДИЈАЛОГ О КОЛАЖУ (ЈУГ 1965) 10 мин. р. Лазар Трифуновић
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ (ЈУГ 1966) 8 мин.р. Владимир Басара,
 ХЕКСАПТИХ (ЈУГ 1968) 6 мин.р. Ђорђе Кадијевић
ТАЈНА ВЕЧЕРА; ИЛИ, МЕДИЈАЛА (ЈУГ 1969) 7 мин. р. Здравко Велимировић 
СЛИКА ПОСЛЕДЊЕ ПЛАНЕТЕ (ЈУГ 1970) 8 мин. р. Предраг Голубовић
МАШТОВЊАЦИ СА РАДОВАН КУЛЕ (ЈУГ 1970) 12 мин. р. Живан Живко Ристић 

МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
Скендербегова 51
Изложба „Теслин светски систем“ аутора Зорице Циврић, музејског саветника, посвећена достигнућима Николе Тесле 
на пољу бежичног преноса енергије, отвoрена 16. септембра.
Радно време музеја од уторка до недеље од 10 до 20 часова
Сталне поставке:Изложба 2. КРУГ: Представљено је око 500 предмета из 22 збирке, распоређених у четири целине: 
точак–машина–мотор, комуникација, човек и техника, мера и број. 
Суботом и недељом могућност куповине свих музејских издања уз 50% попуста.
Дечји музеј: Изложба са преко 300 експоната из збирке играчака из периода од 1920. до 1970. године.
Другу целину чине интерактивни експонати под називом ‘’Проширена стварност’’.
Научни центар: Приказано је 20 експоната креираних да приближе појаве и феномене из астрономије, математике, 
физике, биологије, психологије и логике, да на забаван начин и кроз игру подстичу на размишљање и развијање маште.
Бесплатан обилазак музеја: 22-25. септембар, 10.00 до 20.00 часова

ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ
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Музеј науке и технике – Одељење Музеј Српског лекарског друштва 
И здрави и лепи:Изложба посвећена некадашњим идеалима лепоте и здравља.
Изложба „Медицина у Србији кроз векове” 
Изложба приказује развојни пут медицине у Србији од времена касног палеолита до данашњих дана.
Радно време музеја, Џорџа Вашингтона 19: од уторка до недеље, од 10.00 до 20.00 часова; 
Контакт: 011/3037-850; 011/3037-950; mnt@muzejnt.rs 
Научни скуп- Историја пловидбе Ђердапском клисуром– поводом обележавања 120 година од свечаног отварања 
Сипског канала, најважнијег хидрограђевинског објекта изграђеног током 19. века у ђердапском сектору Дунава. 
Термин: од 27. до 28. септембра . Контакт: gordana.karovic@muzejnt.rs  
 
МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, ОПШТИНА ВРАЧАР 
Крунска 51 
Музеј посвећен генијалном проналазачу, научнику и инжењеру, који је човечанству подарио огроман број значајних 
открића и изума. Заоставштина Николе Тесле пренета је из САД у Београд 1951. године. Музеј Николе Тесле основан 
је 5. децембра 1952. Стална поставка Музеја кроз приказане документе, личне и техничке предмете, макете и 
интерактивне моделе, осликава најважније детаље Теслиних епохалних открића и изума. Прати Теслин живот 
представља развој науке о електрицитету и магнетизму до појаве Теслиних открића. Кроз демонстрацију радних 
модела оживљени су Теслини изуми и открића која је остварио у областима електротехнике и машинства. Отворена је 
08. јула 2016. године. 
Нова Стална поставка Музеја Николе Тесле аутора др Бранимира Јовановића 
Документарни филм о Николи Тесли. 
Термин: 25. и 26. септембар  од 10.00 до 18.00 часова бесплатан улаз за посетиоце.  
Контакт: ivana.ciric@tesla-museum.org;  milica.kesler@tesla-museum.org 
Радно време Музеја: од уторкa до недеље, од 10.00 до 18.00 часова 
Стручно вођење на српском или енглеском језику организује се на почетку сваког сата. 
Контакт: 011/2433-886, info@tesla-museum.org

 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, ОПШТИНА ВРАЧАР
Скерлићева 1
Изложба„Проучавање рукописне књиге“ поводом 55 година од оснивања одељења за осториографију НБС . Изложба 
отворена од 9. септембра до 7. октобра, може се видети понедељак-петак 08.00-21.00, субота 08.00-15.00
Књижевни програм: „Свет разговора“ – вече посвећено новинару Милошу Јевтићу поводом осамдесетог рођендана. 
Гости: проф. др Дарко Танасковић, академик Предраг Пипер, академик Миро Вуксановић, проф. др Горан Милашиновић, 
Боро Драшковић и Милош Јевтић) 
Термин: понедељак, 26. септембар 19.00 часова. Место: Амфитеатар Народне библиотеке Србије.
Представљање најновије књиге академика Владете Јеротића “ Хришћанство и ислам“
Говориће: проф. др Дарко Танасковић и академик Владета Јеротић.
Термин: 28. септембар, 19.00 часова. Место: Амфитеатар Народне библиотеке Србије.
Улаз за наведене програме је бесплатан.

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА
„Калиграфија-уметност лепог писања и иконопис“
Програм калиграфије води МА Јелена Дамјановић
Термин: понедељак, 26. септембар и четвртак, 29. септембар од 10:00 до 13:00 часова
Програм иконописа води МА Александар Пантић 
Термин: уторак,27. септембар и четвртак, 29. септембар од 18:00 до 21:00 часова
Место: Шуматовачка бр. 122. Контакт: 0605040575

ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ
Његошева 51
Посета Музеју: „Панчићев кабинет-наслеђе из природе”– у згради у Његошевој улици на Врачару са атрактивним 
витринама и занимљивим експонатима биљног и животињског света, као и минерала, фосила и стена. У оквиру 
манифестације - тематска предавања кустоса музеја из области биологије и геологије. 
Обилазак Бизонаријума у дворишту Музеја –прича о животињама последњег леденог доба на нашим просторима. 
Реализација и контакт Соња Срејић .Контакт: Sonja.srejic@nhmbeo.rs 011/3442 147
Термини: субота, 24. септембар, од 12 до 14 часова, понедељак, 26. среда, 28. септембар, петак, 29. септембар од 10 до12 часова
Изложба: Рогови–борбено знамење сисара у Галерији Природњачког музеја на Калемегдану
Посетиоци ће на новоотвореној изложби имати прилику да виде атрактивне експонате рогова сисара, као и бројне 
ловне трофеје из богате Збирке сисара Природњачког музеја.
Посета у току манифестације од 23. до 30. септембра је бесплатна. 
За групе са стручним вођењем – улазнице од 80 динара.  
Реализација: Јелена Јовановић, Драгана Вучићевић, Драгица Стојић
Контакт: jelena.jovanovic@nhmbeo.rs draganav@nhmbeo.rs galerija@nhmbeo.rs 011/3284317 
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Предавање: Важност Београда и Великог Ратног Острва за очување биодиверзитета птица
Предавање ће приближити свет птица које живе, пролазе или зимују на подрчју Београда као и шта чинити да град 
остане погодан за живот птица. Посетиоци ће сазнати којих птица има највише, којих најмање, која је највећа, а која 
најмања птица на подручју града, како сачувати врабце у Београду и сл. 
Место: Велико Ратно Острво, 20. и 21. септембра 
Реализација: Марко Раковић Контакт и пријава посетилаца: markorakovic@nhmbeo.rs 
Предавање: Геолошко наслеђе, Ташмајдански миоценски спруд 
Занимљива прича о миоценском спруду, органогено-спрудном кречњаку који се простире од Калемегдана, преко целог 
центра Београда и излази на површину Ташмајдану код старог каменолома поред спортског центра „Ташмајдан”. Место: 
Ташмајданска пећина. Реализација: професор др Љупко Рундић
Контакт: 011/3442147, www.nhmbeo.rs; Термини: 24. септембра 2016, од 16 до 20 часова Контакт за заказивање: Соња 
Срејић, 011 3442 147, 063 431 849

ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ И  ОПШТИНА ВРАЧАР
„Панчићев кабинет-наслеђе из природе“
Посетиоци ће имати прилику да обиђу и Бизонаријум у дворишту музеја и сазнају о животињама последњег леденог 
доба на нашим просторима.
Посете у сарадњи са општином Врачар. Контакт за заказивање: Соња Срејић, 011 3442 147, 063 431849.
Програм је бесплатан док траје манифестација.
„Старо и нестало воће Србије“
На изложби је представљен део природног наслеђа старих традиционалних сорти воћа у Србији које се гаје вековима  
а које су угрожене и нестају.
Место: Галеријски простор Градске општине Врачар, Његошева 77, од 27. септембра до 3. октобра 2016. године.  
Радно време галерије од 10:00 до 18:00 часова. Информације на телефон: (011) 30 81 466.

УДРУЖЕЊЕ СТАРИ ЗАНАТИ СРБИЈЕ
Презентација српских и традиционалних заната и изложба предмета занатске производње у Галеријском простору  
ГО Врачар, Његошева 77 
Термин: од 23. до 26. септембра од 10.00 до 18.00 часова.
Свечано отварање изложбе је у петак, 23. септембар у 17 часова
Презентација рада удружења у Булевару ослобођења 15, сваког радног дана од 10.00 до 18.00 часова.
Информације на телефон 011–3081575

МУЗЕЈ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА И ОПШТИНА ВРАЧАР
Краља Милана 21/IV
Сталну поставку чине предмети, стилски намештај и уметничка дела, поклони сликара Паје Јовановића (1859-1957),  
као и колекција стилског намештаја из 18. и 19. века, збирка професора Петра Поповића (1890-1942
Термини: четвртак од 10-18 часова, субота од 10-20 часова, недеља 10-14 часова.
Стручно вођење четвртком и суботом у 12:00, 14:00 и 16:00 часова,
 недељом у 11:00 и 12:00 часова.
У суботу, 24. септембра улаз за посетиоце је слободан.

Галерија Центра за образовање и културу  „Божидарац 1947“
Радослава Грујића 3
Изложба фотографија Центра за фото таленте „Врачар некад и сад“-
фотографије старог  Врачара и врачарских кафана. 
Отварање изложбе у уторак, 27. септембра у 19:00 часова.
Радно време Галерије од 08:00-20:00 часова.
Контакт: 011/3472232, cft.bgd@gmail.com momirdragicevic@gmail.com

ШТАМПАРИЈА „КОСМОС’’ д.о.о
Програм „ Књиговезачка дорада“
Практична примена књиговезачког заната који се одржао до данас, представиће се кроз ручну израду књиге у тврдом 
повезу. Посетиоци ће имати прилику да у оквиру сектора производње присуствују графичкој припреми, штампи и 
књиговезачкој доради. Биће приказан рад старих машина и њихова функционалност. Централна тачка окупљања је 
Центар за имплементацију и социјализацију особа са инвалидитетом у радну средину. 
Предвиђен је обилазак производње. 
Предузеће ће бити отворено за посету радним данима током трајања манифестације у периоду од 13:00-15:00 часова. 
Предвиђен дневни обилазак је у две групе. По уласку у зграду Предузећа „Космос“ посетиоци ће лифтом стићи на IV 
спрат где ће их сачекати водич.
Информације на телефон: (011) 24 30 510
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Општина Врачар - Концерт „Флаута увек и свуда“  Консорта флаута „Јаков Срејовић“  
предвођен проф. Љубомиром  Димитријевићем 
Термин: четвртак, 29. септембра са почетком у 20:00 часова у Свечаној сали Скупштине града, Драгослава Јовановића 2а. 
Информације на телефон: ( 011) 30 81 575

ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ ДАДОВ
Десанке Максимовић 6/а 
Програм „ Дадов–урбана историја града” -Изложба фотографија великана српског глумишта који су прве глумачке 
кораке направили у Дадову у фоајеу позоришта. Отварање 28. септембра у 20 часова у фоајеу позоришта
Пројекција филма“ Тамо где снови почињу“ - документарни филм Михајла Тошића који сведочи о богатој историји 
позоришта у нераскидивој вези са урбаном историјом Београда.
Термин: 28. сепембар у 20.30 часова у фоајеу позоришта
Вођење кроз изложбу: позоришни редитељ Владан Ђурковић. Контакт: 011-3243643

ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ ДАДОВ И ПОЗОРИШТЕ ЧАРАПА
Представа „Девојчица са шибицама“ 
Термин представе: 26. септембар у 12 часова. Место: Позориште Дадов, Десанке Максимовић 6/а 
Информације: 011–3243643

Библиотека „Петар Кочић“ 
У периоду од 26. до 30. септембра организоваће пет радионица за децу на тему Дечји програми на Дечијем одељењу 
„Растко“, Библиотека „Петар Кочић”, Вишка 3 
Термини: понедељак, 26. септембар– радионица за ученике нижих разреда основних школа; 
среда, 28. септембар– радиониза за ученике нижих и виших разреда основне школе 
четвртак, 29. септембар– радионица за штићенике Дневног центра за особе са аутизмом „Корнелије“.
Огранак дечијег одељења „Борислав Пекић”–Светозара Марковића 23–25
Радионица „Заковрчити отковрчити” за предшколце из вртића „Бисер”. Термин: петак 30. септембар
Све наведене радионице ће се одржати у термину од 10 до 11 часова 
Информације на телефон:011–2430250

АКУД „ИВО ЛОЛА РИБАР“ 
Ресавска 11
Отворена проба фолклорног ансабла: „Проба фолклора или како Лолинци живе са наслеђем”
Термин: петак 23 септембар у 20.30 часова
Предавање „ЛОЛА и културно наслеђе-ЛОЛА као култрно наслеђе”. Кратак наступ Ансамбла народних игара и 
песама и Народног оркестра са изводима из различитих тематских програма.
Место: Велика сала АКУД „Лола“ у Ресавској 11. Термин:недеља 25. септембар у 19.00 часова
Изложба “ЛОЛИНО наслеђе - музеј уметничког аматеризма” Део изложбеног материјала из “Лолине” архиве, који 
говори о “Лолиним” великанима, трајним уметничким делима и “Лолином” аматеризму који је уткан професионалну 
уметничку сцену Београда и Србије.
 Зачетак реализације идеје трајне поставке Музеја сценског фолклора.
Термин: недеља 25.септембар у 18 часова
Концерт Лола класик и Хор АКУД „Иво Лола Рибар“
Концерт – Лола класик (оркестар флаута класичне музике), под управом проф. Љубише Јовановића са ФМУ, који је 
уметнички директор Лоле класик
Наставак: ХОР АКУД „Иво Лола Рибар“ под  управом маестра диригента мр Милована Панчића
Место: Велика сала АКУД „Лола“ у Ресавској 11 Термин: субота 01. септембар од 18.00 часова
Информације на телефон 011–2430250
Театар Лево–АКУД „Иво Лола Рибар”, представа „Растибуђилизоване клејбезабле”, текст и режија Милан Д. Вуковић. 
Предсава која има преко 1550 извођача. Место:  АКУД „Иво Лола Рибар“, сцена Театра Лево, Ресавска 11  
Термин: у 20.30 часова 
Концерт фолклорног ансамбла Врачара, КУД „Градимир” и АКУД „Иво Лола Рибар”
Место: плато испред Храма Св. Саве 2. октобра у 12 часова 
Промоција књиге Бранислава Поповића „Живети са наслеђем лековитог биља и чајева”  
у организацији Центра за Србе у расејању  „Свети Сава” , 
Термин:петак 30.септембра у 19.00  часова 
Место: велика сала општине Врачар, Његошева 77.
Контакт: 011–3081575

ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ



EUROPEAN  HERITAGE DAYSДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕУ БЕОГРАДУ

16

ХРАМ СВЕТОГ САВЕ
Обилазак Храма Светог Саве и крипте као и мале цркве Свети Сава
Отварање поводом одржавања „Дана европске баштине” у сарадњи са општином Врачар.
Храм Светог Саве, српска светиња, највећи је православни Храм на Балкану, изграђен у српско-византијском стилу, има 
изузетну важност за српску кулурну баштину. Духовно обогаћење манифестације представља откривање блага чуваног 
у црквеној ризници испод Храма Светог Саве, а које је од великог духовног и културолошког значаја за заједницу. Црква 
кнеза Лазара, која је рађена у византијском стилу, простире се на 1.800 квадрата испод земље, где је и крипта, у којој ће 
се сахрањивати патријарси Српске православне цркве. 
Термини: среда, 28. септембра у две групе по 30 посетилаца:прва група посетица у 9.00,  друга у 11.00 часова уз 
пратњу професионалног водича из Храма Светог Саве;
четвртак, 29. септембра у две групе по 30 посетилаца: прва група посетица у 9.00,  друга у 11.00 часова уз пратњу 
професионалног водича из Храма Светог Саве.
Обилазак је договорен са директорима средњих и основних школа школа на територији општине Врачар. 
Контакт: 011 3081 505

КУД „ГРАДИМИР”
Милешевска 42а
„Група певача КУД Градимир“ - петак, 23. септембар у 17.45 часова испред зграде Општине Врачар; 
Заједнички концерт фолклорног ансамбла КУД „Градимир” и АКУД „Иво Лола Рибар”  
недеља 02. октобар  у 12.00 часова на платоу испред Храма Светог Саве 
Получасовно посматрање дела пробе III, II и I дечјег ансамбла  у уторак, 27. септембар у терминима од 18, 19, и 20 
часова, са приказом народних ношњи. Групе од 15 посетилаца 
Контакт:  011–3081 575 и  011– 30865 49; 062– 2060 11 
Предавање „Шетња кроз Врачар” - Др Видоје Голубовић аутор књиге  
„Старе механе и кафане Београда“ у великој сали Градске општине Врачар, 26. септембра са почетком у 19 часова, уз 
занимљиве приче о кафанама, познатим личностима и важним топонимима на Врачару до другог светског рата.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Радионице за децу основношколског узраста „Како чувамо културно наслеђе” - кроз предвиђен програм деци се 
представља рад Завода, занимања у оквиру службе заштите, разноврсни начини бриге о културном наслеђу. Активно 
учешће деце у симулацији археолишког ископавања, грађења старинске куће, конзервацији једне слике и другим 
забавним активностима. Циљ радионице је да се на релаксиран начин, кроз игру, деци приближи тема непокретног 
културног наслеђа, укаже на његове вредности и непоходност чувања.
Термин: радним данима од 10 часова у трајању од 2 ипо сата. Контакт: 011–2454786. Радослава Грујића 11

ОПШТИНА ВРАЧАР И УДРУЖЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА СРБИЈЕ 
у понедељак, 26. септембра 2016. године у 12:00 часова – туристички водич Јасмина Ћирић; у среду, 28. септембра 2016. 
године у 12:00 часова - туристички водич Тодор Петровић. Састанак групе (30 учесника) - код споменика Карађорђу 
одакле креће шетња према Карађорђевом парку, до Народне библиотеке Србије, улазак у хол и завршетак у Храму 
Светог Саве. Информације на телефон: (011) 3081 505

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
Таковска 8, Стари град
Програм „ДВА НАРОДА – ЈЕДНА ДУША”– истиче повезаност руског и српског народа и њихових култура у светлу 
бурних догађаја из Великог рата и Октобарске револуције који су се драматично одразили на судбину оба народа. 
Захваљујући краљу Александру Карађорђевићу хиљаде руских избеглица  пронашле су нови дом у Србији, стекле 
право на рад и добиле привилегију да образују сопствене верске, просветне и културне институције међу којима је 
најрепрезентативнији Руски дом у коме ће опорављена руска заједница наставити да негује сећање на отаџбину и цара 
Николаја Другог, чувати традицију, културу, духовни и морални живот свог народа.
Након упознавања с ликовима у радионици, деца ће присуствовати Добротворном концерт – балу „ДВА НАРОДА - ЈЕДНА 
ДУША” који се организује поводом завршетка изградње Руског дома „Император Николај Други“. Реализација:Aутор и 
координатор програма–Снежана Станковић;Коаутори и извођачи: Марко Алексић, Гојко Балетић, Снежана Бећаревић, 
Срђан Дошен, Горан Јоксић, Радица Маринковић, Марјана Петровић, Драгана Станисављевић;Специјални гости: КУД „Талија“
Термин: 23. септембар у 12.00 часова. Контакт: Снежана Станковић, 011 3242 011, snezana.stankovic@dkcb.rs 
Тајна бакине шкриње–Дечији културни центар 
оживљава се атмосфера, обичаји и навике једне београдске породице из раног грађанског периода. Бака Мара, деда 
Сима и њихова унука Мирка приликом спремања куће проналазе разне ствари (либаде, петролеј лампу, мастионицу и 
перо, џезву, свећњак, ибрик...) о чијим вредностима и намени с децом разговарају. Ти предмети имају свог парњака у 
савременим верзијама (џезва – аутомат за кафу; гушчије перо – компјутер).
Деца се подстичу да о музеју размишљају као о живом организму који чува предмете из прошлости. Ствари које они 
сада користе у свакодневном животу једнога дана ће постати музејски експонати.
Сценарио: Александар Новаковић;Баба Мара – Снежана Бећаревић;Деда Сима – Гојко Балетић;Унука Мирка –  
Тијана Делић;Дидактички материјал: Снежана Станковић
Термин: 25. септембар у 16.00 часова. Контакт: Снежана Станковић, тел. 011 3242 011, snezana.stankovic@dkcb.rs ; 
Место: Књижара Delfi, Ресавска 33
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ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
Предавање „Слатко започиње дан”,-„Традиција послуживања слатког у грађанској кући“- презентација Музеја „Слатка-
кућа Цветића у Краљеву”- прича о слатку као обичају добродошлице у српској грађанској кући, са освртом на Феликса 
Канића и служења слатког у Београду. 
Место: Галерија Завода за проучавање културног развитка , Риге од Фере 4, Стари град
Термин: 29. септембар у 12.00 часова. Контакт: 011/2180-432; mlcvetic@zaprokul.org.rs

ОПШТИНА РАКОВИЦА 
РАКОВИЧКЕ ДУХОВНЕ СВЕЧАНОСТИ „ПУТ ДУХОВНОСТИ“
Отварање духовних свечаности „Пут духовности“ у суботу 17. септембра у порти Храма Светог Владике Николаја Велимировића
Дефиле духовних свечаности у 17.00 часова
Презентација уметничких фотографија: „Религија као инспирација за уметност“ у 17.45 часова
Културно-уметнички програм. Учесници: Српски првоаславни појци „Сузе Косова“ дечји црквени хорови  Србије, 
Горица Поповић, Василиса, витешке вештине „СВИБОР“, музички састав „Ступови“,  певачко друштво „Прело“,  
КУД- а Раковице  -у 18.15 часова.
Ликовна колонија „Пут духовности“ у недељу 18. септембра у порти Храма Светог Владике Николаја Велимировића
Литургија у парохијском дому Храма Светог Владике Николаја Велимировића у 9.00 часова
Отварање изложбе портрета патријарха Павла, презентација фотографија патријарха Павла; „О лику и делу патријарха 
Павла“, презентација књиге Снежане Милкковић „Мој деда патријарх Павле“;презентација ДВД– а „Патријарх 
Павле – живот по јеванђељу“ „ у издању РТС- а и дует Весна Димић и Биљана Петковић, вокални солисти РТС-а,  
црквени хор „Благовести” у 17.00 часова
Религија као инспирација за научнике и уметнике (Центар за културу и образовање Раковица) у понедељак 19. септембар
Отварање изложбе „Религија као инспирација за уметнике“ у 17.00 часова
Академик Владета Јеротић  - „Да ли се данас може сачувати брак, хришћански брак“  у 19.00 часова
Малогоспојински сајам литералног духовног стваралаштва и промоције значајних књига, испред и у порти Храма 
Преображења Господњег -  од 20.09. до 23.09.
Књижевно вече и презентација књига „Из ја града у ти град“ и „Из ти града у Небески град“, говоре вероучитељи  
(у порти Храма) у 17.15 часова
Промоција „Библијског речника“протођакона проф. др Радомира Ракића (у порти Храма) у 18.00 часова
Сабор духовне поезије (манастир Раковица)
8.30 Литургија , Помен патријарсима Димитрију и Павлу (Центар за културу и образовање Раковица)
Свечана академија и проглашење резултата конкурса Шестог међународног Сабора духовне поезије у 11 часова  
порта Цркве Св. Апостола и Вартоломеја и Варнаве 
15.00 „Духовност у поезији“ - представљање песника из унутрашњости и дијаспоре 
Термин: среда 21. септембар
Дечји фестивал „Духовно радовање“ (Храм Рођења Светог Јована Крститеља)
16.00 Отварање дечјег фестивала (Храм Преображења Господњег)
17.00 Предавање и светлописаније о Светој Гори „ Врт Пресвете Богородице Света гора атомска“ – ђакон Драган С. Танасијевић
18.00 Презентација књига на тему „Жене у православљу“ 
Термин: четвртак 22. Септембар
Конференција „Различити аспекти духовности у образовању“ 
Промоција Зборника шестог међународног сабора духовне поезије
Oтварање самосталне изложбе академског сликара и вајара Владимира Захаријевића, 26. септембра

ПТТ МУЗЕЈ
Мајке Јевросиме 13, Стари град
За ‘’Дане европске баштине’’ продужено радно време –сваког дана од 10.00 до 18.00 часова.
Стручно вођење кроз сталну поставку музеја „Тачка спајања” и тематску изложбу „150 година српске поште”
Целодневна дечија радионица „Поштански сатић”, на тему „Напиши и пошаљи писмо вољенима”
Дечија радионица у оквиру програма „Поштански сатић“ одржаће се 24.септембра и 01. октобра у 12 часова.
Поклон сувенир - разгледница аплицирана у виду поштанске марке  Контакт: 011/3064-171; pttmuzej@ptt.rs

АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА НА ЗВЕЗДАРИ
Једина научна институција у Србији која се професионално бави истраживањима у области астрономије. Са традицијом 
дугом 128 година, опсерваторија је и својеврстан музеј изузетно вредних инструмената, књига и часописа који сведоче 
о развоју домаће и европске астрономије.
 Бесплатно разгледање уз пратњу водича. Посетиоци могу да виде Управну зграду, коју је почетком 20. века пројектовао 
познати чешки архитекта Јан Дубови, музејску поставку старих астрономских инструмената, да посете највећу и 
најпотпунију научно-стручну астрономску библиотеку у Србији, Велики пасажни инструмент и Велики рефрактор, 
највећи телескоп те врсте на Балкану.
У амбијенту прелепе библиотеке– предавање „130 година астрономске опсерваторије – некада и сада”.
Место: Волгина 7, Звездара. Термин: 24. септембар, у 11.00, 13.00 и 15.00 часова. 
Контакт: Весна Мијатовић, 011 30 89 063 . Заказивање групних посета на: vesna@aob.rs
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МУЗЕЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА, СУРЧИН   
Аеродром „Никола Тесла”, Сурчин
Музеј основан 1957. године при Команди ратног ваздухопловства у Земуну, имао је прву изложбу 1960. 
године на старом београдском аеродрому. Од 1989. године Музеј се премешта на нову локацију, у близини 
аеродрома „Никола Тесла”. Одлуком Владе Србије Музеј ваздухопловства проглашен је за културно добро. 
Изложбена поставка модела југословенске авијације и достигнућа ваздухопловне индустрије – век војног ваздухопловства 
и објеката од значаја за историју ваздухопловне индустрије обухвата више од 50 експоната и врло интересантан историјат.
Програм ‘’Путник кроз време’’- од првих путничких летова 1923. године на редовној линији Париз- Истамбул, компанија 
Franko Rumen преко Панчева, прве домаће авиокомпаније „Aeroput“ из 1927. године, ЈАТ-а и других компанија све до 
Air Srbije, авионом су повезане далеке дестинације и континенти. Посетиоци могу сагледати развој авио саобраћаја 
из угла једног путника, где могу сести у путничко седиште и „полетети“ кроз историју. Јединствени доживљај да прођу 
кроз више од осам деценија авио саобраћаја у нашој земљи уз помоћ стручног водича који ће им бити на располагању 
у договореном термину. 
Најаве групних посета и школа: kontakt@muzejvazduhoplovstva.org.rs 
Термини: 23, 27, 30. септембар у 14 часова. Контакт: 011/2670-992; 011/3104-749
Аутобус 72 са Зеленог венца, минибус.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”
Кнегиње Љубице 29
Програм: Подсетник за незаборав - ковачница ГСП са почетка 20. века-
Поставка старих возила ГСП–a (лејланд, чичица, глачалица, диваг, ватрогасно возило и др.) и грађа о историјату градског 
јавног превоза; 
Отворена врата ковачнице ГСП–а са машинама и алатима са почетка XX века, први пут отворена 2015. године за 
јавност у оквиру Дана европске баштине. 
ГСП позива суграђане да виде машине добијене из ратне репарације, како ради стубна бушилица, пнеуматски чекић 
или преса, наковањ и ковачки алат старости преко 100 година, да осете врелину ковачке ватре, да уђу у стара возила и 
упознају се са историјатом јавног градског превоза у Београду
Термин: 24. септембар од 10.00 до 17.00 часова 
Контакт: 011 366 40 47, 011/3664-046; gsp101@eunet.rs
Капије ГСП на Дорћолу биће отворене за посетиоце од 10.00 до 17.00 часова а посете ковачници организоване у групама 
на свака два сата, почевши од 11.00 часова.
ГСП позива суграђане и на акцију „Обогати Музејску поставку о историјату јавног градског превоза у Београду” 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ
Немањина 6
Нoвa стaлнa музejскa пoстaвкa „Нaстaнaк и рaзвoj жeлeзницe у свeту и кoд нaс” - жeлeзница oд нaстaнкa првe пaрнe 
лoкoмoтивe Ричaрдa Tрeвитикa 1803. гoдинe дo дaнaшњих дaнa са акцентом на изгрaдњи првe пругe у Србиjи 1884. 
гoдинe, пругe Бeoгрaд– Ниш идр.
Изложба нajрeпрeзeнтaтивниjих слика из Умeтничкe збиркe Музеја. Пoсeтиoци ћe мoћи дa видe умeтничкe рaдoвe 
вeликих фoрмaтa чувeних, истaкнутих aутoрa: Пeтрa Лубaрдe, Стaнeтa Кумaрa, Пeтрa Oмчикусa, Mићe Пoпoвићa, Никoлe 
Грaoвцa и мнoгих других прeдстaвникa сoц-рeaлизмa.
Излoжбeнe витринe Mузeja испуњeнe су зaнимљивим прeдмeтимa из Истoриjскe, Teхничкe и Збиркe примeњeнe 
умeтнoсти: фeњeримa, жeлeзничким сaтoвимa, унифoрмaмa из рaзних пeриoдa, сaбљaмa, стaрим тeлeфoнимa, 
мaкeтaмa лoкoмoтивa и другим eкспoнaтимa. Mузej има бoгaту Библиoтeку са прeкo 10.000 нaслoвa и архив oд прeкo 
500 дужних мeтaрa. 
Термин: сваког радног дана од 09 до 15 часова. Контакт: 011/3610-334.

МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА –
Стара механичарска радионица из двадесетих година, Мајке Јевросиме 30.
У збирци Братислава Петковића налазе се стари и ретки аутомобили, који су историјско сведочанство, и имају посебан 
значај за упознавање примене научних достигнућа, развоја и техничког напретка аутомобилизма код нас и у свету. 
Збирка садржи педесет возила, од којих је најстарији „маро гардон” из 1897. године.
Термин: Бесплатне посете 26. и 30. септембра од 8.00 до 20.00 часова
Контакт: 011/3034-625 066/8110-025; bpetkovic@emoteproductions.com 

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
Булевар краља Александра 71
Обилазак Универзитетске библиотеке са водичем. Посета спомен соби Исидоре Секулић и презентација фонда 
Одељења старе и ретке књиге. Обилазак читанице и магацина и упознавање са расположивим фондом Библиотеке и 
презентација дигиталних рукописа кроз виртуелну посету фонду Библиотеке. 
Термини: 26, 27, 28. септембар од 13.00 до 14.00. 
Изложба Вечити геније...светлост која траје-поводом 160 година од рођења Николе Тесле. Упознавање са делом 
Николе Тесле и монографским и серијским публикацијама у изложбеном простору Универзитетске библиотеке.  
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Аутори: Оја Кринуловић и Миле Стијеповић, виши дипломирани библиотекари, који ће посетиоце провести виртуелно 
кроз најстарије публикације о славном истраживачу путем нових технологија виртуелног прелиставања раритетних 
издања Универзитетске библиотеке. 
Термини: 23. и 29. септембар од 13.00 до 14.00 часова 

Magic Box-виртуелно прелиставање драгоцене и заштићене библиотечке грађе-Универзитетска библиотека је 
под покровитељством Министарства културе и информисања набавила Magic Box, уређај који омогућава виртуелно 
прелиставање заштићене и ретке библиотечке грађе. Посетиоци ће моћи сами да прелистају на интерактивном екрану 
репрезентативне примерке грађе коју библиотека поседује.
Термин: 03. и 04. октобар од 13.00 до 14.00 часова
Линк за виртуелне изложбе је http://www.unilib.rs/sadrzaji/virtuelne-izlozbe
Згрaдa Унивeрзитeтскe библиoтeкe je дoступнa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм нa нивoу сутeрeнa, штo oмoгућaвa oбилaзaк 
jeднoг дeлa згрaдe и прeдстaвљaњe спoмeн-сoбa (улaз je сa пaркингa иза зграде). 
Контакт, информације и пријављивање групних посета: 011/3370-160 

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
Предавање . „Пионири српског филма–Браћа Савић“, предавач Драгана Ивановић
Филм је у Београд стигао раније него у многе градове у окружењу и приказиван је као елитна представа. Пројекције 
кинематографа су одржаване  најпре у кафанским, а потом у салама отмених хотела. Стални биоскопи у Београду 
отворени су тек 1906. „Модерни биоскоп“ чији су власници били браћа Савићи – Божа, Младен, Петко и Светолик 
отворен је 1910. године, 14. новембра, у Коларчевој улици бр. 3. То је била прва зграда у Београду подигнута искључиво 
за потребе приказивања филмова. Подсетимо да је први филм снимљен у Холивуду тек 1911. године.
Термин и место: Среда, 28. септембар у 19 часова. Кнез Михаилова 56, Читаоница Фонда уметности. 

Представљање концепта „Земљана архитектура”, говори Драгана Којичић
Од како човек гради своје насеобине, земља је била и остала један од главних грађевинских материјала. Из вишевековне 
еволуције покушаја, искушења, грешака и искустава, развиле су се разноврсне структуре које су се у извесној мери 
одржале и до данас, носећи у себи богатство различитости, економичности и интелигенције наших предака.
Термин и место: Уторак, 04.октобар у 19 часова, Кнез Михаилова 56, Читаоница Фонда уметности

Изложба фотографија: Летњиковац за слабуњаву децу у Кошутњаку, основан 1904. године.
Одељење старе и ретке књиге и књиге о Београду – Завичајно одељење Библиотеке града Београда / Салон са грбовима 
Београда, Змај Јовина 1, други спрат
Друштво за чување народног здравља основано је у Београду 19. маја 1902. године. У циљу снажења тела слабуњаве 
београдске деце Др. Радивоје Вукадиновић оснива Летњиковац у Кошутњаку 1904. године, чији рад је представљен је 
на Балканској изложби у Лондону 1907. године. Један од најстаријих и најпрестижнијих светских медицинских часописа, 
The Lancet, не крије изненађење фотографијама са Кошутњака. Цитирамо: „Овде у Лондону је тек пре неколико 
недеља учињен први покушај да стотину деце добију своје лекције, оброке и друго на чистом ваздуху... а у једној малој 
престоници једне незнатне земље Србије, на располагању су овакве потпуно уређене школе, не као експеримент, већ 
као врло добро организоване институције...“. 
Термин: радним данима од 26. септембра до 08. октобра од 09 до 19 часова

Дечји програми на Дечијем одељењу „Растко“, Библиотека „Петар Кочић”, Вишка 3
За ученике нижих разреда основне школе - дискусија о појму традиције, различит аудио и видео материјал, осврт на 
усмено народно стваралаштво. Термин: Понедељак, 26. септембар 
За ученике нижих разреда основне школе - мултимедијална пројекција и практичан рад, прилика да се упознају са 
старим занатима и стилом живота, одећом и обућом некадашњег човека, предметима за рад и покућанством. Термин: 
Уторак, 27. септембар
Музичка радионица за ученике нижих и виших разреда основне школе, заинтересоване за вокално културно наслеђе 
наше земље и земаља из региона. Термин: Среда, 28. септембар 
Гости ће  бити штићеници Дневног центра за особе са аутизмом „Корнелије“. Термин: 29. септембар. 
Програм под називом „Заковрчити отковрчити“ за предшколце из вртића „Бисер“ – рад на драматизацији народних 
бајки као и ликовном приказу истих. 
Место: Огранак „Борислав Пекић“, Светозара Марковића 23–25
Термин: Петак, 30. септембар 
Библиотека “Свети Сава” у Земуну, Петра Зрињског 8 
Предавање о Цинцарима - Предавач: Лила Кона, председница Српско - цинцарског друштва
Термин: Понедељак, 26. септембар у 18 часова
Предавање ‘’Препознајмо и сачувјмо наслеђе” - у сарадњи са Општином Земун.
Предавач мр Естела Радоњић Живков, из Републичког завода за заштиту споменика културе.
Термн и место: Среда, 28. септембар у 18 часова. Контакт: 011/2024-002; Контакт: 011/2636-266

ALTHEA 
Брошура на Брајевом писму. Контакт: info@althea.rs www.althea.rs Снежана Благојевић, директор
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ГСП ковачница

Штампарија “Космос”

Млин у Обреновцу

Колубара, Лазаревац
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ОПШТИНА ЗЕМУН 
Магистратски трг 1
УМЕТНИЧКИ АТЕЉЕ И ГАЛЕРИЈА “ЧУБРИЛО” – МИЛЕНИЈУМСКА КУЛА НА ГАРДОШУ
 Изложба фотографија “Рестаурација Куле у последњих 10 година 2006-2016”
‘’Гардошка лепотица’’ -Mилeниjумскa кулa je пoдигнутa 1896гoд., у срeдишту нajстaриje сaчувaнoг утврђeњa из XIV 
вeкa, нa Гaрдoшу изнaд дeснe oбaлe Дунaвa. Нa oвoм мeсту мoгу сe прaтити трaгoви нaсeљa oд нeoлитa дo дaнaс, 
читaвих 7000 гoд. Кулa, кoja je висoкa 36 m, сaзидaнa је истурeнoj тaчки узвишeњa. Рeстaурaциja кулe je пoчeлa joш 
2006 гoд.,и joш увeк трajу и рaдoви нa рeнoвирaњу. У oвoj eлeгaнтнoj грaђeвини нaлaзи сe видикoвaц, aтeљe и гaлeриja 
фoтoгрaфиja ‘’Чубрилo’’. 
Свечано отварање изложбе 20. септембра у 19 часова. Изложба ће бити отворена за посетиоце од 15. октобра.

ГАЛЕРИЈА „СТАРА КАПЕТАНИЈА”
Предавање „Крсна слава“-и краћи инсерти из документарних филмова
Предавач: др Весна Марјановић, етнолог /антрополог. Термин: петак, 23. септембар у 18 часова    

МУЗИЧКА ШКОЛА’’КОСТА МАНОЈЛОВИЋ’’
Немањина 9
Концерт-очување музичког културног наслеђа Земуна кроз популаризовање етно музике са простора Србије и етно 
музике народа који живе у Земуну (Роми, Мађари, Румуни, Словаци, Русини...). Термин: субота, 24. септембар 

БИБЛИОТЕКА СВЕТИ САВА
Предавање „Препознајмо и сачувајмо наслеђе“ –вредновање културног наслеђа и његово очување намењено 
ученицима основних и средњих школа и младима. 
Место: Земун, Петра Зрињског 8. Термин: Среда, 28. септембар у 17 часова 

ЗЕМУН „Господска улица“-Велики трг 
Игра-културни и национални идентитет Земуна
-сплет игара КУД „Бранко Радичевић“, КУД „Батајница“, КУД „Јана“. Термин: недеља, 25. септембар у 11 часова  

ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН
Предавање: „Богатсво медицинског наслеђа Европе“-баштина здравства кроз векове, осврт на развијање модерне 
медицине у Земуну...,
Предавач: др Гордана Марковић Петровић, начелник соц. медицине.
Место: Земун, Рада Кончара бр. 46. Teрмин: Петак, 30. септембар 2016. године у 17 часова

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ – ЗЕМУНСКО ГРОБЉЕ НА ГАРДОШУ
„Гробови значајних људи и уметнички надгробници“- Прича о заборављеним личностима Земуна, меморијалним 
сведочанствима породица града пуног културних, верских и етничких разноликости. 
Предавач: проф. Миодраг А. Дабижић. 
Место: Земун, Гробљанска бр. 1.  Термин: Четвртак, 29.септембар у  17 часова

ЦРКВА РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
Тема: „Чувари Христовог гроба“-чување Христовог гроба је древни обичај који је у хришћанском свету забележен само 
у Јерусалиму и у Врлици, малом месту у Северној Далмацији. Тачни подаци о самим почецима обичаја нису забележени 
у историјским изворима, али се претпоставља на основу усмених предања да обичај постоји најмање 400 година. 
Предавачи: Удружење за очување древне традиције „Чувари Христовог гроба“. 
Место: Батајница, Бихаћка бр. 1
Термин: Субота, 01. октобар у 16 часова . 

ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО ЗЕМУН
Змај Јовина 14
Слике завичаја националних заједница Баната-излет за чланове Туристичког друштва Земун-посета Панчеву, Ковачици, 
Уздину и Орловату, субота, 24. септембар. Контакт: td.zemun@gmail.com, 011 2611 008, 2192 094
Ходочашће-посета верским заједницама Земуна: Словачко-евангелистичкој, фрањевачкој и јеврејској заједници. 
Термин: недеља, 25. септембар Пријаве у ТД Земун (до 30 особа). 
Контакт: td.zemun@gmail.com, 011 2611 008, 2192 094, Мирјана Николић
Ризница музичког блага националних заједница у Србији-концерт Братислава Благојевића и ансамбла „Гледанице“ 
са гостима, Место: Дом ваздухопловства Земун, 
Термин: четвртак, 29. септембар у 19.00 часова. 
Посета европској престоници културе-Вроцлав, Пољска-путовање за потребе чланова ТД Земун у циљу упознавања 
европске баштине. Термин: од 30.септембра до 2. октобра
Поводом Светског дана туризма презентација књиге „Туристички вешерај“ туристичког водича Маје Роган. Термин: 
27. септембар у 17.30 на Гардошу Маја Роган и Анита Стојадиновић, глумица
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КЛУБ МАТИЧНЕ КУЛТУРЕ ЗЕМУН И ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
Мултимедијални програм у библиотеци Земунске гимназије 1858 год. „Живети са наслеђем”. 
Професори и ђаци земунске гимназије откривају јавности своје корене у земунској и европској културној баштини. 
Суорганизатор: Земунска гимназија, директор Милош Бјелановић, ФОНД- Удружење бивших и садашњих ђака и 
професора Земунске гимназије, председник Славица Арсеновић.
Термин: 27. септембар у 12 часова. Контакт:  011/3750678, 0655600765, lj_svetozar@ikomline.net
Љиљана Зоркић 064-2020649 

ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ, РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА”,
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВЦА, ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ЛАЗАРЕВАЦ”
Кустоска прича: Стручно вођење кроз поставку гостујуће изложбе „ Господин Павле Бељански (1892-1965) “  
ауторки Јасмине Субић и Марте Ђармати, Спомен збирка „Павле Бељански”, Нови Сад
Први пут откривајући до сада мање познате детаље из биографије Бељанског, поставка којом је Спомен-збирка током 
2015. обележила 50 година од смрти великог колекционара и дипломате, када је премијерно приказана изазвала је 
велику пажњу новосадске, београдске и публике у Инђији.
Сачувана архивска грађа из Документарног фонда Спомен-збирке Павла Бељанског, омогућила је додавање нових 
детаља који олакшавају сагледавање његове дипломатске каријере, колекционарске страсти, односа с породицом 
и пријатељима. Писма, дописнице, фотографије и други артефакти, чијим се новим читањем и интерпретацијом 
употпуњују сазнања о оснивачу једног од најрепрезентативнијих легата на просторима бивше Југославије. 
Изложба је отворена до 25.септембра, Модерна галерија Центра за културу Лазаревац, Kaрађорђева  29. Kонтакт: тел. 
011 8120 900; web:www.czklazarevac.rs

Изложба скица позоришног костима представа Пулс театра
Аутор изложбе Соња Которчевић;
Термин: до 25. септембра. Место: Центар за културу Лазаревац Хиландарска 2
Контакт тел.: 011 8127 150, 011 8125 632; www.pulsteatar.org.rs

Самостално вођење кроз сталну поставку Модерне галерије у Лазаревцу уз аудио-визуелни 
водич за особе са инвалидитетом (слепи, слабовиди, глуви и наглуви)
Апликација пројекта „Аудио – визуелни водич за самостално вођење кроз сталну поставку Модерне галерије у 
Лазаревцу“ представљена је јавности 31. августа 2015. године
Термин: радним данима, 10-18 часова
Место: Модерна галерија Центра за културу Kарађорђева 29, Лазаревац. Kонтакт тел.: 011 8120 900

ХХVIII Фестивал хумора за децу
„Свако од нас је посебан“ слоган је 28. Фестивала хумора за децу, јединствене манифестације која се традиционално 
одржава у септембру, као поклон најмлађим суграђанима на почетку школске године. Фестивал афирмише хумор као 
значајну категорију уметничког стваралаштвг за децу. Програм Фестивала: књижевни програми (гостовање дечијих 
писаца у школама, промоције деце писаца и награђених литерата), ликовни програми (изложбе награђених радова, 
тематске и ауторске изложбе), драмски програми (ревија дечијих драмских група) и завршна приредба и маскенбал.
Лазаревцу на дар – концерт ОШ „Марко Тајчевић“ – оркестри, хорови, камерни ансамбли, солисти и ансамбл професора. 
Место: Плато ГО Лазаревац. Термин: 20. септембар у 19 часова
Мали сајам књига за децу - Плато испред Библиотеке „Димитрије Туцовић“. 
Термин: 21. септембар,  9 – 19 часова
Само читај, учи, мисли – писци у школама - Јасминка Петровић и Раша Попов 
Место: двориштe Библиотеке. Термин: 21. септембар,  9.30 – 16.00 часова
Пођеш улицом, а оно све врви! – весела карневалска поворка Карађорђевом од Рударске чесме до позорнице и 
програм ‘’Деца испод Гашине чудотворне дуге’’ 
Термин: 22. септембар, 17.30 – 19 часова
Креативне радионице старих и уметничких заната
Уз помоћ мајстора-занатлије, израда предмета и производа у старозанатским техникама – плетење, хеклање, вез, 
декупаж, сликање на стаклу и свили...
Термин: 20–30. септембра, 10– 13 часова. Место: Простор Актива жена Лазаревца, Душана Петровића Шана 6а. Контакт 
тел.: 064/258 23 68, 065/67 88 300. Групне посете се заказују.
Дечја радионица „Скупљам, чувам, ширим знање“, креативна радионица о културном наслеђу
Место: Центар за културу Лазаревац Kaрађорђева  29, Лазаревац
Kонтакт тел. : 011 8120 900 web:www.czklazarevac.rs; modernagalerijalazarevac@yahoo.com;
„Живети с наслеђем“ радионице на Дечијем одељељу Библиотеке
Радионице читања народних прича и радионице вештина којима су владале наше баке – плетење и вез. 
Термин: 26. и 30. Септембар. Место: Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац, Карађорђева 57, 
Kонтакт тел. 011/ 8122 – 997 www.bibliotekalazarevac.org
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Отварање изложбе „Наше комшије. Лепота различитости“, ауторке Наталије Салникове
„Црно-бели” портрети припадника ромске популације са којима делимо наш животни простор. Лепота живљења у 
нашем граду је управо у постојању различитости и заједничком настојању да ту различитост чувамо и негујемо.
27. септембар, Галерија „Симонида“, Центар за културу Лазаревац, Хиландарска 2. Контакт.: 011/78 72 781
Предавање “Преглед историје савременог мозаика у Србији”, Оливере Гаврић Павић, ауторке књиге о историјату 
мозаика у Србији
Термин: 27. септембар у 18 часова. Центар за културу Лазаревац, Kaрађорђева  29, Лазаревац
Kонтакт тел. : 11 8120 900. web: www.czklazarevac.rs
Промоција монографије Заједнице професионалних позоришта Србије- 
„50 година фестивалапрофесионалних позоришта србије–Јоаким Вујић” 
Издавач: Заједница професионалних позоришта Србије; уредник: Дејан Пенчић Пољански;
Предавачи: Зоран Карајић, глумац Шабачког позоришта и Ивана Недељковић, председница Заједнице професионалних 
позоришта Србије
Термин: 27.септембар у 18.30 часова
Место: Библиотека „Димитрије Туцовић” ,Карађорђева 57 Контакт тел.: 011 8127 150, 011 8125 632 www.pulsteatar.org.rs
Јавна презентација дигитализоване грађе Првих сто бројева  листа „Колубара“
Почетком шездесетих година био је једино штампано гласило на територији општине Земун. Верно сведочанство о 
културном и јавном животу тих година .
Термин: 28.септембар у 12,00 часова Место: Библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац Карађорђева 57, 
Kонтакт тел. 011/ 8122 – 997, www.bibliotekalazarevac.org 
„Човек и камен, сапутници кроз врем“ вајар  Илија Филиповић
Гост: грнчар Небојша Минчић
Термин: 28 - 29. септембар, 10-15 часова. Уметнички атеље, Степојевац
Kонтакт: 065 527 08 75 , 063 71 17 835, 011/7872-781
Народна традиција и обичаји  у нашем крају
Аутор: Станица Милосављевић, проф. разредне наставе Сарадници: Душица Читаковић, проф. разредне наставе и 
ученици I - IV разреда ИО Чибутковица. Термин: 28. септембар, 15 часова
Место:ОШ „Михаило Младеновић Сеља“  Дудовица -ИО Чибутковица Контакт тел.:064/310 85 13, 011/78 72 781
Излет са обиласком баштине у Лазаревцу у сарадњи Туристичке организације ГО Лазаревац и  
РБ „Колубара“ и Туристичке организације Београда
Програм обухвата: Површински коп Тамнава Западно поље – Видиковац, Површински коп Велики Црљени и поглед на 
Проточно језеро – видиковац. На природној граници Колубаре и Шумадије, на простору где се одиграла Колубарска 
битка пре 102 године. Посетиоци ће видети два најсавременија копа РБ Колубара и највеће измештање тока реке 
Колубарe због потребе рударских радова Електропривреде Србије. РБ „Колубара“ је највећи угљенокоп, који је постао 
знак препознавања рударства Србије. 
- Обилазак Спомен костурнице која је изграђена у славу погинулих војника српске и аустроугарске војске у Колубарској 
бици, највећој и најзначајнијој бици у Првом светском рату, вођеној 1914.год. 
- Обилазак Каменграда, Модерне галерије, споменика Српском ратнику, посета ОШ „Михајло Младеновић Сеља“ -  
ИО Чибутковица.
Термин: 28. септембар и 2. октобар; Полазак са аутобуског стајалишта испред Скупштине Града Београда; 
Oбавезно пријављивање-ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/ 2635-622.
Kонтакт тел.: 011/7872-781, 069/83 64 525 tol@lazarevac.rs 

Трибина ” Породица. Нација. Црква”, предавач: ђакон Ненад Илић – редитељ и гости
Термин: 03. октобар у 19 часова Место: Парохијски дом при храму Св.великомученика Димитрија у Лазаревцу
Kонтакт тел.: 064 827 09 28

Позоришна представа„КОВАЧ“, Милоша Николића
Термин: 03. октобар, у 20 часова . Место: Центар за културу Лазаревац Хиландарска 2
Контакт: 011 8127 150, 011 8125 632, www.pulsteatar.org.rs

Отварање самосталне изложбе Милисава Стојановића, признатог наивног уметникг из Лесковца код Степојевца који 
исписује на дрвету приче о сељацима и њиховом животу.
Термин: 04. октобар у 19 часова. Место: Библиотека „Димитрије Туцовић” Лазаревац Карађорђева 57,
Kонтакт: 011/ 8122 – 997; www.bibliotekalazarevac.org;
Контакт за програм у Лазаревцу: 011/7872-781, tol@lazaravac.rs

ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ
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ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
Излет из Београда–Обилазак Баштине у Обреновцу
Полазак аутобуса са стајалишта на Тргу Николе Пашића испред Скупштине града Београда
Узун Мирков хан, Мислођин, сазидан у 19.веку, за путнике намернике. Није мењао изглед од времена Узун Мирка 
Апостоловића и радио је до 90-тих година прошлог века. Данас је објекат у приватном власништву, има етнографске, 
архитектонске и историјске вредности. Термин: 09:00-09:30. Предавач :  Мр Адам Црнобрња
Црква „Силазак Светог Духа на Апостоле” Црква изграђена 1870.године, у духу старог српског црквеног градитељства 
са елементима романтизма. Чува иконе из првобитне палешке цркве из 1820.године, као и дела српских иконописаца 
из 19.века (Риста Николић, Никола Јовановић, Илија Димитријевић). Иконостас је из 19.века.  Термин: 09:30-10:00. 
Предавач : Протојереј Дарко
„Сувобор“, стари млин, Обреновац. Млин за прераду жита, који и данас ради пуном паром, подигнут је у периоду 
између два светска рата, као објекат индустријске архитектуре. Житни магацин чува старе, аутентичне машине за млеву 
жита и у одличној функцији је још од 1930.године. 
Термин: 10:00 – 11:00. Предавач : Жаклина Црнобрња и Жељко Драгићевић
Стара апотека, код ресторана „Централ“, Обреновац. Ова Законом заштићена зграда има оригинални екстеријер и 
ентеријер с почетка 20.века. Термин: 11:00 – 11:15. Предавач :  Мр Гордана Бранковић
Обреновачка бања-Главни обреновачки туристички потенцијал, извориште богато лековитим састојцима. Званична 
потврда статуса бањског места стигла је 1889.године, од стране тада познатог хемичара, доктора Марка Лека, када је 
промовисана изузетно лековита алкално-сумпоровита вода ове бање. По својим хемијским својствима подсећа на воде 
бање Вајлбах, у Мајнској долини у Немачкој. Зграда бањског купатила изграђена је 1885.године у духу нововарошке 
архитектуре тога доба, а представља поклон богатог обреновачког трговца Ђуке Марковића.  Термин: 11:20.-12:00. 
Предавач :  Мр Дејан Ковачевић
Градска библиотека „Влада Аксентијевић“ /Зграда „Милошевог конака“ у Обреновцу - једна од најстаријих и најлепших 
кућа старог Палежа. Тачан датум градње се не зна, али је Јоаким Вујић помиње још 1826., а сам тадашњи Палеж као место 
„са 60 српских кућа и ниједном турском“. Кућа је припадала Димитрију Михајловићу, угледном трговцу из Обреновца. У 
њој је чест гост био кнез Милош, а Јоаким Вујић је овде написао своје „Путешествије“. Зграда је обновљена и враћен јој 
је првобитан изглед 1974.године, а културно добро од великог значаја постаје 1979.године. 
Терин: 12:00. – 13:30.Домаћини: Ивана Јаношевић, Мр Милош Спасић
Термин излета: петак 30. септембар 2016. године. у 8.15 часова
Информације и обавезно претходно пријављивање посетилаца: ТИЦ ТОБ-а, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.  
Контакт: 064/8322-686, 065/8720-484

ПРОГРАМ У ОБРЕНОВЦУ - манифестације
Концерт црквених хорова и певачких група у области духовне музике. 
Термин: 30. септембар у порти Обреновачке цркве
Галерија Библиотеке “Влада Аксентијевић” у Милошевом конаку- Целодневна фото-документарна изложба  
о археолошком налазишту Црквине у селу Стублине код Обреновца (насеље старо преко 5.000 година) 30.09.-3.10
Галерија ЈП Спортско-културни центар у Обреновцу - Фото-документарна изложба “Индустријско наслеђе Србије” 
30.септембар - 3.октобар
Дружење дечијих писаца са децом предшколске установе у Обреновцу, као и учлањавање групе предшколаца у 
Матичну библиотеку “Влада Аксентијевић”Термин: 2. и 3. октобар ; Излет 
заинтересованих ученика средњих школа са територије општине Обреновац, одржаће се у договору са предавачима и 
наставницима школа, у склопу наставе историје
Излет заинтересованих ученика средњих школа са територије општине Обреновац одржаће се у договору са предавачима 
и наставницима школа Термин: 03. октобар у преподневним часовима
Предавање о обиласцима у Свечаној сали гимназије Термин: 03. октобар

Позоришна трупа ХАТОР
Изложба „Вез слика“ аутора Зорице Хранисављевић. Вез, прастара вештина, постојао је у свим историјским периодима 
у скоро свим деловима света. Кроз векове се користио најчешће за украшавање одевних, кућних предмета и слика. 
Изложба је подстицај младима да се придруже дизајнерској секцији позоришне трупе Хатор и да кроз радионичарски 
рад са аутором науче и сачувају од заборава технику веза и израду одевних предмета украшених везом. 
Место: простор позоришне трупе Хатор ПАСКО позориште, Милоша Обреновића 114, Обреновац. 
Термин: 22. септембар до 04. Октобар. Контакт: Јелена Луетић,уметнички руководилац ПТ Хатор  0658722692

ОПШТИНА СОПОТ - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ
„Дигитална мапа културног наслеђа Сопота“-представљање пројекта израде интернет сајта културног наслеђа општине 
Сопот (прикупљена, систематизована фото, аудио, видео документација са пратећим стручним текстовима доступна 
свим Интернет корисницима).
Изложба фотографија „Живо наслеђе Сопота“,
Место: Галерија и Мала сала Центра за културу Сопот  Космајски трг 7.
Контакт: Далибор Пешић 011 8251-238, 063 318-001 czksopot@gmail.com 

ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ
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ОПШТИНА ГРОЦКА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА
Ранчићева кућа, Мајевичка 9, Гроцка 
Изложба ликовних и фото радова деце и младих „Моје окружење, моја културна башта“, са циљем изложбе је да 
подстакне креативност и да покрене свест о важности културних вредности у окружењу. 
Место: Центар за културу Гроцка; Термин: петак, 16.септембар у 19.00 часова. 
Линија културе-излетнички обилазак споменика културе Гроцке, организована групна посета споменицима културе 
и локалитетима општине Гроцка, за ученике 5-ог и 6-ог разреда основних школа са територије општине Гроцка.  
Обилазак археолошког налазишта „Бело Брдо“ у Винчи, Касноримске гробнице у Брестовику, Амбијенталне целине 
„Грочанска чаршија“ и манастир Рајиновац у Бегаљици. 
Термин: 24. септембар и 01. октобар 
Путовање у Антику-трибински програм посвећен Касноримској гробници у Брестовику, споменику културе од великог 
значаја за Републику Србију. Обилазак подразумева стручна вођења са археологом Радетом Милићем и видео 
презентацију и предавања дискусионог карактера. 
Термин: 23. септембар у 18.00 часова.  Место: Скупштинска сала Градске општине Гроцка
Ликовна радионица-тематски посвећена Неолиту и Винчанској култури. Полазници радионице  ће моћи да виде 
археолошко налазиште „Бело брдо“ где ће се позабавити локалним мотивима, винчанским писмом, орнаментима 
и чувеним скулпторалним облицима винчанске културе попут „Даме из Винче“ као и њиховим значењима.  
Радионицу води Марион Дедић, академска сликарка.
Термин: у периоду од 15. септембра до 30. септембра 
Стручна вођења Ранчићевом кућом у Гроцкој, заштићеним спомеником културе, са тематским називом  
„Топлина старог варошког дома Гроцке“-кустоска вођења кроз Ранчићеву кућу, заштићени споменик културе од великог 
значаја за Републику Србију, упознавање са неимарством и варошком архитектуром 18. и 19. века локалног поднебља 
чији је репрезентативни пример Ранчићева кућа, као и народном традицијом у којој је настало. Вођења се заказују  
на телефон: 011 850 23 21. Зорица Атић, историчарка уметности.
Гостујућа изложба „Старо и нестало воће Србије“ Природњачког музеја у Београду са пратећим предавањима. 
Аутор изложбе је Александра Савић, виши кустос Природњачког музеја. Циљ изложбе је да се представи богатство 
и разноврсност великог броја сорти аутохтоног воћа наших простора, које је потребно истражити, забележити,  
али и сачувати, као и промоција руралне баштине и афирмација традиционалних вредности које су од значаја за нашу 
средину и њено памћење. 
Термин: 30. септембар у 17.00 часова. Вођења се заказују на телефон Центра за културу: 011 850 23 21
Контакт: Зорица Антић, историчарка уметности zorica.atic@gmail.com 064/6473-750; 

СРБИЈА ГЛОБАЛ АРТ ТИМ -Гроцка
Предавање намењено деци и омладини: „Музички времеплов-музички инструменти из археолошких и 
музеолошких збирки и музеја у Србији“ у свечаној сали ОШ „Свети Сава“ у Врчину, Општина Гроцка.
Термин : 29. септембар од 12.00 до 13.00 часова.
Предавачи: Марија Ракић Ловрић, мастер етнпомузикологије и Милена Васиљевић, дипломирани археолог
Предавање и радионица намењена деци основношколског узраста:“Колаж у Београду“
Место одржавања: Свечана сала Основне школе „Свети Сава“ у Врчину, Општина Гроцка.
Teрмин: 28. септембар од 12.00 до 14.00 часова.
Израда колажа и асамблажа инспирисаних мотивима Београда. Предавач: Марина Митрић, дипломирани дизајнер текстила
Предавање и радионица за децу и омладину „Креативност, идентитет, културно памћење“
Место одржавања: Свечана сала ОШ „Свети Сава“ у Врчину, Општина Гроцка.
Датум: 27. септембар од 12. до 13.30 часова.
Активности: Предавање о: српском фолкору (обреди и обичаји), народној музици, народном певању, народној игри, 
Пројекција:Одабраних одломака из документарних филмова о српком фолклору, народној култури и уметности као 
и српском језику. Демонстрација и учење техника: традиционалног народног певања.Предавач:  Мила Ђачић, мастер 
етномузикологије. Тим Србија Глобал Арт.
Информација: http://www.serbiaglobalarttea.wix.com/sgat; www.facebook.com/SerbiaGlobalArtTeam 
Контакт телефон: 060-067-2254,  mila.djacic@gmail.com; 

ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Изложба „Културно наслеђе Барајева“
Место: „Галерија“-Дом културе Барајево, ОШ „Павле Поповић“ Вранић, ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево
Средња школа Барајево
Термини: понедељак-петак током трајања манифестације
Школски час
Место: ОШ „Павле Поповић“ Вранић, ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево
Термин: 1 школски час у договору са школом
Ликовна колонија посвећена Цркви Св. Илије у Порти цркве Св. Илије- Вранић. Контакт: 0648756078
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ОПШТИНА СУРЧИН – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН
Етно-кућа – музеј „Стајкова кућа”, Бољевци
Изложбене поставке које показују како је изгледао живот сеоских породица српског и словачког народа у Срему почетком 
двадесетог века. Изложба аутентичног намештаја и оригиналних кућних предмета под називом „Бољевачка кућа“ са 
почетка 20. века. Кућа је опремљена собама у српском и словачком стилу, са оригиналним намештајем који краси 
кухињу и трпезарију, а гостима је на располагању традиционални сремачки мени, дудова ракија, домаће вино. Намера 
домаћина је да на тренутак заустави време и да старије госте подсети, а младима покаже како се некад живело на селу.
Место: Улица мира 90, 11275 Бољевци, линија ГСП 605. 
Термин: петак, 23. септембар 10.00-13.00. часова. Контакт особа: Ђорђе Миловановић-Стајко, 060/3771-522  

Словачки дом-СКПД „Шафарик“, Добановци
Словачко културно-просветно друштво „Шафарик“-изложба словачко-сремачких рукотворина, везова, делова народне 
ношње, ручних радова, старих фотографија, слика и традициопналних колача као дела гастрономске туристичке понуде 
и презентације културног наслеђа локалне заједнице, која се стара о очувању и промовисању културне баштине на 
подручју Добановаца. Изградњом Словачког дома у Добановцима обележено је 150 година од досељавања Словака у Добановце. 
Место: Угриновачка 120, 11272 Добановци (линија ГСП 603, 611). 
Субота, 24.септембар, од 15.00 до 18.00 часова. Контакт: Милушка Јовић, 060/3612-565. 011/8440206 kc.surcin@gmail.com 

Удружење Петруц 1910, КУД Бисер и Удружење жена Перла- креативне радионице и продајне изложбе: 
Традиционална занимања и занати у Бољевцима
Термин: 24. септембар од 07 до 21 час; Место: Наутичко село Бисер, Бољевци ГО Сурчин
Речна регата под насловом :’’Сремско дрво за обнову Београдске тврђаве’’ 
Термин: Полазак регате са простора Ушћа у 6,00 часова. Очекивано време доласка у Бољевце око 13 часова. 
Повратак Регате за Београд на простор Ушћа у вечерњим сатима.

Бисерна грива Доњег Срема Своју невероватну љубав према коњима, као и вештину узгоја и вештину опхођења 
према овим племенитим створењима Сремци и данас негују.Термин: од 9 до 16 часова

Манифестација Мало вина а много љубави у оквиру удружења ‘’Клуб вина Сурчин’’. 
Термин: од 11 до 18 часова.

Надлацке на дар – Бољевци су заједница Срба и Словака, који су у саживоту у раздобљу од 250 година на један 
специфичан начин успели да сачувају мултиетичност и префињени осећај за културно наслеђе које се и данас негује на 
најбољи могући начи. Термин: од  11.00 до 18.00 часова.

Савски валцер У годинама 1852-1862 а док је као жупан био у Земуну, Илија Округлић је написао песму „Диван је 
кићени Срем” која се изводи уз музику ¾ такта, уз коју се игра корак валцера.  Валцер су на овом поднебљу тада 
играли паори са шеширима на главама и папучама на ногама, а исти тај корак валцера истовремено се играо и на 
Бечком двору, што говори у прилог томе да је наше поднебље и тада било део Европског простора.
Термин: од 17.00 до 18.00 часова 
 
Окамењена ћирилица – Подсећање да је породица барда песништва Бранка Радичевића из Бољеваца, као и 
Уставобранитељи, потоњи министри и представници Српске владе Алекса и Стојан Симић. Публиковање брошуре и 
презентација надгробне плоче и камена међаша тзв ‘’Златног крста’’ који је заправо најстарији споменик исклесан на 
Српском језику Ћириличним писмом на територији ГО Сурчин из 1747. године.
 
Промоција књиге Шором средом аутора Боре Отића - о менталитету, наравима, обичајима, догодовштинама, 
углавном оног дела Војводине и Срема који је исчезао- својеврстан зборник баштине нашег поднебља. 
Термин: од 18.00 часова. до 21.00 часова. Контакт: Снежана Алексић, 064/1949-130
Превоз: линија ГСП-а бр. 605 до Стајкове куће, Наутичког села и Бојчинске шуме у Прогару.

ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ 
„Од преслице до ћилима”-изложба и трибина у Центру за културу - Галерија „Фоаје”    
Преслица, вековима је неопходност друштва, симбол жене и њеног рада, значајна за чудесни свет, пребогате 
духовности нашег народа. Ћилими су служили за уређивање традиционалног ентеријера, веома важан део девојачке 
спреме, дарови сватовима, простирани младенцима под ноге, прилози цркви и за опремање одра покојника. Богаство 
колорита, стилизовани геометријски орнаменти и игра вунених шарених нити,  улепшавали су свакодневни живот 
куће. Изложба. „Од преслице до ћилима” је давно заборављени говор младих девојака стасалих за удају, мајки и 
старих баки, младеновачког краја, које су на беспрекоран, складан и мајсторски  начин преле и ткале.  
Термин: до 26. септембра до 30. септембра 2016. године у 18 часова.   
Организатор: Музеј Младеновца и  Удружење “Од предака за будућност” 
Удружењe” Од предака за будућност” 
Место: Центар за културу-Галерија„Фоаје”. Термин 26. септембар  
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“Изложба грнчарских радова”-радионица  
Грнчарија се претежно израђује од природне црвене глине, погодне за моделовање, која због присуства оксида 
гвожђа после печења добија врло лепу црвенкасту боју. Грнчарска техника се често назива и „народна техника”, јер се 
радила у народу и преносила са колена на колено.  
Организатор: Удружење “Ноумена” Место: Центар за културу-Мала галерија. Термин 26. септембар у 18:30 часова  
“Трибалски кнежевски гроб из Велике крсне”-изложба и предавања у ОШ “Биса Симић” Велика Крсна 
Музеј Младеновца, Одељење Музеја града Београда, током 2008. године обавило је заштитна археолошка 
ископавања праисторијске хумке у селу Велика Крсна код Младеновца. Ископавањима је истражен гроб трибалског 
племића са краја VI или почетка V века пре нове ере. Ово откриће је први налаз кнежевског гроба на територији 
Београда и у српском Подунављу из периода старијег гвозденог доба. Изузетну културну и материјалну вредност чине 
откривени гробни прилози личних ствари покојника израђених од злата (појасна копча, украсне розете, апликације 
ножева), сребра (фибула и наушнице), као и предмети од других материјала (предмети од гвожђа, 
камена, печене земље). Овај јединствени и изузетно вредан археолошки налаз први пут се презентује у месту на чијој 
територији је и откривен. 
Организатор: Музеј Младеновца и ОШ Биса Симић-Велика Крсна. 
Термин: од 27. септембра до 30. септембра у 13 часова  
“Свадбени обичаји у младеновачком крају крајем 19. и почетком 20. века “-трибина. 
 Један од  најважнијих и садржински најбогатијих ритуала животног циклуса је свадба. Свадбени обичаји 
младеновачког краја углавном су исти или слични са онима у осталим деловима Шумадије и у ширем културном 
простору, у обредима прелаза невесте из једне породице у другу, као и у обредима увођења невесте у домаћи култ 
младожењиног дома. До шездесетих година XX века, традиционална свадба у младеновачком крају била је чврсто 
структуирана и испуњена строго устаљеним ритуалним радњама, које су извођене с циљем обезбеђења срећног 
живота младенаца. У другој половини XX века  постепено настају дубоке социјалне и економске промене у друштву, 
које су условиле и промене у свадбеној обичајној пракси. 
Организатор: Музеј Младеновца. Место: Свечана сала “др Елси Инглис”. Термин: 28. септембар у 18 часова 
“Трибалски кнежевски гроб из Велике Крсне” - трибина 
О периоду моћних и славних Трибала са краја VI и почетка V века пре нове ере најбоље сведоче материјални 
остаци који потврђују да предања о њима нису плод маште и митологије, већ су реални са материјалним доказима 
откривеним на археолошком локалитету  на Коњовцу и на другим већ познатим налазиштима и налазима у долини 
Велике Мораве. Хумка на Коњовцу се територијално налази у трибалској земљи, а на основу досадашњих 
археолошких налаза, може се рећи и у њеном најбогатијем делу из времена славне историје Трибала. 
Организатор:  Музеј Младеновца. Термин: 29. септембар у 19 часова. Место:  ОШ “Биса Симић” Велика Крсна 
“Креативни потенцијал старих заната”-предавање и изложба 
Стари занати се већ годинама користе у терапеутске сврхе. Радна терапија је усмерена на побољшавање моторичких 
способности, али и развој апстрактног мишљења и корисно трошење слободног времена на употребљиве и естетски 
лепе предмете.  У Геронтолошком центру, Младеновац, тако је настала  дивна збирка: тканих, грнчарских, корпарских 
и других радова коју треба поделити са Младеновчанима. Креативни потенцијал старих заната је радионца о улози 
старих заната у терапији старих и болесних. Уводно излагање терапеута и искуства корисника,  затим отварање 
изложбе радова корисника Геронтолошког центра, Младеновац. 
Организатор: Геронтолошки центар Младеновац, Библиотека “Деспот Стефан Лазаревић”  
Место: Библиотека “Деспот Стефан Лазаревић. Термин: 29. септембар у 12 часова  
“Витешки код деспота Стефана Лазаревића”-квиз.  
Повезивање културно историских и традиционалних вредности кроз симболичне оквире деспота Стефана Лазаревића 
ради стварања препознатљивог идентитета савремених генерација. Ово подручје је било омиљено место деспота 
Стефана Лазаревића. Деспот Стефан Лазаревић је водио успешане дипломатске активности са Европом тог времена, 
био је храбар витез и образован човек , зато његове вредности треба следити. Витешки код Деспота Стефана 
Лазаревића је квиз у коме учествују најбоље екипе четвртака из 7 основних школа општине Младеновац. Први део 
квиза се односи на општа знања о деспоту, а други на споменике културе и легенде које су везане за име српског 
владара који је животом и смрћу везан за наш крај.  
Организатор: Библиотека “Деспот Стефан Лазаревић” и основне школе.  
Место: Библиотека “Деспот Стефан Лазаревић” . Термин: 30. септембар у 10 часова 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА - КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЧУКАРИЦА”
Тургењевљева 5
Програм: „Заштита и презентација националног писма-ћирилица”: 
Пројекција 4 епизоде о историји писма (реализовано у сарадњи са првим програмом РТВ Војводина). 
Изложба радова удружења „Култура ћирилице“. 
Калиграфске радионице за ученике основних школа са територије ГО Чукарица. 
Место: Културни центар Чукарица, Тургењевљева 5
Термин: од 15. до 25. септембара.Контакт: milijanasindjelic@kccukarica.rs 

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ БЕОГРАДА И КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА
Летње прело-традиционални народни обичаји-казивање пословица о раду и љубави преко изворних народних песама 
и игара, надметање момака и девојака у коме се види васпитна вредност у традиционалном духу. Учесници драмско-
сценског програма су деца и млади основних и средњих школа у Београду, Певачко друштво „Прело“ и фолклорне групе деце.
Teрмин: четвртак, 22. септембар у 17.00. Место: Културни центар Чукарица– свечана сала, Тургењејевља 5
Контакт: Александар Лазовић,  секретар, 064/3161-949
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КУЛТУРНА УСТАНОВА ГАЛЕРИЈА ‘73
Изложба фотографија: „ЧУКАРИЦА ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И САВРЕМЕНОГ“. 
Изложба је посвећена фотографијама Чукарице-сусрету старих и нових архитектонско урбанистичких трендова. 
Место: Пожешка 83А . Термин: 22. септембар, у 19. часова-отварање изложбе. Изложба траје до 04. Октобра.
Koнтакт: 063 599 375-Марина, 063 607 299-Александра, gallery73@gmail.com

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 
Музеј примењене уметности у оквиру своје четири независне галерије приређује историјске, тематске, изложбе 
збирки и изложбе савремених аутора, Салон архитектуре, Дечји октобарски салон, као и гостујуће изложбе из земље и 
иностранства. Изложба На први (п)оглед: Музеј примењене уметности, представља експонате из музејских колекција 
историјских одсека.
Термин: Стручно вођење, субота 24. септембар у 13 часова
Место: Галерија Музеја примењене уметности, Вука Караџића 18. Контакт: 011/626494 011/626841

ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
КУЋА ЂУРЕ ЈАКШИЋА/УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД
Скадарска 34
Изложбе слика и цртежа уметника из Русије, Игора Сирскова, предавање и радионица цртања у којој ће учествовати 
полазници школе за цртање за децу и младе „Orffelin“ и „Apolo“.
Tермин: 16.септембар у 19 часова 
”Удружeњe љубитeљa плeсa” грaђaнскe игрe (српски вaлцeр,И плeс нa бaлoвимa) игрajу срeдњoшкoлци 
Термин: 24.септембар у 18 часова 
Промоција књиге „Поглед кроз наслеђе 1965.-2015.“, Завода за заштиту споменика културе у Краљеву, поводом 50 
година рада овог Завода
Термин: 23.септембар у 19.00 часова
Удружење грађана, сликара и љубитеља слика КОВАРТ-Ковачица-представљање културне баштине Словака у Србији, 
одржавање радионице сликања са предавањем о начину њихове традиционалне израде. 
Термин 26.септембар у 16.00 часова
Синагога „Сукатшалом“ Маршала Бирјузова 19
Отворено за посетиоце 25. септембра од 11 до 17 часова
Културни центар „Рекс“, концерт најстаријег јеврејског хора на свету, Српско-јеврејског певачког друштва  Браћа 
Барух, диригент Стефан Зекић. На програму ће бити дела световне и духовне јеврејске музике, дела других аутора и 
популарни аранжмани.
Термин: 26. Септембар у 20 часова
МШ „Мокрањац“ Концерт ученици ОШ ,,Драган Ковачевић”, ученици МШ „Мокрањац“  
Термин: 27. септембар у 19 часова Место: Дечанска 6
Клуб љубитеља плеса-извођење српског градског плеса и игара (српски валцер и плес на баловима).
Термин: 24.септембар у 18.00 часова. 
“Песма и игра као живот”, у извођењу музичко-поетске радионице аутора Баје Саитовића-Лукиног изводиће се 
изворне ромске песме, и поезија напољу и унутра 30. септембар од 18 часова

27. септембар/ Међународни дан туризма
СКАДАРЛИЈСКА ТУРИСТИЧКА РАЗГЛЕДНИЦА - 
Богат културнo-умeтнички прoгрaм. Зa свe пoсeтиoцe организатори су oбeзбeдили зaбaвну лутриjу и пoсeбнe нaгрaднe 
игрe. Бирaћe сe: нajстaриja туристичкa рaзглeдницa, нajлeпшe нaписaнa, нajмaштoвитиja, нajлeпшe oсликaнa и др. 
Посетиоци и туристи ће моћи да пошаљу разгледнице дирeктнo слaти из Скaдaрлиje, гдe ћe ПTT имaти свoj штaнд сa 
бeсплaтним пoштaнским мaркицaмa. Контакт и информације: drustvo.skadarlija@gmail.com; тел. 011 215 45 45, 011 228 
32 98, 011 228 31 79, 063 225 422, 063 294 785.
Термин: 27.септембар у 17 чaсoвa . Скадарлија испрeд кућe Ђурe Jaкшићa
Контакт: www.starigrad.org.rs m.rajkovic@starigrad.org.rs

МШ “Војислав Вучковић” 
Концерт „Музика као чувар традиције – српска музика као део европске баштине“,
28. Септембар у 18 часова у сали школе, слободан улаз

ОТВОРЕНИ МОЗАИЧКИ АТЕЉЕ ОЛИВЕРЕ ПАВИЋ ГАВРИЋ 
Сремчица, Кречанска 2а.
У атељеу Оливере Гаврић Павић посетиоци могу присуствовати изради наручених мозаичких икона и упознати са 
процесом рада од скице до готовог дела, моћи ће да пробају сечење камена и постављање тесера у свеж малтер. 
Мозаички опус ауторке и других аутора биће приказан дигитално, преко лап-топа.
Термин: субота 2. октобар од 12 до 17 часова
Превоз: аутобус 511 за Сремчицу од железничке станице, излазак на станици Тесарска, 170 метара назад до ресторана-
рибарнице Делфин и Кречанске улице.
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ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА „ПИНОКИО”
Место: Нови Београд Гоце Делчева бр. 1
Изложба: Призори са луткарских сцена Србије, отворена је уочи отварања 40. Фестивала монодраме и пантомиме,  
25. јуна 2015. године у Позоришту лутака „Пинокио”  у сарадњи Позоришта лутака „Пинокио“, Позоришног музеја 
Војводине и UNIMA центра Србије. Лутке, фотографије, скице и костими из најзначајнијих луткарских представа са 
ових простора од шездесетих година до данас, из осам професионалних српских луткарских позоришта: Позориште 
младих Нови Сад, Дечје позориште Суботица / Gyermekszínház Szabadka / Dječje kazalište Subotica, Мало позориште  
„Душко Радовић” из Београда, Дјечије позориште Републике Српске из Бања Луке, Позориште „Тоша Јовановић” из 
Зрењанина, Позориште лутака Ниш, Позориште лутака „Пинокио” из Београда и Позориште за децу Крагујевац.
Термин: 30. септембар од 10 до 17 часова.

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
Кoнцeрт КУД Висoкa туристичкa шкoлa 
Термин: 24. септембар у 20.00 часова
Место: Вeлика сaла Висoкe туристичкe шкoлe, Булeвaр Зoрaнa Ђинђићa 152a.
Контакт: +381 63 110 63 82, www.visokaturisticka.edu.rs

ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Програм: ДАНИ СЕНИОРА НА ЗВЕЗДАРИ 2016. ГОДИНЕ
Програм фокусиран на успостављање изгубљене културе старења, међугенерацијске сарадње и непосредног преношења 
искуства и сведочења о времену којег више нема као важног елемента у хуманизацији и  унапређењу свакодневног 
живота суграђана свих генерација.  Мото овогодишње манифестације је „У најбољим годинама!”.
„Сениори плешу“ – Симултаним плесом ће бити отворен уметнички програм са учешћем уметника који су и у 
пензионерским данима успешни, креативни и активни. Плес уз музику из представе „Извините, колико имате година“. 
Место: плато испред Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77
Термин: 26.септембар 2016. године, од 12.00 до 13.15 часова
Урбани баштовани- Отварање изложбе радова студената Архитектонског факултета са идејним решењима и едукација 
са циљем да се представе добра искуства, предлози и могућности бављења баштованством у урбаним условима, 
добробити контакта урбаног појединца са земљом и природом и то на начин како се  некад радило у домаћинствима 
која су сама репродуковала семенски материјал и расаде користећи расположиви прибор. 
Урбани баштовани- интерактивна радионица и инфо пулт- вештина гајења биљака 
Место: Плато испред Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77
Термин: 27.септембар 2016. године, од 12.00 до 16,00 часова. Контакт: 011/3405 722
Такмичење у решавању укрштених речи 
Место: Просторије Волонтерског сервиса Звездаре/Месна заједница Зелено брдо, Булевар краља Александра 395
„Галерија на точковима- сениори излажу“ – изложба радова сениора израђених у различитим уметничким и занатским 
техникама који пензионерске дане проводе креативно негујући традицију и настојећи да се не изгуби колективно 
сећање о старом српском везу, лепоти даривања у различитим приликама као и украшавања простора у ком живимо. 
Плато испред Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77
Термин: 28.септембар, од 11.00 до 16,00 часова. Контакт: 011/3405 722
Интерактивна радионица „Поручи и прими поруку“ Израда магнете са мотивима старог Београда и порукама које ће 
моћи да понесу за успомену или поклоне. Дружење сениорске и младе генерације по моделу „урбаних моба“.
Интерактивна радионица израде порука за „Дрво порука“ о хуманом и достојанственом старењу и старости.  
Плато испред Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77
Термин: 29.септембар од 11.00 до 14,00 часова. Контакт: 011/3405 722
Интерактивна радионица Виртуелно путовање „Београдске чесме“- на путовање и упознавање историје и знаменитости 
Београда сликом и речју води Славица Берић, радионичарка Волонтерског сервиса Звездаре и новинарка Политике.  
За све учеснике радионице обезбеђени су поклони- разгледнице старог Београда.
Место: Галерија Миљковић, Булевар краља Александра 298
Термин: 29.септембар од 17.00 до 18.00 часова. Контакт: 011/3405 722
Кућа лепоте за сениоре бесплатне занатске услуге: фризера, педикира, маникира и шминкера. Козметичари ће давати 
савете и проверене рецепте које су користиле наше баке из својих кухиња како би неговале своју косу и кожу. Просторије 
Волонтерског сервиса Звездаре/Месна заједница Зелено брдо, Булевар краља Александра 395. 30.септембар од 11.00 
до 15.00 часова. Контакт: 011/3405 722
Галерија на точковима-сениори излажу 
Место:Просторије Волонтерског сервиса Звездаре/Месна заједница Зелено брдо, Булевар краља Александра 395. 
Термини: 28.септембар од 10.00 до 14.00 часова Контакт: 011/3405 722 Место: ТЦ АВИВ
30.септембар од 16.00 до 21.00 часова Контакт: 011/3405 722
Представа „Извините,колико имате година?“ у извођењу Пан театра у којој се на духовит и забаван начин говори 
о нашим предрасудама, стереотипима и страховима везаним за старење, старост и старије људе. Улаз је бесплатан.  
Број посетилаца ограничен. Место: ТЦ АВИВ
Термин: 29.септембар од 20.00 до 21.00 часова. Контакт: 011/3405 722
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Интерактивна радионица „Поручи и прими поруку” - афирмисање заборављене културе старења и непосредног 
дружења, размене искуства, знања и идеја појединаца у различити вештинама са циљем хуманизације свакодневног 
живота појединца. Грађани ће уз помоћ волонтера радионичара Волонетрског сервиса Звездаре израђивати магнете 
са порукама. Дружење сениорске и младе генерације по моделу „урбаних моба”. Програм је бесплатан и отворен за 
Звездарце, Београђане и суграђане са других општина.
Место: плато испред Градске општине Звездара
Термин: 23. септембар 2015. године, од 11.00 до 13.00 часова. Контакт: 011/3405-722

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМ „ДУНАВ – РЕКА САРАДЊЕ” 
Предавање на конференцији Института за међународу политику и привреду ‘’Очување и заштита културно-историјског 
наслеђа Србије у иностранству.’’ 
Презентација: Културно-историјско наслеђе Србије у Мађарској. 
Термин: 23. Септембар 2016. Место: Македонска 25
Контакт: Едита Стојић Карановић, forumdanube@yahoo.com.

ЈАХТИНГ КЛУБ ‘’КЕЈ’’
Место поласка брода Јахтинг клуба Кеј: Ушће бб.
Контакт: 064/8251-150; kontakt@klubkej.com

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
Гандијева 99, блок 64, Нови Београд
Приредба Европски дан језика – представљање култура и историја Енглеске, Италије и Француске. Током дана ученици 
ће правити специјалитете карактеристичне за енглеску, италијанску и француску кухињу, а у оквиру народне традиције 
посетиоци могу видети и етно-кутак, изложбу етно-кућа, ручног ткања и народне ношње.
Термин: 25. септембар 
Контакт: osmladost-direktor@eunet.rs 0112177984 

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА 
Установа културе Палилула
Свечано отварање манифестације и представљање Установе културе Палилула; 
Колаж програм- Национални ансамбл ,,Коло’’, Una saga Serbica’’, Инклузивни оркестар, Бојана и Никола Пековић.
Термин: 21. септембар у 19 часова
Национални ансамбл ,,Коло’’-документарни филм из архиве Филмских Новости, изложба експоната, вокални састав у 
оквиру Националног ансамбла ,,Коло’’ и целовечерњи концерт.
Термин: 24. септембар у 17 часова
Српско-јеврејско певачко друштво - целовечерњи концерт
Термин: 25. септембар у 20 часова 
Una Saga Serbica-целовечерњи концерт
Термин: 26. септембар у 20 часова
Факултет музичких уметности - Инструментални састав Мућкалице, Инструментални састав ,,Дуо Модерато’’  
и Инструментални састав ,,Shake and Spear’’ (сви састави изводе етно нумере у модерним аранжманима); целодневна 
радионица етно певања и радионица старих заната током читавог дана на располагању посетиоцима.
Термин: 27. септембар у 20 часова
Библиотека ,,Милутин Бојић’’- Представљање рада ове важне установе и значајних пројеката на којима 
раде, попут дигитализације периодике, летње читаонице итд. У великом холу установе посетиоци ће моћи да 
прелиставају и читају одређена издања која иначе нису доступна јавности (Рукопис  ,,Плаве гробнице’’ идр).  
Изложба „Историјат РТС-а”.
Термин: 28. септембар од 11 до 18 часова 
Група Grubb - ромски плесно-вокални састав- Будући да је у току декада Рома и да се у Европи ромска популација третира 
са посебном пажњом - представљамо ромско културно-уметничко стваралаштво да публици приближимо овај део популације.
Термин: 29. септембар у 20:30 часова
Оркестар ,,Данијела’’- Трубачки састав ће одсвирати традиционалне нумере на модеран начин и одржати целовечерњи концерт
Термин: 30. септембар у 20 часова
Поставка ,,Рок музеј’’- Легенде српског rock and rolla ће поставити изложбу о историјату rock and rolla у Југославији и 
Србији и у непосредном разговору са публиком евоцираће успомене и значајне догађаје и концерте из прошлости. 
Изложба „Историјат rock and rolla”
Термин: 01. октобар у 20 часова 
Српска православна црква - Хор Александар Невски ће одржати целовечерњи концерт, а након тога предавање 
о манастиру Хиландар. У фоајеу испред биће постављена изложба фотографија српских светиња и манастира.  
Изложба „Српске светиње”
Термин: 02. октобар у 20 часова
Руски дом - Поставка изложбе о руским емигрантима  и утицају који су имали на архитектуру, науку, уметност Србије 
почетком 20. века. Након изложбе целовечерњи концерт у изведби гостујућих уметника из Русије. Хор Руског дома и оркестар.
Термин: 03. октобар у 20часова
Контакт: djaleksic@palilula.org.rs. 
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МУЗЕЈ РОМСКЕ КУЛТУРЕ У БЕОГРАДУ, Палилула
Изложба „Материјално и духовно наслеђе Рома у Београду”
Место: Рузвелтова 41-43
Контакт: djaleksic@palilula.org.rs; Контакт и најаве посете: 063/280-075

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Ташмајдански парк
Отворена врата Сеизмолошког завода уз стручно вођење – упознавање посетилаца са стогодишњом традицијом 
завода, историјом оснивања и инструментима, представљање данашњих достигнућа у области сеизмологије (облилазак 
и разгледање првобитно инсталираних сеизмографа у Србији), приказ савременог начина сеизмолошког осматрања 
(регистровање, анализа, лоцирање земљотреса, обавештавање јавности о догођеним земљотресима), колико се често 
земљотреси догађају код нас, где се најчешће догађају, како се заштитити од јаких земљотреса.
Место: парк Ташмајдан
Термин: од 10.00 до 14.00 часова, појединачно или у групама. 
Контакт особа за организовање посета: Бранко Драгичевић, 064/823-160, branko.dragicevic@seismo.gov.rs
Контакт особа на дан посете: дежурни сеизмолог, 011/3227-013.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

„НАШЕ РУКЕ” – Национална асоцијација за старе и уметничке занате и домаћу радиност

МУЗЕЈ ИСТОРИЈЕ ОПАНЧАРСТВА 
Опанак је неизоставни део националне народне ношње, има улогу у фолклорној пракси и јасну симболику као репрезент 
етничког идентитета српског народа. Опанчарство, као традиционални занат и опанак као његов продукт, представља 
јединствени елеменат нематеријалног културног наслеђа Србије.
Место: Село Раковица, Булевар ЈНА 75, Београд
Пројектне активности: бесплатне интерактивне радионице традиционалних заната за кориснике и посетиоце свих 
узраста. Посетиоци ће поред радионица имати прилику да обиђу музеј опанчарства који подразумева хронолошки 
приказ опанака од периода праисторије до данашњих дана, као и мини музеј занатства у коме су обухваћене 
машине, материјали, алати и производи занатских радионица: ковачке, дуборезачке, тесарске, поткивачке, столарске, 
опанчарске, фризерско-берберске, сарачке, обућарске, капаџијске, печење ракије, вез, калиграфије, пекарске, ткачке, 
четкарске, молерске, пчеларске, грнчарске, казанџијски, бачварско-токарске, корпарске радионице. 
Место: Булевар ЈНА, село Раковица. 
Контакт: 063/8785-988; naseruke@yahoo.com
Термин: 26.09. и 27.09. 2016. године. Контакт: Дејан Милосављевић udruzenjenaseruke@gmail.com

Удружење „Млади за туризам“ 
Радионица старих заната са удружењем Наше руке. Презентоваће се: опачанчарство, ткање, прављење свећа,  
спремање домаће погаче, плетење капа и прављење сапуна. 
Термин: 30. септембар од 13 до 18 часова. Место: Музеј старих заната, Село Раковица, Булевар ЈНА 75  
Контакт: info@mladizaturizam.rs 

Излет -Обилазак баштине на Вождовцу:
Обилазак - Кућа Војводе Степе, Рудник „Црвени брег”-Авала, Црква на Авали- Свети Деспот Стефан Лазаревић, 
изложбени простор  ЈП Емисиона техника, Авалски торањ.
Термин: 23. септембар у 10 часова. Место поласка: испред Скупштине града Београда
Обилазак куће Војводе Степе и Музеја старих заната 
Термин: 30. септембар у 14 часова. Место поласка: испред Скупштине града Београда
Пријаве у ТИЦу ТОБа, Кнез Михаилова 6, 011/2635-622.

ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“
„Музеј, Галерија, Школа” телекомуникација – изложба више стотина најкарактеристичнијих уређаја који приказују 
развој радиотехнике и електронске технологије, као и више од 200 пејзажних, техничких и радних фотографија великих 
формата, које представљају емисионе станице и живот у њима, а која су ауторска дела инжењера; стручно предавање 
инжењера и техничара
Место: „Музеј, Галерија, Школа” у згради поред Авалског торња
Термин: од 19. до 30. септембра 2015. године
Обавезно пријављивање минимум два дана пре планиране посете
Контакт: 011/3693-251; 011/3693260; 0668777009 jelena.gajic@etv.rs – Јелена Димитријевић-Гајић
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РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Обилазак рудника на Авали „Црвени брег” –
Рудник је отворен за посетиоце 23. септембра од 11.00 до 14.00 часова (групе до 15 посетилаца). 
Контакт: 060/3464-505 проф. др Раде Токалић, Шеф Рударског одсека
Пријављивање: ТИЦ ТОБ-а, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
 
Збирка минерала и стена –која потиче још из 19. века, а коју је прикупио Барон Хердер током својих истраживања по 
Србији. Данас збирка располаже са око 4500 различитих минералних врста, стена и руда које се користе у наставном 
и научно истраживачком раду, те представља изузетно национално благо. Место: природно-математички факултет, 
Студентски трг 16
Термини: 26/27/28. септембар, од 10.00 до 13.00 часова
Контакт: 011/2183-814 дипл. инж. геологије Алена Здравковић, кустос

Геолошко-палеонтолошка збирка – Економски факултет, Каменичка 6
Збирка фосила која располаже са преко 20.000 примерака који се чувају на простору површине 360 квадратних метара 
и стално стоје на располагању студентима
Место:Економски факултет, Каменичка 6
Термини: 26/27/28. септембар, од 11.00 до 14.00 часова
Контакт: 011/2632-166 дипл. инж. геологије Иван Стефановић, кустос

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”– ВОЖДОВАЦ
програм затварања ‘’Дана европске баштине на Вождовцу’’
Културно-уметнички програм, ученика и наставника школе у сарадњи са општином Вождовац, удружењем пензионера, 
вртићима и домовима за децу без родитељског старања. Подела књига за децу.
Место: ОШ „ Змај Јова Јовановић“ ул. Мештровићева 19
Термин: 30. Септембар у 18 часова 
 
Удружење „Србски православни појци”
Извођење староградске музике у више гласова са додавањем изворних српских инструмената

АСОЦИЈАЦИЈА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА СРБИЈЕ „ASUZ”
Термин: од 1. октобра до 31. октобра 2016. године.
Место: Чика Љубина улица. Алтернативно решење - Галерија прогрес, Кнез Михајлова 27
Контакт: Михајло Купусаревић; 064/2097-808; mihajlokup@gmail.com
‘’ARSLONGA’’-Представе за децу, Доситејеве басне
Позоришне представе за децу на тему Доситејевих басни-„Лав и миш“ и „Краљ мајмун“. 
 Кроз две басне од којих је састављена, деци предшколског и школског узраста, на сликовит начин указује се на људске 
мане и људске врлине. Представа има и образовну функцију у намери да деци путем сценске игре приближи књижевни 
правац - басне. Контакт: Предраг Коларевић, тел: 063 312 581. arslonga@neobee.net 

ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”
Обилазак Новог гробља
Ново гробље захваљујући бројним меморијалима, архитектонским целинама, скулптурама, великом броју знаменитих 
личности сахрањених на овом простору представља својеврсан „Музеј на отвореном“. Посетиоци ће имати прилику да 
се упознају са приватним и јавним историјама великог броја знаменитих личности, као и са историјским догађајима 
који су довели до подизања значајних меморијала и на овом простору.
Место: Окупљање на платоу код улаза на Ново гробље, Рузвелтова 50
Посетиоци ће бити у прилици да обиђу Централну алеју, Алеју заслужних грађана, Алеју великана и Аркаде. 
Планирано трајање програма: 125 минута
Термин: 25.септембар у 11.00 часова. 
Контакт за групе и појединце: е-mail violeta.obrenovic@beogradskagroblja.rs. 011/2071-342

ПРОГРАМИ ПРОМОЦИЈЕ ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда и ЈКП „Зеленило Београд”  
и Природњачки музеј организују:
Обилазак Заштићеног природног добра Велико ратно острво и предавање: „ Важност Београда и Великог ратног 
острва за очување биодиверзитета прица” 
Природно добрo Велико ратно острво, заштићено је 2005. године, и састоји се од две речне аде, Великог (210, 66 hа), и 
Малог ратног острва (0,72 hа), које су смештене између 1172. и 1169. km тока Дунава, са заштитним појасом у ширини од 
50 метара водене површине. Заштићено је ради очувања живописних пејзажних обележја и ненарушених примерних 
предеоних вредности од изузетног значаја за очување станишта природних реткости, ретких и угрожених птица 
мочварица и ради заштите репрезентативне морфолошке и геолошке творевине - речног острва насталог на ушћу Саве 
у Дунав, које има културно-историјски и рекреативни значај за Београд.
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Место: Скуп на понтону ЈКП “Зеленило Београд”- Дунавски кеј, испод хотела „Југославија“  у 11 сати, превоз бродићем. 
Групе по 20 посетилаца. Трајање обиласка је 2 сата.
Термин: уторак 20. септембар, среда 21. септембар, 
Пријава заинтересованих на e-mail: jasmina.madzgalj@beograd.gov.rs

Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са ГО Сопот, Удружењем за очување и 
развој Космаја-Сопот и ЈП“Србијашуме“ организује
Обилазак Заштићеног природног добра Космај
Предео изузетних одлика „Космај“ обухвата КО Амерић, Ковачица и Велика Иванча, општину Младеновац и на КО 
Рогача и Неменикуће, општина Сопот. На заштићеном прородном добру главне културно историјске вредности су 
манастир Павловац, споменик културе од великог значаја и заштићено археолошко налазиште Кастрељан, манастир 
Тресије, црква Светог Петра и Павла у Неменикућама и црква Свете Тројице у Кораћици. Видиковац на локалитету Бели 
Камен, представља посебну атракцију за посетиоце.
Полазак са стајалишта за туристичке аутобусе на Тргу Николе Пашића
Термин: субота 24. септембра у 9 сати. Групе по 40 посетилаца.
Пријава заинтересованих на  e-mail:  jasmina.madzgalj@beograd.gov.rs
Обилазак споменика палим борцима у Другом светском рату на Космају, Спомен-костурнице подигнуте у част палима у 
Првом светском рату, манастира Тресије и видиковца на Космају. Повратак у раним поподневним сатима
Градска општина Сопот и Удружење за очување и развој Космаја-Сопот организују обилазак Космаја са поласком из Сопота
Контакт: Миодраг  

Секретаријат за заштиту животне средине и Центар „Мали Дунав“ Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду организује
Посету Центру „МАЛИ ДУНАВ“ Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, 
Смедеревски пут б.б.
Обилазак са водичем: филм добродошлице, упознавање са пројектом Мали Дунав, посета ботаничкој башти, посета 
мини зоо врту са воденим птицама, акваријуму са рибама Дунава, посета „Алаској кући“, посета „Острву еволуције“, 
упознавање са научним истраживањима који се спроводе у Центру, пловидба ‘’Малом Ђердапском акумулацијом’’, 
посета кутку Њено величанство-ВОДА
Термини: субота 24. септембар, од 13-15 часова, недеља 25. септембар, од 10-12 часова, субота 1. октобар, од 13-15 
часова, недеља 2. октобар, од 10-12 часова. Пријаве на email: zoranmm@agrif.bg.ac.rs

ИНСТИТУТ ЗА БОТАНИКУ И БОТАНИЧКА БАШТА „ЈЕВРЕМОВАЦ“
Таковска 43.
Једночасовни обилазак отвореног простора Ботаничке баште уз предавање стручног водича.
Термин: Петак, 30. септембар и субота 01. октобар групе са поласком у 12.00 часова
Обавезна најава посетилаца до 29.септембра на билетарницина телефон 064 823 7919 garden@bio.bg.ac.rs
Цена улазнице за посетиоце износи 50 динара 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Удружење “ Пријатељи деце Лазаревца”
Од 26. до 30. септембра- у галерији “Симонида” - изложба радова -колачића са радионица “Израда и осликавање 
колачића за младе са посебним потребама”.
Радионица осликавања већ направљених колачића са мотивима пријатељства и заједништва Млади са посебним 
потребама су од почетка трајања радионица (од 26. фебруара 2016. год) прошли фазе прављења теста, печења, 
прављења глазуре и осликавања колачића. У Данима европске баштине имаће прилике да се упознају са мотивима који 
чине заједницу и да на заједнички начин представе креативност у украсавању и осликавању колачића.
Место: Испред галерије “Симонида” - Центар за културу Лазаревац , Хиландарска 2/,11550 Лазаревац
Термин: 28. и 29. септембра 2016.године од 11-12,30 часова .
Контак - Бојана Сајић  060-67-67-625 prijateljidecelazarevac@yahoo.com
Re Crafts
Радионица-Глезирање керамике уз учешће ђака Средње занатске школе и Школе за дизајн. 
Термин: 23.09.2016. године од 12.00. до 14.00. часова.
Радионица-Филцање вуне и израда сувенира уз учешће ђака Средње занатске школе и Школе за дизајн. 
Термин: 30.09.2016. године од 12.00. до 14.00. часова
Контакт: Весна Русић,  vesna.rusic@gmail.com, + 381 60 46 57 007

СПЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД”
Кнеза Вишеслава 27
Обилазак са водичем Пионирског града и представљање историјата у 6 термина: 26, 28 и 30 септембар у термину од 
10 до 13 часова. Полазак у обилазак је испред гланог улаза (капије у Пионирски град)
Контакт особа: Јовић Душан 0641491422
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ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Милана Ракића 42 
 „Културно наслеђе и заједнице: живети са наслеђем Звездаре у Звездари”-сусрет ученика Геодетске техничке школе 
и гостију са грађанима Звездаре, разговор са „старим Звездарцима” о споју садашњих тренутака и културног наслеђа 
на простору Звездаре. Посетиоци ће моћи да сазнају како је Звездара добила име, ко су били људи који су некада 
живели на овом простору, која су била места окупљања, како су се некада надметали спортисти на такмичењима, итд. У 
организацији учествују Јагода Петровић-Укај, професор у Геодетској техничкој школи и Славица Брђовић, председница 
Комисије за родну равноправност, уз подршку председника ГО ЗВездара.
Термин: Понедељак 26.септембар од 17.00 до 18.30 часова Место: Градска општина Звездара. Учесници: Ученици 
Геодетске техничке школе, Професор Чедомир Вучковић, Проф.др Видоје Голубовић, др Војислава Протић Бенишек, астроном.
Термин: Среда 28.септембар од 17.00 до 18.00 часова. Место: Звездара Театар. Учесници: Ученици Геодетске техничке школе
Милан Михајловић Цаци, глумац, Лепомир Ивковић, глумац, Миломир Стошковић, балониста, Ансамбл „ Гледанице“, 
Весна Димић и Биљана Петковић, вокални дует, Алекса Зарев, вокални солиста.
Петак 30.септембар од 17.00 до 18.00. Место: МЗ „ Липов лад“. 
Учесници: Ученици Геодетске техничке школе и Цветлана-Цеца Китић, рукометашица светског реномеа.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Презентација зграда на Теразијама- Биљана Крстић, наставник историје и ђаци
Термин: 25. или 26. септембар. Презентација о четири зграде на Теразијама
Мали концерт - У Свечаној сали школе налази се витрина са старим књигама, училима и сведочанствима, затим стална 
поставка Изложбе ћирилице, изложба посвећена Првом светском рату и неколико паноа успешних матурских радова 
везаних фотографију.  
Изложба: „Слике Дорћола- старо и ново” Фото клуб Прве београдске гимназије ће обићи Дорћол и фотографисати 
архитектуру, занимљиве просторе и места која воле да посећују. Код оштећених зграда даће предлог за њихову 
рестаурацију или санацију. Такође даће предлог за коришћење одређених за сада занемарених простора. Контакт: 
011/3282456 uprava@prvabeogim.edu.rs 
Изложба у холу школе од 27. до 30. септембра од 10 до 19 часва.
 
СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ
Студентски трг 5
Драмски приказ „Коло српских сестара” у коме се појављују све значајне српкиње које су учествовале у оснивању ове 
знамените институције, као и Бранислав Нушић и Станислав Краков. 
Некадашњи ресторан Коларац и хотел Москва
Термин:30. септембар у Малој сали Задужбине Илије М. Коларца, са почетком у 18 сати
„Задужбинарство као даривање” у оквиру којег одабрани ученици наше школе у улози туристичких водича, кроз шетњу 
Улицом Васе Чарапића представљају задужбине које се у овој улици налазе уз причу о задужбинама.
Контакт: Марко Сарић, директор школе 063214558 011/3287477
Виђено очима фотографа – Чланови фото клуба ће направити неколико репортажа о наслеђу у  околини.
Средњовековна орнаментика као инспирација ликовног стваралаштва 
Сви успели радови настали на овим радионицама и часовима биће изложени на школској изложби која ће бити 
отворена 24. септембра у 18.00 часова у холу школе.
На отварању ће наступити група за етно-певање „Плетисанке”. 
Термини: 24, 25, 28, 29. и 30. септембар, од 17.00 до 20.00 часова

АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Изложба архивских докумената Београд-Отава–Дипломатски односи од успостављања до данас-поводом 
обележавања 75 година од успостављања дипломатских односа са Канадом. Изложба садржи 180 докумената и 
фотографија на тројезичном каталогу (српско-енглеско-француски) који су приредили Душан Јончић и Мирослава 
Медаковић.
Mесто: Васе Пелагића 33
Контакт: Јелена Ђуришић, 011 3693 314, 011 3690-252, локал 123
Термини: За време трајања манифестације, до 01. октобра 2016. године.

ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ 
Изложбени простор Историјског музеја Србије
Велика интерактивна изложба под називом „Пупин – од физичке ка духовној реалности” представља до сада 
најобимнији пресек живота и дела Михајла Пупина. Оно што ову поставку чини јединственим музеолошким искуством 
је употреба најновијих технологија. Употребом мобилног телефона или таблета са преузетом апликацијом „Пупин“ или 
самим присуством посетиоца у простору, сваки сегмент изложбе постаје интерактиван, како би се аудио- визуелним 
садржајима додатно приближио и илустровао живот и рад светски познатог проналазача. Аутори изложбе :Александра 
Нинковић Ташић, др Душица Бојић, тим ‘’ Live View Studio ‘’.
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Мултимедијална изложба „Свети Сава Српски”–настоји да, кроз архивску грађу, копије фресака и икона и фотографије 
личних предмета и реликвија Светог Саве, што потпуније приближи јавности његов световни и духовни пут.
Термин: уторак 27. септембар у 17 часова, Стручно вођење: Небојша Дамњановић, музејски саветник.
За ученике основних и средњих школа су у уторак 27. септембра предвиђена два термина, у 12 и у 14 часова, за стручно 
вођење кроз изложбу „Свети Сава Српски”. Групе до 35 ученика, а долазак је неопходно заказати на телефон 060/ 33 98 018.
Предавање „Михајло Идворски Пупин – од физичке ка духовној реалности”
Александра Нинковић Ташић, један од аутора изложбе о Пупину која се реализује у Историјском музеју Србије, ће 
говорити о богатом а непознатом садржају архива који су у Америци и Европи сачували бројне Пупинове доприносе, 
како је градио визију науке будућности, шта су Пупинови најславнији ученици говорили о свом професору, као и како се 
штитио током борбе за право, правду и слободу Србије.
Предавање организује Историјски музеј Србије у Галерији науке и технике САНУ у петак 30. септембар у 18 часова, Ђуре Јакшића 2.
У Конаку кнеза Милоша у Топчидеру 
Булевар патријарха Павла бр. 2
Стална поставка „Милош Обреновић – династија, историја, мит”, посвећену творцу модерне српске државе кнезу 
Милошу, његовим заслугама за ослобођење од османске власти, као и значају који су његови наследници из династије 
Обреновић имали у српској историји 19. века. Постављене су и амбијентално–излагачке целине, које прате развој 
српског 19. века кроз аспекте приватног и свакодневног, грађанског и сеоског живота. 
„Ево мене, ето вас...Сећање кнеза Милоша”-Изложба конципирана у форми стрипа, а у комбинацији са оригиналним 
предметима описује период пре Другог српског устанка, сам устанак и дан читања хатишерифа. 
Изложба „Панк портрети династије Обреновић”-25 радова, портрета породице Обреновић у којима портретна уметност 
и панк естетика егзистирају истовремено. Булевар патријарха Павла бр. 2
Термин: 23.09., 24.09., 25.09., 27.09., 28.09., 29.09., 30.09., 01.10., 02.10. и 03.10.
За ученике основних и средњих школа су у уторак 27. септембра предвиђена два термина дневно у 12 и у 16 часова за 
стручно вођење кроз изложбе у Конаку.
 Групе до 35 ученика, неопходно заказивање на телефон 2660-422.
Културно- образовни програм „У гостима код кнеза Милоша” је осмишљен са циљем да се интерактивним приступом, 
заједно са децом открије чаробни свет позоришта и истовремено афирмишу музејски садржаји. Организатори и 
реализатори програма су Историјски музеј Србије и Културно–образовни центар „Радионица под отвореним небом”.
Термин: 25. септембар у 12.00 часова. Место: Конак кнеза Милоша, Булевар патријарха Павла бр. 2
Због ограниченог броја места долазак је неопходно заказати на телефон 2660-422.
Едукативна наградна игра „Потрага за благом”
Геолокацијску потрагу за културно- историјским благом која омогућава свим заинтересованима да, кроз живот и дело 
неколико значајних историјских личности (Ђорђе Вајферт, Станислав Бинички, Лазар Пачу и други), на атрактиван и 
иновативан начин упознају културни, научни, привредни и политички живот Београда и Србије уочи Првог светског 
рата, у времену еманципације, свеобухватне европеизације и успона Србије који су били основа за истрајавање у рату 
који је уследио.
За учешће у наградној игри неопходно је да се на сајту www.srbija1914.rs преузме апликација Србија 1914, мобилна 
платформа креирана за оперативне системе ИОС и Андроид. Апликација је створена са циљем да се, употребом 
мобилних телефона и таблета, на савремен начин промовише културно-историјска баштина Србије.
Након што корисник апликације обиђе 5 локација у центру Београда и упозна значајне личности везане за њих, на 
екрану уређаја ће се појавити адреса Историсјког музеја Србије, где се може преузети награда.
Контакт: Ненад Бељинац, 011 3287 242, 060 3398018, nenad.beljinac@imus.org.rs

МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА
У петак, 23. септембра је слободан улаз за посетиоце.
КOНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ
Стална поставка Ентеријери београдских кућа XIX века.
Изложбена стална поставка намештаја, опреме и уметничких предмета чланова династије Обреновић и београдских породица.
Предавање „Звоноливачке породице Пантелић и Поповић” - предавач Иван Келемен -  Петак 30. септембар у 14 часова 
у Сали под сводовима. На предавању ће бити представљен историјат београдских звоноливачких породица Пантелић 
и Поповић, биће приказане фотографије које представљају развој радњи и породични живот њихових власника и живот 
у заједници - и са привредног и са друштвеног аспекта.
Место: Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
Радно време: током трајања манифестације – уторак, среда, петак од 10.00 до 17.00 часова, четвртак од 10.00 до 18.00 
часова, субота од 12.00 до 20.00 часова, недеља од 10.00 до 14.00 часова.
Контакт: 011/2638-264; office@mgb.org.rs

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ ВИНЧА 
Стална поставка. Непуних 15 km источно од центра Београда, на обали Дунава, налази се археолошки локалитет Бело 
брдо у Винчи. Налазиште је значајно по откривеним остацима насеља винчанске културе (5200 – 4200. године п.н.е.), 
али и због чињенице да је то једно од ретких места на којем је могуће пратити континуитет живота од раног неолита до наших дана.
Место: Археолошко налазиште у Винчи,  Бело брдо 17, Винча
Радно време: уторак, среда, петак, од 10.00 до 16.00 часова; четвртак од 12.00 до 18.00 часова; субота и недеља, од 
10.00 до 18.00 часова.  Контакт: 011/8065-334
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МУЗЕЈ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА
Краља Милана 21/IV
Стална поставка изложбе: Сталну поставку чине предмети, стилски намештај и уметничка дела, поклони сликара Паје 
Јовановића (1859-1957), као и колекција стилског намештаја из 18. и 19. века, збирка професора Петра Поповића (1890-1942).
четвртак од 10-18 часова;субота од 10-20 часова;недеља 10-14 часова.
Стручно вођење четвртком и суботом у 12.00, 14.00 и 16.00 часова, недељом у 11.00 12.00 часова.
23. септембра је слободан улаз за посетиоце.

ЗБИРКА ИКОНА СЕКУЛИЋ
Стална поставка. У дому Паве и Милана Секулића налази се збирка 165 икона из периода од 15. до 19. века из Србије, 
Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Италије, Грчке и Русије, као и уметничка дела Константина 
Данила, Арсенија Теодоровића, Стевана Алексића, Јована Бијелића, Марка Челебоновића.
Место: Узун Миркова 5. Контакт: 011/2182-961
Радно време: четвртак од 10.00 до 18.00 часова; субота од 12.00 до 20.00 часова; недеља од 10.00 до 14.00 часова. 
Стручно вођење четвртком и суботом у 12.00, 14.00 и 16.00 часова, недељом у 12.00 часова.

МУЗЕЈ БАЊИЧКОГ ЛОГОРА – СТАЛНА ПОСТАВКА
Стална поставка. Музеј Бањичког логора посвећен успомени на затворенике и жртве нацистичког концентрационог 
логора, део поставке чини реконструисан амбијент аутентичне логорашке собе. 
Место: Павла Јуришића Штурма 33
Радно време: среда, четвртак, петак од 10.00 до 17.00 часова. Контакт: 011/3674-877

МУЗЕЈ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 
Јелене Ћетковић 5
Специјално за Дане европске баштине, након грађевинске реконстуркције, музеј накратко отвара своја врата за публику. 
Након десетак дана у оквиру којих ће посетиоци моћи да обиђу реновирани музеј, почиње конзервација и рестаурација 
зидног сликарства Драгутина Инкиострија Медењака, тако да се музеј поново затвара.
Меморијални музеј Јована Цвијића отворен је у кући у којој је велики географ и научник живео и радио. Музеј се налази 
на Копитаревој градини, у више од сто година старом културноисторијском језгру у центру града, кућа је саграђена 
1905. године по нацртима и жељама самог Цвијића. У сталној поставци аутентичан изглед су задржали салон и соба 
Цвијићеве супруге Љубице. У преосталом делу Цвијићеве куће постављена је изложба о животу, бројним путовањима 
и истраживачком раду нашег великог научника.
Радно време: уторак, среда, петак, субота од 10.00 до 17.00 часова; четвртак од 12.00 до 20.00 часова; 
Контакт: 011/3340-176

МУЗЕЈ МЛАДЕНОВЦА
„Од преслице до ћилима” - изложба и трибина
Термин: 26. септембар у 18.00 часова–  Изложба траје до 30. септембра
Организатори: Музеј Младеновца и  Удружење „Од предака за будућност” 
Место: Центар за културу - Галерија „Фоаје”   
„Трибалски кнежевски гроб из Велике Крсне” - изложба и предавања  
Термин: 27. септембар у 13.00 часова 
Организатори: Музеј Младеновца и ОШ „Биса Симић” Велика Крсна Простор: ОШ „Биса Симић” Велика Крсна
“Свадбени обичаји у младеновачком крају крајем 19. и почетком 21. века” –трибина
Термин: 28. септембар у 18.00 часова  Организатор: Музеј Младеновца Простор: Свечана сала „др Елси Инглис”
„Трибалски кнежевски гроб из Велике Крсне” - трибина
Термин: 29. септембар у 19.00 часова. Организатор: Музеј Младеновца у ОШ „Биса Симић” Велика Крсна.

СПОМЕН МУЗЕЈ ИВЕ АНДРИЋА 
Стална поставка. Спомен–музеј најпознатијег српског књижевника у стану у коме је писац живео и стварао.  
Изложба хронолошки прати животни и стваралачки опус лауреата Нобелове награде, писца и дипломате.
Место: Спомен музеј Иве Андрића, Андрићев венац 8
Радно време: уторак, среда, петак, субота од 10.00 до 17.00 часова; четвртак од 12.00 до 20.00 часова; недеља,  
од 10.00 до 14.00 часова. Контакт: 011/3238-397

МУЗЕЈ ИСТОРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, САВСКИ ВЕНАЦ
Програм–„Препознавање-Музеј 25 мај” са стручним вођењем за публику. 
Мој музеј-мој град, која има за циљ већу и креативнију сарадњу са локалном заједницом. Аутори: мр Неда Кнежевић 
(директор МИЈ) и Марија Ђорговић (кустос). Идеја програма је да преиспита и учини видљивим вредности Музеја 25 
мај, једног од три објекта који чине комплекс Музеја историје Југославије. Посетиоци ће бити у прилици да препознају 
различите идеје и вредности које стоје иза објекта, али и да оставе свој коментар и утисак о њему. Доживљај ће 
употпунити архивски и видео материјал, звучна мапа музејског комшилука и тактилно доступна макета. Посетиоци 
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ће имати прилику да погледају архивски материјал, да се путем интервјуа садашњих и некадашњих стручњака музеја, 
као и људима који су на било који начин учествовали у његовој изградњи, упознају са његовим специфичностима, да 
погледају и додирну макету Музеја специјално направљену овим поводом. 
Због ограниченог броја места обавезне су пријаве за туру преко телефона 011 2660 015 и 011 3671 485 и на мејл  
info@mij.rs . Место: Ботићева 6. Термин: од 22. до 25. септембра у 18.00 часова   

УСТАНОВА КУЛТУРЕ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”, ЗВЕЗДАРА
Програм: Некад и сад
Радионице старих заната (опанчарски и воскарски занат)
Учесници програма: Национална асоцијација за старе и уметничке занате и домаћу радиност „НАШЕ РУКЕ” 
Термин: четвртак 22. септембар у 17.00 часова. Место: плато испред УК Вук Стефановић Караџић
UTLOSS- превођење песама на знаковни језик
Место: Трг испред установе културе „Вук Стефановић Караџић” .Термин: недеља 25. септембар у 17.00 часова
Алпинисти–спуст ужетом са УК Вук, 26. септембар у 17.00 часова
Музичке радионице–Музика која нас враћа у заборављену прошлост, а у којој и данас уживамо.
 Слушање и учење старих београдских песама и шлагера.
Извођачи програма: Музички педагог и певач: Александар Стефан Радишевић
Термин: понедељак 26. септембар у 17.30 часова Место: плато испред УК Вук Стефановић Караџић
Играчке радионице– „Љубав и мода” – Како су изгледале игранке у Београду 50-тих и 60-их година, музика и плес 
(учимо кораке танга, валцера, фокстрота, твист...). На подијуму за евоцирање успомена, оживећемо време из сетних 
прича наших родитеља или бака и дека. Плесни педагози и кореографи: Небојша Громилић и Елена Громилић, играчи 
„Булевар 77” школе мјузикла УК „Вук”.
Термин: уторак 27. септембар у 18 часова. Место: плато испред УК Вук Стефановић Караџић

ПЕДАГОШКИ МУЗЕЈ
Узун Миркова 14.
Изложба „Издања у великом рату 1914–1918” – књиге, уџбеници, фотографије, свеске и наставна средства штампана 
и израђена у том периоду.
Матурске фотографије–фотографије из збирке фотографија Педагошког музеја, сачињене крајем 19. и почетком 20. 
века у београдским и српским гимназијама, учитељским школама и из више женске школе.  
Термин:од 23. септембра до 10. октобра, уторак – субота од 10.00 до 17.00 часова, недеља од 10.00 до 15.00 часова. 
Контакт: Маја Николова, ngomusketar@hotmail.com. 011/2627538

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА
Туристичке туре „Наслеђе београдских странаца”, Туристички водич, Милена Васиљевић
двочасовне туре обиласка базиране на подацима из књиге „Београдски странци” у издању Туристичке организације 
Београда. Обилазак здања која су данас споменици културе града Београда, како би се Београђанима приближила 
оставштина странаца који су живели и стварали у Београду. 
Термини: субота 24, недеља 25 и субота 1. октобар од 10.00 до 12.00 часова
Место: Полазак групе по 30 посетилаца испред Туристичког информативног центра, Кнез Михаилова 5 
Информације и пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, тел. 011/2635-622.

Поводом обележавања Светског дана туризма, одржава се Културно-туристичка манифестација  
Скадарлиска туристичка разгледница 2016. у организацији Друштва Скадарлија, Установе културе Пароброд Општине 
Стари град и Туристичке организације Београда.
Термин: уторак 27. септембар од 17.00 до 21.00 час
Информације: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, тел. 011/2635-622.

УДРУЖЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА СРБИЈЕ
Руско наслеђе у Београду
Водич: Зорица Арсић. Термин: 24. септембар у 16.00 часова. Место окупљања: Зграда главне поште, Таковска 1
Кнез Михаилова улица
Водич: Властимир Ранђеловић. Термин: 25. септембар у 10.00 часова Место окупљања: Палата Албаније
Врачарски плато
Водич: Тодор Петровић. Термин: 28. септембар у 12.00 часова. Место окупљања: На платоу код споменика Карађорђу Петровићу
Јеврејско гробље
Водич:Давор Салом. Термин: 28. септембар. Место окупљања: Јеврејско гробље, Рузвелтова улица
Парк Ташмајдан 
Водич: Бранислав Поповић. Термин: 29. септембар у 17.00 часова. Место окупљања: Црква Св. Марка
Савамала
Водич: Бранислав Поповић. Термин: 01. октобар у 11.00 часова. 
Место окупљања: Испред зграде Београдске задруге
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ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „Puzzle group”
Туристичке туре разгледања града:
Spirit of Belgrade excursion - Разгледање Београда и његових знаменитости. Обилазак Кнез Михаилове улице и 
Калемегданске тврђаве; Римски бунар, Сахат кули, Војни бункери, црква Ружица
Водичи: Јелена Марјановић и Марица Цукров
Окупљање код споменика Кнезу Михаилу, 28. септембар у 12.00 часова
Retro Belgrade excursion - прича о најстаријим радњама и занатима у Београду. Да ли сте знали која је прва 
посластичарница у Београду или прва парфимерија?
Водич: Кристина Филиповић и Катарина Јовановић
Окупљање испред Цркве Св. Марка, 29. септембар у 16.00 часова
Russia in Belgrade excursion - Прича о познатим руским великанима и руском наслеђу у Београду. Посета руској цркви 
Св. Тројице и руском некропољу. Хотел Москва- Споменик Николаја II Романова, Дом Народне Скупштине, Споменик 
Александру Пушкину, гробље Ослободиоца Београда. 
Водич: Марица Цурков. Окупљање код Теразијске чесме 30. септембар у 12.00 часова
Пријаве до 27. септембра. По 50 посетилаца у групи. Трајање туре 2-3 часа
Контакт: Александра Магделинић 0605782263 incoming@puzzlegroup.org;  

ЈЕВРЕЈСКИ ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ 
Мултимедијална изложба „Матилда није ту”, српске и канадске уметнице јеврејског порекла, Габријеле Николић. 
Изложба је на тему Холокауста, односно страдања неколико јеврејских породица које су биле у међусобном сродству. 
Изложба обухвата једну слику комбиноване ликовне технике великих димензија, збирку скулптура и видео презентацију 
перформанса Габријеле Николић-„Један дан- Клариса”, праћену хорском музиком и јеврејским молитвама за жртве. 
Место: Јеврејски историјски музеј, Краља Петра 71А, први спрат
Термин: од 26. септембра до краја манифестације, од 10.00 до 14.00 часова, улаз за посетиоце бесплатан. 
Промоција књиге Биљане Албахари „Преглед јеврејске периодике у Србији, од 1888. до 2015”. године, издање Савеза 
Јеврејских општина Србије, Београд 2016. После кратког усменог представљања књиге посетиоци ће моћи да погледају 
занимљиву визуелну и наративну презентацију књиге, тј. богатог материјала скупљаног и објављеног у књизи. Сала 
Јеврејске општине Београд, други спрат, адреса: Краља Петра 71А
Термин: 27. септембар у 13.00 часова. 
Предавање са видео презентацијом „Сефардско гробље у Београду” које ће одржати кустос музеја Барбара Панић. 
Место: Сала Јеврејске општине Београд на другом спрату
Термин: 29. септембар у 13.00 часова
Посета јеврејском сефардском гробљу у Београду као значајном делу јеврејске материјалне и духовне културе.
Термин: 30. септембар у 11.00 часова на улазу у гробље (Рузвелтова улица, преко пута Новог гробља)
Контакт: jevrejskimuzej.beograd@gmail.com jevrejskimuzej@savezjos.org  011-2622634 011-2910327 

Акционарско друштво за железнички превоз путника “СРБИЈА ВОЗ”
Београд, Булевар Патријарха Павла број 8.
У оквиру Дана Европске баштине, “Србија Воз”, позива љубитеље железнице и посетиоце да посете музејско-туристичке 
возове стациониранe у гаражи на Топчидеру, да виде чувени “Плави воз” у коме је путовао доживотни председник 
СФРЈ Јосип Броз Тито и високи државници тога времена; воз “Романтика” кога чине рестаурирани вагони из тридесетих 
година прошлог века који саобраћа и данас и пружа несвакидашњи доживљај старих времена.
Термин: Сваког радног дана, од 10-14 часова, улаз се наплаћује.
Термин: 28.септембар, од 10 до 12 часова, улаз je слободан, али се мора најавити (макс. 5 особа истовремено може ући у воз).
Контакт и најава: Жељко Јовановић 064/ 810 6878 или на e-mail: gordana.angelov@srbrail.rs
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Музеј Јована Цвијића
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ДОМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ
Трг Николе Пашића 13
Обилазак са водичем 
Термин: 24. и 25. септембар, 01. и 02. октобар 2016. године, поласци група у 09.30 часова и 10.30 
Групе по 40 посетилаца.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622
Контакт: 011/3026-236, 011/3026-273, edukacija@parlament.rs; 

ЗДАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – НОВИ ДВОР
Андрићев венац бр. 1 
Обилазак са водичем.
Термини: 24. и 25. септембар, 01. и 02. октобар, у 09.30 часова и 10.30 часова.
Групе по 40 посетилаца.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Немањина 11
Обилазак са водичем 
Термини: 24. и 25. септембар, 01. и 02. октобар, полазак групе (25 посетилаца) у 14.00 часова. 
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622. 

ПАЛАТА СРБИЈЕ
Обилазак са водичем –Пaлaтa Србиja прeдстaвљa jeднo oд нajзнaчajниjих oствaрeњa jугoслoвeнскe пoслeрaтнe 
aрхитeктурe и jeдинствeн aрхитeктoнски пoдухвaт у ширим oквиримa. Свojим пoсeбним aрхитeктoнским врeднoстимa 
прeдстaвљa вaжaн пoкaзaтeљ друштвeних и стилских нoрми кoje су oзнaчилe прeлaзнo рaздoбљe у jугoслoвeнскoj 
пoслeрaтнoj aрхитeктури, кojим je нaчињeн суштински зaoкрeт oд aрхитeктурe блискe примeримa сoциjaлистичкoг 
рeaлизмa кa грaдитeљству пoд утицajeм зaпaднoeврoпских мoдeлa.  Пoсeбну врeднoст oбjeктa чини кoлeкциja дeлa 
jугoслoвeнскoг сликaрствa и вajaрствa кao и дeлa примeњeнe умeтнoсти 20 вeкa. Пaлaтa Србиja сe издвaja кao oбjeкaт 
изузeтних умeтничких, зaнaтских и eстeтских врeднoсти.
Термин: 24. септембар у 11.00 часова. Група од 40 посетилаца.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ДЕДИЊУ
КРАЉЕВСКИ И БЕЛИ ДВОР
Булевар мира бб
Посета Краљевском двору изграђеном у периоду од 1924. до 1929. године личним средствима и по налогу краља 
Александра I и Белом двору зиданом по жељи краља Александра и као резиденција за његове синове Петра (будућег 
краља Петра II), Томислава и Андреја. Место поласка: испред капије Дворског комплекса.
Термини: Понедељак 26. септембар и уторак 27. септембар, од 11.00 часова 
Групe дo 50 посетилаца. Водич: Гаврило Дошен.
Обилазак групе (50 посетилаца) са водичем у трајању око 90 минута, бесплатан у наведеним терминима
Организатори: Канцеларија Њ.К.В. престолонаследника Александра Карађорђевића и ТОБ.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.

ЗДАЊЕ БЕОГРАДСКЕ ЗАДРУГЕ– ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Карађорђева 48, 
Обилазак здања Београдске задруге, једног од најрепрезентативнијих објеката престонице, уз објашњења водича, 
Милована Савића из компаније „Belgrade Waterfront”. 
Посетиоци ће добити информације о самом здању, о богатој историји и значају, и о визионару и добротвору Луки 
Ћеловићу, под чијим патронатом је зграда саграђена.
Термин: од 26. до 28. септембра у 15 часова

ЗДАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА – СТАРИ ДВОР
Драгослава Јовановића 2
Обилазак здања Старог двора са водичем
Стручно вођење – Млади за туризам 
Термин: 24. септембар и 01. октобар у 11.00 часова, групе по 40 посетилаца.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622 и info@mladizaturizam.rs 
Предавање –„Живот са невидљивим наслеђем” Тамара Огњевић, Артис центар
Интерактивно предавање о креирању програма у имагинарном културном пејзажу града.
Место: Свечана сала Скупштине Града Београда, Стари двор, Драгослава Јовановића 2.
Термин: 28. септембар у 12.00 часова
Контакт: 011/3962-029; www.artiscenter.com,Тамара Огњевић
Информације и пријављивање: office@artiscentar.com 

ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ
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Предавање о патријарху Јосифу Рајачићу , Научно меморијални центар ‘’Јосиф Рајачић’’
Место: Свечана сала Скупштине Града Београда, Стари двор, Драгослава Јовановића 2.
Термин: 29. септембар у 13.00 часова
Контакт: Петар барон Рајачић, 060 0379 880, nmcrajacic@gmail.com

У организацији градске општине Врачар 
Концерт флаута „Јаков Срејовић” проф.Љубе Димитријевића
Концертни програм „Флаута увек и свуда”-истина која дотиче најудаљенија доба и просторе људске цивилизације и 
прати развој духовног стваралаштва свих народа. Кроз стотине и хиљаде година, флаута се по облику и начину свирања 
, величини и материјалу мењала и усавршавала и ниједног тренутка није била изван домашаја човека, његовог даха и 
његових прстију. Преко флауте и њене музике срећу се и допуњују и упоређују различите културе и обичаји, често веома 
супротстављени ставови о човеку и животу. 
Контакт: Ана Младеновић 064/56 92 961
Термин: 29. септембар, 20.00 часова у Свечаној сали Старог двора. Слободан улаз.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
Обилазак здања Народне банке Србије:
Изложба „Новац на тлу Србије” - преглед новца у употреби на територији наше земље од најраније појаве до савременог 
доба, праћена тематским изложбама „Процес ковања новца” и „Динар наш новац”. Посетиоци ће моћи да погледају 
видео материјал, интерактивне садржаје, да се уз стручно вођење запослених упознају са историјатом Народне банке 
Србије и њеним велелепним здањем које представља ремек дело у српској архитектури 19. века и да као сувенир 
добију поклон новчаницу са својим ликом. 
Место: Центар за посетиоце-Музеј новца, Краља Петра 12. 
Термин: 24. септембар; групе у 10.30, 12.30 и 14.30. часова (до 50 посетилаца у групи).
Обавезно је пријављивање са бројем личног документа на број телефона 011/30 27 128 
или на email izlozba@nbs.rs радним данима од 10 до 16 часова.

Индивидуалне посете радним данима од 10.00 до 16.00 часова, уз обавезан лични документ (ЈМБГ, лк, пасош). 
Посетиоци ће моћи да погледају изложбе о историјату новца, „Српски новац од XIII до XXI века”, видео-записе о 
историјату Народне банке и Заводу за израду новчаница и кованог новца у Топчидеру, као и кратак филм о Ђорђу 
Вајферту, индустријалцу и гувернеру Народне банке, да пробају шта је теже полуга од злата или од олова, да виде како 
се ковао метални новац, да науче да препознају фалсификат новчанице и добију реплику новчанице са својим ликом.
Омогућен је приступ особама са инвалидитетом.

ПАЛАТА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Кнез Михаилова 35
Српска академија наука и уметности у оквиру манифестације Дани европске баштине први пут отвара врата за 
посетиоце, који ће моћи да се упознају са Уметничком збирком САНУ која се у њој налази, салама и просторијама 
САНУ и легатом академика Олге Јеврић. 
Термин: Обилазак са стручним водичем  26. и 29. септембар, поласци групе у 14.00 сати (обиласци у трајању од сат и по времена)
Обавезно пријављивање са бројем личног документа на мејл milena.ivanovic@sanu.ac.rs, Милени Ивановић на број 
телефона 066/8308004 
Изложба „ Свет српске рукописне књиге“ - представљен је део рукописног наслеђа српског народа од најстаријих 
споменика с краја 12. до краја 17. века; прибор за писање употребљиван у 16. и 17. веку као и неколико књига 
опремљених богато окованим корицама које пружају увид у развитак српског златарства.
Изложбу ће водити студенти, постипломци и сарадници на из6ложби.
Термини: уторак 27,28,29. и 30 септембар од 12 до 14 часова; Контакт: Милена Ивановић 0668308004 milena.ivanovic@sanu.ac.rs 

ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
Данашњи Дом Војске Србије, нeкадашња палата Ратничког дома изграђен је у периоду од 1929. до 1931. године, 
према пројекту архитеката Јована Јовановића и Живка Пиперског. Својим активностима подстиче и унапређује ниво 
информисања и образовања, како професионалних припадника Војске Србије, тако и грађанства, кроз изложбени 
програм, концертне садржаје, промоције, трибине и предавања. Одлуком Скупштине града Београда зграда је 1984. 
године проглашена за културно добро.
Изложба „Сопоћанска виђења” 2015– Место: Мала галерија Дома Војске Србије
Медија центар „Одбрана” у сарадњи са културним центром из Новог Пазара организује изложбу радова учесника 
јубиларне четрдесете уменичке колоније под називом „Сопоћанска виђења” 2015.
Термин: од 23. септембар до 01.октобра, осим недељом, од 11.00 до 19.00 часова. Улаз слободан.
Изложба „Војвода Петар Бојовић-ЗНАМЕЊЕ СЛАВЕ И ЧАСТИ” настала у сарадњи Медија центра „Одбрана”  
са Генералним секретаријатом председника Републике Србије и Нарадним музејем, Чачак. 
Термин: 01. октобар, од 11.00 до 19.00 часова, улаз слободан Место: Велика галерија Дома Војске Србије
Промоција зборника: „Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе”
Говорници: др Срђан Рудић, професор др. Мира Радојевић, професор др. Александар Растовић, потпуковник др Миљан Милкић
Термин: 28.септембар у 12.00 часова Место: Атријум Дома Војске Србије (100 места)

ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ
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АМБАСАДА ФРАНЦУСКЕ
Обилазак са водичем
Термини: 26 септембар – група од 15 до 16 часова, 28, 29. и 30. септембар и 01. октобар.
Групе до 35 посетилаца. Обилазак траје од 45 до 50 минута.
Посетиоци треба да понесу важећи лични документ. Фотографисање је дозвољено.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
Обилазак Музеја Народног позоришта – бесплатан улаз 
У току обиласка посетиоци могу видети и актуелну изложбу „Даворин Јенко (1835-1914)” аутора Јелице Рељић, Грегора 
Јеноша, Франца Крижнара и Јелице Стевановић.
Термин: 21. до 25. септембра, од 11.00 до 17.00 часова; од 28. до 30. септембар, од 11.00 до 17.00 часова
Обилазак здања Народног позоришта – „Отворена врата Народног позоришта”,
Кроз зграду театра, посетиоци ће, уз медијатора Драгана Стевовића, сазнати најосновније историјске податке о овом 
здању културе од националног значаја. 
Пријава на благајни позоришта. Окупљање на улазу.
Термин: 26. септембар у 12.00 часова . Контакт: 011/2626-566
Радионице: Занати у позоришту. Радица Комазец, модисткиња Народног позоришта ће одржати презентацију свог 
уметничког заната и кроз интересантну причу провести посетиоце кроз историју овог занимања и показати неке детаље 
из делокруга свог рада. 
Термин: 27. септембра у 18 часова

Предавање „Позоришни живот Земуна у XIX веку” . Предавач: др Милован Здравковић 
Термин: 29. септембар у 18.00 часова 
Групне посете Музеју Народног позоришта се могу најавити на телефон 060 2240147 - Драгица Гаћеша, организатор 
Музеја Народног позоришта.

РЕКТОРАТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ
Студентски трг 1
Програм: Обилазак капетан Мишиног здања, једне од најрепрезентативнијих београдских палата 19. века. Здање је 
саграђено у периоду између 1857. и 1863. године, а исте године је завештана „отечеству” за смештај више културних 
и просветних установа тадашње Кнежевине Србије: Велике школе, а затим Гимназије, Министарства просвете, Реалке, 
Народне библиотеке, Народног музеја и др. Данас се у згради налазе Ректорат Универзитета у Београду, као и делови 
Филозофског и Филолошког факлутета. Приликом посете посетиоци ће имати прилике да обиђу велелепну Свечану 
салу у којој се налазе портрети свих досадашњих ректора, затим сале за седнице, кабинете ректора и проректора, као 
и унутрашње двориште. 
Термини: субота, 24. септембра, и субота, 01. октобар, у групама на сваких сат времена, са почетком у 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 и 17.00 часова.  Место:Окупљање посетилаца је у главном холу.
Контакт: 011/3207-460, 064/2291819; пријављивање: vanja.radulovic@rect.bg.ac.rs

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Чика Љубина 18–20, стара зграда – приземље, улаз из дворишта. 
ОТВАРАЊЕ ВРАТА АРХЕОЛОШКЕ ЗБИРКЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ПОСЕТЕ
Термин: од 27. септембра
Контакт за најаву посетилаца: др Марко Јанковић 011/2637-125.
Посетиоци имају прилику да ближе упознају Винчанску и Старчевачку културу, археолошке налазе проф.Васића, али и 
египатску културу и писмо – хијероглифе и виде Београдску мумију.
„БЕОГРАДСКА МУМИЈА”  Мумију звану Несмин – Београдска мумија, купио је Павле Риђички „не за себе, него за свој 
народ” и поклонио Народном музеју. Набавку специјалне витрине за чување и излагање мумије финансирао је Град 
Београд – Секретаријат за привреду за потребе развоја туризма и обогаћивање туристичке понуде. 

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА
Студентски трг 5
Коларчев подијум камерне музике - Концерт камерне музике за гитару, сопран, баритон и виолончело. Maja le Roux- 
гитара, Тања Андријић- сопран, Светозар Вујић- баритон, Александар Латковић- виолончело, Добрила Миљковић, 
клавир. Програм: Виља Лобос, М. А.Расински, А. Вујић, Maja le RouОрганизатор Центар за музику
Термин: 25. септембар у 11 часова
У другом холу посетиоци могу да виде тестамент Илије Милосављевића Коларца из 1877. године
Коларчева задужбина је доступна за особе са инвалидитетом, а од прошле године израђен је приказ простора 
Брајевом азбуком. 
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ЗАДУЖБИНА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
Змај Јовина 4
Свечана додела награде ‘’Доситејево златно перо’’
Термин: 27. септембар у 18 часова. Улаз слободан
Место: Свечана сала Скупштине града, Драгослава Јовановића 2, Стари двор
Изложба: Доситеј међу нама’’
Место: Задужбина ‘’Доситеј Обрадовић’’, Змај Јовина 4, други спрат.
Изложба је отворена до 29.септембра сваког дана од 10 до 15 часова. Улаз слободан.
Контакт: 011/3282-240, 011/3282254 zaduzbinadositej@mts.rs info@dositejeva-zaduzbina.rs 
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ИСТОРИЈСКЕ 
КУЋЕ И ЛЕГАТИ – 

КУЛТУРНА ДОБРА 
БЕОГРАДА

Кућа Вељковића Легат Петра Лубарде

Дом Јеврема ГрујићаНебојшина кула
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ДОМ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА
Светогорска 17  
„Mузеј историје, уметности, дипломатије и авангарде”. свечано је отварен под покровитељством града Београда – 16. 
септембра 2015. године
Аутентичном здању с краја 19. века посетиоци могу да виде уметничку збирку стару преко два века, која садржи 
дела наших највећих сликара (Паје Јовановића, Уроша предића, Стеве Тодоровића...), намештај, уметничке предмете, 
краљевске дарове, ретко оружје. 
Термин за посете током „Дана европске баштине”: 23.септембар, од 12.00 до 17.00 часова. 
Контакт: domjevremagrujica@gmail.com; www.domjevremagrujica; 

КУЋА „ВЕЉКОВИЋА” 
Бирчанинова 21
Обилазак споменика културе–Куће Вељковића– подигнуте 1883. године у стилу академизма 19. века. Ова кућа, осим 
везаности за чланове породице Вељковић, међу којима је било познатих политичара, правника, официра од утицаја на 
друштвени, политички и уметнички живот Србије има и посебан значај у планском решењу комплекса овог дела града. 
Термин: од 23. до 30.септембра од 17.00 до 18.00 часова
Обавезно пријављивање на телефон бр. 011/2683-507 и 061/2800-712. 

Предавање и промоција књиге „Аврам Петронијевић” српски политичар и дипломата. 
Предавач др Радомир Ј. Поповића, Историјски институт Београд
Гост програма Јасмине Јанковић, пијаниста 
Алоиз Калауз импромпти посвећена Принцези Клеопатри Карађорђевић  
Термин: 29.септембар у 19.00 часова Место: Кућа Вељковића, Бирчанинова 21 
Најава на телефон бр. 011/2683-507 и 061/2800-712. 

ДОМ ПОРОДИЦЕ ПАВЛОВИЋ
Господар Јевремова 39
Обновљена архитектонско – амбијентална споменичка целина од посебног значаја за историју науку, уметност и 
хортикултуру обухвата: Породичну кућу у неоренесансном стилу, вишенаменски Kултурни центар - Дом породице 
Павловић са разноврсним програмима и документационом архивском центру, уз сталну поставку дела породичне 
збирке уметничких и етнографских предмета, историјских докумената и фотографија и приказа најначајнијих чланова 
породице; башту, једну од малобројних изворно сачуваних и најуређенијих зелених оаза дунавске падине, врт 
проглашен за најлепши на Старом граду. Непрекинута прича о шест генерација дорћолске фамилије, њихове улоге и 
утицаја у друштвеном животу, учвршћивању културних и политичких веза Србије са Француском и Румунијом, састанака 
ротаријанаца, активности Српског и Међународног  Црвеног крста, обнове „ЛАДЕ”, скупова конзерватора и музеалаца и 
оснивања ИКОМОСа при УНЕСКО-у . Термин: 26., 27. и 28. септембар у 18:30 часова
Посете у организованим групама од по 30 посетилаца. Разгледање и предавање у трајању од 60 минута.  
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
Контакт: svetinikola39@gmail.com 

ЛЕГАТ МИЛОРАДА ПАВИЋА 
Улица браће Барух 2, Дорћол
Отварање Легата књижевника Милорада Павића за организоване посете. 
Програм посете посвећен животу и делу књижевника Милорада Павића, Хазарском речнику и другим делима великог писца
Термини: 28. септембар, у 12.00 часова и 01. октобар у 18.00 часова. Групе по 12 посетилаца.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
Контакт: Јасмина Михајловић ninaj33@gmail.com  

КУЋА ЛЕГАТА
ЛЕГАТ ПЕТРА ЛУБАРДЕ, Иличићева 1
Пројекција кратких филмова из Куће легата и архиве Ртс-а о Петру Лубарди и разговор са публиком.
Термин: 23.септембра  у 12.00 часова
Радионица за децу: „Оживљене слике “ представљање ликовног израза Петра Лубарде.
Термин: 24.септембра  у 12.00 часова
Вођења кроз актуелну поставку у Легату Петра Лубарде уз приказ традиције легаторства у Београду и Легат Петра 
Лубарде као модел за будуће адаптације сличних објеката.
Термин: 25.септембра  у 11, 13, 15.00 часова
Обавезно пријављивање на телефон 011/7700299, 011/7700320
Контакт: kucalegata@kucalegata.org  
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ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ - KУЋА КРАЉА ПЕТРА
Васе Пелагића 40, Сењак
Самостална изложба „Пурпур и тиркиз” Предрага Пеђе Милошевића, академског сликара. 
Место: Кућа Краља Петра I, Васе Пелагића 40, Сењак
Изложба ће бити отворена до 29. септембра радним данима од 12 до 18 часова и суботом од 10 до 14 часова
Отворена врата Куће краља Петра I-стручна вођења кроз кућу, представљање униформи краља Петра I, 
приближавање националне историје и биографије краља Петра I, предавање и разговор са публиком о процесу 
стварања униформи и њених делова, значења ордења, итд.
Место: Кућа краља Петра, Васе Пелагића 40
Термин: 26, 27. и 28. септембар од 14 до 16 часова 
Контакт:Ана Кукољац, координатор за програм и односе са јавношћу 011–2652986

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ - КУД АБРАШЕВИЋ
Уметнички програм–Староградске игре
Термин: 23. септембар од 19 до 20 часова
Отворена изложба награда, плакета, фотографија КУД–а Абрашевић, као и предмета који се односе на српску 
традицију и културно наслеђе.
Термин: 24. и 25. септембар од 11 до 12 часова
Место: Ресавска 76 Туре су бесплатне. Због ограниченог броја места обавезне су пријаве на office@kudabrasevic.rs  
www.kudabrasevic.rs . Контакт: Александра Митровић 011–4066704 060–3366704 

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ - ДКЦ МАЈДАН
Козјачка 3–5
Самостална изложба „Културно наслеђе” аутора Силване Ручнов–Изложба калиграфских радова инспирисаних 
културним наслеђем наших простора од винчанског периода до данас. Током изложбе ће бити одржане калиграфске 
дружионице за децу и одрасле на тему културног наслеђа.
Термин: Радним данима од 23. септембра до 02. октобра од 10 до 20 часова Козјачка 3–5
Изложба „Re crafts yopur future (culture)” у организацији Crafts cluster- Весна Русић
Термин:од 23. септембра до 30. септембра од 10 до 20 часова. Контакт: 011–3696645 office@dkcmajdan.org.rs 
Радионице филцање вуне и глазирање керамике 
Термин: 23. и 30 септембар од 12 до 14 часова.  Контакт: Весна Русић 060–4657007

МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ, САВСКИ ВЕНАЦ
Андре Николића 14, 11000 Београд
Улаз на посебне програме који се одржавају током манифестације је бесплатан. 
Музеј је отворен сваким даном од 10 до 18 часова
„Практикум 2016” – тематска вођења кроз сталну поставку: „Лов на предмете: о сакупљачкој активности брачног пара 
Печар”, Александра Тодоровић, студенткиња основних студија етнологије и антропологије 
Термин: петак, 23. септембар у 18.00 часова
„Практикум 2016” – тематска вођења кроз сталну поставку: „Стварање уметности – уметник у западноафричком 
друштву”, Олгица Лукановић, студенткиња основних студија историје
Термин: субота, 24. септембар у 13.00 часова
Стручно вођење кроз изложбу „Кад престанеш да ме чешљаш, престаћу да те мрзим” (за одрасле) и дечја креативна 
радионица „Порука у коси - афрички стилови фризура и украшавања главе” (узраст од 4 до 12 година). Фотографије 
београдске уметнице Катарине Радовић – настале у сенегалском фризерском салону – приказују жене које истрајавају 
у вишечасовним третманима фризирања, често веома непријатним и болним, како би одговориле на идеале лепоте 
конструисане у њиховој средини. Истовремено, учесници креативних радионица упознаће разноврсне стилове и 
начине украшавања косе, као и значења која су различите фризуре и оглавља имали у афричкој традицији, док ће на 
крају радионице представити своје афричке фризуре на импровизованој модној писти.  
Термини: недеља, 25. септембар у 11.00 часова и недеља, 02. октобар у 11.00 часова.
„Практикум 2016” – тематска вођења кроз сталну поставку: „Тајна знања и обреди прелаза народа западне Африке”, 
Ивана Затежић, студенткиња мастер студија историје уметности 
Термин: понедељак, 26. септембар у 18.00 часова
„Практикум 2016“ – тематска вођења кроз сталну поставку: „Религија или магија? Традиционална веровања код 
западноафричких народа“, Сара Лазић, студенткиња докторских студија историје
Термин: уторак, 27. септембар у 18.00 часова  
„Практикум 2016” – тематска вођења кроз сталну поставку: „Ако знаш говорити, знаш певати; ако знаш ходати, знаш 
плесати” (зимбабвеанска и суданска изрека), Јелена Весковић, студенткиња мастер студија историје уметности
Термин: среда, 28. септембар у 18.00 часова 
„Практикум 2016” – тематска вођења кроз сталну поставку: „Друштвени статус код народа западне Африке”,  
Урош Николић, студент основних студија етнологије и антропологије
Термин: четвртак, 29. септембар у 18.00 часова
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Нappyning Коље Мићевића: „Афричка легенда”. Према речима Коље Мићевића, угледног писца и преводиоца, 
happyning је облик класичног предавања коме су значајно додата крила маште, инвенције и тренутне  импровизације; 
happyning је усрећивање, делатност која оне који слушају и оног који говори, свира или пева, треба да доведе до стања 
заједничког и поучног задовољства.
Термин: четвртак, 29. септембар у 20.00 часова
„Практикум 2016” –тематска вођења кроз сталну поставку:„Визуелни идентитет Музеја афричке уметности: 
архитектура, дизајн и стална поставка”, Ана Кнежевић, студенткиња мастер студија историје уметности
Термин: петак, 30. септембар у 18.00 часова  
„Практикум 2016” – тематска вођења кроз сталну поставку: „Сусрет два света: Африка кроз путописе”, Јована Тешић, 
студенткиња мастер студија историје
Термин: субота, 01. октобар у 13.00 часова
„МАУ за све, сви у МАУ” – посебан програм за старије особе (55+): „Ношње и текстил западне Африке”. На уводној 
презентацији биће представљени карактеристични ликовни мотиви, украси и симболи на различитим одевним и 
церемонијалним афричким тканинама. Потом следи практичан рад у оквиру ког ће учесници, у сарадњи са кустосима, 
декорисати тканине везом и нашивањем различитих апликација.         
Термин: четвртак, 06. октобар у 10.00 часова. Контакт: 011–2651654 011–2651269, 
africanmuseum@gmail.com  www.museumofafricanart.org
 
УДРУЖЕЊЕ МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ 
Маршала Бирјузова 53, улаз из Поп Лукина 1Б, Београд
Документациони центар – Дигитални легат Милутин Миланковић- са преко 1000 докумената о Милутину Миланковићу
Стална изложбена поставка „Милутин Мланковић – живот и дело” - оригинали старих издања књига и радова, научна 
документа, личне ствари, фотографије
Виртуелна (дигитална) библиотека, која садржи сабрана дела познатих српских математичара, оснивача „Београдске 
математичке школе” – Милутина Миланковића, Богдана Гавриловића, Ђорђа Станојевића, Михаила Петровића-Мике Аласа, и др.
Сваке среде предавања еминентних предавача о актуелним темама, првенствено из делатности којим се бавио 
Миланковић. Приказивање филмова о животу и раду Милутина Миланковића по захтеву посетилаца.
Термини: од 23. септембра до 2. октобра од 10 до 17 часова радним данима, суботом и недељом – 12,00 до 17,00 часова
Сваког радног дана за време трајања манифестације организује се стручно вођење кроз изложбу са пројекцијом филма 
„Од армираног бетона до Канона осунчавања” са почетком у 10.00, 12.00, 14.00 и  16.00 часова, а суботом и недељом 
у 12,00, 14,00  и 16,00 часова.
Колективне посете се заказују на телефоне: 011/328 69 87  и  011/326 69 83
Разгледање је бесплатно и траје око један сат уз пратњу стручног водича

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 
Програм: Реплике познатих скулптура у бронзи у слободном простору на локацији зграде Факултета ликовних уметности. 
Војводе Путника 68
Информације: www.flu.bg.ac.rs

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ” 
НОВИ БЕОГРАД, БЛОК 44
Манифестација „Београдски ноћни маркет” на пијаци Блок 44, Нови Београд од 18-24 часова. 
Представљање историје београдских пијаца, дугогодишњих „шампиона” београдских пијаца, који негују традицију, 
однос поверења између произвођача и купца, значај здраве и безбедне хране која се пласира на тржишту, као и чланство 
у покрету „Love your local market“ који окупља око 1200 пијаца из целог света. Поред произвођача пољопривредних 
производа, представиће се и дизајнери, сликари, антиквари, мајстори старих заната, који скрећу пажњу на значај и 
потребу очувања традиције и потенцијал који носи наслеђе, као специфичан ресурс општег развоја заједнице. Програм 
ће употпунити улични свирачи и бендови. 
Место: Блок 44, Нови Београд 
Термин: 30. септембра од 18-24 часова. Контакт: 011 7857916, andrea@bgpijace.rs

ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА БЕОГРАД И ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Изложба 20-25 пaнoa с тридeсeтaк нajбoљих пaтeнaтa и инoвaтивних рeшeњe из пoдручja, мeхaникe, пoљoприврeдe, 
рaтaрскe мeхaнизaциje, хeмиje, aвиoтeхникe, мeдицинe, фaрмaциje, вeтeриaрскe мeдицинe (лeкoвa и припрaвaкa), 
бeби-oпрeмe, тe из биoтeхнoлoгиje и зaштитe oкoлишa.
Контакт: office.ean@gmail.com Место: Свечана сала Скупштине општине Савски Венац, Кнеза Милоша 69  
Термин: 23. септембар у 13 часова

Програм у сарадњи са  Секретаријатом за образовање и дечју заштиту
ОШ„Раде Драинац”–Борча Ковиловска 1
Свечана приредба поводом манифестације „Дани европске баштине” под називом „Чувари наслеђа”. Рецитал посвећен 
Светом Сави, драмска тачка: „Мачак отишао у хајдуке”, фолклорна тачка: „Краљевско коло”, вокално инструменталне 
тачке. Термин: 29. Септембар у 12.00 часова 
Друга економска школа–Господара Вучића 50
Изложба споменика културе држава чланица Европске уније који су под заштитом УНЕСК-а и изложба плаката на 
којима ће бити приказана културна баштина Републике Србије под заштитом УНЕСК-а. Термин: 26. септембар 

ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ

http://www.flu.bg.ac.rs
mailto:andrea@bgpijace.rs


EUROPEAN  HERITAGE DAYSДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕУ БЕОГРАДУ

51

Хемијско - техничка школа 
Програм о Милеви Марић Ајнштајн
Термин:  30. Септембар од 13 до 14 часова у Свечаној сали ГО Чукарица, Тургењејевља 5

Правно –биротехничка школа „Димитрије Давидовић“–Тошин бунар 17, Земун
„Димитрије, ту око нас” –Прича о Димитрију Давидовићу, творцу првог Српског устава, презентација, разговор са 
професорима и ученицима и штампани материјал.
Термин: 23, 24. и 25. септембар од 18 до 20 часова. Место: 23. септембра-Хол школе, 24.септембра - Земунски кеј, 
код споменика Димитрију Давидовићу; 25.септембра-Главна улица, код куће Димитрија Давидовића (у случају лошег 
времена сваки дан у холу школе Димитрије Давидовић)
Контакт особа: Аника Лехки 0638055577, anikalehki@gmail.com 

Медицинска школа „Београд“, Делиградска 31
Радионица израде наруквица и бројаница  – прављење бројаница и накита од перли.
Радионица – основе квилинг- технике – израда мањих комада накита папирном техником.
„Сети се 11. новембра“ – израда сатенских цветића у част Дана примирја.
Сви успели радови са ових радионица биће представљени на хуманитарно-продајној изложби, заједно са радовима ученика школе.

Програми у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину
БЕОГРАДСКА КОМБАНК АРЕНА, Нови Београд
Нajсaврeмeниjи мултинaмeнски oбjeкaт зa мaнифeстициje у Србиjи и нajвeћa хaлa нa Бaлкaну, Кoмбaнк Aрeнa, oтвара 
врaтa зa jaвнoст тoкoм Дaна eврoпскe бaштинe. Aрeнa je oбjeкaт сa нajмoдeрниjoм тeхнoлoгиjoм, унивeрзaлнe упoтрeбe, 
сa свeoбухвaтнoм пoнудoм услугa зa глeдaoцe и пoсeтиoцe. Прoстoр сe прилaгoђaвao мaнифeстициjaмa. Кoмбaнк Aрeнa 
je jeднa oд рeтких нa свeту кoja je пoд свoje свoдoвe мoнтирaлa бaзeнe зa Eврoпскo првeнствo у вaтeрпoлу. Дo сaдa су 
oдржaни брojни спoртски дoгaђajи кao штo су Унивeрзиjaдa, Eврoпскa oлимпиjaдa млaдих (EYOФ), Дaвис и Фeд Цуп, 
свeтскo првeнствo у кaрaтeу, eврoпскa првeнствa у џудoу, рукoмeту и стoнoм тeнису, финaлe свeтскoг купa у oдбojци, 
утaкмицe КК Пaртизaн и Црвeнa Звeздa у Eврoлиги и др. Биjoнсe,  Плaсидo Дoмингo, Moнсeрaт Кaбaљe, Хулиo Иглeсиjaс, 
Eрик Клeптoн, Eлтoн Џoн, Џo Кoкeр, Лeни Крaвиц, Риjaнa, Стинг, Шaкирa и друге вeликe свeтскe и дoмaћe звeздe 
нaступaлe су пoд њeним свoдoвимa a нeки су сe и вишe путa врaћaли пaмтeћи aтмoсфeру и срдaчнoст нaшe публикe. 
У Aрeни су одржане бројне конференције, Mинистaрски сaвeт OEБСа. Билa је мeстo зa пoрoдичну зaбaву пoпримajући 
изглeд прaистoриje крoз „Шeтњу сa динoсaурусимa”, лeдeнoг дoбa крoз рaзнe прeдстaвe нajбoљих свeтских прoдукциja 
нa лeду или циркускoг „шaтoрa”. Нajпoзнaтиjи eврoпски музички фeстивaл „Пeсмa Eврoвизиje” дoвeo je извoђaчe и 
фaнoвe из цeлe Eврoпe пoд свoдoвe Aрeнe. 
Дo сaдa je крoз њу прoшлo вишe oд 6 милиoнa пoсeтилaцa! Зaхвaљуjући oдличнoм aрхитeктoнскoм рeшeњу и дoбрoј 
пoзициjи, Бeoгрaд je дoбиo oбjeкaт кojи je пoстao нoви симбoл глaвнoг грaдa и њeгoв зaштитни знaк.
OБИЛAЗAК AРEНE: прeдстaвљaњe истoриjaтa и простора кoje пoсeтиoци нe мoгу дa видe тoкoм дoгaђaja. Пoсeта свим 
нивoимa –400, 200, 100 и прoстoриjaма зa бoрaвaк спoртистa, oднoснo учeсникa прoгрaмa. Упознавање са организацијом 
вeликих мaнифeстaциja, димeнзиjaмa и кaпaцитeтoм грaндиoзнoг oбjeктa и прoлазак хoлoвимa крoз кojи су прoлaзили 
нaши нajслaвниjи спoртисти приликoм oсвajaњa мeдaљa кao и свeтскe и дoмaћe музичкe звeздe. 
Термин: Понедељак 26. септембар, у 10 и 14 часова, Петак, 30. септембар, у 10 часова и 14 часова
Пријава посетилаца: Email: prijave@kombankarena.com, Teлeфoни: 011 220-2202; 011 220-2209

ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - МУЗЕЈ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ
ФК „Црвена звезда” отвориће врата свог музеја и уз стручно вођење упознаће посетиоце са историјатом клуба. Том 
приликом посетиоци ће имати прилику да виде цео стадион из VIP галерије.
Термин: 26.септембар  од 10 до 16 часова
Пријава посетилаца на телефон 011 2067-773 и путем мејла predrag.trkulja@crvenazvezdafk.com

КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 
OБИЛAЗAК TEРEНA:
Oбилaзaк тeрeнa нa Maлoм Кaлeмeгдaну и прoстoриja Клубa, бићe свojeврснa шeтњa крoз истoриjу jугoслoвeнкe и 
српскe кoшaркe. Лeгeндe кoшaркe су стaсaлe нa oвим тeрeнимa, и сa oвoг мeстa прoмoвисaлe чувeну jугoслoвeнску 
шкoлу кoшaркe. Пoсeтиoци ћe мoћи дa видe свa признaњa и трoфeje Клубa, oд њeгoвoг oснивaњa.
Tермини: Понедељак 26. септембар и уторак 27. септембар од 10 до 15 часова
Контакт: 011 3284-780; 011 3284-880 mkrsmic@kkcrvenazvezda.rs

ФК ПАРТИЗАН
Хумска 1
За љубитеље спорта и спортске архиве, ФК Партизан отвара врата својих просторија и позива заинтересоване да на овај 
начин прођу кроз „времеплов“ славног Партизана.
Термини: од понедељка 26. септембра до петка  30. септембра од 15 часова. Групе по 15 посетиоца.
Пријаве и информације на телефон: 011 3693816, 011 3693-817 muzej@partizan.rs 

ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ
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УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВИНА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА
Посета: Винарија „Emporio” Авалска 308, Рипањ
28. септембар од 11 до 18 часова Контакт: Александар Стојаковић 065-5448404 www.emporio.consulting.rs 
Винарија „Деспотика”, Младеновац
24. септембар од 12 до 18 часова Контакт:Југослав Шкарић 064-8214125 www.vinarijadespotika.rs 
Винарија „Пантић”, Смедеревска Паланка
26. септембар од 12 до 18 часова  Контакт: Зоран Пантић 063-302874 www.vinarijapantic.com 

Организациони одбор манифестације ‘’Дани европске баштине’’ у Београду
Округли сто: ‘’Културно наслеђе и заједнице-живети са наслеђем: успеси и изазови’’
27. септембар од 11 до 16 часова, сала бр.9, зграда Градске управе , Трг Николе Пашића 6
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ПИНОКИО - Лутке у холу
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Храм Светог Саве
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Изложба Пупин
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ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДРЖАВАЈУ ПРАВО ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
Информације и ажуриран програм у електронској верзији 

на интернет страници града Београда
 www.beograd.rs; www.tob.rs

За одређене програме потребно је  извршити претходно пријављивање због ограниченог броја места или евиденције посетилаца 
или најава организованих група посетилаца, искључиво на бројеве телефона и e–mail и на местима и у терминима који су наведени.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА
Информације и пријаве на телефон: 

Туристичко информативни центар Туристичке организације Београда
Кнез Михаилова бр. 5 , 011/2635-622, 011/2635-343

сваким даном од 9 до 19 часова, 

ПОКРОВИТЕЉ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ГРАД БЕОГРАД – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА,ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА

Организациони одбор: Председник: Милинко Величковић, Секретаријат за привреду ,Заменик председника: Драгомир Петронијевић, члан Градског 
већа; Чланови: Маја Тинтор, Секретаријат за привреду, Јадранка Ђорђевић, Весна Алексић, Туристичка организација Београда, Андрија Бојанић, 
Даниела Милинковић, Данило Ђоковић, Секретаријат за културу; Саша Михајлов, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Оливера 
Вучковић, ЈП Београдска Тврђава, Јасмина Маџгаљ, Секретаријат за заштиту животне средине, Борис Јовановић, Служба за информисање, Дарко 
Главаш, Служба за комуникацију и координацију односа са грађанима, Тања Дангубић, Секретаријат за спорт и омладину, Љубица Ћоровић, Библиотека 
града Београда, Снежана Станковић, Дечији културни центар, Данијела Вићентијевић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Смиљана 
Новичић, Туристичка организација Србије, Елена Билић, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, др Марија Алексић, Музеј Афричке уметности, 
Маја Живановић, Студио Б, Нада Радосављевић Зец, Секретаријат за привреду, координатор манифестације у Београду.

МЕДИЈСКИ СПОНЗОР: СТУДИО Б
Координатор манифестације у Београду, припрема програма и  водича кроз програме: Нада Р. Зец

Промоција манифестације: 
Служба за информисање и Туристичка организација Београда

Туристичка организација Србије-Инстаграм LifestyleSerbia#
Фотографије из фундуса музеја и других организатора програма 

Корице: Симона Дашић Раца, ЦЕБЕФ
Лектура: Служба за информисање, Весна Максимовић

Припрема за штампу: 
Штампа: Служба за опште послове Градске управе града Београда

http://www.beograd.rs
http://www.tob.rs
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