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„ОДРЖИВО НАСЛЕЂЕ“
Тема про гра ма ДАНИ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ у Срби ји 2022.



„ДАНИ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ” У БЕО ГРА ДУ

Мани фе ста ци ја „Дани европ ске башти не” у Бео гра ду део је вели ке европ ске мани фе ста ци је Саве та Евро пе 
и Европ ске Коми си је, којом се сва ког сеп тем бра, по истим прин ци пи ма и са истим сим бо ли ма, пред ста вља 
насле ђе као зајед нич ка башти на европ ских наро да, разно ли кост кул ту ра, тра ди ци је, оби ча ја. Савет Евро
пе jе пре у зео основ ну идеjу про јек та „Отво ре ни дани кул тур них спо ме ни ка”, одр жа ног у Францускоj 1984. 
годи не, са циљем да спо ме ни ци кул ту ре буду доступ ни широj jавности, про ши рив ши jе на зами сао о међу
соб ном збли жа ва њу ста нов ни ка ста рог кон ти нен та бољим раз у ме ва њем соп стве ног при род ног и кул тур ног 
насле ђа и разно ли ко сти насле ђа дру гих наро да.
„Дани европ ске башти не” се у Бео гра ду одр жа ва ју од 2002. годи не. Бео град је 2006. годи не био дома ћин цен
трал не мани фе ста ци је за Срби ју и семи на ра СЕ за земље Југо и сточ не Евро пе а 2007. годи не, у орга ни за ци ји 
са Саве том Евро пе, Европ ском коми си јом и Мини стар ством кул ту ре Репу бли ке Срби је,  дома ћин Цен трал
не про сла ве за чита ву Евро пу у окви ру пред се да ва ња Срби је Коми те ту мини ста ра СЕ. Том при ли ком у 
Дому народ не Скуп шти не, пот пи са не су три европ ске кон вен ци је: Европ ска кон вен ци ја о зашти ти архе
о ло шког насле ђа, Оквир на кон вен ци ја Саве та Евро пе о вред но сти кул тур ног насле ђа за дру штво (Фаро 
кон вен ци ја) и Европ ска кон вен ци ја о пре де лу.
„Кул тур на башти на је камен теме љац Евро пе, а Дани европ ске башти не су дра го це но ору ђе да се охра бре и 
уна пре де пошто ва ње, љубав и бри га за наше зајед нич ко кул тур но насле ђе код нај ве ћег бро ја гра ђа на и на 
нај ши рем могу ћем про сто ру европ ског кон ти нен та”, изја ви ли су Тери Деј вис, гене рал ни секре тар Саве та 
Евро пе и Јан Фигел, члан Европ ске коми си је 2007. у Бео гра ду.
Мани фе ста ци ја допри но си међу соб ном збли жа ва њу ста нов ни ка ста рог кон ти нен та, бољем раз у ме ва њу соп
стве ног при род ног и кул тур ног насле ђа и разно ли ко сти насле ђа дру гих наро да.
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„ДАНИ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ” 2022. У БЕО ГРА ДУ
Обе ле жа ва ње одр жа ва ња мани фе ста ци је у пери о ду 2002 2022.

По одлу ци Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са ња РС, које коор ди ни ра про гра ме у Репу бли ци Срби ји, тема 
Дaна eврoпскe бaш тинe ове годи не иста је као и у Евро пи: „Одр жи во насле ђе“ (Susta i na ble Heri ta ge). Као 
помоћ за при пре му про гра ма на рас по ла га њу је мате ри јал „Еuropean Heri ta ge Days 2022  Susta i na ble 
Heri ta ge. Сви су позва ни да при пре ме про гра ме про мо ци је башти не за што шири круг посе ти ла ца, воде
ћи рачу на  да пове ћа ју доступ ност про гра ма сви ма и допри не су одр жи вом кори шће њу насле ђа и одр жи
вом  раз во ју, што разно вр сни јим начи ни ма про мо ци је и да  при ме ри ма добре прак се под стак ну одго вор ни ји 
однос пре ма насле ђу.
Дани европ ске башти не у Бео гра ду обе ле жа ва ју се у орга ни за ци ји гра да Бео гра даГрад ске упра ве, Секре та
ри ја та за при вре ду, над ле жног за посло ве тури зма и Орга ни за ци о ног одбо ра обра зо ва ног реше њем гра до
на чел ни ка и око сто ти ну непо сред них орга ни за то ра про гра ма. У сарад њи са секре та ри ја ти ма над ле жним 
за кул ту ру, зашти ту живот не сре ди не, обра зо ва ње и деч ју зашти ту, спорт и омла ди ну, соци јал ну зашти ту, 
уста но ва ма, град ским општи на ма, удру же њи ма,  при пре мљен је вели ки број про гра ма у сва кој од тих обла
сти и у усло ви ма пан де ми је Ковид19, уз пошто ва ње про пи са них мера и датих пре по ру ка. 
При пре мље ни су и број ни садр жа ји доступ ни публи ци у диги тал ној фор ми (вир ту ел не туре, изло жбе и 
ката ло зи у елек трон ској фор ми, фил мо ви, видео мате ри ја ли, тв еми си је, сни мље не пред ста ве и сл.). 
Kао и свих прет ход них годи на, број ни про гра ми про мо ци је насле ђа реа ли зу ју се на чита вој тери то ри ји гра
да. Кори сте ћи рас по ло жи ве ресур се, парт нер ство и сарад њу, град ске општи не: Земун, Вождо вац, Вра чар,  
Мла де но вац, Сур чин, Гроц ка и дру ге,  музе ји, цен три за кул ту ру, удру же ња и дру ги орга ни за то ри, при пре
ми ли су разно вр сне про гра ме: изло жбе, пре зен та ци је, раз гле да ња град ских зда ња, оби ла ске са води чи ма, 
пре да ва ња, пред ста ве, ради о ни це, кви зо ве зна ња, так ми че ња, видео про јек ци је, деч је про гра ме, про јек ци је 
фил мо ва и др. 
Нај ве ћи број разно вр сних про гра ма реа ли зу је се у пери о ду од 15. сеп тем бра до 15. окто бра да би били што 
доступ ни ји сви ма а наро чи то деци и мла ди ма. Већ тра ди ци о нал но у Бео гра ду мно ги читав сеп тем бар посве
ћу ју про мо ци ји насле ђа.
Број ним и разно вр сним про гра ми ма обе ле жи ће се и Свет ски дан тури зма, 27. сеп тем бар.
Како је посеб но важно упо зна ва ње деце и мла дих са зна ча јем насле ђа и могућ но сти ма пре зен та ци је, посеб но 
кори шће њем савре ме не тех но ло ги је, при ре ђен је вели ки број деч јих про гра ма. Уче ње о про шло сти је вео ма 
дра го це но зна ње и за будућ ност. При ме ри добре прак се тре ба ло би сва ка ко да буду под сти цај сви ма да бри
ну o свoм, a сaмим тим нaшeм, зajeдничкoм мате ри јал ном и нема те ри јал ном нaслeђу.
Сви орга ни за то ри су позва ни да воде рачу на о доступ но сти про гра ма за осо бе са инва ли ди те том. 
Као и прет ход них годи на, орга ни зо ван је нај ве ћи број про гра ма у обла сти кул ту ре и тури зма. У Бео гра ду 
је скон цен три са но дра го це но кул тур но и спо ме нич ко насле ђе од зна ча ја за читав реги он, али и више од 44 
зашти ће них при род них доба ра који су и овом при ли ком обу хва ће ни број ним про гра ми ма.
За посе ти о це сво ја вра та отва ра ју град ска зда ња, исто риј ске куће и лега ти и дру ги про сто ри који током 
годи не нису доступ ни за публи ку.
Тури стич ка орга ни за ци ја Бео гра да , Удру же ње тури стич ких води ча и дру ги при пре ми ли су темат ске туре 
раз гле да ња. 
Про грам пра те и две бро шу ре који ма се про мо ви ше кул тур но и при род но насле ђе Бео гра да, о град ским зда
њи ма, исто риј ским кућа ма и лега ти ма и о зашти ће ним при род ним добри ма у нашем гра ду, које је при пре
мио Секре та ри јат за при вре ду – коор ди на тор мани фе ста ци је у Бео гра ду, у сарад њи са Заво дом за зашти ту 
спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да и Секре та ри ја том за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да.
Мани фе ста ци ја допри но си обо га ћи ва њу кул тур не и тури стич ке пону де Бео гра да и атрак тив но сти Бео гра да 
као дести на ци је.  
Сви орга ни за то ри про гра ма су позва ни да дају мак си ма лан допри нос да про гра ми буду доступ ни за што 
шири круг посе ти ла ца и  да буду одго вор ни, да се про гра ми реа ли зу ју уз пошто ва ње про пи са них мера над
ле жних орга на и датих пре по ру ка, да посе ти о ци ужи ва ју у про гра ми ма а меди ји да забе ле же и поде ле инфор
ма ци ју, зна ње, при чу о бога том и разно ли ком мате ри јал ном и нема те ри јал ном насле ђу и могућ но сти ма одр
жи вог кори шће ња и раз во ја.
Као и сва ке годи не, инфор ма ци је о про гра ми ма доступ не су у елек трон ској вер зи ји на интер нет стра ни ци 
гра да Бео гра да www.beo grad.rs и Тури стич ке орга ни за ци је Бео гра да www.tob.rs  и непо сред них орга ни за то ра 
про гра ма. 
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ПРО ГРАМ У БЕО ГРА ДУ

„Бео град је један од нај ста ри јих и нај че шће руше них гра до ва све та. Они који воле и позна ју овај град, не 
позна ју га на осно ву оно га што су у њему виде ли или дота кли, његов нај ве ћи и можда нај леп ши део је онај 
који је ишче зао нетра гом па га више ника да неће мо виде ти, фото гра фи са ти или додир ну ти. Али исто ри ји 
при па да и онај цео неста ли део који се више ника да неће моћи рекон стру и са ти, онај део исто ри је који се 
нала зи у нама, а не у све ту око нас.”    Мило рад Павић

Све ча ни поче так ово го ди шње мани фе ста ци је „Дани европ ске башти не“ 2022. и обе ле жа ва ње одр жа ва ња 
мани фе ста ци је у пери о ду 20022022. у Бео гра ду и наја ва про гра ма је отва ра ње изло жбе „130 годи на од поди
за ња вели ке ста кла ре у Бота нич кој башти Јевре мо вац“  коју орга ни зу ју Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре 
гра да Бео гра да и Бота нич ка башта “Јевре мо вац“, 13. сеп тем бра 2022. годи не. Нај ве ћи део про гра ма мани фе
ста ци је се реа ли зу је од 15. сеп тем бра до 15. окто бра 2022.годи не. 
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ЗАВОД ЗА ЗАШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ ГРА ДА БЕО ГРА ДА
Кале мег дан, Гор њи град 14, beogradskonasledje.rs

ИЗЛО ЖБА „130 ГОДИ НА ОД ПОДИ ЗА ЊА ВЕЛИ КЕ СТА КЛА РЕ
У БОТА НИЧ КОЈ БАШТИ ЈЕВРЕ МО ВАЦ“ 
ОТВА РА ЊЕ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ ДАНИ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ 2022 У БЕО ГРА ДУ

Орга ни за то ри: Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да и Бота нич ка башта “Јевре мо вац“ (Био
ло шки факул тет Уни вер зи те та у Бео гра ду)
Аутори изло жбе: Ксе ни ја Ћирић, виши конзерватор Завода за заштиту споменика културе града Београда
и др Томица Мишљеновић, асистент Биолошког факултета Универзитета у Београду
Изло жба кроз текст, про јек те, исто риј ске и савре ме не фото гра фи је при ка зу је наста нак и раз вој бота нич ке 
баште у Бео гра ду, са акцен том на вели ку ста кла ру која сво јом наме ном али и архи тек ту ром пред ста вља сим
бол раз во ја гра ђан ског дру штва у Срби ји кра јем 19. века. Публи ка ће има ти при ли ку да се упо зна са узо ри ма, 
потен ци јал ним и реа ли зо ва ним интер вен ци ја ма, ста њем и про бле ми ма баште и ста кла ре кроз раз ли чи те 
вре мен ске епо хе, као и изу зет ним биљ ним фон дом који се овде данас чува.
Тер мин : 13. сеп тем бар 13. окто бар 2022. годи не 
Место одр жа ва ња: Бота нич ка башта „Јевре мо вац“ у Бео гра ду
Изло жба је доступ на за публи ку током тра ја ња мани фе ста ци је. Инфор ма ци је о вође њу кроз изло жбу може
те доби ти код орга ни за то ра.

ИЗЛО ЖБА „ГРО БЉА И НАД ГРОБ НИ СПО МЕ НИ ЦИ БЕО ГРА ДА“
Орга ни за то ри: Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да у сарад њи са ЈКП „Погреб не услу ге“, 
аутор ке: Анђе ли ја Мила ши но вић, етно лог и Ана Сиби но вић, етно лог.
Место одр жа ва ња: Све ча на сала Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да, Кале мег дан, Гор њи 
град 14
Пово дом одр ђа ва ња Међу на род не кон фе рен ци је удру же ња кул тур но зна чај них гро ба ља Евро пе која ће се 
одр жа ти у Бео гра ду, у пери о ду од 1517. сеп тем бра 2022. годи не, Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да 
Бео гра да је при ре дио изло жбу „Гро бља и над гроб ни спо ме ни ци Бео гра да“.  На изло жбе ним пано и ма при
ка за на су места сахра њи ва ња, одно сно исто риј ска гро бља, над гроб ни спо ме ни ци као и гро бо ви и гро бља 
у окви ру сакрал них ком плек са на тери то ри ји гра да Бео гра да. Циљ изло жбе  је да се афир ми шу вред но сти 
сепул крал не архи тек ту ре која пред ста вља део ансам бла утвр ђе них кул тур них доба ра и актив но сти Заво да 
за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да на очу ва њу, одр жа ва њу, кори шће њу и пре зен та ци ји овог дела 
непо крет ног кул тур ног насле ђа.
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Изло жба „Гробља и надгробни споменици Београда“ је доступ на за посе ти о це од 20. сеп тем бра 2022. до 
кра ја годи не у току рад ног вре ме на Заво да за заштиту споменика културе града Београда

ФОРУМ „ОДРЖИВО НАСЛЕЂЕ“ У БАЧУ
На основу протокола о сарадњи који је Град Београд потписао са општинама чије се тврђаве 
налазе на Дунаву, у Бачу је, у оквиру Дана европске баштине, одржан форум „Одрживо наслеђе“. 
Уз Београд, Бач је редовни учесник манифестације Дани европске баштине од самог оснивања. 
Директорка Завода за заштиту споменика културе града Београда Оливера Вучковић и стручне 
сараднице Ана Сибиновић, етнолог и Бојана Ибрајтер Газибара, историчарка уметности 
говориле су и популаризацији и едукацији наслеђа које спроводи Завод.



ДАН ПОСВЕ ЋЕН ГОР ДА НИ ГОР ДИЋ, ИСТО РИ ЧАР КИ УМЕТ НО СТИ 
ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 20 ГОДИ НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ „ДАНИ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ“ У БЕО ГРА ДУ  

Орга ни за то ри: Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да
Дан посве ћен Гор да ни Гор дић, исто ри чар ки умет но сти и кон зер ва то ру, која је била јед на од пио ни ра и првих 
актив них уче сни ка мани фе ста ци је Дани европ ске башти не у Бео гра ду. Захва љу ју ћи госпо ђи Гор дић, нај ши
ра јав ност има ла је при ли ку да сазна више о град ским зда њи ма и исто риј ским кућа ма, о број ним позна тим 
и „непо зна тим“, али јед на ко важним, мести ма наше пре сто ни це у које је утка на исто ри ја гра да, и пре зен ту је 
непо крет но кул тур но насле ђе како кроз сво ја лич на истра жи ва ња тако и кроз уче ство ва ње у реа ли за ци ји и 
орга ни за ци ји про гра ма ове мани фе ста ци је током две деце ни је одр жа ва ња.
Место одр жа ва ња: Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да, Кале мег дан, Гор њи град 14
Вре ме одр жа ва ња: 20. сеп тем бар 2022. у 13.00 часо ва

ОБИ ЛА ЗАК МАНА СТИ РА НА ПОД РУЧ ЈУ КОСМА ЈА 
Организатори: Завод за заштиту споменика културе града Београда, обилазак води Хајна Туцић, ист.
уметности.
Опис програма: Планиран је обилазак три цркве у области Космаја Светих апостола Петра и Павла у 
Неменикућама, Светог Ђорђа у Поповићу и Светог Духа сa криптом костурницом у Рогачи. На основу 
црквених летописа, као и списа путописаца 19. века сазнајемо да су космајске цркве углавном подигнуте на 
месту старијих богомоља, што указује на континуитет духовног живота космајског подручја. Стилски ове 
цркве су очувале трагове средњовековне архитектуре, али припадају и периоду кнеза Милоша Обреновића, 
а поједине су обликоване у српсковизантијском стилу са необарокним елементима. У близини цркава су 
очувани старији надгробни споменици из 19. века.
Том приликом посетиоци ће бити у прилици да погледају сегмент изложбе Завода за заштиту споменика 
кулуре града Београда са представом сопостких и младеновачких цркава  „Молитвена изборишта – српска 
православна црквена архитектура на територији града Београда коју је Завод приредио 2020. Изложбени 
панои ће бити постављени у порти цркве Св.Ђорђа у Поповићи.Место оку пља ња: Сту дент ски трг испред 
Рек то ра та Бео град ског Уни вер зи те та на пар ки ра ли шту пред ви ђе ном за тури стич ке ауто бу се
Место окупљања:  паркинг за туристичке аутобусе испред Скупштине града Београда у 9 сати
Време одржавања:  1. 10. 2022.



ШЕТ ЊА „500 ГОДИ НА ИСПИ ЈА ЊА КАФЕ У БЕО ГРА ДУ“ – оби ла зак са води чем
Орга ни за то ри: Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да, шет њу води Ана Сиби но вић, етно лог
Обележавањe 500 годи на од отва ра ња прве кафа не у Бео гра ду има за циљ да поред исти ца ња Бео гра да као 
кул тур ноисто риј ског места, пока же дуго го ди шњу тра ди ци ју испи ја ња кафе на нашим прсто ри ма које је 
ујед но било прво у Евро пи. Током тра ја ња Дана европ ске башти не у Бео гра ду 2022. годи не струч но вође ње 
ће спро ве сти етно лог Ана Сиби но вић оку пља њем код Доси те је вог лице ја 23. сеп тем бра 2022. са почет ком у 
18 часо ва, а завр шни ца ће бити у „Кафа ни ?“ о којој ће гово ри ти Љуби ца Радо ва но вић, ист. умет но сти.
Место оку пља ња: код Музе ја Вука и Доси те ја, ул. Госпо дар Јевре мо ва 
Вре ме одр жа ва ња: 23. сеп тем бар 2022. у 18.00 часо ва
Број посе ти ла ца за ову шет њу је огра ни чен, при ја ве на email: lju bi ca.rado va no vic @be o grad sko na sle dje.rs
Током тра ја ња Мани фе ста ци је „Дани европ ске башти не“ , у сарад њи са заин те ре со ва ним град ским општи
на ма, пре зен та ци је интер ак тив них  МАПА НЕПО КРЕТ НОГ КУЛ ТУР НОГ НАСЛЕ ЂА којe је при ре дио 
Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да за свих седам на ест град ских општи на. Циљ је да сви 
зајед но што више нау чи мо о насле ђу на тери то ри ји гра да Бео гра да. Сва изда ња Заво да ће бити доступ на по 
про мо тив ној цени.
Кон такт: iva na.vesko vic @be o grad sko na sle dje.rs, boja na.ibraj ter.gazi ba ra @be o grad sko na sle dje.rs
011/3287577, zavod@beogradskonasledje.rs
 

БОТА НИЧ КА БАШТА ЈЕВРЕ МО ВАЦ
https://beo grad sko na sle dje.rs/wpcon tent/uplo ads/2019/10/bota nic kabasta.pdf
БИО ЛО ШКИ ФАКУЛ ТЕТ   ИНСТИ ТУТ ЗА БОТА НИ КУ 
И БОТА НИЧ КА БАШТА „ЈЕВРЕ МО ВАЦ“
Таков ска 43,  www.jevre mo vac.bio.bg.ac.rs

При род но добро Бота нич ка башта „Јевре мо вац“ зашти ће но је од 1995. годи не као спо ме ник при ро де од 
вели ког зна ча ја. У њеном саста ву нала зе се: Ста кле на башта, Јапан ски врт, Хер ба ри јум, Библи о те ка, отво ре
не повр ши не, управ на згра да, слу ша о ни це и лабо ра то ри је. На отво ре ном про сто ру Бота нич ке баште нала зи 
се пре ко 250 врста дрве ћа и жбу но ва и око 750 зеља стих врста дома ћих, европ ских, егзо тич них пре де ла, док 
се број троп ских, суп троп ских и пустињ ских биља ка које се гаје у Ста кле ној башти про це њу је на бли зу 1000 
раз ли чи тих врста. Хер ба ри јум Инсти ту та за бота ни ку и Бота нич ке баште „Јевре мо вац“ Био ло шког факул
те та Уни вер зи те та у Бео гра ду настао је 1860. годи не када је Јосиф Пан чић покло нио сво ју збир ку Вели
кој шко ли у Бео гра ду. Обо га ћи ва њу хер ба ра допри не ли су и дру ги бота ни ча ри, тако да данас бро ји пре ко 
150000 хер бар ских листо ва. Библи о те ка садр жи више од 6000 књи га, науч не и струч не часо пи се и један број 
вео ма рет ких изда ња. Под покро ви тељ ством јапан ске амба са де у Бео гра ду у башти је 18. маја 2004. годи не 
отво рен јапан ски врт на повр ши ни од око 2000 m2.



ИЗЛО ЖБА „130 ГОДИ НА ОД ПОДИ ЗА ЊА СТА КЛЕ НИ КА У БОТА НИЧ КОЈ
БАШТИ ЈЕВРЕ МО ВАЦ“ 

Орга ни за то ри: Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да и Бота нич ка башта “Јевре мо вац“ (Био
ло шки факул тет Уни вер зи те та у Бео гра ду). Ауто ри: ист. умет но сти Ксе ни ја Ћирић и др Томи ца Мишље но
вић
Изло жба при ка зу је наста нак и раз вој бота нич ке баште у Бео гра ду, са акцен том на ста кле ник који сво јом 
наме ном али и архи тек ту ром пред ста вља сим бол раз во ја гра ђан ског дру штва у Срби ји кра јем 19. века. 
Публи ка ће има ти при ли ку да се упо зна са узо ри ма, потен ци јал ним и реа ли зо ва ним интер вен ци ја ма, ста
њем и про бле ми ма баште и ста кле ни ка кроз раз ли чи те вре мен ске епо хе, као и изу зет ним биљ ним фон дом 
који се овде данас чува.
Изло жба ће бити доступ на публи ци у  Бота нич кој башти „Јевре мо вац“ у Бео гра ду током тра ја ња мани фе
ста ци је.
У сарад њи При род њач ког музе ја и Бота нич ке баште при ре ђе на је и изло жба „Путо ва ње кроз вре ме са водо
зем ци ма и гми зав ци ма“.

ЕДУ КА ТИВ НЕ ТУРЕ ВОЂЕ ЊА за гра ђа не кроз отво ре ни про стор Бота нич ке баште, као и кроз ста кле ник 
Бес плат ни про гра ми  две туре оби ла ска уз пре да ва ње струч них води ча у тра ја њу од сат вре ме на.
Тер ми ни за оби ла зак: субо та 21. сеп тем бар, групе по 40 поестилаца са пола ском гру пе у 14.00 и 16.00 часо ва
Оба ве зна је прет ход на при ја ва за оби ла ске у Тури стич коинфор ма тив ном цен тру ТОБа , Кнез Миха и
ло ва 56, тел. 011 2635622, 2635343, email bgin fo.kne zmi ha i lo va@ tob.rs;  

У Бота нич кој башти омо гу ће но је сло бод но кре та ње из помоћ инва лид ских коли ца јер су ста зе довољ но 
широ ке. Тиме је про грам досту пан свим заин те ре со ва ним осо ба ма. 
Оби ла зак у прат њи струч них води ча баште тра је сат вре ме на.
Инклу зив не туре оби ла ска у орга ни за ци ји Тури стич ке орга ни за ци је Бео гра да 
Тер ми ни: 20.сеп тем бар и 5.окто бар 
Оба ве зна је прет ход на при ја ва за оби ла ске у Тури стич коинфор ма тив ном цен тру ТОБа , Кнез Миха и
ло ва 56, тел. 011 2635622, 2635343, email bgin fo.kne zmi ha i lo va@ tob.rs;  
Инфор ма ци је о свим про гра ми ма у Бота нич кој башти: 064/8237903, 011/3246655, gar den @bio.bg.ac.rs
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НАРОД НИ МУЗЕЈ СРБИ ЈЕ
Трг Репу бли ке 1а

www.narod ni mu zej.rs, www.face bo ok.com/narod ni mu zej, www.insta gram.com/narod ni mu zej/
twit ter.com/narod ni mu zejbg, www.youtu be.com/user/narod ni mu zejbg
Музеј је при сту па чан кори сни ци ма инва лид ских и деч јих коли ца, за шта је потреб но обра ти ти се обез бе ђе
њу.

СТРУЧ НО ВОЂЕ ЊЕ „ О РИМ СКИМ КАМЕ НИМ СПО МЕ НИ ЦИ МА У ЛАПИ ДА РИ ЈУ МУ 
НАРОД НОГ МУЗЕ ЈА СРБИ ЈЕ“  

Током Дана европ ске башти не публи ка ће има ти при ли ку да у дру штву кусто са Народ ног музе ја Срби
је, Весе лин ке Нин ко вић откри је зани мљи ве поје ди но сти о рим ским каме ним спо ме ни ци ма са тери то ри је 
Срби је, из нај ста ри је колек ци је Музе ја, који су изло же ни у Вели ком барут ном мага ци ну.
Место : Лапи да ри јум Народ ног музе ја Срби је, Вели ки барут ни мага цин (Бео град ска твр ђа ва, Доњи град)
Тер мин : 25. сеп тем бар у 11.00 часо ва

СТРУЧ НО ВОЂЕ ЊЕ „ПРЕД СТА ВЕ ЖИВО ТИ ЊА И БИЉА КА
НА РИМ СКИМ КАМЕ НИМ СПО МЕ НИ ЦИ МА“  

Раз ли чи те врсте живо ти ња, биља ка и пло до ва пред ста вље не су на реље фи ма рим ских каме них спо ме ник. 
Оне не само да их укра ша ва ју, већ гово ре о живо ту и актив но сти ма ста нов ни ка Рим ског цар ства на тлу 
Срби је. Поје ди не живо ти ње и биљ ке сим бо ли су одре ђе них рим ских божан ста ва и њихо вих кул то ва.
У окви ру ради о ни це деца ће има ти при ли ку да се упо зна ју са крат ком исто ри јом Бео гра да у рим ском пери
о ду и каме ним спо ме ни ци ма у лапи да ри ју му, откри ва ју ћи њихо ву наме ну у тај но ви том про сто ру Вели ког 
барут ног мага ци на.
Место: Лапи да ри јум Народ ног музе ја Срби је, Вели ки барут ни мага цин (Бео град ска твр ђа ва, Доњи град)
Тер мин: 25. сеп тем бар у 12.00 часо ва
При ја вљи ва ње уче сни ка узра ста од 7 до 10 годи на је оба ве зно на мејл адре су radi o ni ce @na rod ni mu zej.rs.
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ИЗЛО ЖБА „ШКО ЛА БЕЗ КЛУ ПА“  
Кроз кон ти ну и тет и уче ње о тра ди ци ји нагла ша ва мо бит ност одр жи вог насле ђа које башти ни и негу је 
Народ ни музеј Срби је. Изло жбом ће се на једин стве ни начин  пред ста ви ти шко ло ва ње у Срби ји у  19. веку 
захва љу ју ћи мате ри ја лом који се чува у Збир ци Музе ја Вука и Доси те ја а уз допу ну пред ме та из колек ци је 
Педа го шког музе ја.  Пла ни ра но је да се изло жба Шко ла без клу па реа ли зу је у про сто ру "Оџа кли је" у Музе ју 
Вука и Доси те ја током сеп тем бра и окто бра месе ца ове годи не.
Место: Музеј Вука и Доси те ја, Госпо дар Јевре мо ва 21
Тер мин: 29. сеп тем бар у 18.00 часо ва

СТРУЧ НО ВОЂЕ ЊЕ „КО ЈЕ БИО НЕСМИН?“
При ча о муми ји ста ро е ги пат ског све ште ни ка Несми на коју је 1888. годи не купио у Лук со ру Хаџи Павле пле
ме ни ти Риђич ки из Мокри на и покло нио је Народ ном музе ју део је наших стал них про гра ма. Поред при че о 
Несми ну, има ће те при ли ку да чује те при чу и о оста лим пред ме ти ма из ста ро е ги пат ске збир ке изло же ним у 
стал ној постав ци: о ков че гу Нефер – Рене пет, ушаб ти фигу ра ма, ска ра бе ји ма, при ве сци ма божан ста ва Тот и 
Тау рет, уџад оку, џед сту бо ви ма, и фигу ри на ма Изи де и Хору са.
Сред ства за набав ку витри не за потре не изла га ња Бео град ске муми је обез бе дио је град Бео град – Секре та
ри јат за при вре ду 
Место: Народ ни музеј Срби је, oдмо ри ште на дру гом спра ту Музе ја
Тер мин: 01. окто бар у 12.00 часо ва

РАДИ О НИ ЦА „АХ, ТА ПРИ РО ДА„ (узраст 57 годи на)
Ужи ва ње у при ро ди је оду век јед на од оми ље них актив но сти. Међу тим, да ли чува мо при ро ду која нас окру
жу је? Про ше та ће мо кроз гале ри ју пеј за жа које су насли ка ли наши нај бо љи сли ка ри и упо ре ди ти како је 
одре ђе ни пре део изгле дао нека да а како сад. 
Место: Народ ни музеј Срби је, Трг Репу бли ке 1а
Тер мин: 01. окто бар у 13.00 часо ва ради о ни ца
При ја вљи ва ње уче сни ка узра ста од 5 до 7 годи на је оба ве зно на мејл адре су radi o ni ce @na rod ni mu zej.rs.

АУТОР СКО ВОЂЕ ЊЕ „ТРА ГО ВИ МА ЕКО ЛО ГИ ЈЕ КРОЗ НАРОД НИ МУЗЕЈ“
Сли ке на који ма су при ка за ни пре де ли, шуме, пар ко ви, жит на поља или живо ти ње ука зу ју на нерас ки ди ву 
везу чове ка са при ро дом. Какав је однос умет ни ка пре ма при ро ди био у раз ли чи тим епо ха ма, сазна ће те на 
аутор ском вође њу. 
Место: Народ ни музеј Срби је, Трг Репу бли ке 1а
Тер мин: 01. окто бар у 18.00 часо ва

АУТОР СКО ВОЂЕ ЊЕ „ЗГРА ДА КАО СВЕ ДОК“ 
Згра да у којој се Народ ни музеј Срби је данас нала зи подиг ну та је почет ком два де се тог века на тада шњем 
Позо ри шном тргу. Пра те ћи суд би ну гра да у првој поло ви ни два де се тог века, поста ла је један од њего вих 
сим бо ла. Шта је била њена прво бит на наме на и како се с поли тич ким зби ва њи ма она мења ла, сазна ће те на 
аутор ском вође њу. Место: Народ ни музеј Срби је, Трг Репу бли ке 1а
Тер мин: 06. окто бар у 18.00 часо ва

СТРУЧ НО ВОЂЕ ЊЕ КО ЈЕ БИО НЕСМИН?
При ча о муми ји ста ро е ги пат ског све ште ни ка Несми на коју је 1888. годи не купио у Лук со ру Хаџи Павле пле
ме ни ти Риђич ки из Мокри на и покло нио је Народ ном музе ју део је наших стал них про гра ма. Поред при че о 
Несми ну, има ће те при ли ку да чује те при чу и о оста лим пред ме ти ма из ста ро е ги пат ске збир ке изло же ним у 
стал ној постав ци: о ков че гу Нефер – Рене пет, ушаб ти фигу ра ма, ска ра бе ји ма, при ве сци ма божан ста ва Тот и 
Тау рет, уџад оку, џед сту бо ви ма, и фигу ри на ма Изи де и Хору са.
Сред ства за набав ку витри не за потре бе изла га ња Бео град ске муми је обез бе дио је град Бео град – Секре та
ри јат за при вре ду 
Место: Народ ни музеј Срби је, Трг Репу бли ке 1а Одмо ри ште на дру гом спра ту Музе ја
Тер ми не: 08.  окто бар у 12.00 часо ва
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РАДИ О НИ ЦА „РЕЦИ КЛИ РАМ И ПРА ВИМ 3D СЛИ КУ„ 
(за децу узра ста 710 годи не)
Сли ка ће нас инспи ри са ти да кроз мало дру га чи ји кре а тив ни про цес ство ри мо нова умет нич ка дела. Пред
ме ти који нам више нису потреб ни или које обич но баца мо у сме ће, као што су рол не потро ше ног тоа лет 
папи ра, кар тон за јаја, кути је жита ри ца, кек са и леко ва иско ри сти ће мо да напра ви мо тро ди мен зи о нал не 
сли ке. Ова реци кли ра на дела нам после могу послу жи ти као поли гон за игра ње код куће. 
Место: Народ ни музеј Срби је, Трг Репу бли ке 1а
Тер мин: 08. окто бар у 13.00 часо ва
При ја вљи ва ње уче сни ка узра ста од 7 до 10 годи на је оба ве зно на мејл адре су radi o ni ce @na rod ni mu zej.rs.

РАДИ О НИ ЦА „ОДМЕТ НИКУМЕТ НИК“ 
(за децу узра ста 1418 годи на)
Игра боја, пре ли ва ње све тло сти, беле шка тре нут ка, сре ди ном 19. века поста ла је одли ка гру пе одмет ни ка
умет ни ка у Фран цу ској. Ови умет ни ци оста ли су упам ће ни као импре си о ни сти. Попут њих сли ка ју ћи напо
љу, у дво ри шту Музе ја Вука и Доси те ја, поку ша ће мо да откри је мо тај не Монеа, Рено а ра и Писо а ра.
Место: Музеј Вука и Доси те ја, Госпо дар Јевре мо ва 21
Тер мин: 08. окто бар у 15.00 часо ва При ја вљи ва ње уче сни ка узра ста од 14 до 18 годи на је оба ве зно на мејл 
адре су radi o ni ce @na rod ni mu zej.rs.

ШЕТ ЊА „ТРИ ЗДА ЊА НАРОД НОГ МУЗЕ ЈА“ – оби ла зак уз струч но вође ње
Народ ни музеј у Бео гра ду орга ни зу је шет њу наме ње ну одра сли ма која обу хва та оби ла зак и при чу о згра
да ма Музе ја Вука и Доси те ја, Гале ри је фре са ка и Народ ног музе ја. Јед на од њих је међу нај ста ри јим сачу ва
ним стам бе ним обје ка ти ма у Бео гра ду, дру га је сагра ђе на на месту нека да шње сина го ге Бет Изра ел, а тре ћа 
је међу нај леп шим пала та ма Срби је с почет ка два де се тог века. Три згра де ће пове за ти повест о нај ста ри јој 
музеј ској уста но ви у нашој земљи. Тер мин: 09. окто бар у 10.00 часо ва
Место оку пља ња :у дво ри шту Музе ја Вука и Доси те ја, Госпо дар Јевре мо ва 21 
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ПРИ РОД ЊАЧ КИ МУЗЕЈ 
Њего ше ва 51, https://nhmbeo.rs/
„Чува ње про шло сти за буду ће гене ра ци је“ 

ИЗЛО ЖБА „ЕВО ЛУ ЦИ ЈА“
Ауто ри: др Борис Иван че вић, др Милан Пау но вић, др Зоран Мар ко вић и Сања Ала бу рић
Публи ка ће има ти при ли ку да види нај ста ри је ика да про на ђе не фоси ле наста ле у пра о ке а ни ма пре 3,5 мили
јар ди годи на, нај ста ри је живо ти ње, прве биљ ке које су се поја ви ле на коп ну а неки од ових изу зет них пред
ме та су про на ђе ни на тери то ри ји Срби је. Ова изло жба је при ли ка да се публи ка упо зна са кључ ним мате
ри јал ним дока зи ма раз во ја живо та на Земљи и види пред ме те који су расве тли ли ево лу ци ју људ ске врсте. 
Путем атрак тив них екс по на та лоба ња, црте жа и рекон струк ци ја, при ка зан је ево лу тив ни низ древ них пре
да ка у ево лу ци ји чове ка, дуг више од 30 мили о на годи на, међу који ма су фоси ли при ма та и чове ко ли ких мај
му на и људ ских врста које су изу мр ле. Међу њима су и ске ле ти аустра ло пи те ку са Луси, откри ве ног у Ети о
пи ји 1974. годи не, затим пекин шког и неан дер тал ског чове ка, али и мало позна тог дана шњег бли ског рођа ка 
људи, боно боа. Гале ри ја има и улаз који осо ба ма са посеб ним потре ба ма омо гу ћа ва без бе дан и лак при ступ. 
Место: Гале ри ја При род њач ког музе ја на Кале мег да ну
Тер мин: 2128. сеп тем бар 2022. – улаз сло бо дан.  Поне дељ ком Гале ри ја не ради.
Напо ме на: бес пла тан узлаз се одно си само на поје ди нач не посе те, а уко ли ко је потреб но груп но струч но 
вође ње, улаз се напла ћу је. Наја ва груп них посе та на теле фон: 011 3284 317 или на мејл gale ri ja@nhmbeo.
rs .

СУСРЕ ТИ СА ПУБЛИ КОМ – ЕВО ЛУ ЦИ ЈА И АТЛАН ТИ ДА
У Гале ри ји При род њач ког музе ја на Кале мег да ну
Кустос дома ћин  др Борис Иван че вић

ПРЕ ДА ВА ЊЕ: КЛИ МАТ СКЕ ПРО МЕ НЕ, ЕВО ЛУ ЦИ ЈА И ОПСТА НАК
пре да вач проф. др Вла ди мир Ђур ђе вић
Куда води ево лу тив на стра те ги ја људ ске врсте? О кли мат ској кри зи може већ лич но све до чи ти сва ко ста ри ји 
од четр де сет годи на. Смр то но сне вру ћи не, топље ње гле че ра, ката стро фал не суше сви осе ћа мо. Зау ста вља ње 
ових про ме на мора бити при о ри тет чове чан ства.
Тер мин: 24. сеп тем бар у 19.00  часо ва
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ПРЕ ДА ВА ЊЕ: БИО ДИ ВЕР ЗИ ТЕТ  МРЕ ЖА ЖИВО ТА И ДОКАЗ ЕВО ЛУ ЦИ ЈЕ 
пре да вач : ака де мик Вла ди мир Сте ва но вић
Врста Homo sapi ens у тер ми нал ној фази свог раз во ја зна чај но ути че на функ ци о ни са ње пла не тар не мре же 
живо та. Уни шта ва њем орган ских врста и око ли не ути че на токо ве ево лу ци је и соп стве ни опста нак. То се 
деша ва и непо сред но око нас.
Тер мин: 30. сеп тем бар у 19.00 часо ва

НАСЛЕ ЂЕ НЕ СЛИ КЕ О ЕВО ЛУ ЦИ ЈИ ПРИ РО ДЕ, ПРЕ ДА ВАЧ ДР ВОИ СЛАВ ВАСИЋ
Шта смо башти ни ли од ево лу ци је, ми људи? Да ли ети ку одре ђу је кул ту ра или еко ло ги ја? Мит о еко ло шкој 
кри ви ци, гре ху, иску пље њу и спа се њу. Да ли зна мо после ди це?
Тер мин: 15. окто бар у 18.30 часо ва

ЕДУ КА ТИВ НА РАДИ О НИ ЦА  ИНСЕК ТИ, НАШЕ КОМ ШИ ЈЕ
Аутор: Дра га на Вучи ће вић, кустос еду ка тор
Ради о ни ца је наме ње на деци мла ђег школ ског узра ста. Циљ ради о ни це је упо зна ва ње са осо би на ма инсе ка
та, пре гле да ње неких инсе кат ских збир ки и уоча ва ње слич но сти и раз ли ка међу раз ли чи тим врста ма инсе
ка та. Који инсек ти живе у Срби ји, а којих нема на нашим про сто ри ма, како се зашти ти ти од оних досад них 
(какви су комар ци или смр ди бу бе) нека су од пита ња који ма ћемо се бави ти. На кра ју, уче ни ци ће нацр та ти 
свој оми ље ни инсе кат.
Ради о ни цу воде Дра га на Вучи ће вић и Сим ка Вуко је вић музеј ски еду ка то ри. Уче шће на ради о ни ци је бес
плат но. 
Оба ве зно је при ја вљи ва ње на теле фон 011 3442 147 или на емаил dra ga nav@nhmbeo.rs . 
Место: При род њач ки музеј, Њего ше ва 51 (глав на згра да Музе ја на Вра ча ру)
Тер ми ни: 20, 23. и 27. сеп тем бар у 12.00 часо ва

МЕЂУ НА РОД НА НОЋ СЛЕ ПИХ МИШЕ ВА
Аутор: др Милан Пау но вић, музеј ски савет ник
Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја посве ће на сле пим мише ви ма, њихо вој био ло ги ји, еко ло ги ји и зашти ти, као 
и сужи во ту са људи ма. Про грам обу хва та мул ти ме ди јал на пре да ва ња о сле пим мише ви ма, раз го вор струч
ња ка са гра ђа ни ма, изве штај о пози ви ма гра ђа на и интер вен ци ја ма струч ња ка, док посе бан сег мент чини 
при ка зи ва ње живих при ме ра ка сле пих мише ва публи ци и њихо во пушта ње на сло бо ду. 
Место: Гале ри ја При род њач ког музе ја на Кале мег да ну
Тер мин: 01. окто бар у 18.00 часо ва

СВИ ПРО ГРА МИ ПРИ РОД ЊАЧ КОГ МУЗЕ ЈА ТОКОМ
„ДАНА ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ“ СУ БЕС ПЛАТ НИ.



МУЗЕЈ ГРА ДА БЕО ГРА ДА СА МУЗЕ ЈИ МА У САСТА ВУ
Змај Јови на 1, Бео град; http://www.mgb.org.rs/
Спи сак актив но сти Музе ја гра да Бео гра да, које ће бити бес плат не за посе ти о це: 

ВОЂЕ НЕ ТУРЕ У ОКВИ РУ СПО МЕ НИЧ КОГ КОМ ПЛЕК СА СТЕ ФА НУ НЕМА ЊИ
Спо ме ник вели ком срп ском вла да ру Сте фа ну Нема њи, дело је руског умет ни ка Алек сан дра Јули ја но ви ча 
Рука ви шњи ко ва. Цела фигу ра и поред умет нич ких импро ви за ци ја, изве де на је реа ли стич но, са мно штвом 
дета ља, како на поста мен ту тако и на самој скулп ту ри. Ода бир савре ме ног роман ти зи ра ју ћег реа ли зма усло
ви ло је и окру же ње самог трга, којег уокви ру ју искљу чи во објек ти изгра ђе ни од кра ја 19. до сре ди не 20. века, 
а који при па да ју неком од тада засту пље них исто ри стич кодеко ра ти ви стич ких сти ло ва.
Води чи Музе ја гра да Бео гра да, ће зани мљи вом при чом о настан ку и сим бо ли ци мону мен тал ног спо ме ни ка 
доче ка ти посе ти о це, са који ма ће несе бич но поде ли ти сво ја сазна ња.
Тер ми ни: у 11.00 часо ва и у 13.00 часо ва  четврт ком током тра ја ња мани фе ста ци је: 
15. сеп тем бра; 22. сеп тем бра; 29. сеп тем бра; 6. окто бра; 13. окто бра; и субо том: 17. сеп тем бра;
24. сеп тем бра; 1. окто бра; 8. окто бра и 15. окто бра. 

МУЗЕЈ ЈОВА НА ЦВИ ЈИ ЋА
Јеле не Ћет ко вић 5
ВОЂЕ НЕ ТУРЕ У МУЗЕ ЈУ ЈОВА НА ЦВИ ЈИ ЋА 

Орга ни зо ва не туре у Музе ју Јова на Цви ји ћа током тра ја ња мани фе ста ци је „Дани европ ске башти не“, посве
ће не су енте ри је ру ове једин стве не куће, чији је сва ки детаљ дизај ни ран у мани ру тада врло попу лар ног сти
ла у Евро пи, сеци ји која је обо га ће на еле мен ти ма срп ске наци о нал не при ме ње не умет но сти. Јован Цви јић је 
нару чио од Дра гу ти на Инки о стри ја Меде ња ка изра ду цело куп ног енте ри је ра сво је куће, која у пре сто ни ци 
пред ста вља једин ствен при мер стам бе ног објек та у сти лу сеци је. Тура „Сеце си ја у Бео гра ду на при ме ру куће 
Јова на Цви ји ћа“, је бес плат на.
Тер мин:17. и 24. сеп тем бар и 1, 8. и 15. окто бра с почет ком у 11.00 часо ва. 
Број места је огра ни чен и потреб но је при ја ви ти се пре ко мејл адре се: offi ce@mgb.org.rs 



ЗБИР КА ИКО НА СЕКУ ЛИЋ
Узун Мир ко ва 5  
ВОЂЕ НЕ ТУРЕ У ЗБИР ЦИ ИКО НА СЕКУ ЛИЋ 

Збир ка ико на Секу лић пред ста вља једин стве ни музеј, који је у пот пу но сти аутен ти чан и уз обим ну збир
ку изу зет них умет нич ких дела, ујед но одра жа ва и живот ни про стор срп ског архи тек те Мила на Секу ли ћа 
(1895−1970). У дому Паве и Мила на Секу ли ћа, који су ови паси о ни ра ни колек ци о на ри, зајед но са збир ком 
ико на, сли ка и дела при ме ње не умет но сти, покло ни ли гра ду Бео гра ду 1970. годи не, y аутен тич ном енте ри
је ру нала зи се нај ве ћа збир ка ико на коју је у Срби ји могу ће виде ти на јед ном месту. Збир ка се састо ји од 165 
ико на наста лих у пери о ду од 15. до 20. века на про сто ру Срби је, Маке до ни је, Црне Горе, Босне и Хер це го
ви не, Хрват ске, Ита ли је, Грч ке и Руси је. Сли кар ство 19. века засту пље но је пор тре ти ма Паве ла Ђур ко ви ћа, 
Кон стан ти на Дани ла и Арсе ни ја Тео до ро ви ћа, као и рели ги о зним ком по зи ци ја ма Сте ва на Алек си ћа, Јова на 
Кла ји ћа и дру гих, а сли кар ство 20. века пеј за жи ма Јова на Бије ли ћа, Мар ка Челе бо но ви ћа и Игња та Јоба.
Тер ми ни: 16, 23, 30. сеп тем бар и 7. и 14. окто бар од 17.00 часо ва.



ЦИКЛУС ПРЕ ДА ВА ЊА „ИСТО РИ ЈА ПИВАР СТВА У БЕО ГРА ДУ“, 
НЕНАД ЛУКИЋ, КУСТОС И ИСТО РИ ЧАР МУЗЕ ЈА НАУ КЕ И ТЕХ НИ КЕ. 

Пре да ва ње „Вај фер то ва пива ра у Бео гра ду, 18731947“  16. сеп тем бар 2022. с почет ком у 19.00 часо ва у 
Зави чај ном музе ју Жар ко ва на Чука ри ци.
Пре да ва ње „Био јед ном један ПИБ. Какав БИП? Стра шан БИП!“   30. сеп тем бар 2022. с почет ком у 19.00 
часо ва у Зави чај ном музе ју Жар ко ва. 
„Исто ри ја пивар ства у Бео гра ду“ у сарад њи с Музе јем нау ке и тех ни ке, Музеј гра да Бео гра да пред ста
вља пре да ва ње на тему „Исто ри ја пивар ства у Бео гра ду“, које ће одр жа ти Ненад Лукић, кустос и исто ри чар 
Музе ја нау ке и тех ни ке. 
Исто ри ја пивар ства у Бео гра ду инте ре сант на је и дина мич на, а наро чи то она Прве срп ске пар не пива ре 
Ђор ђа Вај фер та која је данас као погон бив шег БИПа, нај ста ри ји инду стриј ски лока ли тет у Бео гра ду у коме 
се и даље врши исти вид про из вод ње као и на њеном осни ва њу 1873, про из вод ња пива. Оба пре да ва ња су 
бази ра на на при ка зи ва њу раз во ја и општег истри ја та обе пива ре: Вај фер то ве пива ре, с освр том и на њене 
вла сни ке у пери о ду 18731947 и пото њег БИПа од 1963. до дана шњих дана. Пре да ва ње о БИПу је сво је
вр стан увод у при год ну публи ка ци ју коју би како је пла ни ра но кра јем наред не годи не обја вио Музеј нау ке 
и тех ни ке. Сви посе ти о ци моћи ће да поста вља ју пита ња из било које теме веза но за исто ри ју пивар ства у 
Бео гра ду и актив но уче ству ју у пре да ва њу.
Парт нер у орга ни за ци ји про гра ма: Тури стич ка орга ни за ци ја град ске општи не Чука ри ца

КОНАК КНЕ ГИ ЊЕ ЉУБИ ЦЕ
Кне за Симе Мар ко ви ћа 8

Темат ска изло жба „БАЊИ ЦА – Насе ље Вин чан ске кул ту ре“, ауто ра Милош Спа си ћа, кусто са Музе ја гра
да Бео гра да. При ча о нео лит ском насе љу из петог миле ни ју ма пре нове ере на Бањи ци. Изло жба о јед ном од 
нај зна чај ни јих архе о ло шких лока ли те та на тлу Срби ји доно си при чу о живо ту јед не вин чан ске зајед ни це, 
чије су посто ја ње и достиг ну ћа кул тур но насле ђе целе Евро пе. Нео лит ско насе ље Усек на Бањи ци у Бео гра ду 
нала зи се на бла го узви ше ном пла тоу, над мор ске виси не од 130–160 м, мак си мал них димен зи ја 400x200м. 
Лока ли тет је са две ју стра на био окру жен пото ци ма, а откри вен је током изград ње авал ског пута још 1921. 
годи не, док су прва архе о ло шка истра жи ва ња оба вље на у пери о ду од 1955. до 1957. годи не. Иско па ва ња на 
Бањи ци врше на су у још два навра та: 1979. и 1998. годи не, а укуп но до сада истра же на повр ши на је од око 
800 м2. Вин чан ско насе ље на Бањи ци је живе ло без пре ки да око 400 годи на, у пери о ду изме ђу 5000. и 4600 
пре н. е. 
У Збир ци за пра и сто ри ју Музе ја гра да Бео гра да чува се око 1000 пред ме та упи са них у реги стар кул тур них 
доба ра Репу бли ке Срби је, као и вред не сту диј ске збир ке које укљу чу ју десе ти не хиља да пред ме та. Зна чај 
вин чан ског лока ли те та на Бањи ци за кул тур ну башти ну Репу бли ке Срби је је неса гле див. Реч је о јед ном о 
нај вред ни јих вин чан ских насе ља на тери то ри ји гра да Бео гра да, са вео ма добро очу ва ним кућа ма, које пру
жа ју увид у исто ри ју архи тек ту ре и урба ни зма на нашим про сто ри ма. На овом месту истра же на је нај ве ћа 
до данас позна та вин чан ска кућа, повр ши не од 220 м2, те број не једин стве не архи тек тон ске фор ме, попут 
обје ка та типа мега рон, спе ци ја ли зо ва них про из вод них обје ка та, али и малих помоћ них оста ва, спре ми шта 
и сило са. Вин чан ско насе ље на Бањи ци про гла ше но је за кул тур но добро (Реше ње Заво да за зашти ту спо ме
ни ка кул ту ре гра да Бео гра да бр. 124/1 од 7.2.1964.). 
Тер мин: изло жба ће бити отво ре на за посе ти о це у Сали под сво до ви ма, у Кона ку кне ги ње Љуби це од 20. 
сеп тем бра до 11. окто бра. 



МАТИ НЕ КОН ЦЕРТ „СРП СКА СОЛО ПЕСМА“
Насту па ју: Јасми на Трум бе таш, сопран, прва ки ња Опе ре Народ ног позо ри шта у Бео гра ду; Мина Ристић 
Јонић, кла вир ски сарад ник; гост проф. др Саша Божи да ре вић, тенор. На про гра му су дела срп ских ком по зи
то ра: П. Коњо вић, С. Бинич ки, С. Раји чић,П. Крстић,М. Мило је вић, И. Бајић, Ј. Марин ко вић, С. Мокра њац 
,Д. Голе мо вић, М.Расин ски... Овај про грам који у себи садр жи соло песме срп ских ком по зи то ра за глас и кла
вир 20. и 21.века је осми шљен да пред ста ви публи ци дела савре ме ни ка који завре ђу ју слу ша лач ку пажњу, као 
што су Дими три је Голе мо вић, Миро љуб Расин ски,  и др, али и да под се ти и сачу ва од забо ра ва дела срп ских 
ком по зи то ра 20. века и њихо вих соло песа ма, међу који ма су: Ста ној ло Раји чић, Коста Маној ло вић, Мило је 
Мило је вић, Иси дор Бајић, Петар Коњо вић, Ста ни слав Бинич ки и дру ги. Изво ђе ње ова квих про гра ма има за 
циљ него ва ње и очу ва ње срп ске кла сич не музич ке башти не, као и упо зна ва ње публи ке свих гене ра ци ја са 
нашим кул тур ним насле ђем које ите ка ко завре ђу је пажњу струч не јав но сти, али и љуби те ља кла сич не умет
но сти уоп ште. Кон церт је наме њен свим љуби те љи ма музи ке, публи ци свих гене ра ци ја, про фе си о нал ци ма и 
ама те ри ма. Покро ви те љи кон цер та: СОКОЈ и Музеј гра да Бео гра да 
Тер мин: 25. сеп тем бра у 12.00 часо ва у Сали под сво до ви ма у Кона ку кнеги ње Љуби це. 

РОД НА КУЋА ВОЈ ВО ДЕ СТЕ ПЕ СТЕ ПА НО ВИ ЋА 
Кућа у којој се 11. мар та 1856. годи не родио један од нај и стак ну ти јих срп ских вој во да из Првог свет ског рата, 
нала зи се у Кумо дра жу, на Вождов цу, у Бео гра ду, а поти че из сре ди не 19. века. По сво јим основ ним карак
те ри сти ка ма кућа при па да типу ста ри је морав ске куће.Осно ва јој је пра во у га о на, и састо ји се од три про
сто ри је: „куће”, собе и соби це. Зида на је у бон друч ној кон струк ци ји са испу ном од чат ме, док су теме љи од 
ломље ног каме на. Јед на про сто ри ја је очу ва на у пот пу но сти како је изгле да ла за живо та вој во де Сте пе Сте
па но ви ћа, док је у пре о ста ле две про сто ри је сме ште на музеј ска постав ка, коју пре те жно чине фото гра фи је и 
доку мен та. Он је ову кућу напу стио када је упи сао Арти ље риј ску шко лу у сеп тем бру 1874. годи не, након чега 
више није живео овде, али су живе ли чла но ви њего ве поро ди це. 
Улаз је сло бо дан! 
Рад но вре ме Музе ја је: сре дом, четврт ком и пет ком од 10.00 до 18.00 часо ва, и субо том и неде љом од 10.00 до 
19.00 часо ва (поне де љак и уто рак су нерад ни дани).



ДЕЧИ ЈА РАДИ О НИ ЦА ИЗРА ДЕ МОЗА И КА 
Дечи ја ради о ни ца изра де моза и ка је наме ње на деци узра ста од 714 годи на. Циљ ради о ни це је да деца уз 
кусто се Музе ја гра да Бео гра да нау че како су Римља ни живе ли и укра ша ва ли живот ни амби јент, којим су се 
тех ни ка ма слу жи ли као и које сце не из сва ко днев ног живо та су кори сти ли на сво јим моза и ци ма. Уче сни ци 
ће сво је моза и ке поне ти са собом као суве нир. Ради о ни ца тра је два сата и иста гру па деце ће поха ђа ти ради
о ни цу у субо ту и у неде љу. 
Тер мин: у субо ту и неде љу 1. и 2. окто бра; у Сали под сво до ви ма у Кона ку кне ги ње Љуби це, с почет ком 
у 10.00 часо ва. 
Уче шће у ради о ни ци је бес плат но. Због огра ни че ног бро ја места потреб но је при ја ви ти се на мејл адре су: 
deci ji klub@mgb.org.rs 
Рад но вре ме Кона ка кне ги ње Љуби це је: уто рак, сре да, четвр так и субо та 10−17; петак 10−18; неде ља 10−14; 
поне дељ ком је музеј затво рен. 

ИЗЛО ЖБА „DJI SUS LOVES YOU“ АНДРЕЕ НОВИ ЋЕ ВИЋ
Исту па ју ћи анга жо ва но и осве шће но пре ма сва ко днев ни ци коју посма тра Андреа Нови ће вић јасно тежи 
ка директ ној кому ни ка ци ји са публи ком кроз него ва ње иро нич ног и сар ка стич ног нара ти ва. Рође на 2000. 
годи не у Бео гра ду, сту дент је Факул те та при ме ње них умет но сти. Истак ну тим мини ма ли стич ким мани ром 
ства ра ла штва осво ји ла је број на при зна ња у доме ну ликов ногра фич ког спек тра, попут награ де фон да ци
је ,,Ања Вера Чолић”. Акти ван је уче сникн амно го број ним кон кур си ма међу на род ног и реги о нал ног типа. 
Ово је њена прва са мостал на изло жба под нази вом ,,Dji sus loves you". Умет нич ко име Ђисус наста ло је из 
бана ли за ци је два пој ма, у жељи да ство ри интра пер со нал ни моме нат, који ће наве сти посма тра ча на пои сто
ве ћи ва ње са идеј ном темом. Скулп ту ра која ће упот пу ни ти изло жбу дели тре ну так иску ства кроз изра жен 
хумор сасве при сут ном дру штве ном кри ти ком. Теме које обра ђу је увла че посма тра ча у апсур дан ток вре ме на 
у којем живи мо. Искре на и сиро ва соци јал но анга жо ва на пла кат ска умет ност резул тат је дуго го ди шњег рада 
и идеј ног сазре ва ња. Јасан и нерет ко пик то грам ски при каз директ но уво де посма тра ча у сушти ну кому ни ка
ци је кроз јасно ћу визу ел ног гово ра. При сут ност архе тип ског кода међу људ ских одно са, са јасним фоку сом 
на емо ци ја ма и лич ном про на ла же њу.
Место: Зави чај ни музе ју Жар ко ва, Чука ри ца
Тер мин: 1−15. окто бра. Све ча но отва ра ње је 1. окто бра у 19 часо ва.

Музеј гра да Бео гра да сво јим сугра ђа ни ма и гости ма гра да дару је бес пла тан улаз у Музеј Бањич ког лого
ра и у Архе о ло шко нала зи ште у Вин чи „Бело брдо“ у субо ту 1. окто бра 2022. у току рад ног вре ме на музе
ја. 

ДАН СЛО БОД НОГ УЛА ЗА У МУЗЕЈ БАЊИЧ КОГ ЛОГО РА 
Стал на постав ка Музе ја Бањич ког лого ра посве ћен је успо ме ни на зато че ни ке и жртве наци стич ког кон
цен тра ци о ног лого ра из Дру гог свет ског рата. Доку мен тар на гра ђа, пла ка ти и фото гра фи је, уз вели ку маке ту 
логор ског ком плек са, чине оквир у који се укла па ју сачу ва ни лич ни пред ме ти, ори ги нал ни црте жи, ски це и 
руч ни радо ви лого ра ша. Посе ти о ци ма је на овом про сто ру пред ста вље но 400 екс по на та. Посеб но се издва ја 
мемо ри јал на сала у којoj je рекон стру и сан амби јент лого ра шке собе. 
Музеј гра да Бео гра да у сарад њи с Општи ном Вождо вац орга ни зу је дан бес плат не посе те 1. окто бра 2022. 
годи не. 

ДАН СЛО БОД НОГ УЛА ЗА У АРХЕ О ЛО ШКО НАЛА ЗИ ШТЕ У ВИН ЧИ „БЕЛО БРДО“ У ВИН ЧИ
Стал на постав ка Архе о ло шког нала зи шта у Вин чи „Бело брдо“, под ра зу ме ва кул тур не сло је ве из Вин че и 
садр же пра ве ризни це нај ра зно вр сни јих пред ме та: ала те од каме на и живо тињ ских кости ју, кера мич ко посу
ђе за сва ко днев ну упо тре бу, лук су зне посу де од кера ми ке, рас ко шно деко ри са не риту ал не вазе, вели ки број 
антро по морф них и зоо морф них фигу ри на, про со по морф не поклоп це, накит од разних врста ску по це них 
мате ри ја ла и дру ге пред ме те изра ђе не у самој Вин чи, или при ба вље не из уда ље них обла сти сред ње Евро пе, 
доњег Поду на вља или Меди те ра на. На осно ву ових нала за, као и на осно ву оста та ка архи тек ту ре и кори шће
них сиро ви на је поу зда но рекон стру и са на мате ри јал на и духов на кул ту ра нео лит ских ста нов ни ка Вин че. 
Архе о ло шки нала зи са иско па ва ња од 1978. која је вршио Музеј гра да Бео гра да чине нај ве ћи део музеј ске 
постав ке у Вин чи, чији је фокус на нео лит ском пери о ду, а изло же ни пред ме ти из бакар ног и брон за ног доба, 
као и са сред њо ве ков не некро по ле, све до че о више ми ле ни јум ском кон ти ну и те ту живо та на Вин чи.
Тер мин: субо та 1. окто бра у току рад ног вре ме на музе ја.
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АПЛИ КА ЦИ ЈА ЗА ПАМЕТ НЕ ТЕЛЕ ФО НЕ И ТАБЛЕ ТЕ „ХОЛО ГРАД“
Про је кат „Диги тал ни Музеј гра да Бео гра да“ кроз апли ка ци ју про ши ре не ствар но сти на савре мен и 
ино ва ти ван начин при ка зу је јав но сти зна чај не екс по на те који се чува ју у Музе ју гра да Бео гра да, у циљу 
при бли жа ва ња бога те исто ри је пре сто ни це. Помо ћу апли ка ци је, путем теле фо на или табле та, кори сни ци 
могу да дожи ве интер ак ци ју са вир ту ел ним екс по на ти ма на раз ли чи тим лока ци ја ма у гра ду. Тех но ло ги ја 
про ши ре не ствар но сти омо гу ћи ће им да виде ствар ност обо га ће ну кул тур ним садр жа ји ма и мул ти ме ди
јал ним инфор ма ци ја ма, одно сно да сазна ју нешто више о исто ри ји Бео гра да и виде пред ме те као што су 
Макри но ва гла ва из Антич ког доба, Миним нов чић из гво зде ног доба или да срет ну маму та, фоси ле и Вин
чан ску фигу ри ну из пра и сто ри је на ули ца ма Бео гра да. На сте пе ни шту испод Бран ко вог моста, моћи ће да се 
виде мамут и маке та првог елек трич ног трам ва ја у Бео гра ду.Код  Капи је Кар ла VI на Кале мег да ну, уз помоћ 
апли ка ци је моћи ће да се виде пла но ви Бео гра да из 17. и 18. века, а код Чесме Мех медпаше Соко ло ви ћа Бео
град ско четво ро је ван ђе ље. На згра ди Народ не бан ке апли ка ци ја ће нам при ка за ти Пор трет кра љи це Мари је 
Кара ђор ђе вић Паје Јова но ви ћа из 1929. годи не, а на згра ди САНУа Косов ка девој ка Уро ша Пре ди ћа из 1919. 
годи не. Биста цара Макри на моћи ће да се види на згра ди Фило зоф ског факул те та на Сту дент ском тргу, а 
још јед на сли ка Паје Јова но ви ћа, Кру ни са ње цара Душа на, на Тера зи ја ма у про ла зу Бези стан.
Осно ва кон цеп та је диги та ли за ци ја и вир ту ел ни изла зак садр жа ја из збир ке Муза ја гра да Бео гра да у јав ни 
про стор, кре и ра ње интер ак тив не постав ке и пред ста вља ње екс по на та у про ши ре ној и вир ту ел ној ствар но
сти кроз упо тре бу нових меди ја и ино ва тив них реше ња за про мо ци ју кул тур ног насле ђа Бео гра да.
Про је кат реа ли зу је Live View Stu dio уз подр шку Мини стар ства за ино ва ци је и тех но ло шки раз вој.
Пре у зи ма ње апли ка ци је „Холо град“ се врши пре ко про дав ни ца опе ра тив них систе ма и у пот пу но сти је 
бес плат но.
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ГРАД СКА ОПШТИ НА ЗЕМУН 
Маги страт ски трг 1, 11080 Бео град – Земун
www.zemun.rs, info@ ze mun.rs
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МОНО ДРА МА: „ДОСИ ТЕЈ”
Моно дра ма инспи ра са на живо том вели ког про све ти те ља Доси те ја Обра до ви ћа.
Орга ни за то ри: Клуб матич не кул ту ре Зему на, Земун ска гим на зи ја, Музеј Вука и Доси те ја  Народ ни музеј 
Срби је. Аутор: Ели ја на Гаври ло вић. Глу мац Вла ди мир Цве јић
Тер мин: Четвр так, 15. сеп тем бар у 19.00 часо ва
Место одр жа ва ња: Земун ска гим на зи ја (сала), Град ски парк

ИЗЛО ЖБА „ЗНА ЧАЈ ИНДУ СТРИЈ СКОГ НАСЛЕ ЂА ЗА ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ“
Орга ни за тор: Град ска општи на Земун у сарад њи са ауто ром изло жбе
Аутор изло жбе: Зори ца Никић
Тер мин отва ра ња изло жбе: уто рак 20. сеп тем бар 2022. годи не у 19.00 часо ва
Вре ме тра ја ња изло жбе: од 20. до 30. сеп тем бра 2022. годи не 
Рад но вре ме Гале ри је: рад ним дани ма од 11.00 до 14.00 часо ва
Место одр жа ва ња: Гале ри ја Кан це ла ри је за мла де, Земун, Косов ска 9
Зака зи ва ње груп них посе та ван тер ми на дан рани је на теле фон 063/218797

ПРО ГРАМ: ОКРУ ГЛИ СТО „КЛИ МАТ СКЕ ПРО МЕ НЕ, ОСМОТРЕ НИ 
И ОЧЕ КИ ВА НИ РИЗИ ЦИ И МЕРЕ АДАП ТА ЦИ ЈЕ
У РАТАР СКОЈ ПОЉО ПРИ ВРЕД НОЈ ПРО ИЗ ВОД ЊИ“

Пољо при вре да пред ста вља „фабри ку под небом“ те је пољо при вред на про из вод ња посеб но рањи ва на кли
мат ске про ме не. У пољо при вре ди посеб но је угро же на биљ на про из вод ња (ратар ство, повр тар ство, воћар
ство, вино гра дар ство), тако ђе сто чар ство и рибар ство, а пре ко њих и пре храм бе на про из вод ња. Диску си ја 
на окру глом сто лу уве шће уче сни ке у про бле ма ти ку про це не ризи ка и спро во ђе ња мера адап та ци је на кли
мат ске про ме не.
Орга ни за тор: Град ска општи на Земун у сарад њи са Пољо при вред ним факул те том у Зему ну и Заво дом за 
зашти ту при ро де Срби је
Тер мин: поне де љак, 19.  сеп тем бар од 12.00 часо ва
Место: Гале ри ја Кан це ла ри је за мла де, Земун, Косов ска бр. 9 (или амфи те а тар Пољо при вред ног факул те та 
у Зему ну)
Пре да вач:  Про фе сор Пољо при вред ног факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду,  проф. др пољо при вред них нау
ка Жељ ко Доли ја но вић

ПРО ГРАМ „Одр жи во кори шће ње зеле ног бла га Зему на“ 
При ка зи ви ва ње аутор ске еми си ја Сми ља не Попов о Вели ком рат ном остр ву, уз уче шће ауто ра и струч
них лица у диску си ји и при ка зи ва ње исе ча ка више крат ких фил мо ва и исе ча ка из еми си ја о Зему ну са темат
ским диску си ја ма изме ђу про јек ци ја.
Орга ни за тор: Град ска општи на Земун у сарад њи са Заво дом за зашти ту при ро де Срби је, ЈКП Зеле ни лом 
Бео град 
и  ауто ром еми си је о Вели ком рат ном остр ву, Сми ља ном Попов
Тер мин: Сре да, 21. сеп тем бар од 17.00 до 19.00 часо ва
Место: Гале ри ја Кан це ла ри је за мла де, Земун, Косов ска 9
Уче сни ци: Сми ља на Попов, струч на лица Заво да за зашти ту при ро де Срби је Вери ца Сто ја но вић, Др Саша 
Марин ко вић, Милош Рада ко вић и др. и струч на лица ЈКП Зеле ни ло Бео град 

ИЗЛО ЖБА „ЗЕМУН НАШЕ МЛА ДО СТИ“
Изло жба сли ка Дра га на Румен чи ћа Руме, ком би но ва на тех ни ка
Орга ни за то ри: Клуб матич не кул ту ре Зему на и Тури стич ко дру штво Земун
Тер мин: сре да, 21. сеп тем бар у 18.00 часо ва
Место одр жа ва ња: Гале ри ја „Икар“, Земун, Штро сма је ро ва 3
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ПРО ГРАМ: ОДР ЖИ ВОСТ ЈЕДРИ ЛИ ЧАР СКОГ СПОР ТА – „ДУНАВ СКИ АМБА СА ДО РИ“
Еду ка тив на једри ли чар ска рега та при пре ми ла је про грам отво рен за ширу јав ност који потен ци ра одр жи во 
кори шће ње река, језе ра, мора а посеб но реке Дунав, уз пред ста вља ње еду ка тив ноеко ло шких аспе ка та једри
ли чар ског спор та. Спе ци фич ност овог про гра ма је у спо ју спор та и еко ло ги је, кроз про грам који је позив на 
акци ју за очу ва ње и бри гу о Дуна ву. Једри ли чар ски клуб Земун, уз покро ви тељ ство Општи не Земун и помоћ 
орга ни за ци ја "За мање сме ћа и Више сре ће", "Eco Hub", орга ни зу је дво днев не еду ка тив не актив но сти у циљу 
пру жа ња сли ке о једри ли чар ском спор ту кроз који се раз ви ја љубав пре ма Дуна ву и свим нашим вода ма и 
једри ли чар ску рега ту уз уво ђе ње у додат не еко ло шке актив но сти и прак се.
Орга ни за тор: Једри ли чар ски клуб Земун у сарад њи са Град ском општи ном Земун
Тер мин: петак 23. сеп тем бар/субо та 24. сеп тем бар у часо ва
Место: Једри ли чар ски клуб Земун
Орга ни за тор: Једри ли чар ски клуб Земун са град ском општи ном Земун

ПРО ГРАМ „ВИНО ВА ЛОЗА У ГОСПОД СКОЈ 4 – ЗАВЕ ШТА ЊЕ ОДР ЖИ ВО СТИ
БУДУ ЋИМ ГЕНЕ РА ЦИ ЈА МА“

Орга ни за тор: Град ска општи на Земун у сарад њи са Заво дом за зашти ту при ро де Срби је, ЈКП Зеле ни ло Бео
град и Пољо при вред ним факу ле те том у Зему ну
Тер мин: поне де љак, 26. сеп тем бар од 12.00 часовa.
Место: Господ ска 4, Земун
Пре да ва чи: Струч на лица Заво да за зашти ту при ро де Срби је, ЈКП Зеле ни ло Бео град и Пољо при вред ног 
факу ле те та у Зему ну пре не ће гра ђа ни ма зани мљи во сти о при род ном добру „Вино ва лоза у Зему ну”, спо
ме ни ку при ро де који већ 130 годи на пред ста вља при мер успе шног очу ва ња  при род не рет ко сти као и 
естет ских и амби јен тал них вред но сти кул тур ноисто риј ске цели не ста рог језгра Зему на.

ПРО МО ЦИ ЈА МОНО ГРА ФИ ЈЕ „ОТРГ НУ ТО ОД ЗАБО РА ВА“
Обе ле жа ва ње Дана Клу ба матич не кул ту ре Зему на и про мо ци ја моно гра фи је пово дом три деце ни је Клу
ба 19922022, са умет нич ким про гра мом Земун ског гудач ког квар те та.
Орга ни за то ри: Клуб матич не кул ту ре Зему на и Град ска општи на Земун
Тер мин: Уто рак, 27. сеп тем бар – Свет ски дан тури зма у 18,00 часо ва
Место одр жа ва ња: Гале ри ја Кан це ла ри је за мла де Зему на, Земун, Косов ска 9

ПРО ГРАМ „КЛИ МАТ СКЕ ПРО МЕ НЕ
БОР БА СА ПОСЛЕ ДИ ЦА МА: 
ИНВАН ЗИВ НЕ ВРСТЕ, ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ И ОДР ЖИ ВА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА 
ПОД КИШО БРА НОМ/СУН ЦО БРА НОМ“

Окру гли сто уз уче шће науч ни ка истра жи ва ча и струч них лица на тему после ди ца кли мат ских про ме на по 
при род не вред но сти, јав но здра вље и пољо при вре ду.
Орга ни за то ри: Град ска општи на Земун у сарад њи са Заво дом за зашти ту при ро де Срби је и Пољо при вред
ним факу ле те том у Зему ну
Тер мин: Сре да,  28. сеп тем бар у 18.00 часо ва 
Место: Гале ри ја Кан це ла ри је за мла де, Земун, Косов ска  бр. 9
Уче сни ци: проф др Сне жа на Оља ча – про фе сор Пољо при вред ног факул тет Уни вер зи те та у Бео гра ду, др 
Сла ђа на Шко бић, тех но лог пре храм бе них про из во да – Завод за зашти ту при ро де Срби је и науч ник и про
на ла зач проф. др Милош Стан ко вић. 

ПРО ГРАМ „Добро дрво“ – при ча о дрве ћу Град ског пар ка у Зему ну
Еду ка тив на шет ња кроз урба не оазе цен тра Зему на и пред ста вља ње нај бит ни јих врста дрве ћа са био ло шког, 
еко ло шког, еко ном ског, мито ло шког и куту ро ло шког и др. аспе ка та.  Оби ла зак Град ског пар ка у Зему ну, пар
ка на Кал ва ри ји и ста кле ни ка Пољо при вред ног факул те та, у прат њи струч них лица из Заво да за зашти ту 
при ро де Зему на, про фе со ра Пољ по ри вред ног факул те та  и струч них лица  ЈКП Зеле ни ло  Бео град и раз го
вор о одр жи вом пла ни ра њу и бри зи о зеле ним повр ши на ма веле гра да у све тлу кли мат ских про ме на.
Орга ни за то ри: Град ска општи на Земун у сарад њи са Заво дом за зашти ту при ро де Срби је и ЈКП „Зеле ни ло 
– Бео град“
Тер мин: четвр так, 29. сеп тем бар од 13.00 часо ва
Место одр жа ва ња: Град ски парк у Зему ну, саста ја ли ште испред Земун ске гим на зи је
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ПРО ГРАМ: „ЗЕМУН – РОД НО МЕСТО ПОЗНА ТИХ МУЗИ ЧА РА“
Орга ни за то ри: Клуб матич не кул ту ре Зему на и ГО Земун
Тер мин: петак, 30. сеп тем бар у 18.00 часо ва
Место одр жа ва ња: Гале ри ја Кан це ла ри је за мла де  Зему на, Земун, Косов ска 9
Аутор про гра ма и меди ја тор Ива на Љубин ко вић и њени гости: Зори ца Вуко са вље вић, дирек тор ка Музич ке 
шко ле „Коста Маној ло вић“,  дуо „Вла да и Бај ка“ музич ки вете ра ни Вла ди мир Мар ји вућ и Дра гу тин Бала
бан; Дуо Моде ра то – Милан Игња то вић Рари – гита ра и Јасми на Мима Врба нић – вио лон че ло и гита ри ста 
Реља Туру дић

ПРО ГРАМ: „ЖИВОТ ДУНА ВА  ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА“  У ЦЕН ТРУ „МАЛИ ДУНАВ“
Орга ни за то ри: Град ска општи на Земун у сарад њи са Пољо при вред ним факу ле те том у Зему ну
Тер мин: Петак, 30. сеп тем бар од 10.00 часо ва
Место: Цен тар „Мали Дунав“ Оглед ног добра Рад ми ло вац, Пољо при вред ног факул те та у Зему ну, Рад ми ле 
Вуки че вић 35, Вин ча.
Уче сни ци: про фе со ри Пољо при вред ног факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду, проф. др Зоран Мар ко вић, 
про фе сор рибар ства и др Мар ко Стан ко вић,  доцент рибар ства
Дан одр жа ва ња про гра ма  је датум резер ви сан  за гра ђа не Зему на. 
Енту зи ја сти и истра жи ва чи који се баве рибар ством и хидро би о ло ги јом, на челу са др Зора ном Мар ко ви
ћем,  реа ли зо ва ли су про је кат реме ди ја ци је дела има ња у Рад ми лов цу којим су ство ри ли репре зен та тив
ну изло жбу живог све та Поду на вља и првих насе ља и кул ту ра уз Дунав током пра и сто ри је. Посе ти о ци ће 
има ти при ли ку да оби ђу аква ри јум са изло жбом риба Дуна ва, риб ња ке, језер ца, музеј рибар ства, воде ну 
бота нич ку башту, зоо ло шки врт са воде ним пти ца ма, ста ни ште за кор ња че, кутак “Њено вели чан ство – 
вода”, остр во које сим бо лич но пред ста вља ево лу ци ју живо та на земљи, “насе ље пра и сто риј ског риба ра”, са 
при ка зом неко ли ко хиља да годи на циви ли за ци је, од пећин ског начи на живо та, пре ко кул ту ре Лепен ског 
вира, Стар че вач ке и Вин чан ске циви ли за ци је, као и “науч нокул тур ни кутак”, са сце ном, лабо ра то ри јом и 
библи о те ком, изло жбом сту дент ских маке та соје ни ца, лет њу учи о ни цу и висе ћи мост. За нај мла ђе посе ти о
це нај а трак тив ни ји су про сто ри са живо ти ња ма, брод –пен тра ли ца, језе ра за пло вид бу чам ци ма али и дело
ви наме ње ни за пеца ње, где мали ша ни има ју при ли ку да уло ве сво ју прву рибу.
 

ТУРИ СТИЧ КО ДРУ ШТВО ЗЕМУН
Змај Јови на 14, Земун; http://www.turi stic ko dru stvo ze mun.com/
Током две деце ни је одр жа ва ња Дана европ ске башти не у Бео гра ду, захва љу ју ћи Мир ја ни Нико лић и број
ним сарад ни ци ма, од самог почет ка одр жа ва ња мани фе ста ци је, сва ке годи не  Тури стич ко дру штво Земун 
је орга ни зо ва ло број не и разно вр сне про гра ме: оби ла ске са води чи ма, изло жбе и др. Тури стич ко дру штво 
више од пет деце ни ја шири тури стич ку кул ту ру, зна ње о дра го це ном кул тур ноисто риј ском и при род ном 
насле ђу Зему на, Бео гра да и Срби је. У богат ству про гра ма, у кру гу број них сарад ни ка посе бан допри нос 
про мо ци ји башти не Зему на и траг у про гра му мани фе ста ци је „Дани европ ске башти не“ оста ви ли су проф.
Мио драг Даби жић, дуго го ди шњи дирек тор Зави чај ног музе ја Земун, Бран ко Нај холд, истра жи вач и хро ни
чар Зему на, Ђорђе и Борка Чубрило и дру ги.

КЛУБ МАТИЧ НЕ КУЛ ТУ РЕ ЗЕМУ НА
Клуб матич не кул ту ре ове годи не обе ле жа ва три деце ни је сло га ном “Бити Зему нац није ствар рође ња него 
ста ње духа“. Око сни ца про гра ма је про мо ци ја моно гра фи је „Отрг ну то од забо ра ва“спо ме ни ца 19922022.
годи не, чија је про мо ци ја зака за на за 27. сеп тем бар када ће се про сла вом Дана Клу ба матич ке кул ту ре у 
окви ру „Дана европ ске башти не“ обе ле жи ти  и Свет ски дан тури зма. Сушти на наче ла из Мани фе ста из 
1992. годи не је у него ва њу и про мо ци ји кул тур не башти не и одр жи вог насле ђа. Клуб је сачу вао успо ме не на 
Дими три ја Дави до ви ћа, Бран ка Ради че ви ћа, Рашу Лива ду, Дани цу Дими три је вић, Бран ка Пеши ћа – гра до
на чел ни ка Бео гра да, проф. Мио дра га Даби жи ћа, Мир ка Тепав ца, Бран ка Нај хол да , који је оста вио 46 књи га 
углав ном о Зему ну, на вете ра не Клу ба –Дра га на Румен чи ћа Руме и дру ге. 
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ГАЛЕ РИ ЈА НАР
Њего ше ва 29, Земун; https://nar.org.rs/gale ri ja/
УДРУ ЖЕ ЊЕ ЗБИР КА АКВА РЕ ЛА И ПАСТЕ ЛА ВОЈИ СЛАВ ПЕРО ВИЋ
Изло жба: “Боје јесе ни за сва вре ме на”

Изло жба обу хва та репре зен та тив ни избор аква ре ла и пасте ла из бога тог опу са Воји сла ва Перо ви ћа, који на 
нај по е тич ни ји начин, при ка зу је јесен и јесе ње пло до ве. Бора ви ћи често у при ро ди, беле жио је сву лепо ту 
боје и обли ка разног биља, наро чи то у рас ко шну јесен. Изра зи то инди ви ду ал ног руко пи са и коло ри та, ове 
лир ске ликов не импре си је, гра ђе не су са осе ћа јем за боју, одсли ка ва ју ћи је у пуном интен зи те ту духа јесе ни. 
На Ака де ми ји при ме ње них умет но сти у Бео гра ду, сли кар ски одсек у кла си проф. Михај ла Петро ва дипло
ми рао је 1967. годи не, од када се кон ти ну и ра но бави кре а тив ним радом  пре све га аква ре лом и пасте лом, 
али и гра фич ким дизај ном као ликов ни уред ник углед ног недељ ни ка Еко ном ска поли ти ка и часо пи са Челик. 
Воји слав Перо вић је пре ми нуо  у Бео гра ду 2013.  годи не.
Место: Гале ри ја НАР, Њего ше ва ул. 29, Земун
Тер мин: 15.0906.10.2022 .Рад но вре ме гале ри је: уто ракпетак: 1621 часо ва; субо танеде љу:17.00 21.00 часо
ва
Кон такт: Суза на Перо вић: 063 351 027, suza na.pero vic @vi a log.rs Алек сан дар Перо вић, 063 272 890, alek san dar.
pero vic @vi a log.rs . Орга ни за ци ја: Удру же ње Збир ка аква ре ла и пасте ла Воји слав Перо вић
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ХРАМ СВЕ ТОГ САВЕ 
„Храм Све тог Саве завет на је све ти ња – дело целог пра во слав ног срп ског наро да, на које може мо бити поно
сни. Посве ћен је успо ме ни на Све тог Саву, првог архи е пи ско па само стал не срп ске цркве, под ви жни ка и 
про све ти те ља, народ ног учи те ља и дипло ма ту. Храм је све док живе пра во слав не духов но сти, али и цело
куп не поли тич ке и кул тур не исто ри је срп ског наро да, јер је у њему сабра но оно нај бо ље што је срп ски дух 
ство рио током свог живо та на немир ним про сто ри ма Бал ка на. Ко уме да про чи та зна ке и сим бо ле угра ђе не 
у Завет ни храм, може да сагле да срп ско посто ја ње у исто риј ским окви ри ма, али и у ван вре мен ским димен
зи ја ма. Њего ва спе ци фич на архи тек ту ра угле да се на нај ре пре зен та тив ни је обра сце срп ског сред њо ве ков ног 
гра ди тељ ства, а живо пис у тех ни ци моза и ка, дело Руске ака де ми је умет но сти, једин ствен је у све ту. Исто ри
ја изград ње Хра ма пра ти бур ну исто ри ју два де се тог века: Храм живи, стра да, али и вас кр са ва и раз ви ја се 
зајед но са сво јим наро дом. Нарав но, то је првен стве но место моли тве, место где се при но си Бес крв на Жртва 
Тела и Крви Хри сто ве, а тиме он пре ва зи ла зи гра ни це наци о нал ног и поста је све пра во слав на све ти ња, живо 
оби та ли ште Живо га Бога.“  Упра ва Хра ма Све тог Саве
О Хра му Све тог Саве  на сај ту https://hram sve tog sa ve.rs/ Исто ри јат Хра ма, Исто ри јат цркве, Архи тек ту ра  
Хра ма, Град ња Хра ма, Хро но ло ги ја, Ауто ри, про јек тан ти, вође ње про јек та, Храм у про сто ру и бро је ви ма . 
Фото гра фи је – „Газпром Нефт“.
Оби ла сци са води чем  током мани фе ста ци је „Дани европ ске башти не“ орга ни зу ју се у сарад њи Упра ве Хра
ма Све тог Саве, Тури стич ке орга ни за ци је Бео гра да, град ске општи не Вра чар.

МУЗЕЈ СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦРКВЕ
Кне за Симе Мар ко ви ћа 6, Бео град

Зва нич не стра ни це: https://www.insta gram.com/muzejspc/, https://www.face bo ok.com/pages/cate gory/Muse um/
Управ ник Музе ја: Ђакон Вла ди мир Радо ва но вић
Рад но вре ме Музе ја: рад ним дани ма (поне де љакпетак) од 09.00 до 16.00 часо ва, осим вели ким цркве ним 
пра зни ци ма (црве но сло во)
Кон такт за инфор ма ци је о тер ми ни ма за бес плат не посе те и наја ве посе та и струч них вође ња током мани
фе ста ци је: email:  muzejspc@gmail.com, тел:011/2638875
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фотографија Гастром Њефт



ПРО ГРА МИ ПРО МО ЦИ ЈЕ НАСЛЕ ЂА У ГРАД СКИМ ЗДА ЊИ МА,
ИСТО РИЈ СКИМ КУЋА МА И ЛЕГА ТИ МА

ДОМ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ
Трг Нико ле Паши ћа 13

На сај ту  www.par la ment.gov .rs  вир ту ел на тура оби ла ска зда ња
Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је, тра ди ци о нал но, од самог почет ка одр жа ва ња мани фе ста ци је Дани 
европ ске башти не у Бео гра ду 2002. уче ству је у про гра ми ма који про мо ви шу кул тур но и исто риј ско насле ђе 
наше земље. Као и до сада, гра ђа ни ма ће бити омо гу ћен оби ла зак зда ња Дома Народ не скуп шти не који реа
ли зу је Слу жба Народ не скуп шти не – Гру па за еду ка ци ју и пре зен та ци ју скуп штин ске башти не.

„ДОМ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ  КУЋА СВИХ ГРА ЂА НА“
обилазак са водиче  посе ти о це води Весна Дуј мо вић, исто ри чар умет но сти, Гру па за еду ка ци ју и пре зен та
ци ју башти не. Про грам оби ла ска: 
• Поче так при че кре ће од Вести би ла, ула зног пре двор ја, где се посе ти о ци упо зна ју са исто ри ја том 
самог зда ња и почет ком пар ла мен та ри зма у Срби ји, укљу чу ју ћи све скулп ту ре, пове ље и бисте. 
• Наста вак при че у Вели кој сали, где посе ти о ци има ју при ли ку да сед ну на посла нич ка места и саслу
ша ју при чу о самој про сто ри ји, исто ри ја ту и про це су доно ше ња зако на са зани мљи во сти ма из пар ла мен тар
ног живо та Југо сла ви је и Срби је. 
• У Малој сали се упо зна ју са нај зна чај ни јим ликов ним ства ра ла штвом и зани мљи во сти ма. 
• Кроз ход ни ке, посе ти о ци ма се ука зу је на витри не са про то ко лар ним покло ни ма и при ча ма о њима.
• У Библи о те ци се упо зна ју са фон дом, исто ри ја том, раз гле да њем нај ста ри јих књи га и при ча ма о Бра
ни сла ву Нуши ћу, као јед ном од нај зна чај них библи о те ка ра НС.
• У Сало ну кне за Павла упо зна ју се са исто ри ја том, умет нич ким вред но сти ма и зани мљи во сти ма из 
живо та кра ље ва и прин че ва у Кра ље ви ни Југо сла ви ји.
• Цен трал ни хол или сала за раз го во ре је послед ња ста ни ца у оби ла ску Дома НС, као субли ма ци ја 
целог зда ња, где се гра ђа ни могу и фото гра фи са ти испред места за обра ћа ње народ них посла ни ка. 
У скла ду са тре нут ном епи де ми о ло шком ситу а ци јом, реа ли зо ва ће се посе те током два викен да:
• Субо та, 24. сеп тем бар, гру па у 09.30 часо ва (нај ви ше до 40 посе ти ла ца)
• Субо та, 24. сеп тем бар, гру па у 10.30 часо ва (нај ви ше до 40 посе ти ла ца)
• Субо та, 01. окто бар, гру па у 09.30 часо ва (нај ви ше до 40 посе ти ла ца)
• Субо та, 01. окто бар,  гру па у 10.30 часо ва (нај ви ше до 40 посе ти ла ца)
Оба ве зно је при ја вљи ва ње: ТИЦ Тури стич ке орга ни за ци је Бео гра да, Кнез Миха и ло ва 56, 011/2635622, 
011/2635343, email адре са: bgin fo.kne zmi ha i lo va@ tob.rs са пода ци ма нео п ход ним за иден ти фи ка ци ју (име и 
пре зи ме, матич ни број, број лк. или број пасо ша). 
Посе ти о ци тре ба да поне су важе ћи лич ни доку мент.
Кон такт: edu ka ci ja@ par la ment.rs; Гру па за еду ка ци ју и пре зен та ци ју башти не. 
Про грам је наме њен свим ста ро сним гру па ма. Вре ме тра ја ња про гра ма – 1 сат
Оба ве зно је пошто ва ње епи де ми о ло шких мера!





ПАЛА ТА СРБИ ЈА 
Нови Бео град
обилазак са водичем

Оби ла зак зда ња Пала те Срби ја обу хва та два сег мен та. У првом делу, под вођ ством кусто са пред ста ви ће се 
збир ка умет но сти нај зна чај ни јих југо сло вен ских умет ни ка дру ге поло ви не XX века и енте ри јер цен трал ног, 
све ча ног дела Пала те Срби ја. Ства ра лач ки опус Ђор ђа Андре је ви ћа Куна ове годи не биће под ву чен њего вим 
капи тал ним делом, поно во пред ста вље ним публи ци након два де сет годи на, уље на плат ну вели ког фор ма
та „За мир, хлеб и сло бо ду – 14 децем бар“ из 1939. годи не. У дру гом делу, уко ли ко вре мен ске при ли ке буду 
дозво ља ва ле, уз вођ ство инже ње ра хор ти кул ту ре и кусто са, из Пала те ће се пре ћи у парк који је окру жу је, 
како би се испри ча ла при ча о фор ми ра њу пар ка вели чи не 22 хек та ра. 
Тер ми ни за оби ла зак Пала те Срби ја за Дане кул тур не башти не са води чем : 
• 10. окто бар у 16.00 часо ва (нај ви ше до 40 посе ти ла ца)
• 11. окто бар у 16.00 часо ва (нај ви ше до 40 посе ти ла ца)
• 12. окто бар у 16.00 часо ва (нај ви ше до 40 посе ти ла ца)
• 13. окто бар у 16.00 часо ва (нај ви ше до 40 посе ти ла ца)
Оба ве зно је при ја вљи ва ње: ТИЦ Тури стич ке орга ни за ци је Бео гра да, Кнез Миха и ло ва 56, 011/2635622, 
011/2635343, email адре са: bgin fo.kne zmi ha i lo va@ tob.rs са пода ци ма нео п ход ним за иден ти фи ка ци ју (име и 
пре зи ме, за гра ђа не РС број лк. или број пасо ша). Посе ти о ци тре ба да поне су важе ћи лич ни доку мент. Кон
такт: san dra.vesic @uz zpro.gov.rs, Гру па за зашти ту, очу ва ње и пре зен та ци ју кул тур них доба ра 
Оба ве зно је пошто ва ње епи де ми о ло шких мера! 

*ПАРК ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА
Током мани фе ста ци је 2021.годи не обе ле же но је 60 годи на од одр жа ва ња прве кон фе рен ци је ПОКРЕ ТА 
НЕСВР СТА НИХ у Бео гра ду . Као и прет ход них годи на, у Удру же њу тури стич ких води ча Срби је могу се 
доби ти инфор ма ци је о могућ но сти ма  струч ног вође ња кроз Парк при ја тељ ства током мани фе ста ци је „Дани 
европ ске башти не“ годи не. 
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ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС – КРА ЉЕВ СКИ И БЕЛИ ДВОР
ОБИ ЛА ЗАК КРА ЉЕВ СКОГ И БЕЛОГ ДВО РА КАО И ЦРКВЕ СВ.АНДРЕ ЈА ПРВО ЗВА НОГ
Буле вар Кне за Алек сан дра Кара ђор ђе ви ћа 96

Оби ла зак са води чем. 
Посе ти о ци су оба ве зни да поне су са собом важе ћи лич ни доку мент!
Оку пља ње при ја вље них посе ти ла ца испред капи је Двор ског ком плек са.
Тер ми ни за оби ла зак:
4. окто бра у два тер ми на: гру пе у 10.00 часо ва и 13.00 часо ва. 
Мак си ма лан број посе ти ла ца је 30 по гру пи.
Оба ве зна је прет ход на при ја ва заин те ре со ва них посе ти ла ца путем меј ла m.mar cic @dvor.rs  или на кон
такт теле фон 011/3064014. 

НАРОДНA БАН КА СРБИ ЈЕ 
Краља Петра бр. 12

Цен тар за посе ти о це Народ не бан ке Срби је затво рен је за јав ност због пан де ми је иза зва не виру сом Ковид 
19. С тим у вези Народ на бан ка Срби је и ове годи не неће бити отво ре на за посе ти о це током мани фе ста ци
је Дани европ ске башти не на тра ди ци о на лан начин, већ ће јав ност моћи да погле да видео садр жа је, који ће 
бити поста вље ни на wеб стра ни ци   www.cen tar za pose ti o ce.nbs.rs.
Посе ти о ци ће путем лин ка www.cen tar za po se ti o ce.nbs .rs, на сај ту Народ не бан ке Срби је, моћи да погле да ју 
видео пре зен та ци ју депли ја на, који пра ти изло жбу „Срп ски новац од XIII до XXI века”.
У освр ту на пери од Дана башти не у Бео гра ду 20022022, Народ на бан ка Срби је има тра ди ци ју отва ра ња 
вра та за посе ти о це од почет ка одр жа ва ња мани фе ста ци је у Бео гра ду, орга ни зо ва ња про гра ма у изло жбе ном 
про сто ру Цен тра за посе ти о це,  оби ла ску зда ња, изло жби у новој згра ди у Нема њи ној ули ци и др. Изло жбе
ни про стор у зда њу Народ не бан ке Срби је у Кра ља Петра 12, пру жа могућ ност упо зна ва ња са исто ри ја том 
нов ца и самог зда ња, допри но сом Ђор ђа Вај фер та, фил мо ви ма о Ков ни ци  нов ца, пери о ду хипе рин фла ци је, 
начи ну изра де кова ни ца, за интер ак тив ни про грам за посе ти о це, могућ ност да нау че како пре по зна ти фал
си фи ка те и на кра ју посе те да доби ју нов ча ни цу са сво јим ликом



ЗДА ЊЕ  БЕО ГРАД СКЕ ЗАДРУ ГЕ
Седи шта ком па ни је „Bel gra de Water front“

Згра да нека да шње Бео град ске задру ге у Кара ђор ђе вој ули ци сво јом поја вом пле ни ла је од првог дана. Сагра
ђе на је 1907. годи не, а њени идеј ни твор ци били су архи тек те Андра Сте ва но вић и Нико ла Несто ро вић, који 
су ово мону мен тал но дело и анто ло гиј ски при мер модер не срп ске архи тек ту ре про јек то ва ли под ути ском 
вели ке Пари ске изло жбе 1900. годи не. 
Изград њу је финан си рао вели ки заду жби нар Лука Ћело вић Тре би њац, који је већ тада знао да ће Сава ма ла 
поста ти нај а трак тив ни ја град ска лока ци ја. У изград њи су се кори сти ли арми ра ни бетон и вештач ки камен 
на фаса ди, а еле мен ти сеце си је су кра си ли енте ри јер згра де. Уга о но зда ње са три кри ла стил ски при па да 
баро ку и Арт Ноу ве ау и пред ста вља бисер срп ске архи тек ту ре.
Током дуге исто ри је, згра да је била седи ште раз ли чи тих инсти ту ци ја – од „Бео град ске задру ге за међу соб но 
пома га ње и штед њу”, пре ко “Гео за во да”, па до дана шњег седи шта ком па ни је Bel gra de Water front.
Прво бит на лепо та згра ди је вра ће на 2015. годи не, после темељ не рекон струк ци је. Данас ово зда ње дожи
вља ва рене сан су, поста ју ћи сим бол раз во ја и место где се сре ћу слав на про шлост и будућ ност пре сто ни це.
Посе ти о ци ће током оби ла ска моћи да чују инфор ма ци је о исто ри ји јед не од нај леп ших згра да у Бео гра ду, 
али и о узбу дљи вом раз во ју Сава ма ле. Број посе ти ла ца је огра ни чен.
Оби ла зак са води чем: 20. и 27. сеп тем бар у 13.00 часо ва и 04. и 11. окто бар у 13.00 часо ва
Оку пља ње испред зда ња, Кара ђор ђе ва 48. 
Инфор ма ци је и при ја ве на мејл: medi a @bel gra de wa ter front.com. 



ДОМ ВОЈ СКЕ СРБИ ЈЕ
Бра ће Југо ви ћа 19, Меди ја цен тар „Одбра на“ 
„КРОЗ ПРО СТОР И ВРЕ МЕ РАТ НИЧ КОГ ДОМА ” 

Оби ла зак зда ња са води чем и упо зна ва ње са исто ри јом архи тек ту ре пала те Рат нич ког дома. Згра да Дома 
Вој ске Срби је, нека да шња пала та Рат нич ког дома, пред ста вља сво је вр сни спо ме ник кул ту ре изгра ђен у пери
о ду од 1929. до 1932. годи не, пре ма про јек ту архи те ка та Јова на Јова но ви ћа и Жив ка Пипер ског.  Доград њом 
из 1939. годи не, задр жа на је иден тич на стил ска фор му ла ци ја прво бит ног објек та. Рађе на у модер ни стич ком 
духу међу рат них зда ња са истак ну том уга о ном кулом и аркад ним низом са масив ним сту бо ви ма и широ ким 
сте пе ни штем, пала та сво јом визу ром потвр ђу је вој ну функ ци ју објек та. Током оби ла ска згра де, посе ти о ци 
ће бити у при ли ци да посе те веле леп ну тера су нека да шњи сим бол Бео гра да, од ове годи не у функ ци ји био
ско па на отво ре ном, као и све ча не сало не у који ма се чува ју нај ре пре зен та тив ни ја дела из Умет нич ке збир ке 
Гале ри је Дома Вој ске Срби је.
Тер ми ни за оби ла зак: 29. сеп тем бар у 13.00 часо ва и 14.окто бар у 13.00 часо ва
Оба ве зна при ја ва посе ти ла ца на : 011/ 3234 – 712 од 07.30 до 15.30 часо ва 

КАПЕ ТАН МИШИ НО ЗДА ЊЕ  БЕО ГРАД СКИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ
ОБИ ЛА ЗАК СА ВОДИ ЧЕМ  оби ла зак дела Капе тан Миши ног зда ња, одно сно Рек то ра та Уни вер зи те та са 
води чем. Посе ти о це води: Вања Раду ло вић.
Посе ти о ци ће има ти при ли ке да виде Аулу, уну тра шње дво ри ште, Све ча ну салу и још две мање сале, као и 
каби не те рек то ра и про рек то ра. Посе ти о ци су оба ве зни да носе маске! 
Тер ми ни за оби ла зак:
У неде љу 25. сеп тем бра у  12.00 , 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00 часо ва
У неде љу 09. окто бра у 12.00 , 13.00, 14.00, 15.00  и 16 часо ва
Оба ве зна при ја ва посе ти ла ца  на email адре су:  vanja.radu lo vic @rect.bg.ac.rs
Оку пља ње посе ти ла ца у аули  (глав ном холу).



АМБА СА ДА РЕПУ БЛИ КЕ ФРАН ЦУ СКЕ У БЕО ГРА ДУ
Пари ска 11/ улаз из Гра ча нич ке ули це

Оби ла зак рези ден ци је и амба са де Репу бли ке Фран цу ске и њених врто ва са тури стич ким води чем у 
сарад њи са Секре та ри ја том за при вре ду Град ске упра ве гра да Бео гра да и Тури стич ком орга ни за ци јом 
Бео гра да.
Фран цу ска амба са да у Бео гра ду, дело фран цу ског архи тек те Роже Анри ја Екс пе ра (RogerHen ri Expert),  спа
да у ред нај ве ћих бисе ра европ ске и свет ске архи тек ту ре. Изгра ђе на је у ар деко сти лу и јед но је од нај леп
ших бео град ских зда ња. Водич ће упо зна ти посе ти о це са исто ри јом, архи тек ту ром, као и мно го број ним 
умет нич ким дели ма уну тар амба са де, али и на њеним фаса да ма. Већи на деко ра тив них пред ме та и кома ди 
наме шта ја су аутен тич ни и у амба са ди су од њеног отва ра ња сре ди ном три де се тих годи на про шлог века. 
Због сво је једин стве не лепо те и очу ва но сти, пред ста вље на је на вели ким изло жба ма посве ће ним ар декоу у 
Пари зу и Њујор ку.
Гру пе до 40 посе ти ла ца. Оби ла зак тра је од 45 до 50 мину та. Посе ти о ци тре ба да поне су важе ћи лич ни доку
мент са фото гра фи јом. Фото гра фи са ње је дозво ље но.
Тер ми ни за оби ла зак: сре да 5. окто бар у 09.00 и 11.00 часо ва 
Оба ве зно је при ја вљи ва ње: ТИЦ Тури стич ке орга ни за ци је Бео гра да, Кнез Миха и ло ва 56, 011/2635622, 
011/2635343, email адре са: bgin fo.kne zmi ha i lo va@ tob.rs са пода ци ма нео п ход ним за иден ти фи ка ци ју (име и 
пре зи ме, за гра ђа не РС број лк. или број пасо ша). Посе ти о ци тре ба да поне су важе ћи лич ни доку мент. 
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НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ У БЕО ГРА ДУ 
Фран цу ска 13, Музеј Народ ног позо ри шта, улаз из Доси те је ве бр.2, www.narod no po zo ri ste.rs
ИЗЛО ЖБА „БОЖА НА ЈОВА НО ВИЋ – сли кар кости ма“ у Музе ју Народ ног позо ри шта

Изло жба при ка зује део ра да јед не од нај зна чај ни јих срп ских ко сти мо граф ки ња, чла ни це На род ног по зо ри
шта. Изло жба ће би ти отво ре на за пу бли ку рад ним да ни ма од 11.00 до 16.00 ча со ва.

ОТВО РЕ НА ВРА ТА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА
Орга ни зо ва на посе та зда њу народ ног позо ри шта где посе ти о ци уз струч но воће ње могу виде ти и места 
недо ступ на публи ци на који ма наста је маги ја позо ри шног чина.  Моде ра тор је Дра ган Сте во вић, дирек тор 
Музе ја Народ ног позо ри шта
Тер мин: 1. окто бра у 12.00 часо ва. 
Није потреб на прет ход на при ја ва заин те ре со ва них посе ти ла ца
Оку пља ње посе ти ла ца: испред глав ног ула за у Народ но позо ри ште 

БАЈ КА У МУЗЕ ЈУ  у Музе ју Народ ног позо ри шта
Драм ски умет ник/ца чита бај ку деци (про грам за нај мла ђе)
Тер мин: 5. окто бра у 11.00 часо ва.
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НАРОД НИ МУЗЕЈ СРБИ ЈЕ 
ШЕТ ЊА „ТРИ ЗДА ЊА НАРОД НОГ МУЗЕ ЈА“

Народ ни музеј у Бео гра ду орга ни зу је шет њу наме ње ну одра сли ма која обу хва та оби ла зак и при чу о згра
да ма Музе ја Вука и Доси те ја, Гале ри је фре са ка и Народ ног музе ја. Јед на од њих је међу нај ста ри јим сачу ва
ним стам бе ним обје ка ти ма у Бео гра ду, дру га је сагра ђе на на месту нека да шње сина го ге Бет Изра ел, а тре ћа 
је међу нај леп шим пала та ма Срби је с почет ка два де се тог века. Три згра де ће пове за ти повест о нај ста ри јој 
музеј ској уста но ви у нашој земљи.
Место оку пља ња: у дво ри шту Музе ја Вука и Доси те ја, Госпо дар Јевре мо ва 21 
Вре ме: 09. окто бар у 10.00 часо ва

НАПО МЕ НА: Више инфор ма ци ја о град ским зда њи ма
БРО ШУ РА „ ГРАД СКА ЗДА ЊА, ИСТО РИЈ СКЕ КУЋЕ , ЛЕГА ТИ  тури стич ка атрак тив ност Бео гра да 
“ коју је при пре мио Секре та ри јат за при вре ду у окви ру „ДАНА ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ“  нала зи се на 
сај ту гра да Бео гра да www.beo grad.gov .rs; 
https://www.beo grad.rs/ima ges/data/9d0c465aa01b4c778e590a592020827f_6132368301.pdf

ПРEДAВAЊE “БEOГРAДСКE ПРИЧE КРOЗ ВРEМE“ –„ БЕОГРАД ИСПОД БЕОГРАДА“
ЗОРАН НИКОЛИЋ, новинар, писац и туристички водич, аутор седам књига о Београду, дoбитник 
Нaгрaдe Грaдa Бeoгрaдa „Деспот Стефан Лазаревић“ 2021. године за новинарство и др ВИДОЈЕ 
ГОЛУБОВИЋ, истраживач и аутор више књига о Београду, обележавају две деценије од првог издања 
књиге „Београд испод Београда“ овог већ сада култног дела које је доживело 19 издања и које је резултат 
њиховог вишедеценијског истраживачког рада на откривању тајни подземних простора Беогада 
(пећина, лагума и др.).
У оквиру манифестације „Дани европске баштине“ протеклих година, тајне Ташмајданских пећина, лагума и 
других подземних простора откивали су тако што су водили  бројне посетиоце у обиласке и одржали бројна 
већ  традиционална  предавања на различите теме из историје Београда.
Прeдaвaњe је нова прилика да открију тајне Београда и предоче мистерије  кроз својеврсну „шетњу“ 
подземним градским амбијентима а билo би прaћeнo нajупeчaтљивиjим фoтoгрaфиjaмa стaрoг Бeoгрaдa и 
његових тајни, кoje су дo сaдa oбjaвљивaнe у књигама ових неуморних  истрaживaча и хрoничaра нашег 
грaдa.
Место: Сала 10 у  згради Градске управе  на Тргу Николе Пашића бр.6
Термин: 27. септембар 2022. у 18.00 на Светски дан туризма
Информације: ТИЦ Туристичке организације Београда

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
„ДВОРОВИ НА ТЕРАЗИЈАМА СТАРИ И НОВИ ДВОР И
ДВОРСКА БАШТА – ПИОНИРСКИ ПАРК“

Организатор: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Тематски обилазак парка са водичем
Информације: Завод за заштиту споменика културе града Београда
ТИЦ Туристичке организације Београда

ГАЛЕ РИ ЈА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НАУ КА И УМЕТ НО СТИ,
 Кнез Миха и ло ва 35
ИЗЛО ЖБА „НИКО ЛА ДОБРО ВИЋ“  под заста ва ма модер них покре та посве ће на
јуби ле ју 125 годи на од рође ња вели ког срп ског архи тек те 

Постав ка у чијем је фоку су наша архи тек тон ска кул тур на башти на.
Ауто ри: Мар та Вуко тић Лазар и Бојан Кова че вић
Постав ку чини ори ги нал на исто риј ска гра ђа из зао став шти не Нико ле Добро ви ћа , која се чува у Музе ју нау
ке и тех ни ке и Архи ву САНУ, умет нич ке фото гра фи је ста ња њего вих изве де них обје ка та, маке те, исто риј ске 
фото гра фи је и раз глед ни це, видео мате ри ја ли о Добро ви ће вом опу су у Пра гу, Дубров ни ку и Бео гра ду, филм 
из 1964. годи не о савре ме ној архи тек ту ри Југо сла ви је из Филм ских ново сти, сли ке из Народ ног музе ја и 
Куће лега та Гале ри ја Петра Добро ви ћа и др.
Тер мин: Изло жба је доступ на посе ти о ци ма до 02.окто бра
(сајт: https://www.sanu.ac.rs/ феј сбук: Srp ska aka de mi ja nau ka i umet no sti – SANU инста грам: sanu_beo grad). 
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Рад но вре ме Изло жбе ног сало на Гале ри је САНУ је сва ког дана осим поне дељ ка, од 10.00 до 21.00 час, четврт
ком од 10.00 до 16.00 часо ва, улаз је сло бо дан, тел. 011 20 27 244.
Изло жба у Гале ри ји САНУ је доступ на нај ши рем кру гу посе ти ла ца због пот пу не при сту пач но сти изло
жбе ног про сто ра који је лоци ран у рав ни ули це и апсо лут но досту пан за све. Инфор ма ци је о пра те ћем 
про гра му изло жбе, одно сно вође њи ма кроз изло жбу – код орга ни за то ра.
Срп ска ака де ми ја нау ка и умет но сти је на сај ту и дру штве ним мре жа ма, и рани је изло жбе не про јек те учи
ни ла доступ ним публи ци у диги тал ној фор ми кроз вир ту ел не туре, видео сним ке, диги тал не ката ло ге и 
сл.– што допри но си доступ но сти насле ђа што ширем кру гу публи ке, али и и укуп не кул тур не и тури стич ке 
пону де гра да.
Кон так ти: Ката ри на Жива но вић, шеф Изло жбе ног сало на Гале ри је САНУ, kaja zi va no vic @gmail.com Жакли на 
Мар ко вић, кустос доку мен та ри ста, zakli na.mar ko vic @sa nu.ac.rs –Јеле на Межин ски Мило ва но вић, заме ник 
управ ни ка Гале ри је САНУ, моб. 066 830 8005, jele na.mezin ski@ sa nu.ac.rs . ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ: У циљу спре ча
ва ња шире ња зара зе  COVID19 потреб но је да посе ти о ци пошту ју пре по ру ке над ле жних орга на и пошту ју 
про пи са не мере.
У наја ви изло жба „ОЛГА ЈЕВРИЋ“ (192220142022)  Ком по зи ци ја и струк ту ра – од 18. окто бра до 11. 
децем бра.

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКА БИБЛИ О ТЕ КА „СВЕ ТО ЗАР МАР КО ВИЋ”
Буле вар кра ља Алек сан дра 71
www.uni lib.rs
ПОСЕ ТА СПО МЕН СОБИ ИСИ ДО РЕ СЕКУ ЛИЋ

Оби ла ском Спо мен собе посе ти о ци ће моћи да се упо зна ју са зао став шти ном и делом Иси до ре Секу лић, 
виде њену лич ну библи о те ку, наме штај и умет нич ке сли ке из њене рад не собе, као и неке од њених лич них 
пред ме та, и посред но сазна ју нешто више о живо ту и делу позна те књи жев ни це.
Лин ко ви за вир ту ел не изло жбе Уни вер зи тет ске библи о те ке су:
www.uni lib.rs/sadr za ji/vir tu el neizlo zbe,   http://pre tra zi ve i zlo zbe.uni lib.rs/,   https://пре тра жи вач.срб /
Згрaдa Унивeрзитeт скe библиoтeкe дoступнa је зa oсoбe сa инвaлидитeтoм нa нивoу сутeрeнa, штo 
oмoгућaвa прeдстaвљaњe Спoмeн сoбе  (улaз je сa пaркингa иза згра де).
Тер ми ни за посе ту Спо мен соби: у неде љи од 26. сеп тем бра до 30. сеп тем бра, oд 14.00 до 15.00 часо ва. 
Кон такт за наја ву посе те Спо мен соби: Зоран Бајин; 011/3370 212, zoran.bajin @u ni lib.bg.ac.rs
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КУЋА ЛЕГА ТА  ЛЕГАТ ПЕТРА ЛУБАР ДЕ
26. сеп тем бар – 3. окто бар 2022.
„КОРЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈЕ: ЦРТЕ ЖИ ИЛИ ЈЕ ШОБА ЈИ ЋА“

Аутор изло жбе: Лука Ђука но вић, исто ри чар умет но стикустос
Легат Петра Лубар де, Или чи ће ва 1, www.kuca le ga ta.org 
Петар Луба ра да је од 1959. годи не, зајед но са супру гом Вером, живео и ства рао у вили у Или чи ће вој ули ци 
број 1, у елит ној бео град ској четвр ти Деди ње. По сли ка ре вој жељи а након њего ве смр ти,  Вера Лубар да је 
1974.годи не покло ни ла гра ду Бео гра ду Лубар ди не сли ке, црте же, наме штај и сли кар ски при бор из њего вог 
ате љеа у Или ће вој ули ци.Легат Петра Лубар де је након пот пу не  рекон струк ци је и сана ци је отво рен за јав
ност од децем бра 2014. годи не и као такав пред ста вља  један од нај леп ших и нај са вре ме ни јих изло жбе них 
про сто ра на тери то ри ји гра да Бео гра да који чува сећа ње на јед ног од нај ве ћих срп ских умет ни ка XX века. 
Кућа лега та се при дру жу је мани фе ста ци ји „Дани европ ске башти не“ изло жбом  „Коре спон ден ци је: црте жи 
Или је Шоба ји ћа“. Ова изло жба пред ста вља сарад њу две уста но ве Куће кле га та и ЈУ Музе ји и гале ри је  Ник
шић. На изло жби  ће бити пред ста вље но 20 црте жа мањег и сред њег фор ма та из раз ли чи тих фаза ства ра ла
штва Или је Шоба ји ћа  од ака дем ских сту ди ја до позних радо ва. Иде ја пове зи ва ња Петра Лубар де и Или је 
Шоба ји ћа лежи у чиње ни ци  да је Петар Лубар да за вре ме свог борав ка на бео град ској Умет нич кој шко ли, 
био уче ник Или је Шоба ји ћа на пред ме ту вечер њи акт.  Међу тим рела ци ја се не огле да само у тој рав ни про
фе соруче ник. Иако је гене ра циј ски јаз изме ђу ова два ства ра о ца усло вио непре мо сти ве раз ли ке у при сту пу, 
дожи вља ју и интер пре та ци ји умет но сти, посто је одре ђе не ком по нен те које спа ја ју ова два мон та ња ра. Иако 
дија ме трал но супрот них про по зи ци ја, јед на ко су били непо ко ле бљи ви и без ком про ми сни. Шоба јић, цртач 
веште и мир не руке, ака дем скокла си чар ске про ве ни јен ци је, и Лубар да екс пре си о нист дубо ке сли кар ске 
про ми шље но сти, вео ма бога те пое ти ке, идеј нотемат ски су бли жи неко што се то да наслу ти ти.
Духов на под ло га оба ства ра о ца про же та је Црном Гором, пре ци зни је њеном гео гра фи јом, исто ри јом, леген
дом и пое зи јом. Шоба јић нам упот пу њу је сли ку о Лубар ди, о поре клу њего ве пое тич но сти тј. њего ве миса о
не ори јен ти са но сти. (из тек ста ауто ра)
Отва ра ње изло жбе: 28.09.2022. годи не у 18.00 часо ва
Место: Легат Петра Лубар де, Или чи ће ва 1, Бео град
Рад но вре ме: сва ко га дана (осим поне дељ ком) 10.0017.00 часо ва

Током прет ход них годи на у окви ру „Дана европ ске башти не“ , у скла ду са могућ но сти ма, вра та за посе ти о це 
отва ра ли су и при пре ма ли посеб не про гра ме и:
ЛЕГАТ МИЛО РА ДА ПАВИ ЋА, посве ћен живо ту и делу књи жев ни ка, ака де ми ка Мило ра да Пави ћа, Ул. Бра
ће барух 2 . који је заве штао гра ду Бео гра ду, а који је пове рен на ста ра ње 2021. годи не Библи о те ци гра да 
Бео гра да. Инфор ма ци је: www.kha zars.com  , Инфор ма ци је о Лега ту: Библи о те ка гра да Бео гра да; 
ЛЕГАТ ЈОСИ ПА СЛА ВЕН СКОГ, Трг Нико ле Паши ћа 1, V спрат, Више о Лега ту на https://www.sokoj.rs/legat
sla ven ski/
Легат је у рекон струк ци ји и сада није у могућ но сти да при ми посе ти о це. Нај ве ћи део зао став шти не овог 
југо сло вен ског ком по зи то ра  зва нич но је  пове рен на бри гу и чува ње Сокоју. Захва љу ју ћи зала га њу поро ди
це ком по зи то ра, сачу ва на је њего ва рад на соба и пре се ље на из Све то сав ске ули це број 33 где је ком по зи тор 
живео и радио до сво је смр ти 1955. годи не. У овом про сто ру, као стал на постав ка, чува се њего ва библи о
те ка, ното те ка, кла вир, лич ни пред ме ти, писма, успо ме не. Мемо ри јал на музич ка соба, Легат Јоси па Сла вен
ског све ча но је отво ре на 8. децем бра 1983. годи не на тада шњем тргу Марк са и Енгел са а дана шњем Нико ле 
Паши ћа  на петом спра ту згра де број 1. Више инфор ма ци ја о Лега ту на сај ту и кон так том на мејл pr@ so koj.rs

Легат Петра Лубарде



ДОМ ЈЕВРЕ МА ГРУ ЈИ ЋА
Спо ме ник кул ту ре од вели ког зна ча ја, Све то гор ска бр.17
Дом Јевре ма Гру ји ћа је први пут отво рен 2005. за јав ност у окви ру мани фе ста ци је „Дани европ ске башти не“ 
у Бео гра ду. Уз финан сиј ску подр шку гра да Бео гра да 2015. годи не поста је први при ват ни музеј – Музеј исто
ри је, кул ту ре, дипло ма ти је и аван гар де и акти ван кул тур ни цен тар у коме се одр жа ва ју изло жбе, чајан ке, 
салон ске позо ри шне пред ста ве и дру ги про гра ми.
Инфор ма ци је о посе та ма које се наја вљу ју уна пред на мејл: domje vre ma gru ji ca@g mail.com. 
Кон такт: +381 11 407 3612
1. октобар од 11.00 до 17.00 часова  термин за бесплатне посете

„СКРИ ВЕ НО БЛА ГО ДОМА ЈЕВРЕ МА ГРУ ЈИ ЋА“
 „Ула ском у Дом Јевре ма Гру ји ћа, једин стве ну град ску вилу подиг ну ту кра јем 19. века, зако ра чи ће те у про
шлост, срп ску тра ди ци ју и аван гар ду. Посе ти о ци могу да ужи ва ју у умет нич кој колек ци ји бри жљи во чува ној 
пре ко два ипо века, у којој се нала зе дела нај ве ћих срп ских сли ка ра, ста ро и рет ко оруж је, ори ги на лан наме
штај из 18. и 19. века, кра љев ски даро ви, дипло мат ска пре пи ска и умет нич ки пред ме ти од сре бра, пор це ла
на, фајан са.
У дому где су одр жа ва ни први град ски бало ви, упо зна ће те се са пор тре том вели ког Доси те ја Обра до ви
ћа, срп ском Мона Лизом – ремек делом Сте ве Тодо ро ви ћа, нај ста ри јом сачу ва ном вен ча ни цом у Срби ји и 
мно гим дру гим дра го це но сти ма самим чудом сачу ва ним кроз бур ну про шлост срп ског наро да. Зидо ви ове 
једин стве не куће кри ју мно ге при че и тај не које жели мо да вам откри је мо, а кроз вође ња сазна ће те о тра ди
ци ји ове  углед не дипло мат ске поро ди це, која је обли ко ва ла модер ну срп ску и европ ску исто ри ју.“



СТА РЕ КУЋЕ СРБИ ЈЕ
Бирчaнинoвa 21, Бeoгрaд, Срби ја

КУЋA ПOРOДИЦE ВEЉКOВИЋ
Спoмeник културe, Бирчaнинoвa 21, Бeoгрaд
Oглeдaлo пoлитичкoг, eкoнoмскoг и културнoг свeтa српскoг друш твa 19.века
Кућа поро ди це Вељ ко вић отва ри ла је сво ја вра та за посе ти о це од 2006.годи не. 
Поред оби ла ска куће који води госпо ђа Ката ри на Вељ ко вић , орга ни зо ва не  су изло жбе и дру ги про гра ми:
2006. годи не „Изло жба кари ка ту ра Бете Вука но вић“ у сарад њи са Народ ним музе јом.
2007. годи не „ Изло жба исто ри ја поро ди це, исто ри ја Бео гра да“ – Архив ска доку мен та у сарад њи са Архи вом 
гра да Бегра да
2008. годи не „Коцерт кла сич не музи ке„ – Јасми на Јан ко вић – кла вир
2009.годи не „ Енте ри је ри“
2010. годи не „ Изло жба  Тур ска писма 17, 18, 19 век“ 
2011. годи не „Изло жба – Тапи је и доку мен та из 19. века у Срби ји“
2012. годи на  „Изло жба – Заду жби не  „ У пољу  наро да свог“
2013. годи не „ Изло жба фото гра фи ја инду стриј ско насле ђе у Срби ји и Евро пи“
2014. годи не Коцерт „ Срп ски гла со ви“, жен ска гру па која негу је и про мо ви ше ста ро европ ско насле ђе. 
Као спе ци јал ни гост про гра ма КУД – Кра ји на и Перо ва Гора.
2015. годи не „Изло жба – Вође ње кроз про стор једин стве не колек ци је скулп ту ра
из чуве ног „Пави љо на Вељ ко вић“
др Воје Вељ ко ви ћа уз изла га ње фото гра фи ја колек ци је и јед не од скулп ту ра Дија не у лову у сарад њи са Скуп
шти ном гра да Бео гра да и Факул те том ликов них умет но сти у Бео гра ду, уз кон церт Ради о ни це Бистрик Биље 
Крстић
2016. годи не  Про мо ци ја књи ге Радо ми ра Попо ви ћа „Аврам Петро ни је вић“
2017. годи не   Изло жба „Башта као огле да ло исто ри је и кул ту ре“
2018. годи на  Ради о ни ца и изло жба црте жа уче ни ка ОШ „Риб ни кар“ „Његош „ 
и „10 Окто бар“ са темом – „Наша кућа – Ваше насле ђе“
2019. годи не  „ Изло жба кари ка ту ра Бете Вука но вић и кон церт Душе Јова но вић – Ћело“
2021. годи не  „ АРТ ЛИНК Фести вал“ кон церт мла ди тален ти  Лара Зор јан  вио ли на, Душа Јова но вић – чело
Ката ри на Вељ ко вић 2012. годи не осни ва удру же ње  "Ста ре куће Срби је". Исте годи не удру же ње поста је 
редов ни члан  удру же ња  "Euro pean histo ric hou ses" (Европ ске исто риј ске куће) у Бри се лу. Као пред сед
ни ца  удру же ња  "Ста ре куће Срби је"  Ката ри на Вељ ко вић пре ста вља Срби ју на редов ним годи шњим 
скуп шти на ма у Бри се лу, што је вео ма зна чај но за пре зен та ци ју башти не дру гим европ ским наро ди ма.
Пово дом обе ле жа ва ња 2018. годи не као годи не "Европ ске башти не" осам кућа, спо ме ни ка кул ту ре у поро
дич ном вла сни штву и чла но ва удру же ња  "Ста ре куће Срби је " Euro pean histo ric hou ses  " посве ти ли су  чети
ри дана школ ској деци са темом "Наша кућа ваше насле ђе"  од 21. до 27. маја.  У овом про гра му је уче ство ва ло 
16 шко ла, 18 раз ре да и 560  уче ни ка из Бео гра да и дру гих гра до ва Срби је. У сеп тем бру  исте годи не у кући 
поро ди це Вељ ко вић били су изло же ни дечи ји црте жи који су пра вље ни на ради о ни ци у мају.
Удру же ње "Ста ре куће Срби је" редов но орга ни зу је исто риј ско кул тур не оби ла ске широм Срби је. Удру же ње 
тако ђе при ма посе те мно гих удру же ња као што су:  "Bel gra de accu eil", чла но ви међу на род ног клу ба жена  и 
дру ги.

Мојсије из Павиљона Вељковић  ФЛУ



ОБИ ЛА ЗАК КУЋЕ ПОРО ДИ ЦЕ ВЕЉ КО ВИЋ
Кућа поро ди це Вељ ко вић, као и сва ке годи не, биће отво ре на за посе ти о це за мани фе ста ци ју „Дани Европ ске 
башти не“, ове годи не  са темом:  „ Лико ви гра ђан ске Срби је у 19 веку“  
Тер ми ни за оби ла зак: сва ко днев ни оби ла зак са води чем од 30. сеп тем бра до 2.окто бра 2022.годи не 
 од 17.0018.00 и од 18.0019.00 часо ва. Мак си ма лан број посе ти ла ца : 20
Оба ве зна наја ва на број теле фо на 011 2683507 од 9.00 12.00 часо ва.
Приjaвe зa пoсeтe: kata ri na.beig be der @o ran ge.fr . Кон такт: 011/2683507
Maксимaлaн брoj пoсeтилaцa: 20 . Оба ве зно је да посе ти о ци носе маске!
Посе та Кући Вељ ко ви ћа уче ни ка ОШ „20. окто бар“ са учи те љи цом
25.сеп тем бар у 11.00 часо ва
Вишe инфoрмaциja о Кући Вељ ко ви ћа:
Eмисиja „Убeри дaн“ – Кaтaринa Вeљкoвић, Стaрe кућe Србиje
https://www.youtu be.com/; Eмисиja „Бeoгрaд зa пoчeтникe“ – Смиљaна  Пoпoв,
OТКУД MИКEЛAНЂEЛO У БEOГРAДУ? https://www.youtu be.com/ 
Eмисиja „Дa сaм ja нeкo“ – Рaдa Ђурић, https://www.youtu be.com/ 

ДОМ ПОРО ДИ ЦЕ ПАВЛО ВИЋ
ПРО ГРАМ ПОСВЕ ЋЕН  140 ГОДИ ШЊИ ЦИ ДОМА ПОРО ДИ ЦЕ ПАВЛО ВИЋ

Од 2003.годи не у кући живе потом ци а спо ме нич ка цели на је отво ре на за јав ност.
Пра у нук Косте Павло ви ћа, Ђор ђе Павло вић је осно вао Кул тур ни цен тарДом  поро ди це Павло вић
www.dom po ro di ce pa vlo vic.org .rs
Тер мин: четвр так 06. окто бра у 18.00 часо ва 
Више инфор ма ци ја о кући: РТС доку мен тар ни про грам, Поро дич не оазе гра ђан ске Срби је, Поро ди ца 
Павло вић: https://www.youtu be.com/; Сту дио Б, Чуд но ва та суд би на јед не куће – Сага о Павло ви ћи ма:https://
www.youtu be.com/ Сту дио Б, Сми ља на Попов, Бео град за почет ни ке, Како је јед на кућа осло бо ђе на 60 годи на 
после осло бо ђе ња Бео гра да https://www.youtu be.com/ 

ПЕДА ГО ШКИ МУЗЕЈ
Узун Мир ко ва 14
ИЗЛО ЖБА ПЕДА ГО ШКИ МУЗЕЈ И 1300 КАПЛА РА
„ДАНИ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ – ОДР ЖИ ВА БАШТИ НА“

Изло жбом под нази вом „1300 капла ра – рат ни ци ђаци“ Педа го шки музеј у скло пу мани фе ста ци је „Дани 
европ ске башти не – Одр жи во насле ђе“ сво јој публи ци, а пре све га уче ни ци ма основ них и сред њих шко ла 
жели да при бли жи овај део слав не срп ске исто ри је у коме су, у јеку Вели ког рата, на бра ник отаџ би не ста ли 
чак и деца – ђаци. Изло жба пра ти њихов рат ни пут кроз општу сли ку Првог свет ског рата и 1300 капла ра као 
посеб не вој не једи ни це у њему, али и кроз лич не суд би не тро ји це мла дих капла ра, ђака Мом чи ла Гаври ћа 
и Дра го љу ба Јели чи ћа и сту ден та Нико ле Дими три је ви ћа. Посеб на веза Педа го шког музе ја са 1300 капла ра 
је упра во Нико ла Дими три је вић који је у рат оти шао као ђак бео град ске Реал ке, а која се нека да нала зи ла у 
згра ди у којој је сад сме штен Педа го шки музеј.
Овом изло жбом, ауто ра Фили па Трај ко ви ћа, вишег кусто са, Педа го шки музеј, на скром ни начин даје свој 
допри нос под се ћа њу на те слав не дане када су деца била не само ђаци, већ и пра ви рат ни ци. Већи на их се, 
нажа лост, из Вели и ког рата није вра ти ла, а међу они ма који јесу, поја ви ло се мно штво вели ка на који су 
касни јим сво јим живо том и радом заду жи ли срп ски народ. Један део изло жбе посве ћен је и њима.
Изло жба „1300 капла ра – рат ни ци ђаци“ при ча јед ну тужну, али нада све пле ме ни тун при чу о јуна штву у јед
ном вре ме ну када се отаџ би на воле ла изнад све га. 
Изло жба је доступ на публи ци од 10.00 до 18.00 часо ва.
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ГРАД СКА ОПШТИ НА ГРОЦ КА
ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ ГРОЦ КА 

РАН ЧИ ЋЕ ВА КУЋА У ГРОЦ КОЈ
Маје вич ка 9, кул тур но добро од вели ког зна ча ја

Цен тар за кул ту ру Гроц ка, у Ран чи ће вој кући се у ово го ди шњу кул тур нотури стич ку мани фе ста ци ју „Дани 
европ ске башти не”  укључујe разно вр сним  про гра мом у сарад њи са уста но ва ма кул ту ре, орга ни за ци ја ма и 
струч ним тимо ви ма, и посеб но са Цен тром за урба ни раз вој и Сми ља ном Попов, нови нар ком и аутор ком 
сери ја ла „Бео град за почет ни ке“.

САМО СТАЛ НА ИЗЛО ЖБА „ПУТУ ЈУ ЋЕ ШАРЕ СРБИ ЈЕ“
Сти ли зо ва не шаре са чуве них пирот ских ћили ма, тран спо но ва не су у аутен тич не сли ке у акри ли ку и уљу на 
плат ну. Постав ка пред ста вља нео би чан спој тра ди ци о нал ног и модер ног и обје ди њу је еклек ти чан при ступ 
етно ло ги ји, који аутор ка кон ти ну и ра но негу је и по којем је пре по зна тљи ва. Ова визу ел на умет ни ца на изло
жби ће пре зен то ва ти свој богат умет нич ки опус пре пун сна жне сим бо ли ке, на начин досту пан оку и раз у
ме ва њу посма тра ча из свих кра је ва све та. Мили ца Жива ди но вић рође на је у Бео гра ду, међу тим, њено фран
цу ско поре кло одве ло ју је у Париз где је про ве ла две деце ни је. Спе ци фич на меша ви на аутор ки ног поре кла 
и борав ка на раз ли чи тим мери ди ја ни ма, ути ца ла је вели ким делом на њен умет нич ки израз. Пирот ске шаре 
пре пу не чуде сних боја, орна мен ти ке и интим них при ча, путу ју помо ћу једин стве них умет нич ких дела све до 
Ран чи ће ве куће, ста рог варо шког дома Срби је.
Аутор ка: др Мили ца Жива ди но вић . Место одр жа ва ња: гале ри ја Ран чи ће ве куће
Тер мин: отва ра ње 16.сеп тем бар у 19.00 часо ва (тра ја ње 1630.сеп тем бар)

45 ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БЕОГРАДУ



ТЕМАТ СКА ИЗЛО ЖБА „ТАЈ НЕ ИЗ ЗАБО РА ВЉЕ НЕ АРХИ ВЕ 
Забо ра вље на архи ва Инсти ту та за хисто ло ги ју и ембри о ло ги ју „Проф. др Алек сан дар Ђ. Костић”, у сарад њи 
са Инсти ту том за хисто ло ги ју и ембри о ло ги ју Меди цин ског факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду.
Изло жба је пра ће на додат ним аудиовизу ел ним одно сно мул ти ме ди јал ним и еду ка тив ним садр жа ји ма и 
про гра ми ма, као и струч ним вође њи ма. Изло жба је посве ће на осни ва чу Инсти ту та за хисто ло ги ју и ембри
о ло ги ју „Проф. др Алек сан дар Ђ. Костић” по коме уста но ва носи назив, а која ове 2022. годи не годи не обе
ле жа ва век посто ја ња. Про је кат је усме рен на ком плек сно изло жбе но пред ста вља ње екс по на та из дра го це не, 
недав но откри ве не зао став шти не проф. Алек сан дра Кости ћа, осни ва ча и првог про фе со ра хисто ло ги је на 
Меди цин ском факул те ту у Бео гра ду, поди за ње све сти о кул ту ри сећа ња, упо зна ва ње са кул тур ним и науч
ним раз вит ком Срби је, као и немер љи вим допри но сом цење ног науч ни ка. Зао став шти на је 2021. годи не 
про на ђе на на Инсти ту ту за хисто ло ги ју и ембри о ло ги ју, за коју се деце ни ја ма мисли ло да је уни ште на за 
вре ме Дру гог свет ског рата, одно сно да је неста ла након њего вог уда ља ва ња са Меди цин ског факул те та из 
поли тич ких раз ло га 1952. годи не. Пред ме ти из про на ђе не зао став шти не су у про це су струч нонауч не обра
де, инвен та ри са ња, диги та ли за ци је и утвр ђи ва ња за кул тур но добро. Цела збир ка пред ста вља важно све
до чан ство Кости ће вог про фе си о нал ног, али и јав ног дру штве ног анга жо ва ња и широ ких инте ре со ва ња, а 
тако ђе је и важан извор за упо зна ва ње исто риј ског, кул тур ног, науч ног и тех нич ког раз вит ка у Срби ји, што 
јој даје посе бан зна чај. Кон цепт изло жбе не постав ке и пра те ћих садр жа ја изло жбе про мо ви ше забо ра вље но 
кул тур но насле ђе које све до чи о живо ту и раду проф. Кости ћа, као и о првим деце ни ја ма рада нај ста ри јег 
Меди цин ског факул те та у Срби ји, реа ли зу ју Инсти тут за хисто ло ги ју и ембри о ло ги ју „Проф. др Алек сан дар 
Ђ. Костић”, који ове годи не обе ле жа ва век посто ја ња, у сарад њи са Цен тром за кул ту ру Гроц ка, уста но вом 
кул ту ре која се испред свог Осни ва ча ГО Гроц ка ста ра о Лега ту др Алек сан дра Кости ћа у Гроц кој, и пре да но 
ради на про мо ци ји и пред ста вља њу рада о вог истак ну тог науч ни ка.
Аутор ка: проф. др Неле Пушкаш
Место одр жа ва ња:  Ран чи ће ва кућа
Вре ме одр жа ва ња: 7.окто бар у 18.00 часо ва

КОН ЦЕРТ „ЖИВА БАШТИ НА“ТРИО СВЕ ТЛА НА СПА ЈИЋ, МИЛОШ НИКО ЛИЋ
И БОШКО ВУЈА ЧИЋ, У ПРО ГРА МУ „МУЗИЧ КА БАШТА“ РАН ЧИ ЋЕ ВЕ КУЋЕ 

Наступ је посве ћен кул тур ној башти ни и него ва њу и очу ва њу срп ске тра ди ци о нал не кул ту ре.
У амби јен ту баште Ран чи ће ве куће, зашти ће ног кул тур ног добра гро чан ске варо ши, лет њи музич ки и 
фести вал ски про грам „Музич ка башта“ Цен тра за кул ту ру Гроц ка током 2022. годи не пред ста вља госту ју ће 
саста ве из земље и реги о на. Про грам обу хва та мул ти кул ту рал ни при ступ и музи ку раз ли чи тих жан ро ва, 
са акцен том на аутен тич ном и аутор ском изра зу који је нај ма ње засту пљен у јав ном и медиј ском про сто ру.
Место одр жа ва ња: Ран чи ће ва кућа Тер мин: 16.сеп тем бар у 20.00 часо ва

ОНЛАЈН+ПИК НИК ТРИ БИ НА „ШАРЕ СРБИ ЈЕ“ 
У САРАД ЊИ СА СМИ ЉА НОМ ПОПОВ И „БЕО ГРА ДОМ ЗА ПОЧЕТ НИ КЕ“
у башти Ран чи ће ве куће, тех нич ка плат фор ма „OCO LO“ digi tal, сту дио за диги тал не тех но ло ги је

Уме сто у сту ди ју, овај ино ва тив ни коцепт диги тал них три би на одр жа ва се на ода бра ној лока ци ји, и поме ра 
гра ни це дво стру ко ужи во – „лајв“ путем диги тал не три би не, и тако ђе ужи во за публи ку при сут ну у Ран
чи ће вој кући, зашти ће ном кул тур ном добру од вели ког зна ча ја за нашу земљу, позна том по чароб но лепом 
амби јен ту.
Три би на  у фор ми  часа  за целу поро ди цу,  била би сво је вр сни пре се дан у нашој кул тур ној прак си, јер су 
публи ка  и ђаци и одра сли, одно сно деца и роди те љи, на зајед нич ком часу исто ри је умет но сти за све. Kроз 
нај па ра диг ма тич ни је епи зо де наци о нал не башти не у све тлу ширег европ ског кру га пока за ће мо коли ко је 
важно позна ва ње, уче ње и истра жи ва ње вла сти те исто ри је, умет но сти и обра зо ва ња за савре ме ног чове ка, у 
све тлу ово го ди шње теме Дана европ ске башти не –„ Одр жи во насле ђе“.
Тер мин и место:30. сеп тем бар у 18.00 часо ва, Ран чи ће ва кућа

ВИДЕ О ТЕ КА „БЕО ГРАД ЗА ПОЧЕТ НИ КЕ“ НОВИ НАР КЕ И АУТОР КЕ СМИ ЉА НЕ ПОПОВ
5 дести на ци ја које мора те посе ти ти у Гроц кој,  атрак тив на  виде о те ка сачи ње на од 5 еду ка тив них темат
ских еми си ја сери ја ла „Бео град за почет ни ке“ посве ће них кул тур ној башти ни Гроц ке; доступ на на   сај ту 
Цен тра за кул ту ру Гроц ка и дру штве ним мре жа ма, као сво је вр сни еду ка тив ни водич кроз кул тур но насле
ђе Гроц ке, са акцен том на садр жа ји ма који има ју шири, европ ски зна чај.   
Састо ји се од епре зен та ци је еми си ја сери ја ла „Бео град за почет ни ке“,  током тра ја ња мани фе ста ци је.
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СТРУЧ НА ВОЂЕ ЊА зна ме ни то сти ма и зашти ће ним кул тур ним добри ма Гроц ке, са акцен том на еко ло
шкој град њи, народ ном гра ди тељ ству и одр жи во сти (Ран чи ће ва кућа, Гро чан ска чар ши ја, Легат др Алек
сан дра Кости ћа) са спе ци јалпро гра мом и гости ма. Кустос је Зори ца Атић, исто ри чар ка умет но сти.
Време и место одржавања/поласка:  1. октобар u 12ч, Ранчићева кућа
Ран чи ће ва кућа у Гроц кој, зашти ће ни спо ме ник кул ту ре од вели ког зна ча ја, под ра зу ме ва сусрет са неи мар
ством локал ног под не бља чији је репре зен та тив ни при мер, с освр том на спе ци фи чан начин еко ло шке град
ње, тра ди ци о нал не мате ри ја ле, лепо те и вред но сти народ ног неи мар ства, као и при ме ну у дана шњем вре ме ну. 
Посе ти о ци ће се упо зна ти са варо шким начи ном живо та с почет ка 19. века и гра ди тељ ством по мери чове ка. 
Инспи ра тив на при ча обу хва та и пери од про цва та занат ства, трго ви не, вино гра дар ства и воћар ства, као и 
изград њу варо шких кућа по који ма је Гроц ка чуве на. Негу ју ћи кул ту ру сећа ња, при ча је зачи ње на и спо ми
ња њем заслу жних и зна ме ни тих Гро ча на попут Или је Гара ша ни на, Васе Чара пи ћа, др Јова на Јова но ви ћа, др 
Алек сан дра Кости ћа и дру гих, који су сво јим дело ва њем омо гу ћи ли напре дак и раз вој Гроц ке и оста ви ли 
тра га у чита вој Срби ји.
Тер мин:накнад но ће бити дефи ни сан у скла ду са вре мен ским усло ви ма
Легат др Алек сан дра Кости ћа је музе о ло шка постав ка општи не Гроц ка у намен ској гале ри ји у библи о те
ци  „Или ја Гара ша нин“ у Гроц кој, која ука зу је на вред но сти у окру же њу  и на наше зајед нич ко, европ ско 
насле ђе.  Стал на  постав ка,  уре ђе на   пре ма нај ви шим музе о ло шким стан дар ди ма,  отво ре на је  2018. годи
не. Постав ка се нала зи у зашти ће ној амби јен тал ној цели ни Гро чан ска чар ши ја – срцу ста ре варо ши крај 
Дуна ва. Бога та збир ка обу хва та бога те архе о ло шке и пале он то ло шке нала зе из Гроц ке проф. др Алек сан дра 
Ђ. Кости ћа, уз лич не пред ме те који су поклон Воји сла ва Воки ја Кости ћа, њего вог сина. Све стра на лич ност 
широ ких инте ре со ва ња, про фе сор и науч ник је 30тих годи на 20. века у Гроц кој при ли ком изград ње лет њи
ков ца открио бога то архе о ло шко нала зи ште, и сво је вред не нала зе оста вио општи ни Гроц ка „као под сти цај 
за даља истра жи ва ња“. 
Гро чан ска чар ши ја  је зашти ће на амби јен тал на цели на од вели ког зна ча ја за Срби ју, у ран гу са Косан чи
ће вим вен цом, зна чај ни ја и од чуве не бео град ске Ска дар ли је, фор ми ра на око Цари град ског дру ма. Још од 
сре ди не 16. века Гроц ка је у тур ским ката стар ским попи си ма Бео гра да и око ли не убе ле же на као варо ши ца. 
Почет ком 19. века поста је трго вач ки и кул тур ни цен тар обла сти, доби ја цари нар ни цу, али и јед ну од рет ких 
шко ла у Срби ји тог вре ме на.  Зашти ће на чар ши ја сво јом архи тек ту ром и визу ра ма и даље пру жа дожи вљај 
про ху ја лих вре ме на. Зна чај ни ји сачу ва ни објек ти су Апо сто ло ви ће ва кућа из сре ди не 18. века, Нишли ће ва 
кућа и Сави ћа меха на с почет ка 19. века. Про сто ром доми ни ра Црква Св. Тро ји це, подиг ну та 1883. годи не 
на теме љи ма ста ри јег сакрал ног објек та из 1828, изгра ђе ног уз подр шку кне за Мило ша Обре но ви ћа.
Тер ми ни: током тра ја ња мани фе ста ци је

ПРЕ МИ ЈЕР НА ПРО МО ЦИ ЈА ВИР ТУ ЕЛ НЕ 3Д ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ 
ЛЕТ ЊИ КОВ ЦА ДР АЛЕК САН ДРА КОСТИ ЋА У ГРОЦ КОЈ, 
У САРАД ЊИ СА ЦЕН ТРОМ ЗА УРБА НИ РАЗ ВОЈ

Пре ми је ра вир ту ел не шет ње Лет њи ков цем у Гроц кој чуве ног науч ни ка пред ви ђе на је за Дане европ ске 
башти не 2022. са темом „Одр жи во насле ђе“.
Про фе сор др Алек сан дар Ђ. Костић (1893–1983) био је све стра на лич ност чије је дело ва ње оста ви ло дубо ког 
тра га у обла сти меди цин ских нау ка, али и у кул ту ри XX векa. Један је од првих про фе со ра и декан (1936
1939) Меди цин ског факул те та у Бео гра ду  осни вач је Инсти ту та за хисто ло ги ју и ембри о ло ги ју, који по 
њему носи име, а потом и Вете ри нар ског факул те та (1936), као и фар ма це ут ског одсе ка Меди цин ског факул
те та (1938). На Меди цин ском факул те ту, где је три пута за редом биран за дека на, осно вао је и Тер ми но ло
шки семи нар и Фотолабо ра то ри ју. Уз богат науч ни и педа го шки рад, аутор је број них уџбе ни ка и књи га 
(„Осно ви нор мал не хисто ло ги је“, „Осно ви хисто ло шке тех ни ке”, „Меди цин ски реч ник”, „Меди цин ска енци
кло пе ди ја”, „Осно ви меди цин ске сек со ло ги је”, „Мој лекар” и др.).
Поред при род них нау ка, про фе сор Костић је имао и дру га инте ре со ва ња. Од гим на зиј ских дана се зани мао 
за књи жев ност, музи ку, фото гра фи ју... Писао је при че, инте ре со вао се и за ево лу ци ју, и уз све наве де но, 
изра дио је вели ки број науч них и доку мен тар них фото гра фи ја које су све до чан ство вре ме на. У Дубо ча ју у 
Гроц кој је при ли ком град ње куће 1932. годи не открио архе о ло шко нала зи ште, данас зашти ће ни архе о ло шки 
лока ли тет, и за наред не гене ра ци је при ку пио и сачу вао богат архе о ло шки и пале он то ло шки мате ри јал. 
Ради о ни це за нај мла ђе  темат ска ЛИКОВ НА РАДИ О НИ ЦА „Ликов но путо ва ње насле ђем“ Цен тра за 
кул ту ру Гроц ка, и темат ска ЕДУ КА ТИВ НА РАДИ О НИ ЦА „Насле ђе за децу“ у сарад њи са Заво дом за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да, наме ње не  пред школ ци ма и мали ша ни ма нижег основ но
школ ског узра ста.
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Ово го ди шње ликов не ради о ни це у окви ру мани фе ста ци је Дани европ ске башти не, посве ће не кул тур ном 
насле ђу, усме ре не су на упо зна ва ње са дра го це ном кул тур ном башти ном у окру же њу, која бро ји кул тур на 
добра од изу зет ног и вели ког зна ча ја и под сти че везе са зајед нич ким насле ђем у ансам блу европ ске и свет ске 
башти не. На заба ван начин кроз сво је вр сна так ми че ња у зна њу  уз кори шће ње ликов них и диги тал них ала
та раз ви ја се свест о кул тур ном богат ству које посе ду је мо а које је често у шко ла ма у окви ру пред ме та које 
изу ча ва ју недо вољ но засту пље но. Због вели ког инте ре со ва ња роди те ља и деце, као и локал носпе ци фич ног 
при сту па у окви ру нефор мал ног обра зо ва ња које допу њу је обра зов ни школ ски систем, ликов на и еду ка тив
на ради о ни ца допри но се оства ри ва њу зна чај ног педа го шког резул та та.
Место одр жа ва ња: Ран чи ће ва кућа . Вре ме одр жа ва ња: током сеп тем бра и окто бра
*Реа ли за ци ја навед них про гра ма је омо гу ће на подр шком Гра да Бео гра да  Секре та ри ја та за кул ту ру и 
Општи не Гроц ка.
Мапа непо крет них кул тур них доба ра општи не Гроц ка на сај ту ЗЗСКГБ: https://beo grad sko na sle dje.rs/
kul tur nadobra/grad skeopsti ne/nepo kret nakul tur nadobranateri to ri jiopsti negroc ka  
Више о Гро чан ској чар ши ји – ката лог Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да
https://beo grad sko na sle dje.rs/wpcon tent/uplo ads/2019/10/gro can skacar si ja.pdf , 



ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА СРБИ ЈЕ
Љуби на 8

www.srbi ja.tra vel
https://www.face bo ok.com/turi stic ka.orga ni za ci ja.srbi je/
https://www.insta gram.com/ser bian_tou rism_orga ni sa tion/
https://twit ter.com/

Тури стич ка орга ни за ци ја Срби је ће про мо ви са ти про грам мани фе ста ци је на про мо тив ном пул ту током тра
ја ња мани фе ста ци је и дели ти про мо мате ри јал којим се про мо ви ше кул тур но и при род но насле ђе Бео гра да 
и Срби је, као и инфор ма ци је о про гра ми ма „Дана европ ске башти не“ у Тури стич коинфор ма тив ном  цен тру 

ЈП „БЕО ГРАД СКА ТВР ЂА ВА” 
www. beo grad ska tvr dja va.co.rs
ИЗЛО ЖБА „ГЕО НА СЛЕ ЂЕ – ПРИЧE О ПРО ШЛО СТИ, КАЛЕ МЕГ ДАН СКИ РТ“

Поред тога што је Бео град ска твр ђа ва Спо ме ник кул ту ре од изу зет ног зна ча ја, од 2021. годи не гео ло шки 
про фил мио цен ских седи ме на та „Кале мег дан ски рт“,  јужно од ушћа Саве у Дунав, на тери то ри ји град
ске општи не Ста ри град, гра да Бео гра да, ста вља се под зашти ту као Спо ме ник при ро де „Кале мег дан ски 
рт“ и свр ста ва се у I кате го ри ју зашти ће ног под руч ја међу на род ног, наци о нал ног одно сно изу зет ног 
зна ча ја. Кале мег дан ски рт има и свој исто риј ски зна чај за Бео град, јер је веро ват но ова креч њач ка сте на 
заслу жна за име које носи наш глав ни град од дола ска Сло ве на на Бал кан почет ком сед мог века. У јулу ове 
годи не је поста вље на и изло жба „Гео на сле ђе – при че о про шло сти, Кале мег дан ски рт“ на пла тоу код спо ме
ни ка Побед ник, а која ће од сеп тем бра бити поста вље на на про сто ру Доњег гра да. 
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МУЗИЧ КА ШКО ЛА СТАН КО ВИЋ
Кон церт џез одсе ка тален то ва них пола зни ка музич ке шко ле Стан ко вић.
У слу ча ју лошег вре ме на, кон церт се отка зу је.
Тер мин: 08.09. са почет ком у 13.00 . Место: музич ки пави љон у пар ку Кале мег дан

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ УДРУ ЖЕ ЊА СЛЕ ПИХ И СЛА БО ВИ ДИХ „ГЛЕ ДАЈ МО СРЦЕМ“
У музич ком пави љо ну у пар ку Кале мег дан, пред ста ви ће се Удру же ње сле пих и сла бо ви дих кроз музи ку, 
песму и реци та ци је како би при бли жи ли јав но сти чиње ни цу да воде изу зет но акти ван живот, посве ћен 
изме ђу оста лог и умет нич ком ства ра ла штву, а често су неви дљи ви за зајед ни цу. У слу ча ју лошег вре ме на, 
дога ђај се отка зу је.
Тер мин: 19. сеп тем бар са почет ком у 12.00 часо ва. Место: музич ки пави љо ну у пар ку Кале мег дан

ЗАВИ РИ У СРЕД ЊИ ВЕК
Удру же ње „Кале мег дан ска бај ка“ ће при ре ди ти дру же ње  у гале ри ји кости ма, пoсeтиoцимa ћe бити пре зен
то ва на оде жда, оруж је и опре ма .
Тер мин: 21. сеп тем бар са почет ком у 12.00 часо ва
Место: У Уну тра шњој Стам бол капи ји

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ 
Књи жев ни ца Алек сан дра Михај ло вић ће Бео гра ђа ни ма пред ста ви ти сво ју књи гу „Мини ја ту ре“ у Вели ком 
барут ном мага ци ну 22. сеп тем бра у 18.00 часо ва.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ЗА ДЕЦУ 
Књи жев ни ца Алек сан дра Михај ло вић ће нај мла ђим Бео гра ђа ни ма пред ста ви ти сво ју књи гу „Софи ји не 
мудро ли је са Мар ком Кра ље ви ћем“ у Кули Небој ша  23. сеп тем бра у 12.00 часо ва.
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„СТА ЗА МА ЗМА ЈЕ ВОГ ГРА ДА“
У субо ту 24. сеп тем бра са почет ком у 11.00 часо ва Бео гра ђа ни ће ужи ва ти у шет њи Кале мег дан ском твр ђа
вом, при чи о херо ји ма зма је ви ма уз упо тре бу апли ка ци је Холо град https://play.goo gle.com /sto re/apps/deta
ils?id=com.Live Vi ew Stu dio.Holo grad&hl=sr&gl=US која ће упот пу ни ти дожи вљај ове несва ки да шње туре. У 
слу ча ју лошег вре ме на, шет ња се отка зу је.
При ја ве су оба ве зне на тел. 011 2620685 и offi ce@jpbt.rs. Шет ња почи ње од фон та не Рибар.

ЛАПИ ДА РИ ЈУМ НАРОД НОГ МУЗЕ ЈА СРБИ ЈЕ
ВЕЛИ КИ БАРУТ НИ МАГА ЦИН (БЕО ГРАД СКА ТВР ЂА ВА, ДОЊИ ГРАД)

О рим ским каме ним спо ме ни ци ма у лапи да ри ју му Народ ног музе ја Срби је
Током Дана европ ске башти не публи ка ће има ти при ли ку да у дру штву кусто са Народ ног музе ја Срби је, 
Весе лин ке Нин ко вић, музеј ског савет ни ка, откри је зани мљи ве поје ди но сти о рим ским каме ним спо ме ни ци
ма из нај ста ри је музеј ске колек ци је, који су изло же ни у лапи да ри ју му у Вели ком барут ном мага ци ну. 
Није потреб на наја ва дола ска.
Тер ми ни : 25. сеп тем бра , СТРУЧ НО ВОЂЕ ЊЕ од 11.00 до 11.45 часо ва

РАДИ О НИ ЦА ЗА ДЕЦУ
(узраст 7 до 10 годи на) од 12.00 до 14.00 часо ва
Пред ста ве живо ти ња и биља ка на рим ским каме ним спо ме ни ци ма
Раз ли чи те врсте живо ти ња (дивље, дома ће, мор ске, фан та стич не), биља ка (вино ва лоза, бршљан, ловор, 
ружа) и пло до ва (гро жђе, јабу ка, тикве) пред ста вље не на реље фи ма рим ских каме них спо ме ни ка изло же них 
у лапи да ри ју му Народ ног музе ја Срби је, не само да их укра ша ва ју, већ гово ре о живо ту и актив но сти ма ста
нов ни ка Рим ског цар ства на тлу Срби је као што су: лов, кул то ви и оби ча ји при ли ком обе ле жа ва ња пра зни ка 
и дру го. 
У окви ру ради о ни це деца ће има ти при ли ку да се упо зна ју са крат ком исто ри јом Бео гра да у рим ском пери
о ду и  врста ма каме них спо ме ни ка изло же них у лапи да ри ју му, откри ва ју ћи њихо ву наме ну у тај но ви том 
про сто ру Вели ког барут ног мага ци на. У кре а тив ном делу ради о ни це за децу је при пре мљен квиз и црта ње.
Ради о ни цу воде: Весе лин ка Нин ко вић, музеј ски савет ник и Ива на Минић, виши кустос
Број места за ради о ни цу је огра ни чен. Оба ве зно је при ја вљи ва ње на edu ka ci ja @na rod ni mu zej.rs
Тер ми ни : 25. сеп тем бра од 12.00 до 14.00 часо ва

ПРО МО ЦИ ЈА ЕДИ ЦИ ЈЕ СТРИ ПО ВА О НЕМА ЊИ ЋИ МА
Иде ја исто риј ског стри па је лак ше раз у ме ва ње пери о да вла да ви не дина сти је Нема њи ћа. Аутор Дра ган Томо
вић. Цртеж – Горан Милу ти но вић. Про грам   пре вас ход но наме ње но деци.
Тер мин : 25. сеп тем бра са почет ком у 16.00 часо ва
Место: у Кули Небој ша

ПРО МО ЦИ ЈА ИСТО РИЈ СКОГ СТРЕ ЛИ ЧАР СТВА
ЈП „Бео град ска твр ђа ва“ и Удру же ње за исто риј ско стре ли чар ство „СИА ЕР СТРЕ ЛИ ЧАР СТВО“ одр жа ће 
про мо ци ју  и упу ти ти  посе ти о це Бео град ска твр ђа ве на  у осно ве стре ли чар ства, 27.09. од 11.00 13.00 часо
ва.

СТА РЕ МАПЕ
У Стам бол капи ји, посе ти о ци могу да "отпу ту ју у сред њи век" кроз при зму ста рих мапа, ремек дела гео граф
ске исто ри је. Мапе Бео гра да, Евро пе и све та биће изло же не у фор ма ту мапа у листу, ура мље них мини ја ту
ра и вели ких осли ка них мапа у уни кат ним руч но рађе ним рамо ви ма. Том при ли ком ће бити пре зен то ва не 
вешти не руч не позла те мапа, осли ка ва ње аква ре лом… Мапе се могу погле да ти од 11.00 до 19.00 часо ва.

ПРЕД СТА ВА ЗА ДЕЦУ ПОКЛО НИ СЕ И ПОЧ НИ
позо ри штан це Глу ми о ни ца из Пан че ва ће се пред ста ви ти на лет њој сце ни иза Гале ри је При род њач ког музе ја 
01. окто бра  у 13.00 часо ва. У слу ча ју лошег вре ме на, пред ста ва се отка зу је.

КОН ЦЕРТ У ОКВИ РУ АРТ ЛИНК ФЕСТИ ВА ЛА
04. окто бра од 18.00 часо ва у Кули Небој ша насту пи ће Јован ка Више кру на Јан ко вић, кла вир и АртЛинк 

трио. На про гра му ће бити В. А. Моцарт: Кла вир ски квар тет бр. 1
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ОТВО РЕ НИ ОБЈЕК ТИ НА БЕО ГРАД СКОЈ ТВР ЂА ВИ
бес пла тан улаз 27. сеп тем бра, Свет ског дана тури зма

Пово дом Свет ског дана тури зма, у уто рак, 27. сеп тем бра 2022. годи не, улаз у 4 обје ка та на Бео град ској твр
ђа ви биће бес пла тан. Од 11.00 до 19.00 часо ва посе ти о ци ће моћи бес плат но да посе те Рим ски бунар, Кулу 
Небој ша, Вој ни бун кер, Вели ки барут ни мага цин.
Рим ски бунар изгра ђен је у пери о ду од 1717. до 1739. годи не, за вре ме барок не аустриј ске рекон струк ци је 
Бео град ске твр ђа ве. Бунар је дубок шезде сет мета ра и ско ро три и по метра широк. 
Кула Небој ша, изгра ђе на у 15. веку као одбрам бе на кула, у вре ме осман ске вла сти, поста је нај по зна ти ја там
ни ца и мрач ни сим бол Бео гра да. Од 2011. годи не пред ста вља моде ран изло жбе ни про стор у ком се, уз помоћ 
аудио визу ел них ефе ка та, посе ти о ци могу упо зна ти са делом срп ске и грч ке исто ри је. 
Вој ни бун кер на Гор њем гра ду, гра ђен је 50тих годи на 20. века, када је изгра ђе но више сто ти на топов ских, 
митра ље ских и дру гих бун ке ра. 
У Вели ком барут ном мага ци ну нала зи се постав ка рим ских каме них спо ме ни ка про на ђе них нај ве ћим делом 
у Бео гра ду и око ли ни, из пери о да од I до IV века. Спо ме ни ци су део колек ци је Народ ног музе ја у Бео гра ду. 



ОБИ ЛА ЗАК ТАШМАЈ ДАН СКЕ ПЕЋИ НЕ
Орга ни за то ри: ЈП „Бео град ска твр ђа ва“ и ауто ри књи ге „Бео град испод Бео гра да“ Зоран Нико лић и Видо је 
Голо бу о вић
Посе ти о ци ће бити у при ли ци да се упо зна ју са гео ло шком и исто риј ском вер ти ка лом Ташмај дан ске пећи не. 
Бео град ски нови нар и публи ци ста Зоран Нико лић и др Видо је Голу бо вић, ауто ри неко ли ко књи га о Бео гра
ду и коа у то ри књи ге БЕО ГРАД ИСПОД БЕО ГРА ДА, која је дожи ве ла 19 изда ња, пред ста ви ће истра жи ва ња 
и тај не под зем ног Бео гра да и про ве сти заин те ре со ва не посе ти о це кроз Ташмај дан ске пећи не. 
Тер ми ни: 24. и 25. сеп тем бра. Број тер ми на по дану: 4. Пола зак гру пе у оби ла зак у 10, 11.30, 13.00 и 14.30 
часо ва. 
Број посе ти ла ца је огра ни чен: укуп но 40 .
При ја ве су оба ве зне на тел. 011 2620685 и offi ce@jpbt.rs.

МУЗИЧ КА ШКО ЛА СТА НИ СЛАВ БИНИЧ КИ
кон церт  тален то ва них пола зни ка музич ке шко ле Ста ни слав Бинич ки. 
У слу ча ју лошег вре ме на, кон церт се отка зу је.
Тер мин: 28. сеп тем бар са почет ком у 12.00 часо ва
Место: у музич ком пави љо ну у пар ку Кале мег дан

НАСТУ ПИ БАЛЕТ СКИХ ШКО ЛА
мале бале ри не које ће се пред ста ви ти кла сич ним извед ба ма.
 У слу ча ју лошег вре ме на, кон церт се отка зу је.
Тер мин : 01. окто бар  у 12.00 часо ва
Место: на лет њој сце ни иза Гале ри је При род њач ког музе ја

ПРЕ ПО РУ КА  БЕО ГРАД СКА ТВР ЂА ВА НА ЗНА КОВ НОМ ЈЕЗИ КУ
Једин стве ни водич за раз гле да ње Бео град ске твр ђа ве досту пан је глу вим и наглу вим осо ба ма. Заин те ре со ва
ни ма су на рас по ла га њу таблет рачу на ри са једин стве ном апли ка ци јом која садр жи 22 аудиопри че пре ве де
не на срп ски зна ков ни језик (у видеофор ми), као и упут ство за кори шће ње води ча и основ не инфор ма ци је 
о про јек ту.
Табле ти су доступ ни у Стам бол капи ји на Бео град ској твр ђа ви, од 11 до 19 часо ва.
 Изнајм љи ва ње је бес плат но, уз лич ни доку мент.
Про је кат „Твр ђа ва за све” реа ли зо ва ла је Асо ци ја ци ја тума ча срп ског зна ков ног јези ка (АТСЗЈ) у парт нер
ству са Град ском орга ни за ци јом глу вих Бео гра да и у сарад њи са ЈП „Бео град ска твр ђа ва” и Истра жи вач
кораз вој ним цен тром Факул те та орга ни за ци о них нау ка. Про је кат је подр жа ло Мини стар ство кул ту ре и 
инфор ми са ња Репу бли ке Срби је.
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ВОЈ НИ МУЗЕЈ
Кале мег дан бб, Бео град, www.muzej.mod.gov.rs,  face bo ok.com/voj ni mu zej/ 

ИЗЛО ЖБА: „ПИШТО ЉИ И РЕВОЛ ВЕ РИ НА СЈЕ ДИ ЊЕ НИ МЕТАК ИЗ ЗБИР КЕ ФАБРИЧ КОГ НАО
РУ ЖА ЊА ДО 1918.ГОДИ НЕ“ АУТО РА ВУКА ОБРА ДО ВИ ЋА, ВИШЕГ КУСТО СА
Изло жба ће бити отво ре на сва ког дана изу зев поне дељ ка 
Место: Гале ри ја Вој ног музе ја на Кале мег да ну. Тер мин: од 10.00 до 17.00 часо ва.
Кон такт: voj ni mu zej@ mod.gov .rs

ЗОО ЛО ШКИ ВРТ
Мали Кале мег дан 8
Поред упо зна ва ња богат ства и разно ли ко сти живо тиљ+њског све та и рет ких врста , посе ти о ци могу нешто 
више да сазна ју и путем Изло жбе фото гра фи је које доча ра ва ју исто риј ски раз вој врта током више од 85 
годи на посто ја ња. 
Кон такт: 011/2624526, offi ce @be o zo o vrt.rs. Током тра ја ња мани фе ста ци је  улаз ће бити сло бо дан за осо бе 
са инва ли ди те том, осо бе оме те не у раз во ју и др. 

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА БЕО ГРА ДА 
Фран цу ска 24;  www.tob.rs

Тури стич ка орга ни за ци ја Бео гра да, као дру штве ноодго вор на орга ни за ци ја, жели да скре не пажњу јав но сти 
на важност очу ва ња и зашти ту живот не сре ди не, као и зна ча ју одр жи вог раз во ја у тури зму. 
Тако ђе, интен зив но ради на про јек ти ма који се одно се на побољ ша ње при сту пач но сти  дести на ци је, про
мо ви ше вред ност инклу зив них   гра до ва, ради на јача њу и шире њу пору ке инклу зив но сти и отво ре но сти 
у скла ду са фило зо фи јом „Une scoвe“ свет ске башти не. Циљ је подиг ну ти свест о: кул тур ној башти ни међу 
свим људи ма, без обзи ра на пол, веру, етнич ку при пад ност, годи не и физич ке спо соб но сти;зашти ти живот
не сре ди не; важно сти окру же ња у којем живи мо; очу ва њу при род ног и кул тур ног насле ђа.  Фокус је пред
ста вља ње тура које, кроз моде ле дру штве не одр жи во сти и екотури зма, про мо ви шу: одр жи вост;инклу зи
ју;доступ ност, аутен тич ност; еко ло ги ју;ино ва тив ност. 

ИНКЛУ ЗИВ НЕ ТУРЕ

Тура бр.1 – ОБИ ЛА ЗАК САВ СКОГ ТРГА И СПО МЕ НИ КА СТЕ ФА НУ НЕМА ЊИ – Ива на Срн до вић 
водич
*до 25 укуп но (12 сле пих и сла бо ви дих + 12 пра ти ла ца)
Уче сни ци ће има ти при ли ку да кроз сли ко ви ту при чу води ча и додир стек ну ути сак о томе где је спо ме ник 
пози ци о ни ран,  како изгле да, али и да се упо зна ју са кул тур ноисто риј ским насле ђем лока ли те та.. 
Доступ но за осо бе са инва ли ди те том / сле пе и сла бо ви де, осо бе у инва лид ским коли ци ма, и оста ле. 
Место оку пља ња гру пе: испред спо ме ни ка Сте фа ну Нема њи
Тер мин: 04. окто бар. Вре ме тра ја ња туре: од 12.00 до 13.30 часо ва
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343

Тура бр.2 – ОБИ ЛА ЗАК ХРА МА СВЕ ТОГ САВЕ 
Упо зна ва ње са исто ри ја том, архи тек ту ром, град њом, осли ка ва њем и зани мљи вим цели на ма хра ма Све тог 
Саве. 
Доступ но за осо бе са инва ли ди те том / сле пе и сла бо ви де, дели мич но доступ но за осо бе у коли ци ма. 
Место оку пља ња гру пе: испред глав ног ула за код Хра ма Све тог Саве
Тер мин: 12. окто бар. Вре ме тра ја ња туре: од 15.00 до 16.30 часо ва 
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343

Тура бр.3 – ПОСЕ ТА ИНСТИ ТУ ТУ ЗА БОТА НИ КУ И БОТА НИЧ КОЈ БАШТИ ЈЕВРЕ МО ВАЦ 
Посе ти о ци ће има ти при ли ку да се на  кре а ти ван начин уз при чу води ча из Бота нич ке баште и акти ва ци ју 
чула доди ра и мири са стек ну нова зна ња из обла сти бота ни ке, али и да се опу сте у пре ле пом амби јен ту. 
Доступ но за осо бе са инва ли ди те том / сле пе и сла бо ви де, осо бе у инва лид ским коли ци ма, и оста ле. 

54 ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БЕОГРАДУ



Место оку пља ња гру пе: испред глав ног ула за Ботан чке баште Јевре мо вац
Тер мин: 20. сеп тем бар (инклу зив на) и 05. окто бар
Вре ме тра ја ња туре: од 12.00 до 13.30 часо ва 
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343

Тура бр.4 – Оби ла зак кул тур ноисто риј ског ком плек са Бео град ске твр ђа ве и пар ка Кале мег дан 
Оби ла зак Бео град ске твр ђа ве и доступ ног дела лока ли те та .
При ли ком шет ње водич ће при ла го ди туру у одно су на осо бе са инва ли ди те том, упо зна ти посе ти о це са кул
тур ноисто риј ским зна ча јем Бео град ске твр ђа ве
Доступ но за осо бе са инва ли ди те том / сле пе и сла бо ви де, дели мич но доступ но за осо бе у коли ци ма. 
Место оку пља ња гру пе: испред ТИЦа, Кнез Миха и ло ва 56 
Тер мин: 07. окто бар.  Вре ме тра ја ња туре: од 12.00 до 13.30 часо ва
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343 

Тура бр.5 – Еду ка тив на ради о ни ца „Не тако него ова ко“ и оби ла зак библи о те ке сле пих и сла бо ви дих
Одр жа ва ње ради о ни це „Не тако него ова ко“ биће орга ни зо ва но за све заин те ре со ва не: уче ни ке, сту ден те, 
тури стич ке и уго сти тељ ске рад ни ке, удру же ње тури стич ких води ча Срби је и оста ле, а у циљу при бли жа
ва ња начи на кому ни ка ци је и при сту па ња осо ба ма са инва ли ди те том – сле пим и сла бо ви дим. Након тога 
пла ни ран је оби ла зак библи о те ке „Др Милан Буди мир“, која пред ста вља нај ве ћу уста но ву те врсте у овом 
делу Евро пе. Библи о те ка пред ста вља чува ра срп ског јези ка у њего вом звуч ном обли ку, као и чува ра локал
ног иден ти те та.   
Место оку пља ња гру пе: Испред згра де Саве за сле пих Срби је, Jеврејска 24
Тер мин: 03. окто бар.   Вре ме тра ја ња туре: од 12.00 до 13.30 часо ва 
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Капа ци тет: 60
*пот пи си ва ње про то ко ла о  сарад њи

Тура бр. 6  „WoW тура“ – час у при ро ди * инклу зив на тура /до 25 укуп но/ 
Сарад ња Тури стич ке орга ни за ци је Бео гра да, ЈП „Бео град ска твр ђа ва” орга ни зу ју инклу зив ну туру оби ла ска 
„Јура аван ту ра пар ка” на Кале мег да ну – парк дино са у ру са у при род ној вели чи ни. Инклу зив на тура деце из 
Свра ти шта и пред школ ске гру пе деце има ће при ли ку да се упо зна ју са пра и сто ри јом, исто ри јом, и лока ли
те том уз освр та ње на важност очу ва ња исто ри је кул тур ног насле ђа. 
Место оку пља ња гру пе: испред „Јура аван ту ра пар ка”
Тер мин: 19. сеп тем бар.  Вре ме тра ја ња туре: од 10.00 до 11.30 часо ва
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343

ПЕШАЧ КЕ ТУРЕ

Пешач ка тура бр.1 КОСАН ЧИ ЋЕВ ВЕНАЦ 
Пешач ко раз гле да ње јед не од нај ста ри јих тури стич ких амби јен тал них цели на Бео ра да. Ушу шкан међу бло
ко ви ма из нови јих вре ме на, Косан чи ћев венац је сво јом кал др мом, дво ри шти ма и згра да ма сачу вао део 
арха ич не атмос фе ре 19. века. 
Место оку пља ња гру пе: испред Кона ка кне ги ње Љуби це, Кне за Симе Мар ко ви ћа бр.8
Тер мин: 06. окто бар.  Вре ме тра ја ња туре: од 12.00 до 13.30 часо ва 
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343

Пешач ка тура бр.2ОБИ ЛА ЗАК СТА РОГ ГРАД СКОГ ЈЕЗГРА ЗЕМУ НА 
Земун, у сво јим уским ули ца ма, поред ста рих зда ња из вре ме на аустро у гар ске доми на ци је, при вла чи мно го
број не посе ти о це сво јом тра ди ци о нал ном госто љу би во шћу, наци о нал ном кухи њом и при сном атмос фе ром 
њего вих ресто ра на. 
Место оку пља ња гру пе: испред Ста ре капе та ни је у Зему ну, Кеј Осло бо ђе ња бр.8
Тер мин: 23. сеп тем бар.  Вре ме тра ја ња туре: од 11.00 до 12.30 часо ва
Инфо ма ци је и резер ва ци је, ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
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Пешач ка тура бр.3 УЖЕ ГРАД СКО ЈЕЗГРО
Струч но вође на пешач ка тура тра сом: Кнез Миха и ло ва, Трг Репу бли ке, Трг Тера зи је, Трг Нико ле Паши ћа, 
Црква Све тог Мар ка, Ташмај дан ски парк. 
Место оку пља ња гру пе: испред ТИЦа, Кнез Миха и ло ва 56
Тер мин: 08. окто бар .Вре ме тра ја ња туре: 11.00 до 12.30 часо ва
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 34

ЕКО ТУРЕ ЗА НАЈ МЛА ЂЕ

Дечи ја еко тура бр.1 Волон тер ски сер вис Зве зда ре – Еду ка ци ја  
Свет ски дан чисте/здра ве живот не сре ди не, који се обе ле жа ва 26. сеп тем бра у ГО Зве зда ра ће се орга ни зо
ва ти три би на на којој ће уче ство ва ти пред став ни ци Пла ни нар ског дру штва „Рад нич ки", пред став ни ци уче
нич ких пар ла ме на та и настав ни ци физич ког вас пи та ња основ них и сред њих шко ла са Зве зда ре. Теме три би
не ће бити Пла ни на ри и очу ва ње живот не сре ди не и про мо ци ја пло гин га као начи на живо та. Пред став ни ци 
заин те ре со ва них шко ла ће ће бити под стак ну ти да про мо ви шу такав начин рекре а ци је у сво јој шко ли и биће 
им при ка за не раз ли чи те стра те ги је како да то учи не. 
Место оку пља ња гру пе: Буле вар кра ља Алек сан дра 77, Све ча на сала ГО Зве зда ра
Тер мин: 26.сеп тем бар 
Вре ме тра ја ња туре: 12.30 до 14.00 часо ва
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343 

Дечи ја еко тура бр.2 Волон тер ски сер вис Зве зда ре – Еду ка ци ја и ради о ни ца 
Чети ри зве здар ске шко ле које су укљу че не у Про грам „Еко  шко ла" ће пово дом обе ле жа ва ња Европ ског дана 
школ ског спор та и Дана европ ске башти не, одр жа ти спорт ски дан у Зве здар ској шуми –Уче сни ци Меди
цин ска шко ла, Гео дет ска тех нич ка шко ла, Сед ма бео град ска гим на зи ја , ОШ „Десан ка Мак си мо вић"
У еду ка тив ном делу про гра ма ће се про мо ви са ти „пло гинг“ као начин спорт ске рекре а ци је уз одр жа ва ње 
чисто ће и пошто ва ње при род ног окру же ња.
Место оку пља ња гру пе: Зве здар ска шума, вртић Зве зда ни гај, Вељ ка Дуго ше ви ћа 48
Тер мин: 30. сеп тем бар . Вре ме тра ја ња туре: 10.00 до 11.30 часо ва 
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343 

Дечи ја еко тура бр.3 Савез изви ђа ча Срби је – Пешач ка тура  
Изви ђач ка тура раз гле да ња Зве здар ске шуме, упо зна ва ња са уло гом изви ђа ча и раз ви ја ња љуба ви пре ма 
при ро ди и живо ту у њој, раз у ме ва њу њених зако на, као и акци је зашти те при ро де и чове ко ве рад не и живот
не сре ди не. Оба ве зна прат ња јед ног ста ри јег, пуно лет ног лица. 
Место оку пља ња гру пе: Зве здар ска шума, вртић Звеѕдани гај, Вељ ка Дуго ше ви ћа 48
Тер мин: 24. сеп тем бар. Вре ме тра ја ња туре: од 11.00 до 12.30 часо ва 
Инфо ма ци је и резер ва ци је, ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343

Дечи ја еко тура бр.4  БЕО ГРАД ЗА ДЕЦУ (до 25 деце) 
Интер ак тив на и забав на  
Тура која ће пред ста ви ти кул тур ноисто риј ско насле ђе цен тра Бео гра да деци и на зани мљив начин ука за ти 
на нај зна чај ни је аспек те који се тичу зашти те живот не сре ди не – кроз при че, задат ке и заго нет ке. Тако ђе, 
под сти че њихо ву зна ти же љу и кроз игру их упо зна је са позна тим лич но сти ма који су обе ле жи ли исто ри ју 
гра да, зна чај ним зда њи ма која се нала зе у непо сред ној око ли ни, као и важно сти моде ла дру штве не одр жи
во сти и екотури зма кроз основ не пој мо ве попут реци кла же, еко ло ги је, био ди вер зи те та. 
Оба ве зна прат ња јед ног ста ри јег, пуно лет ног лица. 
Место оку пља ња гру пе: Сту дент ски трг
Тер мин: 22. сеп тем бар . Вре ме тра ја ња туре: од 11.00 до 12.30 часо ва
Инфо ма ци је и резер ва ци је, ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343 
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ЕКО ТУРЕ

Еко тура бр.1 БИЦИ КЛИ СТИЧ КА ТУРА ОБИ ЛА СКА ГРА ДА – 
Еду ка тив на интер ак тив на бици кли стич ка тура и ради о ни ца 
Тури стич ка орга ни за ци ја Бео гра да, Секре та ри јат за сао бра ћај и спорт ско удру же ње „Tour de Fun” орга ни зу ју 
бици кли стич ку туру оби ла ска гра да. Пре почет ка туре пред ви ђе на је ради о ни ца на тему без бед ног уче шћа у 
сао бра ћа ју при ли ком које би пред став ник Аген ци је за без бед ност сао бра ћа ја иста као зна чај кул ту ре вожње 
укљу чу ју ћи и пре по ру ку упо тре бе додат не опре ме  рефлек ту ју ћи прслу ци, све тло од бој не нару кви це које 
могу да се ста ве на руку или ногу, хомо ло го ва не каци ге, лед лам пе за пете итд. Поче так туре је пред ви ђен од 
Аде циган ли је, затим сле ди оби ла зак гра да сле де ћом тра сом: мост на Ади – Сава Цен тар – спо ме ник Музеј 
савре ме не умет но сти – спо ме ник Веч на ватра – Пала та Срби ја – повра так ка Ади Циган ли ји. Тура је за све 
узра сте. Нао ру жај те се добрим рас по ло же њем, фла ши цом воде и упу сти те се у јед ну од несва ки да шњих 
аван ту ра упо зна ва ња Бео гра да на два точ ка. 
Место оку пља ња гру пе: Ада циган ли ја
Тер мин: 28. сеп тем бар.  Вре ме тра ја ња туре: 10.00 до 12.00 часо ва
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Еко тура бр.2  КОН ЦЕПТ ОТВО РЕ НЕ ФАР МЕ  Посе та ЕКО фар ми 
(орган ска про из вод ња Дома ћи це Дра ги це – Бара је во) 
Орга ни зо ва на тура оби ла ска газдин ства посве ће ног орган ској про из вод њи. Орган ска про из вод ња је кон
тро ли са на и сер ти фи ко ва на и мно го је више од „непр ска ног”. То је и тема коју ће кроз еду ка тив ни про грам 
пред ста ви ти ти вла сни ца еко фар ме. Пред ста ви ће ком пле тан ланац исхра не, који обу хва та кон тро лу ква
ли те та земљи шта, вазду ха, воде, семе на, добро би ти живо ти ња, начи на узга ја ња повр ћа, жита ри ца, воћа, у 
инте гри са ном и доку мен то ва ном систе му про из вод ње хра не. 
Место оку пља ња гру пе: Ста ја ли ште за тури стич ке ауто бу се, Трг Нико ле Паши ћа, испред Скуп шти не гра да 
Тер мин: 29. сеп тем бар.  Вре ме тра ја ња туре: 10.00 до 15.00 часо ва
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343 

ФУТУ РИ СТИЧ КЕ ТУРЕ 

Футу ри стич ка тура бр.1  Straw be rry energy еду ка ци ја за основ це 
Тури стич ка орга ни за ци ја Бео гра да зајед но са Straw be rry energy ком па ни јом орга ни зу је еду ка тив ни час 
интер пре та ци је „памет не клу пе“ и важно сти засту пље но сти обно вљи вих изво ра енер ги је. Straw be rry energy 
је интер на ци о нал но награ ђи ва на срп ска ком па ни ја која се бави раз во јем Smart City тех но ло ги ја. Про из во ди 
модер ни зу ју јав не про сто ре у гра до ви ма са циљем да уна пре де ква ли тет живо та људи и одго во ре на потре бе 
новог „диги тал ног” начи на живо та. 
Место оку пља ња гру пе: Трг репу бли ке
Тер мин: 23. сеп тем бар. Вре ме тра ја ња туре: од 10.00 до 11.00 часо ва
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Футу ри стич ка тура бр.2  ВР еду ка тив на тура 
Узбу дљи во, живо пи сно и неза бо рав но путо ва ње у пра и сто риј ски пери од  36 000 годи на уна зад на југ Фран
цу ске. Тури стич ка орга ни за ци ја Бео гра да и Por tal Gaming World пред ста ви ће јед но од нај зна чај ни јих нала
зи шта Свет ске кул тур не башти не „Une scoа”, пећи ну Шове. Ово је једин стве на при ли ка да путем вир ту ел не 
реал но сти дожи ви те пра и сто риј ску умет ност док вас наво ди позна ти глас из Рато ва зве зда – Деј зи Ридли. 
Уве ри те се у мно ге комен та ре и иску ства ком па ни ја који су били посе ти о ци Пор тала: „Као да смо про шли 
кроз магич на вра та и ушли у вир ту ел ни свет“. 
Место оку пља ња гру пе: Трг Нико ле Паши ћа 5, МТС дво ра на, нека да шњи Дом син ди ка та
Тер мин: 05. окто бар . Вре ме тра ја ња туре: 15.30 до 17.00 часо ва
Инфо ма ци је и резер ва ци је: ТИЦ Кнез Миха и ло ва, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343

НАПО МЕ НА : Тури стич ка орга ни за ци ја Бео гра да остављa могућ ност про ме не тер ми на услед про то ко ла 
веза но за пан де ми ју коро на виру са, као и вре мен ских усло ва.
Орга ни за то ри : ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА БЕО ГРА ДА, www.tob.rs и
УДРУ ЖЕ ЊЕ ОСО БА СА ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ „ ГЛЕ ДА МО СРЦЕМ“, boban.velic ko vic66@gmail.com
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ЈУГО СЛО ВЕН СКА КИНО ТЕ КА 
Узун Мир ко ва 1
www.kino te ka.org.rs , 

ДАНИ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ У КИНО ТЕ ЦИ:
Доку мен тар ни филм „Послед ња оаза (ЈУГ 1983),  режи ја : Петар Лало вић
Место: Згра да Југо сло вен ске Кино те ке, мала сала
Тер мин: уто рак, 20.сеп тем бар у 19.00 часо ва
Доку мен тар ни филм: „Свет који неста је“(ЈУГ 1987), режи ја: Петар Лало вић
Место: Згра да Југо сло вен ске Кино те ке, мала сала
Тер мин: четвр так , 22.сеп тем бар у 19.00 часо ва
УЛАЗ ЈЕ БЕС ПЛА ТАН!

РТС „ДАНИ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ“ У РТС КЛУ БУ И РАДИО БЕО ГРА ДУ
РЕДАК ЦИ ЈА ЗА ИСТО РИ О ГРА ФИ ЈУ, ТРЕ ЗОР 
Хилан дар ска 2, улаз из Све то гор ске

МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈАЛ НА ИЗЛО ЖБА ФОТО ГРА ФИ ЈА НЕКА ДА ШЊЕГ ФОТО РЕ ПОР ТЕ РА 
ТЕЛЕ ВИ ЗИ ЈЕ БЕО ГРАД БРА НИ СЛА ВА СТРУ ГА РА 
И ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ ФОТОМОНО ГРА ФИ ЈЕ "БРА НИ СЛАВ СТРУ ГАР  ФОТО ГРАФ СКЕ 
ЕКС ПРЕ СИ ЈЕ"

Бра ни слав Стру гар је рођен у Бео гра ду 1949. годи не. Бави се фото гра фи јом од 1968. годи не. Као члан фото
клу ба „Елек тро ма ши нац” од 1970. до 1979. годи не уче ство вао је на 107 изло жби и на њима осво јио око 40 
награ да и дипло ма. 
Има умет нич ко зва ње Мај стор фото гра фи је ФСЈ и 24 само стал не изло жбе.
Годи не 2002. доде ље но му  је зва ње Истак ну тог умет ни ка фото гра фи је УЛУ ПУДСа, а 2008. годи не добио је 
НАГРА ДУ ЗА ЖИВОТ НО ДЕЛО „за цело куп но ства ра ла штво и допри нос раз во ју при ме ње них умет но сти 
и дизај на”.
Место: РТС КЛУБ, Све то гор ска 2, у згра ди Радио Бео гра да која деце ни ја ма башти ни наци о нал ну исто ри ју 
и кул ту ру.
Тер мин: 10. и 11. окто бра 2022.годи не

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ КЊИ ГЕ РТС ИЗДА ВА ШТВА 
Шко ла зву ка Радиотеле ви зи је Срби је . Аутор: Здрав ко Маљ ко вић 
Са ауто ром и гости ма раз го ва ра мо  о ино ва тив ној, модер ној, зани мљи вој, али и про во ка тив ној књи зи која 
омо гу ћа ва да звук сагле да ва мо интер ди сци пли нар но. Садр жи два дела: тео рет ски, којим аутор поред под
се ћа ња на ста ре отва ра и нове погле де на звук, и прак тич ни, од 45 раз го во ра са ства ра о ци ма који ма је звук 
кључ но изра жај но сред ство. кроз про ми шља ња о есте ти ци и фило зо фи ји зву ка, моди фи ку је се и слу ша лач
ки однос пре ма меди ји ма и омо гу ћа ва да, посеб но про грам ски ком плек сни је про јек те, сагле да ва мо као спе
ци фич ну медиј ску фор му умет но сти. 
Тер мин: 12. окто бар 2022. у 13.00 часо ва

У МОЗА И КУ ЈЕД НЕ ЕПО ХЕ  ШЕТ ЊА КРОЗ РАДИО БЕО ГРАД 
Радио Бео град је ризни ца кул тур не башти не наше земље. Први елек трон ски медиј на Бал ка ну уско ро 
обе ле жа ва 100 годи на посто ја ња.
Исто ри ја му је изу зет но живо пи сна, пише се и данас, а током деце ни ја посто ја ња све од 1924. годи не изра
стао је у прво кла сну медиј ску и кул тур ну уста но ву. Пово дом „Дана европ ске башти не“ заин те ре со ва ни сту
ден ти бео град ског уни вер зи те та има ће при ли ку да орга ни зо ва но посе те Про грам ски архив Радио Бео гра да, 
библи о те ку, изло жбу "Моза ик јед не епо хе" и од воде ћих радиј ских после ни ка сазна ју више о томе шта се све 
чува у Фоно те ци и Фото те ци Радио Бео гра да, како се диги та ли зу ју сним ци, шта све кри ју ход ни ци вели чан
стве не згра де у цен тру Бео гра да која по лепо ти сво је архи тек ту ре и данас пред ста вља надах ну ће за љуби те ље 
ради ја али и за све посе ти о це нашег гра да.
Дога ђа је ће сни ма ти тим Редак ци је за исто ри о гра фи ју.
Тер мин: 12. окто бар 2022. од 14.30 до 16.00 часо вашет ња сту де на та кроз згра ду Радио Бео гра да 
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ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ МОНО ГРА ФИ ЈЕ "ПОРО ДИ ЦА НАДЕ ЖДЕ ПЕТРО ВИЋ КРОЗ 19. ВЕК".
Непо сред но уочи обе ле жа ва ња дату ма рође ња срп ске сли кар ке Наде жде Петро вић ( 11. окто бра) пре гото во 
150 годи на, у РТС Клу бу раз го ва ра мо докле све досе жу коре ни Наде жди ног пио нир ског духа, рато бор но сти, 
сме ло сти и одва жно сти, дру штве не анга жо ва но сти, акти ви зма и нарав но  сли кар ског тален та. Ко си били 
Наде жди ни пре ци, како су живе ли и шта су ради ли у 19. веку откри ва нам репре зен та тив но изда ње Умет
нич ке гале ри је "Наде жда Петро вић" из Чач ка чији је аутор Дра га на Божо вић. 
Место: РТС Клуб
Тер мин:13.окто бар 2022.годи не у 18.00 часо ва

ЈЕВРЕЈ СКИ ИСТО РИЈ СКИ МУЗЕЈ
 Кра ља Петра 71А, први спрат, (има лифт);
Сајт Музе ја: www.jim be o grad.org 
Еадре са Музе ја: јevrejskimuzej.beo grad@ gmail.com  , Тел: (011) 26 22 634
Вир ту ел на изло жба: "Јосип Ела зар живот и умет нич ко ства ра ла штво"
Сталнa изложбенa поставкa Јевреј ског исто риј ског музе ја при ка зу је исто ри ју и кул ту ру Јевре ја у Срби ји, као 
и на целом под руч ју бив ше Југо сла ви је. Обу хва та пери од од досе ља ва ња Јевре ја у првим веко ви ма нове ере и 
осни ва ња јевреј ских општи на, завр шно са Дру гим свет ским ратом и обно вом јевреј ске зајед ни це.
Стал на изло жбе на постав ка је отво ре на за посе ти о це од поне дељ ка до пет ка, од 10.00 до 14.00 часо ва;
Улаз је бес пла тан. Број посе ти ла ца у музеј ском про сто ру огра ни чен је на 5 људи због епи де миј ске ситу а ци је. 
У слу ча ју даљег погор ша ња епи де миј ске ситу а ци је, могу ће затва ра ње Музе ја за публи ку. 
Стал ну изло жбе ну постав ку, у цели ни, могу ће је виде ти и на сај ту Музе ја, у фотомоно гра фи ји Јевреј ски 
музеј у Бео гра ду. Фотомоно гра фи ја садр жи дета љан, бога то илу стро ван водич кроз постав ку са ком
плет ним обја шње њи ма. Вир ту ел на тура кроз изло жбу БЕТ ОЛАМ – јевреј ска кућа веч но сти у Бео гра ду  
на интер не ту / YouTu be. 
Изло жба: "Јосип Ела зар живот и умет нич ко ства ра ла штво" која пра ти живот ни пут и богат ликов ни опус 
овог сли ка ра ама те ра, доступ на је на youtu be кана лу Јеврерјс ки исто риј ски музеј Бео гра да.
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ПРО ГРА МИ ПРО МО ЦИ ЈЕ ПРИ РОД НОГ НАСЛЕ ЂА
СЕКРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ГРА ДА БЕО ГРА ДА

ТРИ ХРА СТА ЛУЖЊА КАБАРЕ
Спо ме ник при ро де „Три хра ста лужња каБаре“ нала зи се на под руч ју општи не Бара је во, у селу Шиља ко
вац, уда љен од цен тра Бео гра да 35 km. Овај спо ме ник пред ста вља остат ке нека да шњих лужња ко вих шума. 
Ста вљен је под зашти ту  1969. годи не као спо ме ник при ро де, ради очу ва ња рет ких бота нич ких вред но сти и 
репре зен та тив них ден до ме триј ских карак те ри сти ка зашти те аутох то не разно вр сно сти. Хра сто ви доми ни
ра ју сво јом вели чи ном и лепо том, чине га нека да три, а данас два ста бла хра ста лужња ка.
Датум и вре ме: 19. сеп тем бра 2022. годи не у 11.00 часо ва. Оби ла зак ће води ти струч на лица.
Место оку пља ња: Добри во ја Мак си мо ви ћа 1, Шиља ко вац  испред  Дома кул ту ре Шиља ко вац
При ја ва заин те ре со ва них на еmail : jasmi na.mila no vic @ba ra je vo.org.rs или на тел.: 064/8756071

МИО ЦЕН СКИ СПРУД ТАШМАЈ ДАН
Мио цен ски спруд Ташмај дан је 2021. годи не про гла шен зашти ће ним при род ним под руч јем III  кате го ри је 
локал ног зна ча ја као спо ме ник при ро де. Овај гео ло шки про фил изра ђен од орга но ге носпруд них креч ња ка 
баден ске ста ро сти, настао је као спруд радом црве них коло ни јал них алги, кора ла фора мин фе ра и коло ни
јал них живо ти ња бри о за и садр жи мно го број ну фосил ну фау ну. Оста так каме но ло ма Мио цен ског спру да 
Ташмај дан пред ста вља једи но мате ри јал но све до чан ство прет ход ног пери о да у урба ном раз во ју овог дела 
Бео гра да и као такав има и кул тур ноисто риј ску вред ност. Пове за ност одсе ка са “Леро вим скло ни штем” 
из Дру гог свет ског рата и још увек неис пи та ним и нева ло ри зо ва ним под зем ним про ла зи ма додат но даје 
зна чај зашти ће ном про сто ру. Нала зи се у ули ци Или је Гара ша ни на 28, на под руч ју град ске општи не Пали
лу ла и оиви чен је ули ца ма: Абер да ре вом, Или је Гара ша ни на и Бео град ском, а у прав цу запа да се насла ња 
на Ташмај дан ски парк који изла зи на Буле вар кра ља Алек сан дра. Укуп на повр ши на зашти ће ног под руч ја 
изно си 2 ha 46 а. 
Дату ми оби ла ска: 
 23. сеп тем бар 2022. годи не у 12.00 часо ва
 30. сеп тем бар 2022. годи не у 12.00 часо ва
 07. окто бар 2022. годи не у 12.00 часо ва
 14. окто бар 2022. годи не у 12.00 часо ва
Место оку пља ња: Или је Гара ша ни на 26 (Испред ула за у Ста ди он С.Ц. Ташмај дан)
Кон такт осо ба: Нема ња Гли шић, број теле фо на 063/433935, мејл: udru ze nje.cozss@gmail.com

ВЕЛИ КО РАТ НО ОСТР ВО
Зашти ће но под руч је, пре део изу зет них одли ка „ВЕЛИ КО РАТ НО ОСТР ВО“, је зашти ће но 2005. годи не. 
Састо ји се од две реч не аде (Вели ког и Малог рат ног остр ва), које су сме ште не изме ђу 1172. и 1169. km тока 
Дуна ва, са заштит ним поја сом у шири ни од 50 мета ра аква то ри је. Повр ши на зашти ће ног под руч ја изно си 
211 ha и пред ста вља непо но вљив еле мент при ро де у цен тру Бео гра да сме штен изме ђу два исто риј ска језгра, 
бео град ске твр ђа ве и земун ског сред њо ве ков ног утвр ђе ња.
Вели ко и Мало Рат но остр во се нала зе у небра ње ној плав ној зони Дуна ва и зато непо де сни за урба ни за ци
ју оста ли су без директ ног ути ца ја урба не зоне Бео гра да, који их окру жу је у дужи ни од две тре ћи не оба ле. 
Остр ва су оста ла као зеле на оаза рела тив но сачу ва не при ро де која посе ду је разно ли кост и богат ство живог 
све та, карак те ри стич но за нека да широ ке плав не зоне Дуна ва и Саве.
На Рат ном остр ву и око њега се сре ће 209 врста пти ца. Резул та ти истра жи ва ња пока зу ју да овај про стор 
пред ста вља тач ку нај ве ћег био ди вер зи те та на тери то ри ји Бео гра да, када је реч о орни то фа у ни. На Дуна ву уз 
остр во у зим ском пери о ду неке север не врсте пти ца мочва ри ца зиму ју и то је једи на при ли ка да се неке од 
ових врста могу сре сти у Срби ји. 
Датум и вре ме: 2 тер ми на  15. септем бaр 2022. годи не у 10.00 часо ва, и  22. сеп тем бар 2022. годи не у 10:00 
часо ва.
Место оку пља ња: пон тон ЈКП „Зеле ни ло Бео град“, Бео град, код хоте ла „Југо сла ви ја“. Мак си ма лан број посе
ти ла ца по тер ми ну је 10 . 
При ја ва заин те ре со ва них на email адре су: info@ ze le ni lo.rs
или на тел.: 011/2630506 од 8.0012.00 часо ва.
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БАЈ ФОР ДО ВА ШУМА
Посеб ну при род ну вред ност овог спо ме ни ка при ро де чини бога ство орни то фа у не на осно ву које је ини ци
ја ти вом љуби те ља при ро де Timothy John Byforda, a на пред лог Заво да за зашти ту при ро де Срби је, Скуп
шти на гра да Бео гра да, доне ла прво реше ње о ста вља њу под зашти ту при род ног добра „Бањич ка шума“ као 
споменикa  при ро де још 1993. годи не, а 2015. годи не Скуп шти на гра да Бео гра да је доне ла ново реше ње о 
про гла ше њу зашти те Спо ме ни ка при ро де којим под руч је Бањич ке шуме мења име и нази ва се „Бај фор до ва 
шума“. У Бај фор до вој шуми и њеној нај у жој око ли ни редов но се сре ће око 60 врста пти ца.
Бај фор до ва шума, као јед на од мало број них зеле них повр ши на цен трал не град ске зоне Бео гра да, сво јим 
поло жа јем у урба ном тки ву гра да, уло гом у пове зи ва њу систе ма зеле ни ла и оства ри ва њем био е ко ло шких 
функ ци ја, има изу зе тан  зна чај у очу ва њу ква ли те та живот не сре ди не гра да. Сво јим посто ја њем у град ском 
тки ву ути че на мезо кли му гра да, слу жи као резер во ар све жег вазду ха, убла жа ва кли мат ске и дру ге екс тре ме. 
Омо гу ћа ва рекре а ци ју жите ља и њихов уче ста ли бора вак у здра вој, при род ној сре ди ни.
На про сто ру дана шњег спо ме ни ка при ро де, до Дру гог свет ског рата, је било вој но стре ли ште,  а чита вом 
дужи ном је про ти цао Бањич ки поток који је изви рао негде на гор њем Вождов цу  про стор од Вождо вач ке 
цркве до стам бе ног насе ља Бањи ца и пони рао иза Ауто ко ман де. Данас Бањич ки поток, као естет ски вре дан 
пре де о ни еле мент, даје про сто ру у уну тра шњо сти шуме визу ел ну и звуч ну димен зи ју.
Тер мин:  7. окто бар 2022. годи не у 10.00 часо ва,
Место оку пља ња: слу жбе не про сто ри је ЈКП „Зеле ни ло Бео град“, Бео град код СЦ „Вождо вац“.
Мак си ма лан број при ја вље них уче сни ка је 15. 
При ја ва заин те ре со ва них на email адре су:info@ ze le ni lo.rs или на тел.: 011/2630506 од 812 часо ва.

ЗВЕ ЗДАР СКА ШУМА
Скуп шти на гра да Бео гра да је 2013. годи не доне ла Реше ње о про гла ше њу зашти ће ног под руч ја „Зве здар ска 
шума“. Зашти ће но под руч је се нала зи на тери то ри ји град ске општи не Зве зда ра, укуп не повр ши не 80ha 57a 
87m2. Про стор зашти ће ног под руч ја „Зве здар ска шума“ има вео ма важну уло гу у даљем раз во ју гра да и 
њего ве зеле не инфра струк ту ре. Са еко ло шког аспек та пред ста вља везу изме ђу град ског и ван град ског зеле
ни ла. Од посеб не важно сти је оства ри ва ње везе Зве зда ре пре ко зеле них кори до ра са Бањич ком шумом, са  
шума ма Кошут њак и Миља ко вац, а пре ма југо и сто ку гра да са Ава лом.
У Зве здар ској шуми и око ње се сре ће 48 врста пти ца раз ли чи тог ста ту са зашти те. На про сто ру шуме је забе
ле же но и 136 биљ них врста, углав ном алох то ни дрве на сти пред став ни ци и врсте које су типич не за руде
рал на ста ни шта. 
Зве здар ска шума, спо ме ник при ро де про гла ше на је зашти ће ним под руч јем ради очу ва ња при род них вред
но сти, струк ту ре и ква ли те та шуме, земљи шта и вазду ха, као и уна пре ђе ња про стор не цели не наста ле људ
ском актив но шћу која је важан део систе ма град ског зеле ни ла и која при мар но допри но си спре ча ва њу поја
ве кли зи шта, регу ли са њу и побољ ша њу микро кли мат ских усло ва и усло ва за одмор и рекре а ци ју.
Тер мин: 6. окто бар 2022. годи не у 10.00 часо ва
Место оку пља ња: код чесме на Белом багре му
Мак си ма лан број при ја вље них гра ђа на је 15.
При ја ва заин те ре со ва них на email адре су:  info@ ze le ni lo.rs или на тел.: 011/2630506 од 812 часо ва

АРБО РЕ ТУМ ШУМАР СКОГ ФАКУЛ ТЕ ТА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА У БЕО ГРА ДУ
При род но насле ђе Арбо ре ту ма Шумар ског факул те та: Арбо ре тум (lat.arborдрво) пред ста вља само стал ни 
про стор или део бота нич ке баште у коме се гаји дрве ће и жбу ње у науч не, орна мен тал не и узгој не свр хе. Ово 
су посеб но фор ми ра ни, мањи или већи зашти ће ни антро по ге ни про сто ри са бога тим колек ци ја ма дрве ћа и 
жбу ња, поре клом са раз ли чи тих при род них ста ни шта и гео граф ских под руч ја, који слу же у свр ху спро во
ђе ња науч ноистра жи вач ког рада и обра зо ва ња, као и зашти те угро же них врста и њихо вог гено фон да.  За 
раз ли ку бота нич ких башта, које су интен зив но него ва не, арбо ре ту ми су обич но екс тен зив но него ва ни про
сто ри, са тежњом ка што већем подра жа ва њу при род них усло ва шум ских зајед ни ца.
Осни ва ње Арбо ре ту ма Шумар ског факул те та запо че то је 1955. годи не након што се факул тет пре се лио из 
згра де Пољо при вред ног факул те та у Зему ну на Бано во брдо. Ини ци ја тор и први управ ник Арбо ре ту ма био 
је проф. др Бра ни слав Јова но вић.
При ме ном план ске сад ње ство ре на је изу зет но вред на колек ци ја са зна чај ним ден дро ло шким мате ри ја лом 
коју чине број не аутох то не и алох то не врсте дрве ћа и жбу ња, као и егзо те.
Реше њем Скуп шти не гра да Бео гра да, из 2011. годи не, при род но добро "Арбо ре тум Шумар ског факул те та" 
про гла шен је за зашти ће но под руч је због једин стве не, бота нич ки разно вр сне збир ке ден дро фло ре на отво
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ре ном про сто ру. Ово зашти ће но под руч је свр ста но је у III кате го ри ју, као зашти ће но под руч је локал ног зна
ча ја са режи мом зашти те II сте пе на.
Арбо ре тум, са пре о ста лом окућ ни цом Факул те та, сме штен је на севе ро за пад ној пади ни Кошут ња ка, изнад 
леве оба ле Топ чи дер ске реке, на над мор ској виси ни 110125 м. Зау зи ма повр ши ну око 3,5 хек та ра.
Фло ри стич ка разно вр сност Арбо ре ту ма се огле да у вели кој засту пље но сти егзо та, аутох то них и алох то них 
дрве на стих и жбу на стих врста. Биљ ни фонд обу хва та око 200 дрве на стих врста, под вр ста, хибри да и кул
ти ва ра, пред ста вље них са око 1.500 при ме ра ка. Тако разно вр стан био фонд, рас по ре ђен, по систе мат ској 
при пад но сти, на пове за ним цели на ма (пољи ма и пар це ла ма), чини овај Спо ме ник при ро де изу зет но атрак
тив ним. 
У Арбо ре ту му су засту пље не и биљ не врсте са IUCN црве не листе, које су зашти ће не у сво јим при род ним 
ста ни шти ма: Picea omo ri ka (Pan čić) Purk. – Пан чи ће ва омо ри ка, Acer hyrca num subsp. inter me di um (Pan čić) 
Bornm. – Пан чи ћев маклен, Forsythia euro pa ea Degen & Bald. – бал кан ска фор зи ци ја, Pru nus lau ro ce ra sus L. 
– ловор вишња, Labur num anagyroi des Medik. – обич ни негњил, Fra xi nus pal li sae Wil lmott – дла ка ви пољ ски 
јасен, Ilex aqu i fo li um L. – божи ко ви на и Quer cus tro ja na Webb – маке дон ски храст, Taxus bac ca ta L. – тиса и Pi
nus hel dre ic hii H. Christ – муни ка. Тако ђе као ине ре сант ни при мер ци и ден дро ло шки рари те ти у Арбо ре ту му 
су и гло бал но угро же на Meta se qu o ia glypto stro bo i des Hu & W. C. Cheng – мета се кво ја и Pet te ria ramen ta cea 
(Sie ber) C. Presl – тило ви на, бал кан ски енде мит. 
Пеј за жна атрак тив ност Арбо ре ту ма чини овај про стор вео ма инте ре сант ним за изло жбе, про мо ци је, мани
фе ста ци је…Тако ђе сво јом једин стве ном ком по зи ци јом мно го број них врста дрве ћа и жбу ња пред ста вља 
“зеле ну учи о ни цу на отво ре ном“ и у вели кој град ској сре ди ни пра ву оазу мира, што га чини инте ре сант ним 
за посе ти о це свих узра ста. 
Поред број них актив но сти сту де на та Шумар ског факу ле та у Арбо ре ту му, посе ћу ју га ђаци основ них и сред
њих шко ла са под руч ја целог гра да, деца пред школ ских уста но ва, настав ни ци и сту де на ти са дру гих факул
те та. У Арбо ре ту му се одви ја и рад на хор ти кул тур на тера пи ја. Ком па ни је орга ни зу ју рад и дру же ње у при
ро ди у окви ру дру штве но одго вор них акци ја.
Интер нет стра ни ца: http://www.sfb.bg.ac.rs/fakul tet/zasti ce napri rod nadobra/arbo re tum/
Про мо тив ни мате ри јал: Зеле на оаза Бео гра даАрбо ре тум Шумар ског факул те та https://www.youtu be.com/
Врста про гра ма: Еду ка тив на шет ња кроз Арбо ре тум Шумар ског факул те та
Про грам под ра зу ме ва струч но вође ње туре кроз зашти ће но при род но под руч је "Арбо ре тум Шумар ског 
факул те та"  једин стве ну, бота нич ки разно вр сну збир ку ден дро фло ре на отво ре ном про сто ру.
Тер мин: 23. сеп тем бар 2022. годи не у 11.00 часо ва
Место оку пља ња: капи ја Арбо ре ту ма на Шумар ском факул те ту у Бео гра ду, Кне за Више сла ва 1.
Број људи у гру пи  је 20. Тра ја ње раз гле да ња са струч ним вође њем је око сат вре ме на. 
Орга ни за ци ја садр жа ја: Орга ни за ци ја посе те гру пе под ра зу ме ва прет ход ну наја ву на теле фон 0113053963, 
063364125 или на мејл адре су:zelj ko.niko lic@sfb.bg.ac.rs
Кон такт: Жељ ко Нико лић, управ ник Арбо ре ту ма; 0113053963, 063364125; mail: zelj ko.niko lic@sfb.bg.ac.rs



ЗАШТИ ЋЕ НО СТА НИ ШТЕ „ВЕЛИ КО БЛА ТО“
Зашти ће но ста ни ште „Вели ко бла то“ је одлу ком Скуп шти не гра да Бео гра да 2016. годи не про гла ше но за 
зашти ће но ста ни ште од локал ног зна ча ја и свр ста но у III кате го ри ју зашти те са повр ши ном од 293 ha. Чине 
га три пре по зна тљи ве цели не: риб њак, тј. воде не повр ши не, уски појас веге та ци је око риб ња ка и 
вла жни и заба ре ни фраг ме на ти лива да на јужној стра ни Вели ког бла та, које има ју нај ве ћу вред ност у очу ва
њу био ло шке разно вр сно сти.
То је једи но ста ни ште две врсте орхи де ја (Orchis palu stris Jacq., бар ски вели ки каћу нак и Epi pac tis palu stris (L.) 
Cr., бар ска калу жђар ка, на под руч ју гра да Бео гра да;  то је ста ни ште вели ког био ди вер зи те та: 191 врста биља
ка, 120 врста пти ца, 9 врста водо зе ма ца, 4 врсте гми за ва ца (инсек ти нису истра жи ва ни али се прет по ста вља 
да их има у вели ком бро ју); једи на гне зди ли шна коло ни ја чапљи у ужој око ли ни Бео гра да; гне зди ли ште гло
бал но угро же не врсте, пат ке црн ке Aythya nyroca; важно под руч је за исхра ну и сео бу пти ца мочва ри ца; скуп 
висо ко вред них био то пи у непо сред ној бли зи ни гра да (резул та ти про јек та Кар ти ра ње био то па Бео гра да); 
део еко ло шки зна чај ног под руч ја „Ушће Саве у Дунав“.
Тер мин оку пља ња: 06. окто бар 2022. годи не у 10.00 часо ва 
Место оку пља ња: улаз у риб њак Мика Алас, ули ца Саве Кова че вић III део бб, Овча, ГО Пали лу ла
Кон такт: Ђур ђе вић Бојан,   теле фон: 063/1067836, email: rib njak mi ka a las@gmail.com 

ЦЕН ТАР „МАЛИ ДУНАВ“  Оглед но добро „Рад ми ло вац”
Секре та ри јат за зашти ту живот не сре ди не у сарад њи са Цен тром „Мали Дунав”  Оглед но добро „Рад
ми ло вац” – Пољо при вред ног факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду орга ни зу је (бес плат ну) посе ту Цен тру 
"Мали Дунав" у петак, 30 сеп тем бра у 12 часо ва.
„Мали Дунав” је науч ни и обра зов ни парк за вели ке и мале истра жи ва че, за све оне који воле воду и живи 
свет у води и око воде. То је про стор на коме се могу сте ћи нова зна ња и вешти не, уса вр ши ти посто је ћа, 
бави ти се озбиљ ним истра жи ва њи ма или јед но став но ужи ва ти.
Миси ја цен тра: Да се борав ком у Цен тру „Мали Дунав” упо зна река Дунав, живот у њему и око њега, да 
допри нос раз во ју све сти о зна ча ју ускла ђе но сти савре ме них тех нич ких и тех но ло шких достиг ну ћа са при
род ним зако ни то сти ма, уна пре ди еко ло шка свест, зна ње и спо зна ја зна ча ја воде них еко си сте ма за опста нак 
чове ка.
Цен тар је при мер добре прак се одр жи вог раз во ја.
Адре са Цен тра „Мали Дунав” – Ули ца Рад ми ле Вуки ће вић 57 (Поред хоте ла „Рад ми ло вац” Сме де рев ски 
пут бб), Гроц ка
Посе ту (са наво ђе њем бро ја посе ти ла ца) наја ви ти на mail адре су: ribar stvo @a grif.bg.ac.rs
Про мо ци ја се орга ни зу је: 30. сеп тем бра 2022. у 12.00 часо ва.



ОБРЕ НО ВАЧ КИ ЗАБРАН 
Про стор који обу хва та Забран, пред ста вља спе ци фи чан хидро ло шко – веге та циј ски ком плекс. Окру жен је 
реком Савом са север не и севе ро и сточ не и реком Колу ба ром са јужне стра не. При род но добро „Обре но вач
ки забран“ зашти ће но је као спо ме ник при ро де 2013. годи не ради очу ва ња  и уна пре ђе ња при мар них пре
де о них вред но сти и пеј за жних обе леж ја ком плек са са висо ком веге та ци јом аутох то ног саста ва, зна чај ног 
еле мен та у систе му зеле них повр ши на Обре нов ца.  Као такав, пове зу је град ске и ван град ске зоне зеле ни ла и 
допри но си регу ла ци ји микро кли мат ских усло ва, и ства ра усло ве за одр жи ви раз вој рекре а тив ноздрав стве
них и тури стич ких садр жа ја, одно сно план ско уре ђе ње и кон тро ли са но кори шће ње про сто ра. 
Укуп на повр ши на зашти ће ног под руч ја „Обре но вач ки забран“ изно си 47,77,18ha. Режим зашти те II сте пе на 
(лока ли тет Јазбин ска бара) изно си 7,59,97ha, а режим зашти те III сте пе на изно си 40,17,21ha. Обре но вач ки 
Забран се нала зи на тери то ри ји  ГО Обре но вац, у окви ру адми ни стра тив ног под руч ја Бео гра да.

АРБО РЕ ТУМ У ОБРЕ НОВ ЦУ
Ова зеле на повр ши на спе ци јал не наме не,  Закључ ком Скуп шти не ГО Обре но вац је 2013. годи не доде ље на ЈП 
ЗЖС на ста ра ње одно сно одр жа ва ње и уређeње. Повр ши на Арбо ре ту ма изно си 1,66 ha. Нала зи се на левој 
оба ли Колу ба ре, у бра ње ном, јужном делу Обре нов ца, 1km од цен тра гра да. Огра ни чен је Там нав ском ули
цом, одбрам бе ним Колу бар ским наси пом и нека те го ри са ним путем. 
Богат ство Арбо ре ту ма  чини разно вр сна аутох то на и алох то на ден дро фло ра која чини овај про стор атрак
тив ним. У Арбо ре ту му се за сада нала зи пре ко 650 поје ди нач них при ме ра ка дрве ћа и шибља, засту пље них 
са пре ко  60 раз ли чи тих врста и вари је те та.
Кроз Арбо ре тум про ла зи канал за одвод ња ва ње, који   дели ову повр ши ну на две под це ли не.  У јед ном делу 
се нала зе деко ра тив не врсте дрве ћа, а у дру гом делу се нала зе воћар ске врсте и то ста ре дома ће сор те. Арбо
ре тум као зеле на повр ши на спе ци јал не наме не је пре све га наме ње на еду ка ци ји ( упо зна ва ње посе ти ла ца 
са раз ли чи тим  како егзо тич ним тако и аутох то ним биљ ка ма), али омо гу ћа ва  и одре ђе ну, мање или више 
огра ни че ну рекре а ци ју, шет њу и одмор. У окви ру Арбо ре ту ма током 2018. годи не изгра ђен је При род њач ки 
дом са стал ном постав ком инсе ка та и хер ба ри ју мом.
Тер мин : 05.окто бар 2022.годи не  у 10.00 часо ва
Место оку пља ња:  пола зак гру пе ЗП „Обре но вач ки Забран“ код Аван ту ра пар ка ( Забран ски пут са леве 
стра не), а након тога се оби ла зи Арбо ре тум . Мак си ма лан број при ја вље них посе ти ла ца је 30. 
При ја ва заин те ре со ва них на email адре су: Јеле на Туца ко вић  jtle ji la3@gmail.com  или на тел. 064/8322402
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ПРЕ ДЕО ИЗУ ЗЕТ НИХ ОДЛИ КА „АВА ЛА“
При род но добро „Ава ла“ је зашти ће но 2007. годи не као пре део изу зет них одли ка и нала зи се на тери то ри ји 
ГО Вождо вац где обу хва та дело ве ката стар ских општи на: Бели Поток, Рипањ, Зуце и Пино са ва.
При род но добро „Ава ла“ ста вље но је под зашти ту ради очу ва ња и уна пре ђе ња при мар них пре де о них вред
но сти и пеј за жних обе леж ја, разно вр сно сти обли ка и поја ва гео на сле ђа, богат ства живо тињ ског и биљ ног 
све та и ста ни шта, ква ли те та вода, земљи шта и шума, него ва ња тра ди ци о нал них и исто риј ских вред но сти, 
као и ства ра ња усло ва за одр жи ви раз вој рекре а тив них и тури стич ких садр жа ја и кон тро ли са не пољо при
вре де, одно сно план ско уре ђе ње и кори шће ње про сто ра. Ава ла је нај се вер ни ја пла ни на шума диј ске гре де, а 
при па да ниским острв ским пла ни на ма (506m нмв.). Ава ла има и кул тур ноисто риј ски зна чај јер се на њој 
нала зи неко ли ко зашти ће них спо ме ни ка кул ту ре. Нај по зна ти ја кул тур ноисто риј ска обе леж ја су: спо ме ник 
Незна ном јуна ку, спо ме ник Васи Чара пи ћу, Митро ви ћев дом, спо ме ник Руским вете ра ни ма, хотел „Ава ла“. 
Авал ски торањ, као заштит ни знак Ава ле, сру шен у бом бар до ва њу 1999. годи не, поно во је сагра ђен и отво
рен 2010. годи не.
Тер мин:  16. сеп тем бар 2022. годи не, у 11.00 часо ва
Место оку пља ња: Шум ска упра ва „Ава ла“, адре са Авал ска 79, Бели поток.
У бли зи ни шум ске упра ве сао бра ћа ју град ски ауто бу си број: 401, 403, 405, 407, 408. Назив и број ста ни це 
град ског сао бра ћа ја:  Ава ла, 1621 и 1622.
Теле фон за при ја ве: Ненад Ђука но вић 064/1727730 или пре ко елек трон ске поште nenad.dju ka no vic @sr bi ja
su mesgbgd.co.rs



БОЈ ЧИН СКА ШУМА
При род но добро „Бој чин ска шума“ ста вље но је под зашти ту 2013. годи не као спо ме ник при ро де. Јед на од 
нај ве ћих вред но сти Спо ме ни ка при ро де „Бој чин ска шума“ је спе ци фич на оаза хра ста  лужња ка као зао ста
ли фраг мент нека да огром них ста рих низиј скомочвар них шума. Добро скло пље не  и раз ви је не зајед ни це 
лужња ка раз ли чи тих ста ро сних доби и уче шће дру гих, углав ном ста бли мич них, при ме ша них врста нај че
шће гра ба и пољ ског јасе на, су теме љи аутен тич но сти овог при род ног добра.
Богат ство фло ре и фау не чини: 185 еви ден ти ра них биљ них врста (од тога 15 биљ них врста има ју ста тус 
зашти ће них и стро го зашти ће них врста), 165 врста гљи ва, 60 врста сиса ра, 108 врста пти ца, 10 врста водо
зе ма ца и гми за ва ца и 93 врсте инсе ка та.
За вре ме Првог свет ског рата, мешта ни окол них села нала зи ли су скло ни ште у Бој чин ској шуми. У пери
о ду изме ђу два рата, одно сно до 1934. годи не, шума Бој чин је лови ште кра ља Алек сан дра Ка рађор ђе ви ћа. 
За вре ме Дру гог свет ског рата Бој чин ска шума се фор ми ра у вео ма значaјан поли тич ки,  вој ни и еко ном
ски цен тар. Захва љу ју ћи свом гео граф ском поло жа ју, про стор у окру же њу Бој чин ске шуме кон ти ну и ра но је 
насе ља ван од пра и сто ри је до данас, о чему све до че број ни архе о ло шки лока ли те ти, међу који ма су нај зна чај
ни ји: Про гар ски вино гра ди, Хум ка и Шан чи не.
Тер мин:  23. сеп тем бар 2022. годи не, у 11.00 часо ва
Место оку пља ња: Шум ска упра ва „Земун“, адре са Вла де Обра до ви ћа Каме ног бб, 11280 Про гар. У бли зи ни 
шум ске упра ве сао бра ћа ју град ски ауто бус број 605. Назив и број ста ни це град ског сао бра ћа ја:  Бој чин ска 
шума, 2070 и 2071
Теле фон за при ја ве: Ненад Ђука но вић 064/1727730 или пре ко елек трон ске поште nenad.dju ka no vic @sr bi ja
su mesgbgd.co.rs

ПРЕ ДЕО ИЗУ ЗЕТ НИХ ОДЛИ КА КОСМАЈ
При род но добро „Космај“,  зашти ће но је 2005. годи не као пре део изу зет них одли ка и нала зи се на адми ни
стра тив ној лини ји тери то ри је Бео гра да, ГО Мла де но вац (дело ви КО  Аме рић, Кова чи ца и Вели ка Иван ча), 
повр ши не 1598,90 ha и ГО Сопот (дело ви КО Рога ча и Неме ни ку ће) повр ши не 1915,60 ha. Глав не кул тур но 
исто риј ске вред но сти овог зашти ће ног при род ног добра су мана стир Павло вац, спо ме ник кул ту ре од вели
ког зна ча ја и зашти ће но архе о ло шко нала зи ште Кастре љан, мана стир Тре си је, црква Све тог Петра и Павла у 
Неме ни ку ћа ма и црква Све те Тро ји це у Кора ћи ци. Види ко вац на лока ли те ту Бели Камен, пред ста вља посеб
ну атрак ци ју за посе ти о це.
Датум и вре ме:  30. сеп тем бар 2022. годи не, у 11.00 часо ва
Место оку пља ња: Спо ме ник Космај ском пар ти зан ском одре ду 
Теле фон за при ја ве: Ненад Ђука но вић 064/1727730 или пре ко елек трон ске поште nenad.dju ka no vic @sr bi ja
su mesgbgd.co.rs
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ИСТО РИЈ СКИ МУЗЕЈ СРБИ ЈЕ 
Трг Нико ле Паши ћа 11, www.imus.org.rs

Face bo ok: https://www.face bo ok.com/isto rij ski.srbi je
Twit ter: https://twit ter.com/muze jIMS, 
Insta gram:  insta gram/isto rij ski mu zej

ИЗЛО ЖБА „ОД БИДЕР МА ЈЕ РА ДО МЕДИ А ЛЕ – СЛИ КАР СТВО 19. И 20. ВЕКА
У ИСТО РИЈ СКОМ МУЗЕ ЈУ СРБИ ЈЕ”

Аутор ка Тија на Јова но вић Чешке, по први пут публи ци пред ста вља, искљу чи во са умет нич ког аспек та, иза
бра на ликов на  дела рађе на у тех ни ци уља.
У темат ском погле ду, на изло жби доми ни ра ју пор тре ти раз ли чи тих кате го ри ја: уста нич ки, дина стич ки, вој
ни, вла дар ски, гра ђан ски, пор тре ти рађе ни у сео ским сре ди на ма и деч ји, а засту пље ни су и пеј за жи, исто
риј ске ком по зи ци је и ико не, као при мер ци рели ги о зног сли кар ства.
Изло жба обу хва та гото во две ста ори ги нал них сли ка, као и ски ца и копи ја свих зна чај них сли ка ра са ових 
про сто ра у прет ход на два века: Арсе ни ја Петро ви ћа, Уро ша Кне же ви ћа, Живо ра да Наста си је ви ћа, Паје 
Јова но ви ћа, Уро ша Пре ди ћа, Ђор ђа Крсти ћа, Сте ва на Тодо ро ви ћа, Бра ни сла ва Мир ко ви ћа, Мио дра га Миће 
Попо ви ћа, умет ни ка оку пље них у гру пи „Меди а ла” и мно гих дру гих.
На изло жби су по први пут јав но сти пред ста вље на и недав но наба вље на дела, попут пор тре та кра ља Алек
сан дра Кара ђор ђе ви ћа, рад Спи ри до на Боца ри ћа, и пор тре та кра љи це Мари је Кара ђор ђе вић, рад Васи ли ја 
Ешки ће ви ћа. По први пут се изла же и нека да цен зу ри са на сли ка Мио дра га Миће Попо ви ћа „7. јули – Уста
нак 1941”.
Место одр жа ва ња: Исто риј ски музеј Срби је. Улаз је бес пла тан
Вре ме одр жа ва ња: 5. окто бар од 12 до 19 часо ва.

КОН ЦЕРТ ВИО ЛОН ЧЕ ЛИСТ КИ ЊЕ БЕЛ МЕ АЛИЋ И ВИО ЛИ НИ СТЕ МАР КА СИМО ВИ ЋА 
се одр жа ва у окви ру тре ће сезо не циклу са кон це ра та кла сич не и попу лар не музи ке „Музи ком кроз музеј”. 
Кон церт орга ни зу ју Исто риј ски музеј Срби је и удру же ње „Uni ca art”, a одр жа ва се под покро ви тељ ством 
Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са ња Репу бли ке Срби је и Секре та ри ја та за кул ту ру гра да Бео гра да.
На про гра му су ком по зи ци је Хоне ге ра, Мар ти нуа, Гли е ра и Васк са. 
Осо бе ност кон це ра та у окви ру циклу са „Музи ком кроз музеј” је и изво ђе ње по јед не нуме ре изне на ђе ња од 
срп ских ком по зи то ра из музич ке архив ске гра ђе Исто риј ског музе ја Срби је. Место одр жа ва ња: Исто риј ски 
музеј Срби је. Улаз је бес пла тан.
Тер мин: сре да 5. окто бар у 19.00 часо ва.
Оба ве зна резер ва ци ја места на теле фон: 064/858 1296.

КОНАК КНЕ ЗА МИЛО ША
Буле вар Патри јар ха Павла 2, www.imus.org.rs

СТАЛ НА ПОСТАВ КА У КОНА КУ КНЕ ЗА МИЛО ША У ТОП ЧИ ДЕ РУ, нека да шњем дво ру кне за Мило
ша, насто ји да при ка же бор бе за конач но осло бо ђе ње од више ве ков не осман ске вла сти у Првом и Дру гом 
срп ском устан ку, напо ре и иску ше ња њихо вих покре та ча и вождо ва, родо на чел ни ка ново ве ков них срп ских 
дина сти ја  Кара ђор ђа Петро ви ћа и Мило ша Обре но ви ћа, и зна чај и заслу ге њего вих наслед ни ка из дина сти
је Обре но ви ћа у дру гој поло ви ни 19. века, када је након сти ца ња само стал но сти обно вље на кра ље ви на 1882. 
и наста вље но јача ње модер не срп ске држа ве.
Стал на постав ка пру жа посе ти о ци ма једин стве ну при ли ку да виде број не ори ги нал не пред ме те који су при
па да ли вожду Кара ђор ђу, кне зу Мило шу и њего вим наслед ни ци ма, као и при мер ке нао ру жа ња зна ме ни тих 
уста ни ка – Хај дук Вељ ка, Поп Луке Лаза ре ви ћа, Јан ка Кати ћа, Петра Добрњ ца и дру гих.
Постав ку упот пу њу ју ори ги нал на плат на позна тих сли ка ра Паје Јова но ви ћа, Вељ ка Ста но је ви ћа, Ђуре Јак
ши ћа, Петра Рано со ви ћа, Божи да ра Про да но ви ћа и пор тре ти кне за Мило ша, дела Уро ша Кне же ви ћа, Паве
ла Ђур ко ви ћа и Јозе фа Гран да у е ра.
Конак је поди гао кнез Милош 1831. годи не у Топ чи де ру, тада шњој пери фе ри ји Бео гра да. Сво јом струк ту
ром, нео кла си ци стич ким еле мен ти ма на фаса да ма и уну тра шњом деко ра ци јом у сти лу „тур ског баро ка”, 
гра ђе ви на спа да у репре зен та тив не рези ден ци је какве су се у то вре ме поди за ле широм Осман ског цар ства. 
Типич но за бога те при ват не рези ден ци је, и Конак кне за Мило ша је глав ном фаса дом окре нут ка врту, тј. 
Топ чи дер ском пар ку, који, као први план ски уре ђен парк у Срби ји, у дру гој поло ви ни 19. века поста је оми
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ље но бео град ско изле ти ште. 
Испред Кона ка, зашти ће ног кул тур ног добра од изу зет ног зна ча ја, нала зи се чуве но ста бло пла та на, спо ме
ник при ро де, које је заса ђе но у вре ме Обре но ви ћа. 
Ста бло пла та на, по лепо ти и димен зи ја ма спа да међу нај леп ша и нај ве ћа у Евро пи и пред ста вља један од 
нај зна чај ни јих исто риј ских и хор ти кул тур них спо ме ни ка Бео гра да.Ауто ри стал не постав ке у Кона ку кне за 
Мило ша су кусто си Вла ди мир Мере ник, Ката ри на Митро вић и Дра га на Видо вић.
Место: Конак кне за Мило ша. Бес пла тан улаз.
Тер мин: субо та 1. окто бар од 10.00 до 16.00 часо ва.



СТРУЧ НО ВОЂЕ ЊЕ И ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА НА ТЕМУ „ОДЕ ВА ЊЕ И НАКИТ СРБИ ЈЕ 19. ВЕКА –
ПРАК СЕ И ПОУ КЕ ИЗ ПРО ШЛО СТИ”

У оби ла ску стал не постав ке у Кона ку кне за Мило ша у Топ чи де ру посе ти о ци ће се упо зна ти са тех ни ка ма 
изра де оде ће и наки та у Срби ји 19. века. 
Посе ти о ци ће, поред оста лог, моћи да виде и оде ћу кне за Мило ша Обре но ви ћа.
Кроз раз го вор и пре зен та ци ју кусто ски ња Олги ца Лука но вић ће заје де но са посе ти о ци ма упо ре ди ти ста ре 
мате ри ја ле и тех ни ке са савре ме ном про из вод њом и утвр ди ти кључ не раз ли ке. Нека од пита ња, о који ма ће 
бити речи, су коли ко мода тра је и да ли је могу ће при ме ни ти неке од рани јих прак си у на тај начин допри
не ти очу ва њу и зашти ти сре ди не.
Место: Конак кне за Мило ша. Бес пла тан улаз . Тер мин: субо та 1. окто бар 12.00 часо ва.
Оба ве зна резер ва ци ја места на теле фон: 064/858 1295.

КРЕ А ТИВ НА РАДИ О НИ ЦА ЗА ДЕЦУ „ОДЕ ЛО КНЕ ЗА МИЛО ША”
Кусто ски ње Олги ца Лука но вић и Доро теа Лов че вић ће на ради о ни ци наме ње ној нај мла ђим посе ти о ци ма на 
кре а ти ван начин пру жи ти одго во ре на пита ња: Како се обла чио кнез Милош? Који су се дело ви оде ће носи
ли у 19. веку и од кога мате ри ја ла су пра вље ни? Шта је то дола ма, а шта фес? Посма тра ју ћи пор тре те и оде ћу 
у Кона ку деца ће сазна ти нешто више о томе од кога су мате ри ја ла и на који начин су одре ђе ни дело ви оде ће 
пра вље ни, чему су слу жи ли и у којим при ли ка ма су се носи ли, да би касни је зајед но уче ство ва ли у кро је њу 
оде ла за кне за Мило ша! 
Место: Конак кне за Мило ша. Бес пла тан улаз. Узраст: 6 – 10 годи на
Тер мин: субо та 1. окто бар 14.00 часо ва
Оба ве зна резер ва ци ја места на теле фон: 064/858 1295.
Бес плат не онлајн про гра ме заин те ре со ва ни гра ђа ни могу да погле да ју на јутјуб кана лу Исто риј ског 
музе ја Срби је кон цер те циклу са „Музи ком кроз музеј” и пре да ва ње кусто са Бори са Мар ко ви ћа на тему 
„Гра ди тељ ска делат ност кне за Мило ша”.
Оба ве зна резер ва ци ја места на теле фон 064/ 858 1295 или на мејл konak kne za mi lo sa ims@gmail.com . 

ЕТНО ГРАФ СКИ МУЗЕЈ У БЕО ГРА ДУ
Сту дент ски трг 13

Еmail: info @et no graf ski mu zej.rs  
Сајт : www.etno graf ski mu zej.rs 
Фејсбу к стра на: https://www.face bo ok.com/Etno graf ski Mu zej Be o grad.Ethno grap hic Mu se um Bel gra de
Инста грам: https://www.insta gram.com/etno graf ski mu zej be o grad/
Ради о ни ца: У ПОТРА ЗИ ЗА ПРЕ ГА ЧА МА  
И стра жу ју ћи народ не ношње при ка за не на изло жби, и моти ве кори шће не на  кеце ља ма, деца се инспи ри
шу и под сти чу на ства ра ње соп стве них шара по угле ду на срп ско кул тур но насле ђе.
Шаре се изво де помо ћу кана па који се лепи на кар тон. Узраст: 6–9 годи на  
Да тум одр жа ва ња: 10.10. – 14.10.2022. При ја ва на decja.radi o ni ca @et no graf ski mu zej.rs или на бр.0628070056

ИЗЛО ЖБА „ЈА НОСИМ ВАС, ВИ НОСИ ТЕ МЕНЕ“, Ауто ри: Ката ри на Ради са вље вић, Татја на Бугар ски, 
Алек сан дар Пети је вић,Алек сан дар Анту но вић 
Место: међу спрат Етно граф ског музе ја. 
Изло жба се затва ра 16.окто бра.Посе те су рад ним дани ма и субо том од 10.00 до 17.00 часо ва и неде љом   од 
9.00 до 14.00 часо ва. Поне дељ ком Музеј не ради. 

ГОСТУ ЈУ ЋА ИЗЛО ЖБА МУЗЕ ЈА ВОЈ ВО ДИ НЕ пред ста вља обу ћу као пола зну осно ву за при чу о раз ли
чи тим кул тур ним ути ца ји ма у про шло сти, есте ти ци, моди, начи ни ма про из вод ње, као и иден ти тет ским и 
кому ни ка циј ским аспек ти ма раз ли чи тих врста обу ће. Пред ме ти из ове збир ке поти чу углав ном са кра ја 19. 
и из 20. века. Међу њима има при ме ра ка арха ич них фор ми обу ће, које при па да ју европ ском и азиј ском кул
тур ном насле ђу, али и оних који упу ћу ју на то да су стра ни ути ца ји кон стант но при сти за ли са Исто ка и Запа
да и огле да ли се у усва ја њу нових врста обу ће и начи на њихо ве изра де и укра ша ва ња. Као карак те ри стич
ни дело ви ношње, биће пред ста вље не чара пе и обој ци, као и начи ни њихо вог ноше ња у про шло сти. Биће 
изло же ни и пред ме ти који су били пове за ни са упо тре бом поје ди них врста обу ће, као што су пома га ла за 
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изу ва ње чиза ма. Посе бан део изло жбе посве ћен је обу ћар ским зана ти ма и изра ди раз ли чи тих врста обу ће. 
За реа ли за ци ју ове изло жбе, аутор ски тим етно ло га Музе ја Вој во ди не награ ђен је про шле годи не при зна њем 
„Миха и ло Вал тро вић“ које доде љу је Музеј ско дру штво Срби је.

ИЗЛО ЖБА “ЛЕПА КУЋА“
Аутор: др Милош МатићМе сто: Изло жбе на сала у при зе мљу Етно граф ског музе јаДа тум отва ра ња изло жбе: 
20. сеп тем бра 2022. годи не По се те су рад ним дани ма и субо том од 10 до 17 часо ва, a неде љом од 9 до 14 часо
ва. Поне дељ ком Музеј не ради.
У Етно граф ском музе ју у Бео гра ду биће поста вље на изло жба Лепа кућа која пред ста вља музе о ло шку интер
пре та ци ју укра ша ва ња куће у народ ној архи тек ту ри на тлу Срби је. Изло жба се бави самим чином дава ња 
деко ра тив них еле ме на та кући, чином којим се при да ју више слој на зна че ња кући и они ма који у њој оби та
ва ју. Мно го број не куће рурал ног народ ног гра ди тељ ства ова изло жба поста вља као модел народ не есте ти ке 
и као модел кул тур ног зна че ња есте ти ке куће. Наме ра је да се сео ска кућа не посма тра само као нешто лепо 
или иди лич но, већ као део дубљег сло ја кул тур ног насле ђа које одра жа ва то како људи схва та ју свет који их 
окру жу је.

СТАЛ НА ПОСТАВ КА: НАРОД НА КУЛ ТУ РА СРБА У XIX И XX ВЕКУ
Изло жба Народ на кул ту ра Срба у XIX и XX веку при ка зу је сабор ност срп ског наро да, њего во једин ство 
и зајед ни штво у оку пља њи ма око сакрал них обје ка та из којих је веко ви ма зра чи ла духов на сна га њего вог 
етнич ког и кул тур ног бића. При ка зом наро да у народ ним ношња ма, обу хва ће ни су мно ги срп ски кра је ви. 
Обра ђе ни су и изло же ни и оста ли садр жа ји народ ног живо та, почев од при вред них одли ка, раз во ја ста
ни шта и кул ту ре ста но ва ња, до исти ца ња поје ди них духов них обли ка с назна ка ма раз ли ка у поје ди ним 
кул тур ногео граф ским зона ма. Осим сту ди о зно обра ђе них разних обли ка народ ног живо та сео ског ста нов
ни штва, део изло жбе је посве ћен и гра ђан ском сло ју дру штва, посеб но у при ка зу начи на оде ва ња и амби јен
тал них цели на ста но ва ња, с вид ним ути ца ји ма источ њач ке и европ ске град ске кул ту ре. 
За више инфор ма ци ја  посе ти те сајт Етно граф ског музе ја: www.etno graf ski mu zej.rs

МАНА КО ВА КУЋА
Гaврилa Принципa 5, Сав ски венац

Еmail: mana ko va ku ca @et no graf ski mu zej.rs , Сајт: www.etno graf ski mu zej.rs
Феј сбук странe : https://www.face bo ok.com/mana ko va ku ca и https://www.face bo ok.com/mana ko va ku ca1
„Мана ко во кул тур но лето“Мана ко во кул тур но лето је умет нич ки мул ти ди сци пли нар ни про је кат бази ран 
на афир ма ци ји кул тур не башти не, пре све га Срби је 19. века. Уче шћем рено ми ра них изво ђа ча и темат ски 
мину ци о зно ода бран, овај про грам нуди нај ши рој дома ћој и стра ној публи ци поред еду ка тив но сти и широ
ку кул тур ну пону ду у аутен тич ном амби јен ту. Про гра ми су обје ди ње ни у неко ли ко темат ских цели на које 
се у јеку лет ње тури стич ке сезо не изво де у дво ри шту Мана ко ве куће: Сава мал ски кон церт (кла сич на музи
ка, опер ске ари је, евер грин музи ка, етно музи ка, етноџез музи ка), Боем ска Сава ма ла (поет ске вече ри са 
углед ним књи жев ни ци ма, драм ским умет ни ци ма и пле сним гру па ма), пред ста ве за децу и мла де, Теа тар на 
ђумру ку (камер ни позо ри шни про грам дома ћих ауто ра из 19. века и са почет ка 20. века), Кино Манак (про
јек ци је на отво ре ном доку мен тар них, игра них исто риј ских и етно фил мо ва овен ча них награ да ма у земљи и 
све ту). Публи ку доче ку ју глум ци кости ми ра ни у Мана Миха и ло ви ћа, Косту Вуји ћа и дру ге зна ме ни те лич
но сти из 19. века, који пре сва ког про гра ма као води чи про ве ду публи ку кроз Мана ко ву кућу, а зајед но са 
кусто си ма и кроз збир ку Хри сти фо ра Црни ло ви ћа. 
Реа ли за ци ја у сарад њи са Цен тром за мул ти ме ди јал ну умет ност и кому ни ка ци ју Тан грам Бео гра да.Мани
фе ста ци ја Мана ко во кул тур но лето почи ње у четвр так 1. сеп тем бра.Про гра ми ће се одр жа ва ти : сре дом, 
четврт ком, пет ком и субо том и тра ја ће до субо те 30.сеп тем бра 2022. годи не Више инфор ма ци ја о про гра му 
и сат ни ци погле дај те на сај ту Музе ја: www.etno graf ski mu zej.rs или на феј сбук стра ни Мана ко ве куће.

Стал на постав ка: Народ не ношње и накит цен трал но бал кан ског под руч ја из XIX и првих деце ни ја ХХ 
века 
Стал на изло жба Народ не ношње и накит цен трал но бал кан ског под руч ја из 19. и првих деце ни ја 20. века, 
отво ре на је у мају 2016. годи не у Мана ко вој кући, јед ном од нај ста ри јих обје ка та ста ро бал кан ске архи тек ту
ре у Срби ји из прве поло ви не 19. века. Уна пре ђе на изло жба о раду Хри сти фо ра Црни ло ви ћа, као и нови мул
ти ме ди јал ни изло жбе ни садр жа ји, састав ни су део ове изу зет не постав ке, која при ка зу је основ не еле мен те 
Црни ло ви ће вог етно граф скоистра жи вач ког рада на тере ну – пре те жно у под руч ји ма јужне Срби је, Косо ва 
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и Мето хи је и Маке до ни је, у пери о ду изме ђу два свет ска рата. Основ на наче ла Црни ло ви ће вог истра жи ва
ња су гео граф ске, етнич ке и дија лек то ло шке осо бе но сти ста нов ни штва, а на осно ву њих су при ка за на три 
„ком плек са“ народ них ношњи: шоп ски, морав ски и вар дар ски. Посеб на пажња је посве ће на пред ста вља њу 
руко пи сне зао став шти не Црни ло ви ћа која спа да у ред нај вред ни јих дија лек то ло шких запи са о јези ку и кул
ту ри у Срби ји, али и на ширем про сто ру Бал ка на, с почет ка 20. века.
Струч на вође ња кроз стал ну постав ку Мана ко ве куће при ја ве нa мејл адре су: mana ko va ku ca @et no graf ski mu
zej.rs или теле фон: 0113036114

МУЗЕЈ ЖРТА ВА ГЕНО ЦИ ДА 
Трг Нико ле Паши ћа 11/III 
Интер нет адре са: muzej ge no ci da.rs
Face bo ok: https://www.face bo ok.com/muzej zr ta va ge no ci da 

СТА РО САЈ МИ ШТЕ  струч но вође ње кроз ком плекс нека да шњег лого ра на Ста ром Сај ми шту пру жи ће 
посе ти о ци ма при ли ку да се на месту зло чи на и месту сећа ња упо зна ју са тра гич ном про шло шћу међу рат ног 
Сај ми шта које је током Дру гом свет ског рата поста ло место смр ти у којем су живо те изгу би ле хиља де људи. 
Вође ни про сто ром где су очу ва на аутен тич на зда ња посе ти о ци ма про гра ма пру жи ће се при ли ка да се путо
ва њем кроз вре ме упо зна ју са основ ним инфро ма ци ја ма у вези са лого ром, неви ним жртва ма и њихо вим 
џела ти ма, људ ским суд би на ма, суд би ном лого ра после рата, и Сај ми штем као важним еле мен том савре ме не 
поли ти ке пам ће ња. 
Дома ћин: др Дра ган Цвет ко вић, исто ри чар, музеј ски савет ник Музе ја жрта ва гено ци да 
Лока ци ја: код цен трал не куле на Ста ром Сај ми шту 
Вре ме: 4. окто бар у 18.00 часо ва 
Кон такт инфор ма ци је: др Дра ган Цвет ко вић (dra gan.cvet ko vic @mu zej ge no ci da.rs) 



КАЛ ДР МА БОЛА   струч но вође ње пред ви ђа посе ту мести ма у ужем град ском језгру која су током Дру гог 
свет ског рата обе ле же на стра да њем неду жног ста нов ни штва. План про гра ма пред ви ђа да се вође ње запо че
не испред ула за у Музеј жрта ва гено ци да, да би се потом кре ну ло ка Тргу Нико ле Паши ћа где се током током 
рата нала зио затвор Геста поа, потом: Тера зи је (веша ње пето ри це циви ла), Трг Репу бли ке (седи ште немач ког 
оку па ци о ног систе ма), Оби ли ћев венац (седи ште и затвор Спе ци јал не поли ци је), При род номате ма тич ки 
факул тет (Затвор Упра ве гра да Бео гра да – Глав ња ча), Дом Вој ске (седи ште Геста поа). Про грам се завр ша ва 
испред Музе ја жрта ва гено ци да где ће при сут ни бити упо зна ти са дело ва ње и уло гом Музе ја у чува њу пам
ће ња на неви не жртве рата. 
Дома ћин: Бојан Арбу ти на, исто ри чар, кустос
Лока ци ја: Трг Нико ле Паши ћа код спо ме ни ка Нико ли Паши ћу
Вре ме: 11. окто бар у 18.00 часо ва 
Кон такт инфор ма ци је: Бојан Арбу ти на (bojan.arbu ti na @mu zej ge no ci da.rs)

ПОВРА ТАК: ПРИ ЧА КОЈА ТРА ЈЕ струч но вође ње кроз изло жбу „Повра так : при ча која тра је“ ауто ра 
Јасми не Туту но вићТри фу нов, вишег кусто са Музе ја жрта ва гено ци да. Завр ше так Дру гог свет ског рата у 
Југо сла ви ји, за мно гу пре жи ве лу децу која су током рата била зато че на у лого ри ма, или одра ста ла у поро ди
ца ма које су их усво ји ле и у уста но ва ма соци јал не зашти те, зна чио је само крај ору жа них суко ба. У тада шњој 
југо сло вен ској штам пи обја вљи ва ни су лич ни огла си, попут Тра жим неког свог, мислим да сам са Коза ре, 
Можда је незнан ка спа си ла малу Зору, Мај ка Дра ги ња оче ку је сво је сино ве... Изло жба гово ри о нади и истрај
но сти пре жи ве ле деце, данас већ осо ба у позним годи на ма, који ни после ско ро осам деце ни ја од завр шет ка 
Дру гог свет ског рата, нису пре ста ли да веру ју да ће сазна ти ко су, чији су и ода кле су и шта се, у току рата, 
деси ло са њихо вим поро ди ца ма. Уз струч но вође ње кроз изло жбу, биће упри ли чен и раз гов го вор са пре жи
ве лим лого ра ши ма, који су као деца били зато че ни у јасе но вач ким и дру гим лого ри ма Неза ви сне Држа ве 
Хрват ске.
Дома ћин: Јасми на Туту но вићТри фу нов, исто ри чар, виши кустос
Лока ци ја: Музеј при ме ње не умет но сти, Гале ри ја „Ана стас Јова но вић“, Вука Кара џи ћа 18
Вре ме: 16. сеп тем бар у 13.00 часо ва
Кон такт инфор ма ци је: Јасми на Туту но вићТри фу нов (jasmi na.tutu no vic @mu zej ge no ci da.rs)

МУЗЕЈ ЈУГО СЛА ВИ ЈЕ У БЕО ГРА ДУ
Миха и ла Мике Јан ко ви ћа бр.6
www.muzejjugo sla vi je.org

ПРО ГРАМ КОЈИ ЗАЈЕД НИЧ КИ РЕА ЛИ ЗУ ЈУ МУЗЕЈ НАУ КЕ И ТЕХ НИ КЕ 
И МУЗЕЈ ЈУГО СЛА ВИ ЈЕ
„КОРА КОМ КРОЗ ИСТО РИ ЈУ БЕО ГРАД СКЕ СТА РЕ ИНДУ СТРИ ЈЕ“

Раз вој инду стри је у Бео гра ду током 19. и прве поло ви не 20. века текао је пара лел но са шире њем гра да и у 
зна чај ној мери је ути цао на његов про стор ни и урга ни стич ки раз вој. Поло жај гра да на ушћу Саве у Дунав 
био је од вели ког зна ча ја за раз вој инду стри је, која је пре те жно била сме ште на изван цен трал них дело ва Бео
гра да и тежи ла је ка њего вим ивич ним и мање изгра ђе ним про сто ри ма. На пре ла зу из 19. у 20. век уз оба ле 
две ју вели ких река фор ми ра ли су се инду стриј ски цен три. Један од првих настао је уз саму оба лу Дуна ва и 
про сти рао се од Дор ћо ла до дана шњег Паче вач ког моста и даље ка Кара бур ми.
Током шет ње ули ца ма Поен ка ре о вом и Вени зе ло со вом уче сни ци ће има ти при ли ку да се упо зна ју са јед ном 
од првих инду стриј ских зона у Бео гра ду, њеним раз во јем, али и гаше њем ових инду стриј ских пред у зе ћа кра
јем 20. и почет ком 21. века. Поред тога, упо зна ће се са њихо вим (потен ци јал ним) новим живо том, одно сно 
пре на ме ном, о чему ћемо гово ри ти у Музе ју нау ке и тех ни ке који се нала зи у згра ди ста ре тер мо е лек тра не. 
Током оби ла ска, уче сни ћи  ће има ти при ли ку да виде Вео град ски памуч ни ком би нат, Дунав ста ни цу, Умет
нич ку лив ни цу „Пла сти ка“ и Плат на ру.

Раз го вор о урба ној реци кла жи инду стриј ских обје ка та наста вља се на дру гој шет њи, која ће запо че ти код 
нека да шње фабри ке тек сти ла Беко и даљим оби ла ском раз ли чи тих инду стиј ских ком плек са на Доњем Дор
ћо лу. При ча ће мо о раз во ју ове инду стриј ске зоне, на који начин је ути ца ла на раз вој инду стри је у Бео гра ду, 

73 ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БЕОГРАДУ



али и на раз вој и модер ни за ци ју самог гра да. Поред фабри ке Беко, уче сни ћи ће моћи да виде Мага цин на 
Дор ћо лу, тер мо е лек тра ну „Сна га и све тлост“ и фабри ку чоко ла де Косте Шон де, а раз го вор се завр ша ва у 
Музе ју нау ке и тех ни ке.
Датум реа ли за ци је: 24. сеп тем бар и 1.окто бар.
Инфор ма ци је код орга ни за то ра. 

ПРЕ ПО РУ КАОБИ ЛА ЗАК МУЗЕ ЈА НАУ КЕ И ТЕХ НИ КЕ БЕО ГРАД
www.muzejnt.rs 
FB: /MuzejNT, Inst: muzej na u ke i teh ni ke
Twi ter: Muzej nau ke i teh ni ke – Beo grad
Скен дербего ва 51

Информације о бесплатном улазу у Музеј за Дане европске баштине у Музеју!
Током „Дана европске баштине“ 2002. 2022. захваљујући Рифату Куленовићу, Гордани Каровић, Ивану 
Станићу и другим сарадницима Музеја науке и технике реализован је веома богат и разниоврстан програм 
промоције индустријског и техничког наслеђа, штамапане и промовисане карте индустријског наслећа 
Београда, реализовани програми промоције наслеђа везаног за живот на Дунаву и Сави, историјатпловидбе 
, стара пловила , потопљене бродове и др.
Галери ја „Алек сан дар Деспић“
На сталној поставци изложено је преко четири стотине предмета из фонда Музеја науке и технике. Поставка 
приказује технолошки развој и његов утицај на живот људи, и организована је у четири целине: точак–
машина–мотор, комуникација, човек и техника, мера и број.
Гале ри ја игра ча ка  Обухвата две целине на основу два концепта – дечјег музеја и музеја играчака. У првој 
целини је представљен део фонда Музеја из Збирке играчака. Поставка као и цео простор намењени су деци 
разних узраста и висином постамената и доступношћу предмета прилагођени њима. Представљено је преко 
150 експоната/играчака из периода од 1920. до 1970. године: лутке, аутомобили, плишане меде, металне 
механичке играчке на навијање, дрвене играчке, музичке кутије, модел парне машине, модел железничке 
станице...
Науч на игра о ни ца
Поставка је осмишљена тако да промовише учење кроз откривање, учествовање, експериментисање и 
непосредан контакт с научним изазовима. Интерактивни експонати приближиће вам феномене из области 
астрономије, математике, физике, биологије, психологије и логике на забаван начин, и подстаћи вас на 
размишљање и маштање ангажујући ваша различита чула и способности. Бићете у прилици да осетите снагу 
центрифугалне силе, проверите свој осећај за равнотежу и доживите оптичке варке, што ће вам омогућити 
да на непосредан начин сазнате нешто више о научним принципима.
Гале ри ја „51“ Изложба Развој службе телекомуникација

ОДЕ ЉЕ ЊЕ МУЗЕ ЈА НАУ КЕ И ТЕХ НИ КЕ – МУЗЕЈ СРП СКОГ ЛЕКАР СКОГ ДРУ ШТВА
Џор џа Вашинг то на 19

Стална поставка Медицина у Србији кроз векове налази се у згради београдске болнице изграђене у 19. 
веку. О дијагностиковању и лечењу различитих болести сведоче скелетни остаци, патолошки препарати, 
медицински инструменти, уређаји и апарати.
Изложба Прва варошка болница је посвећена првој варошкој болници, садашњој згради Српског лекарског 
друштва у Београду.
Онлајн предавања и вођења на Јутјуб каналу: Музеј науке и технике Београд
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РУДАР СКОГЕО ЛО ШКИ ФАКУЛ ТЕТ
ЗБИР КА МИНЕ РА ЛА И СТЕ НА

Рудар скогео ло шког факул те та – је део ака дем ског насле ђа Уни вер зи те та у Бео гра ду, са фун ду сом од око 
5000 при ме ра ка. Ства ра на је за потре бе сту де на та, одно сно тео риј ске и прак тич не наста ве још у вре ме Лице
ја и Вели ке шко ле. Нај ста ри ју колек ци ју чини збир ка од 500 при ме ра ка мине ра ла коју је још 1835. годи не 
барон Хер дер, рудрар ски инже њер из Сак со ни је, покло нио кне зу Мило шу Обре но ви ћу. Збир ка је већим 
делом сачу ва на до данас и нала зи се у изло жбе ном про сто ру Збир ке мине ра ла и сте на Рудар скогео ло шког 
факул те та. Ова колек ци ја се сма тра родо на чел ни цом ства ра ња уни вер зи тет ског насле ђа.
Место: Хемиј ски факул тет, Сту дент ски трг 16.
Тер ми ни: Посе те се зака зу ју путем меј ла рад ним даном од 9 до 14 часо ва
емаил: muzej.mkpg@rgf.bg.ac.rs 
тел.: 011/3336768, др Але на Здрав ко вић, кустос
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МУЗЕЈ АУТО МО БИ ЛА
Мај ке Јевро си ме 30

Музеј ауто мо би ла, збир ка Бра ти сла ва Пет ко ви ћа, нај мла ђи је у низу тех нич ких музе ја у Срби ји. Осни ва чи 
Музе ја су Скуп шти на гра да Бео гра да и Бра ти слав Пет ко вић, колек ци о нар из Бео гра да, вла сник збир ке исто
риј ски зна чај них ауто мо би ла и архив ске гра ђе о раз во ју ауто мо би ли зма у нас.
Седи ште Музе ја је у згра ди која је под нази вом Модер на гара жа про гла ше на за кул тур но добро и пред ста вља 
карак те ри сти чан спо ме ник тех нич ке кул ту ре вре ме на у коме је настао. Изгра ђе на је 1929. годи не као прва 
јав на гара жа у цен тру гра да, по пла но ви ма руског архи тек те Вале ри ја Ста шев ског. У њој су били сме ште ни 
и ауто мо би ли уче сни ка прве бео град ске међу на род не ауто мо бил ске и мото ци кли стич ке трке, одр жа не 3. 
сеп тем бра 1939.
 У збир ци се нала зе ста ри и рет ки ауто мо би ли, који су исто риј ско све до чан ство и има ју посе бан зна чај за 
упо зна ва ње при ме не науч них достиг ну ћа, раз во ја и тех нич ког напрет ка ауто мо би ли зма код нас и у све ту. 
Збир ка садр жи педе сет вози ла, од којих је нај ста ри ји Маро Гар дон из 1897. годи не. Пред мет зашти те су и 
напра ве, уре ђа ји, науч на и струч на лите ра ту ра, возач ке дозво ле, први сао бра ћај ни про пи си и зако ни, реги
стар ске табли це, ала ти, филм ски и фото граф ски запи си, умет нич ка дела и дела при ме ње не умет но сти, који 
допри но се изу ча ва њу исто ри је ауто мо би ли зма.
Музеј ауто мо би ла ће бити отво рен за бес плат не посе те 17. и 18. сеп тем бра.
Посе ти о ци ће моћи да оби ђу стал ну постав ку музе ја.

ПТТ МУЗЕЈ
Мај ке Јевро си ме 13, Бео град

www.pttmu zej.rs, Емаил: pttmu zej@ptt.rs
Деч ја ради о ни ца „Поштан ски сатић” са темом Напи ши и поша љи писмо воље ни ма
Тер мин: субо та, 01. окто бар 2022.годи не од 12.00 до 13.00 часо ва
Стал на постав ка „Тач ка спа ја ња” – хро но ло шки при каз поштан скотеле граф скотеле фон ског сао бра ћа ја 
са струч ним вође њем
Тер мин: субо та, 01.10.2022. годи не од 17.00 до 18.00 часо ва
Кон такт:011 3064 172; 011 3063 278;011 3641 353;
О тер ми ни ма свих деша ва ња  на интер нет стра ни ци ПТТ музе ја www.pttmu zej.rs и на зва нич ним стра ни ца
ма Поште Срби је на дру штве ним мре жа ма Инста грам и Феј сбук.
Сер вис:Омо гу ћен при ступ осо ба ма са инва ли ди те том. Интер нет:Омо гу ћен је бес пла тан Wиfi.
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„ЖЕЛЕ ЗНИ ЦЕ СРБИ ЈЕ“ А.Д
ЖЕЛЕ ЗНИЧ КИ МУЗЕЈ

Бео град, Нема њи на 6, www.zele zni ce sr bi je.com
011/3610 334; 011/3618 344
Face bo ok: Zele zni ce Srbi ja ad; Insta gram: medi ja cen tar ze le zni ce sr bi je
muzej @sr brail.rs; medi ja cen tar @sr brail.rs
Желе знич ки музеј је музеј у саста ву при вред ног дру штва „Желе зни це Срби је“ ад. Осно ван је у фебру а ру 
1950. годи не. Као тех нич коисто риј ски музеј, у свом фон ду чува све до чан ства о настан ку и раз во ју желе зни
це на нашим про сто ри ма. Прву стал ну постав ку „Кроз исто ри ју југо сло вен ских желе зни ца“ Музеј је добио 
30. апри ла 1953. годи не. 
Музеј ски фонд бро ји око 3.500 пред ме та, који су рас по ре ђе ни у чети ри основ не збир ке: Тех нич ку, Исто
риј ску, Умет нич ку и Збир ку при ме ње не умет но сти. Музеј рас по ла же и бога тим Архив ским оде ље њем и 
струч ном библи о те ком, као и збир ком моде ла и маке та, која илу стру је раз вој желе знич ких сред ста ва код 
нас.
Желе знич ки музеј има и сво је вр стан „музеј на отво ре ном“ – Оде ље ње уза ног коло се ка Поже га,   у коме 
се чува ју неки од нај ста ри јих и нај вред ни јих екс по на та из Тех нич ке збир ке – локо мо ти ве уза ног коло се ка: 
„Рама“, „Милан“, „Косто лац“, затим салонкола Фран ца Јозе фа, али и оста ли пред ме ти попут диза ли ца, теле
фо на, ста нич них сато ва, ста нич ног наме шта ја...

ИЗЛО ЖБА: „НАСТА НАК И ИЗГРАД ЊА ЖЕЛЕ ЗНИ ЦЕ У СРБИ ЈИ ДО ПРВОГ СВЕТ СКОГ РАТА“
Аутор:  Ива на Радо је вић Бошко вић, кустос; сарад ник Алек сан дар Пфи ћер,
фото граф; тех нич ка подр шка Меди ја цен тар „Желе зни це Срби је“ ад. 
Изло жба ће бити поста вље на у Гале ри ји Желе знич ког музе ја у сеп тем бру 2022. годи не
Тер мин: отва ра ње изло жбе до кра ја сеп тем бра 
Кроз при зму поли тич ких, дру штве них и еко ном ских при ли ка, аутор ка изло жбе при ка зу је нај ва жни је дога
ђа је у исто ри ји желе зни це, ета пе њеног раз во ја и тех нич ке иза зо ве при ли ком изград ње на поје ди ним део
ни ца ма, али и ука зу је на зна чај успо ста вља ња желе знич ког сао бра ћа ја и пове зи ва ња са сусе ди ма у про це су 
бор бе за само стал ност и ства ра ње ново ве ков не, модер не Срби је. Изло жбу чине три дела: Пери од пла ни ра ња 
и ства ра ње усло ва за изград њу желе зни ца (од 1833. до 1881. годи не); Изград ња прве пру ге Бео град –Ниш и 
пове зи ва ње са сусед ним држа ва ма и  Наста вак изград ње желе зни ца до 1914/15. годи не. Посе ти о ци ће има ти 
при ли ке да виде ори ги нал на доку мен та (пра вил ни ке, зако не, члан ке из тада шње штам пе), затим фото гра
фи је и тро ди мен зи о нал не пред ме те из тог пери о да.
За све посе ти о це биће орга ни зо ва но струч но вође ње кроз изло жбу и стал ну постав ку Желе знич ког музе ја. 
Рад но вре ме Желе знич ког музе ја је од 8.00 до 16.00 часо ва током неде ље. Посе те викен ди ма и груп не посе те 
дого ва ра ју се и зака зу ју теле фо ном. Улаз у Музеј је сло бо дан. Детаљ ни је инфор ма ци је о тер ми ну отва ра ња 
изло жбе и рад ном вре ме ну за вре ме  тра ја ња мани фе ста ци је погле дај те на www.zele zni ce sr bi je.com.
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МУЗЕЈ ВАЗДУ ХО ПЛОВ СТВА
Аеро дром Нико ла Тесла, Сур чин, www.muzej va zdu ho plov stva.org.rs

Због рекон струк ци је енте ри је ра Музе ја и при ла за, Музеј није у могућ но сти да отво ри вра та за посе ти о це ове 
годи не за „Дане европ ске башти не“. Током про те клих годи на одр жа ва ња мани фе ста ци је у Бео гра ду , Музеј 
је публи ци пону дио број не изло жбе, струч на вође ња, ради о ни це или и сни мље не фил мо ве, сним ке из вазду
ха, вир ту ел ни оби ла зак Музе ја вазду хо плов ства и др. Посе ти о ци су се могли упо зна ти са бога том исто ри јом 
наци о нал ног вазду хо плов ства кроз гото во век ави ја ци је на нашим про сто ри ма од првог ави о на који је летео 
над небом дана шње Срби је до вре ме на НАТО агре си је.
Музеј вазду хо плов ства је инсти ту ци ја осно ва на у сарад њи вој ног и цивил ног вазду хо плов ства 1957. годи
не, који се од 1989. годи не нала зи у сада шњој згра ди на међу на род ном бео град ском аеро дро му. На више од 
6000 m2 изло жбе ног про сто ра сме ште на је исто ри ја вазду хо плов ства дужа од јед ног века. Сво јим бога тим 
музеј ским фон дом, Музеј вазду хо плов ства се свр ста ва међу десет воде ћих музе ја овог типа у све ту и ујед но 
је један од нај по се ће ни јих музе ја у Срби ји.
Кон такт: 011/2670 992, kon takt@mu zej va zdu ho plov stva.org .rs .Ауто бу ски пре воз: 72, 860и, 607 и А1..
Током Дана баштине емитовање раније сниманих филмова на више локација. 

МУЗЕЈ ПРИ МЕ ЊЕ НЕ УМЕТ НО СТИ
Вука Кара џи ћа 18

Email MPU: info@mpu.rs ; Web stra ni ca MPU: https://mpu.rs/; Face bo ok MPU: https://www.face bo ok.com/mpu.rs
Insta gram MPU: https://www.insta gram.com/mpu.rs/
Рад но вре ме музе ја: уто рак  субо та 11:00 – 19:00 часо ва; +381 11 2626841/494
Стал на постав ка изло жбе на гале ри ји „Дра гу тин Инки о стри Меде њак“ На први (п)оглед: 
Музеј при ме ње не умет но сти, пред ста вља екс по на те из музеј ских колек ци ја исто риј ских одсе ка.
Тер ми ни вође ња за публи ку кроз стал ну музеј ску постав ку, Леа Зеи, водич: уто рак, 20.сеп тем бар у 11.00 
часо ва, уто рак, 27. сеп тем бар у 11.00 часо ва – Свет ски дан тури зма,  уто рак, 04. окто бар у 11.00 часо ва , 
четвр так, 13. окто бар у 11.00 часо ва. 

ИЗЛО ЖБА: СЛО ЈЕ ВИ, АЛЕК САН ДАР ВАЦ 
Кустос изло жбе: Јеле на Попо вић, виши кустос Музе ја при ме ње не умет но сти
Тер мин: окто бар 2022. Орга ни за ци ја: Музеј при ме ње не умет но сти
Само стал на изло жба посуд них фор ми, инста ла ци ја и скулп ту ра од кера ми ке Алек сан дра Ваца  Сло је ви, 
орга ни зо ва на је у окви ру Сало на савре ме не при ме ње не умет но сти МПУ.  Вели ки ути цај на његов умет нич ки 
раз вој имао је архе о ло шки лока ли тет Сир ми јум (Sir mi um) тако да ће у јед ном делу изло жбе бити пред ста
вље ни архе о ло шки пред ме ти од гли не из Музе ја Сре ма, а дру га два дела су посве ће на новим радо ви ма и 
субли ми ра ју сва доса да шња иску ства до којих је умет ник дошао. Алек сан дар Вац у свом раду кори сти тех
ни ку тера сиги ла та, којом су током пери о да Рим ског цар ства изра ђи ва не лук су зне рим ске посу де. Вла да ње 
тех ни ком и тех но ло шки екс пе ри мент у про це су рада за њега су битан део про це са којим пове зу је тра ди ци о
нал не тех ни ке ства ра ња са савре ме ним изра зом у потра зи за при род ним и орган ским еле мен ти ма.
Алек сан дар Вац  је дипло ми рао на Факул те ту при ме ње них умет но сти у Бео гра ду – Одсек кера ми ка. Уче сник 
је на мно го број ним коло ни ја ма и сим по зи ју ми ма. Више пута је награ ђи ван за свој рад. Живи и ради у Бео
гра ду.

ИЗЛО ЖБА: 57. ДЕЧ ЈИ ОКТО БАР СКИ САЛОН: „ПУТО ВА ЊА, АХ ТА ПУТО ВА ЊА“ 
Кустос изло жбе: Мили ца Цукић, музеј ска савет ни ца МПУ
Орга ни за ци ја: Музеј при ме ње не умет но сти. Тер мин: окто бар 2022. 
„Путо ва ња, ах та путо ва ња“ сло ган је под којим се одр жа ва 57. Деч ји окто бар ски салон Музе ја при ме ње не 
умет но сти у окто бру месе цу 2022. годи не. Путо ва ња чине живот леп шим, садр жај ни јим и узбу дљи ви јим. Да 
би мали људи пора сли у вели ке људе спрем не да само стал но кро је соп стве ни живот, нео п ход но је да им од 
малих ногу  уса ди мо нави ку да путу ју. Неки хра бри истра жи ва чи откри ва ли су нека да нове све то ве и шири
ли гра ни це зајед нич ког иску ства, про на ла зе ћи нове могућ но сти и иза зо ве за чове чан ство. Путо ва ња нам 
доно се сусре те са раз ли чи тим људи ма који гово ре дру гим јези ком, нове пре де ле, и кул ту ре са садр жа ји ма 
раз ли чи тим од оних на које смо нави кли. Зато су путо ва ња била наш пред лог теме на Кон кур су за ово го ди
шњу мани фе ста ци ју, на којој уче ству је око 100 уста но ва, а за изло жбу је ода бра но  пре ко 500 деч јих радо ва. 
Пра те ћи и ради о нич ки про грам пра ти те на музеј ским дру штве ним мре жа ма.
Музеј при ме ње не умет но сти је нај зна чај ни ја инсти ту ци ја кул ту ре за област при ме ње не умет но сти, архи
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тек ту ре и дизај на у нашој земљи. Осно ван је 1950. годи не и при па да кате го ри ји умет нич ких музе ја спе ци ја
ли зо ва ног типа. Данас Музеј посе ду је 39000 пред ме та при ме ње не умет но сти, међу који ма се нала зе и дела од 
изу зет ног умет нич ког и кул тур ног зна ча ја. Музеј има једа на ест одсе ка: Одсек за стил ски наме штај, Одсек за 
тек стил и костим,  Одсек за  метал са наки том,  Одсек кера ми ке, пор це ла на и ста кла,  Одсек за фото гра фи ју 
и при ме ње ну гра фи ку, Одсек савре ме не при ме ње не умет но сти и Одсек за архи тек ту ру. Ту су и спе ци ја ли зо
ва ни одсе ци за кон зер ва ци ју, доку мен та ци ју, еду ка ци ју, кому ни ка ци ју и библи о те ка. 

МУЗЕЈ ПОЗО РИ ШНЕ УМЕТ НО СТИ СРБИ ЈЕ
Госпо дар Јевре мо ва 19, Бео град, теле фон +381 11 2626 630
www.mpus.org.rs;   www.tea tro slov.mpus.org.rs;  pro gram @mpus.org .rs
Изло жба МИХА И ЛО ЈАН КЕ ТИЋ ПОЗО РИ ШНА ПОСВЕ ТА аутор ка Биља на Осто јић
Изло жба је отво ре на 15. маја и биће доступ на посе ти о ци ма до новем бра 2022. у про сто ри ја ма Музе ја позо
ри шне умет но сти Срби је, Госпо дар Јевре мо ва 19.
Изло жба у Музе ју позо ри шне умет но сти Срби је посве ће на је срп ском позо ри шном  прва ку, драм ском умет
ни ку Миха и лу Јан ке ти ћу (1938–2019). То је сво је вр сно под се ћа ње на позо ри шну био гра фи ју која све до чи о 
посве ће но сти, про фе си о нал ној изу зет но сти, награ да ма и при зна њи ма публи ке и кри ти ке – почаст њего вом 
шезде се то го ди шњем глу мач ком тра ја њу и једин стве ном умет нич ком изра зу. Састав ни део постав ке су и 
инсер ти из њего вих уло га доступ ни на QR кодо ви ма, као и избор сни ма ка мае страл ног интер пре ти ра ња 
пое зи је, коју је Миха и ло Јан ке тић често с љуба вљу гово рио. 
Срећ не окол но сти пра ти ле су позо ри шне почет ке Миха и ла Јан ке ти ћа. Његов глу мач ки сен зи би ли тет, 
после завр ше не Ака де ми је за позо ри ште, филм, радио и теле ви зи ју, усме рио је про фе сор Мата Мило ше вић, 
рекав ши да је он глу мац пред о дре ђен за Југо сло вен ско драм ско позо ри ште. У том пери о ду то је кадров ски 
и репер то ар ски нај пре сти жни је позо ри ште. Ваља ло је про би ја ти се поред ета бли ра них вели чи на као што 
су: Сте во Жигон, Љуба Тадић, Сло бо дан Перо вић... Као ста ти ста, на сце ну је стао 6. јану а ра 1960. а деби то
вао 1961. уло гом Тре ћег гла сни ка у пред ста ви Ричард Тре ћи. Издво ји ла се потом и уло га Бошка Југо ви ћа у 
пред ста ви Бано вић Стра хи ња, за коју су му рекли да је поче так јед не успе шне глу мач ке кари је ре. У ЈДПу је 
оди грао 68 уло га, био је нај мла ђи првак, касни је „стуб теа тра“ и носи лац репер то а ра. Непре ки ну ти глу мач
ки раз вој пред ста вља ле су уло ге у пред ста ва ма: Наши сино ви (Гиле, мала, али зна чај на уло га), Прља ве руке 
(Иго, прва вели ка уло га), Обич на при ча (Алек сан дар Аду јев), Кад су цве та ле тикве (Љуба Врап че), Зло чин и 
казна (Рас кољ ни ков, Окто бар ска награ да за уло гу), Трам вај  зва ни жеља (Стен ли), Аве ти (Освалд Алвинг), 
Колу бар ска бит ка (Вој во да Живо јин Мишић), Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић (Бла го је Бабић), Родо љуп
ци (Гаври ло вић), Реви зор (Гра до на чел ник), Народ ни посла ник (Јеврем Про кић), Мртве душе (Мањи лов), 
Прља ве руке (Оде рер). Добит ник је осам годи шњих награ да ЈДПа. Гово ри ло се да је по начи ну игре „послед
њи Мохи ка нац ста рог ЈДПа, и први вој ник неког новог, модер ног, које дола зи“. За тума че ње наци о нал ног 
репер то а ра добио је чети ри Сте ри ји не награ де – за уло ге у пред ста ва ма: Кла у стро фо бич на коме ди ја (Јаго ша 
Крај, Зве зда ра теа тар), Прин це за Ксе ни ја од Црне Горе (Краљ Нико ла, Кра љев ско позо ри ште „Зет ски дом“), 
Народ ни посла ник (Јеврем Про кић, ЈДП), Смр то но сна мото ри сти ка (Чика Дра ги, Ате ље 212).
Позо ри ште је увек било његов први избор, при ли ка за истра жи ва ње, нова аван ту ра, морал на про по ве да о ни
ца, одраз сада шњо сти и кад гово ри о про шло сти. Нај ви ше је волео уло ге које су га допу ни ле или изме ни ле, 
с који ма је уна пре дио себе – звао их је „уло ге сто же ри“, пре крет ни це, нова погла вља. Био је глу мац добре 
позо ри шне лите ра ту ре, добре при че. Глу ма је занат, који се рет ко пре тва ра у умет ност, гово рио је. Њему су 
се уло ге деша ва ле у пра вом тре нут ку, по вишој про ми сли и систе му. Играо је у ско ро свим бео град ским и 
позо ри шти ма Срби је и Црне Горе; под јед на ко успе шан и на фил му, теле ви зи ји, ради ју. Сма трао је да се једи
на пра ва сло бо да осва ја радом. Био је про фе сор глу ме на Ака де ми ји умет но сти у Новом Саду од 1998. За 
Миха и ла Јан ке ти ћа није посто ја ло ништа важни је од позо ри шта и дома. Свој позо ри шни круг затво рио је 
уло гом Крне ца у кома ду Краљ Бетај но ве (И. Цан кар / М. Нешко вић), 2018. у Југо сло вен ском драм ском позо
ри шту, где је поче ла њего ва позо ри шна при ча.
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ПРО ГРАМ УДРУ ЖЕ ЊА ТУРИ СТИЧ КИХ ВОДИ ЧА – УТВС
СРБИ ЈЕ ЗА ДАНЕ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ У БЕО ГРА ДУ 
Теле фо ни: 0113230566, 0649621330
Интер нет стра ни ца: http://www.gui desser bia.com /  Еmail: gui des.ser bi a@g mail.com 
Face bo ok: Udru že nje Turi stič kih Vodi ča Srbi je – UTVS, Insta gram: gui des.ser bia
Тури стич ки оби ла сци на отво ре ном у прат њи лицен ци ра них тури стич ких води ча
чла но ва Удру же ња тури стич ких води ча Срби је – 

ЖЕНЕ О КОЈИ МА СЕ ПРИ ЧА ЛО И О КОЈИ МА СЕ ЋУТА ЛО
При ча о десет вели ких жена Срби је, које су биле несхва ће не за живо та, и непра вед но забо ра ље не после смр
ти, а има ле су важну уло гу у нашој кул ти ри и исто ри ји. Водич: Зори ца Арсић
Место оку пља ња: код Кона ка кне ги ње Љуби це Тер мин: 9. октобар у 17.00 часо ва

ОБРЕ НО ВИ ЋИ У БЕО ГРА ДУ
Пра те ћи низ обје ка та који су посто ја ли или посто је и данас у Бео гра ду, а гра ђе ни су у вре ме Обре но ви ћа, 
пра ти мо ства ра ње и раз вој Срби је и Бео гра да тог вре ме на и исто ри ју ове зна чај не поро ди це која је, у току 
само јед но дана, неса та ла. Водич: Зори ца Арсић
Место оку пља ња: пола зак од цркве Све тог Мар ка Тер мин: 20. сеп тем бар у 17.00 часо ва

ЗАДУ ЖБИ НА РИ, прва шет ња,
Заду жби на ри, људи вели ког срца, који су обе ле жи ли нашу кул ту ру 19. века, Миша Ана ста си је вић, Или ја 
Кола рац, Веле мир Тодо ро вић, Дјо ка Влај чић… Водич: Зори ца Арсић
Место оку пља ња: пола зак из Кале мег дан ског пар ка, из Узун Мир ко ве ули це 
Тер мин: 24. сеп тем бар у 17.00 часо ва

ЗАДУ ЖБИ НА РИ, ДРУ ГА ШЕТ ЊА
Наста вак при че о заду жби на ри ма где ћемо упо зна ти Алек су Крсма но ви ћа, Нико лу Спа си ћа, брач ни пар 
Кики, Пер си ду Милен ко вић.. Водич: Зори ца Арсић
Место оку пља ња: пола зак из Кнез Миха и ло ве, од Библи о те ке гра да Бео гра да
Тер мин: 25. сеп тем бар у 17.00 часо ва

ВЛА ДАР КЕ И ПРЕ ТЕН ДЕНТ КИ ЊЕ
Супру ге вла да ра и оних који то нису поста ли, а били су надо мак тога, су нај че шће оста ја ле у сен ци сво јих 
муже ва и о њихо вим живо ти ма се мно го мање зна и мно го стро же суди него о мушкар ци ма чије су супру ге 
биле. Ово је при ча о њима. Водич: Зори ца Арсић
Место оку пља ња:  пола зак од Кона ка кне ги ње Љуби це
Тер мин: 01. окто бар у 17.00 часо ва

НУШИ ЋЕВ БЕО ГРАД
Крат ка шет ња од Кале мег да на до Тера зи ја у којој је сажет буран и богат живот нашег нај ве ћег коме ди о гра фа 
и сати ри ча ра Бра ни сла ва Нуши ћа Водич: Зори ца Арсић
Место оку пља ња:  пола зак од пави љо на Цви је те Зузо рић Тер мин: 02. окто бар у 17.00 часо ва

ЗЕМУН КОРАК ПО КОРАК
Ста ро језгро Зему на при ча нам о вре ме ну када је Земун био са дру ге стра не гра ни це, када је био погра нич ни 
град Аустриј ске царе ви не и сте ци ште разних наро да који су овде оста ви ли свој траг. Водич: Зори ца Арсић
Место оку пља ња: поза лак испред поште на Глав ној ули ци у Зему ну
Тер мин: 08. окто бар у 11.00 часо ва

ПИО НИР СКИ ПАРК
Водич: Јасми на Ћирић
Место оку пља ња: код фон та не „Девој ка са крча гом“
Тер мин: 8. окто бар 2022. у 11.00 часо ва. Вре ме тра ја ња : око 1,5 сата
Нека да двор ска башта, а данас јав ни парк, Пио нир ски парк у себи чува при че о нека да шњим дво ро ви ма и 
изу зет ном зеле ни лу поса ђе ном како би се  опле ме нио про стор око ових важних  и лепих зда ња.
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ВРА ЧАР СКИ ПЛА ТО И КАРА ЂОР ЂЕВ ПАРК
Водич: Јасми на Ћирић
Место оку пља ња: код спо ме ни ка Кара ђор ђу. 
Тер мин: субо та 1.окто бар 2022. у 11.00 часо ва
Вре ме тра ја ња оби ла ска : око 1,5 сата
Mесто саста ја ња је код спо ме ни ка Кара ђор ђу, ода кле се, после увод не при че о Вра чар ском пла тоу и њего вим 
зна чај ним мести ма, прво оби ла зи  Кара ђор ђев парк , па  пла то испред Хра ма „Св. Саве“ , где прво сле ди при
ча о Народ ној библи о те ци  Срби је и самом Хра му Све тог Саве, а онда се ула зи у Храм и после, уко ли ко има 
заин те ре со ва них, и у малу цркву „Св. Саве“.

ДУНАВ СКА ПРО МЕ НА ДА
Водич: Боја на Шесто вић
Место оку пља ња: испред спо ме ни ка вазду хо плов ци ма код хоте ла „Југо сла ви ја“. 
Тер мин:неде ља 18. сеп тем бар 2022. у 12.00 часо ва
Вре ме тра ја ња оби ла ска: око 2 сата.
На тури ће се про мо ви са ти зашти ће но при род но добро Вели ко рат но остр во, Земун ски кеј са спе ци ја ли зо
ва ним ресто ра ни ма и клу бо ви ма за спор то ве на води и спо ме нич ко насле ђе земун ског при о ба ља.

„НЕСВР СТА НИ“ БИЦИ КЛИ СТИЧ КИ ГЛАМПИК НИК У ПАР КУ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА
И РОМАН ТИЧ НИ ГАР ДОШ

Водич: Сла ви ца Јова но вић
Место оку пља ња: Бран ков мост, про ши ре ње моста иза ауто бу ског ста ја ли шта испод Косан чи ће вог вен ца 
Тер мин: 25. сеп тем бар 2022. у 11.00 часо ва
Вре ме тра ја ња оби ла ска : 34 сата
Вожња бици кли стич ком ста зом пре ко Бран ко вог моста, поред Скејт пар ка, ТЦ Ушће уз Буле вар Нико ле 
Тесле. У Пар ку при ја тељ ства пра ви мо пау зу и при ча мо о Покре ту несвр ста них и исто ри ја ту пар ка. Пра ви мо 
кра так пик ник у сти лу Бро за и Јован ке, ево ци ра мо успо ме не на кул тур ну дипло ма ти ју нека да шње Југо сла
ви је, фото гра фи ше мо се, а потом наста вља мо даље ка хоте лу Југо сла ви ја и Зему ну. Пре ко цен тра Зему на 
пење мо се на Гар дош до Миле ни јум ске куле, фото гра фи ше мо и ужи ва мо у роман тич ном погле ду на Дунав 
и град. Вожња назад.

КР„ПРИ РОД ЊАЧ КИ ПИК НИК НА КАНА ЛИ МА САВ СКОГ НАСИ ПА“
БИЦИ КЛИ СТИЧ КА ТУРА

Бици кли стич ка тура При род њач ки пик ник на кана ли ма Сав ског наси па
Водич: Сла ви ца Јова но вић
Место оку пља ња: крај Сав ског шета ли шта и бици кли стич ке ста зе изнад окрет ни це ауто бу са у бло ку 45
(Др Ива на Риба ра)
Доћи сво јом или изнајм ље ном бољом бици клом, иде ал но за offroad.
Тер мин: субо та 24. сеп тем бар 2022. у 14.00 часо ва
Вре ме тра ја ња оби ла ска : 34 сата
Циљ туре је упо зна ва ње са при род ним богат ством фло ре и фау не које се нала зи на све га пола сата уда ље
но сти од ново бе о град ских бло ко ва. On и offroad вожња пре ко пољ ских путе ва и ужи ва ње у при ро ди. Опу
шта ње и пик ник поред воде на кана ли ма Гало ви ца и Петрац, фото гра фи са ње при ро де. Посма тра ње пти ца, 
бра ње леко ви тог биља, боби ца зове за мар ме ла ду и јести вог биља које буде мо успут нашли.

ТУРА АРХИ ТЕК ТУ РА И УРБА НИ ЗАМ ГРА ДА
Сти ло ви у архи тек ту ри кроз вре ме.
Интер ак тив на тура од два сата, од Бео гра ђан ке до Тржног цен тра Гале ри ја, кроз Кнез Миха и ло ву, Кале мег
дан, Бео град на води. Вође не туре на срп ском и шпан ском јези ку.
Водич: Гор да на Стој са вље вић Гове да ри ца
За више инфор ма ци ја: Удру же ње тури стич ких води ча
Теле фо ни: 011 3230566, 064 9621330
Интер нет стра ни ца: http://www.gui desser bia.com /  Еmail: gui des.ser bi a@g mail.com 
Face bo ok: Udru že nje Turi stič kih Vodi ča Srbi je – UTVS, Insta gram: gui des.ser bia
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КРИ МИ НА ЛИ СТИЧ КОПОЛИ ЦИЈ СКИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ
Бео град −Зе мун, ул. Цара Душа на 196
Теле фон: 011/3107−111, Имејл: rek to rat@kpu.edu .rs, www.kpu.edu.rs

ПОСЕ ТА СПО МЕНСОБИ ДР АРЧИ БАЛ ДА РАЈ СА  оби ли зак са води чем 
Води чи:  др Рена та Самар џић, исто ри чар умет но сти и науч ни сарад ник  Ива на Гајић, исто ри чар
Тер ми ни за оби ла зак спо мен собе и изло жбе: 
поне де љак, 3. окто бар 2022. годи не у 10.00 часо ва, гру па од десет посе ти ла ца; 
уто рак, 4. окто бар 2022. годи не у 10.00 часо ва, гру па од десет посе ти ла ца. 
Оба ве зно је при ја вљи ва ње са бро јем лич ног доку мен та на теле фон 066/8895−608 или на имејл pri ja va.deb@
kpu.edu.rs, у пери о ду 1930. сеп тем бра 2022. годи не, сва ког рад ног дана у вре ме ну 10.00−14.00 часо ва. Посе ти
о ци тре ба да поне су важе ћи лич ни доку мент.
Др Арчи балд Рајс био је уте ме љи вач и родо на чел ник кри ми но ло шких сту ди ја као науч не дисци пли не у све
ту и осни вач две науч не инсти ту ци је у тој обла сти у Лоза ни (1909) и Бео гра ду (1921). Висо ко пози ци о ни ра ни 
инте лек ту а лац, Евро пља нин демо крат ских назо ра, Рајс jе на позив срп ске Вла де дошао у Срби ју 1914. годи не 
и постао бес ком про ми сни заштит ник прав де, пра ва и исти не о стра да њу у првом Вели ком рату у исто ри ји 
чове чан ства (1914−1918). На Кри ми на ли стич кополи циј ском уни вер зи те ту у Бео гра ду име др Рај са посеб но 
је важно. Њего вом заслу гом, а фор мал но Уред бом Мини стар ства уну тра шњих дела, 8. фебру а ра 1921. годи
не осно ва на је прва модер на Поли циј ска шко ла у Кра ље ви ни Срба, Хрва та и Сло ве на ца. Суштин ску иде ју 
да се раз вој поли циј ске про фе си је у Срби ји засни ва на обра зо ва њу кадра, као и вред но сти које у том сми слу 
сим бо ли зу је 8. фебру ар 1921. годи не, наста вио је да башти ни.
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Кри ми на ли стич кополи циј ски уни вер зи тет. Као при зна ње овом истак ну том кри ми но ло гу свет ског гла са, 
науч ни ку и уни вер зи тет ском про фе со ру, на Кри ми на ли стич кополи циј ском уни вер зи те ту у Бео гра ду чува
ју се пред ме ти из њего ве лич не зао став шти не коју су покло ни ли наслед ни ци Мир ја на и Нико ла Гачић из 
Гор њег Мила нов ца. Овде су изло же ни неки од пред ме та који су чини ли неиз о став ни део њего вог сва ко дне
вог живо та. Посеб ну вред ност у постав ци има ори ги на лан руко пис слав ног поли тич ког теста мен та Чуј те 
Срби (Eco u tez Ser bes!, Bel gra de, le 1 juin 1928), као и писа ћа маши на на којој су отку ца ни њего ви редо ви на 
фран цу ском јези ку. Пово дом девет деце ни ја од њего ве смр ти, Кри ми на ли стич кополи циј ски уни вер зи тет и 
Завод за уџбе ни ке обја ви ли су „Иза бра на дела Арчи бал да Рај са“ у пет томо ва, у окви ру којих углед ни срп ски 
и швај цар ски ауто ри цело ви то сагле да ва ју њего ву про фе си о нал ну гене зу, као и њего ву исто риј ску уло гу у 
Срби ји током Вели ког рата.
Лин ко ви: 
Спо мен соба др Арчи бал да Рај са може се погле да ти на адре си: https://www.kpu.edu.rs/vir tu el naset nja/arci
bald/tura_arci bald.html
Ката лог изло жбе „Рај со ва соба“ у пдф фор ма ту може се пре у зе ти на адре си: http://jakov.kpu.edu.rs/han
dle/123456789/1040
Диги тал ну копи ју ори ги на ла ног руко пи са „Чуј те Срби!“ Родол фа Арчи бал да Рај са, Бео град, 1. јун 1928 (Eco
u tez Ser bes!, Bel gra de, le 1 juin 1928) може се пре у зе ти на адре си: http://jakov.kpu.edu.rs/han dle/123456789/990

ИЗЛО ЖБА „ЦРВЕ НА ЛИСТА УГРО ЖЕ НИХ КУЛ ТУР НИХ ДОБА РА
У ЈУГО И СТОЧ НОЈ ЕВРО ПИ
RED LIST OF SOUT HE AST EURO PEAN CUL TU RAL OBJECTS AT RISK“ 

у орга ни за ци ји Кри ми на ли стич кополи циј ског уни вер зи те та и Наци о нал ног коми те та ICOM Србијa
Ауто ри изло жбе су чла но ви Рад не гру пе НК ICOM Срби ја: др Адам Црно бр ња, музеј ски савет ник и 
архе о лог, пред сед ник Срп ског архе о ло шког дру штва; др Рена та Самар џић, исто ри чар умет но сти и науч
ни сарад ник; Мари ја Радин, МА, виши доку мен та ри ста−кон зер ва тор; и Ната ли ја Ћосић, МА, архе о лог 
и виши кон зер ва тор. Руко во ди лац Рад не гру пе је доц. др Нико ла Крсто вић, про фе сор на Исто ри ји умет
но сти Фило зоф ског факул те та у Бео гра ду и пред сед ник НК ICOM Срби ја.

Опис про гра ма:
У бор би про тив неле гал не трго ви не умет нич ким дели ма и анти кви те ти ма, Међу на род ни савет музе ја (Inter
na ti o nal Coun cil of Muse ums – ICOM)  је осми слио данас свет ски позна те и неза мен љи ве инстру мен те за 
очу ва ње свет ске кул тур не башти не – Црве не Листе угро же них кул тур них доба ра. ICOM Листе нису листе 
укра де них кул тур них доба ра. То су Листе пред ме та који су нај у гро же ни ји у сми слу кра ђе и неле гал не трго
ви не. Међу на род но су при зна те као модел за еду ка ци ју и јача ње све сти о зна ча ју кул тур не башти не. На 
Црве ној листи угро же них кул тур них доба ра у југо и сточ ној Евро пи нала зи се пре ко 110 арте фа ка та из пре
ко 40 музеј ских уста но ва. Наци о нал ни Коми тет ICOM Срби ја се укљу чио у њено кре и ра ње у окто бру 2019. 
годи не фор ми ра ју ћи наци о нал ну Рад ну гру пу која је у сарад њи са музеј ским уста но ва ма у Срби ји при ку
пља ла реле вант не инфор ма ци је о потен ци јал но угро же ним покрет ним кул тур ним добри ма. Њена основ на 
свр ха је да допри не се зашти ти кул тур не башти не фоку си ра њем на под руч ја која су нај ви ше пого ђе на неле
гал ном трго ви ном. Кре и ра на је у сарад њи са ICOM струч ња ци ма из Алба ни је, Босне и Хер це го ви не, Бугар
ске, Хрват ске, Црне Горе, Север не Маке до ни је, Мол да ви је, Руму ни је, Срби је и Сло ве ни је. Осим фото гра фи ја 
пред ме та срп ске кул тур не башти не који су се нашли на ICOM Црве ној листи угро же них кул тур них доба ра 
у југо и сточ ној Евро пи, на изло жби су пред ста вље не и сту ди је музеј ских струч ња ка, књи ге из обла сти кри
ми на ла у вези с умет ни на ма, књи ге о зашти те кул тур них доба ра у Срби ји, као и мул ти ме ди јал ни садр жа ји

Лин ко ви:Ката лог изло жбе у пдф фор ма ту може те пре у зе ти на адре си:
http://jakov.kpu.edu.rs/han dle/123456789/1310 
Црве ну листу угро же них кул тур них доба ра у југо и сточ ној Евро пи у ПДФфор ма ту може те пре у зе ти на 
адре си: https://icom.muse um/wpcon tent/uplo ads/2022/02/RedListforSout he astEuro pean   Cul tu ralObjects
atRisk.pdf
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ГРАД СКА ОПШТИ НА ВОЖДО ВАЦ

KОНЦЕРТ ЕЛЕК ТРИЧ НОГ ГУДАЧ КОГ КВАР ТЕ ТА „DINA MI KA МUSIC“
Елек трич ни гудач ки квар тет ће изве сти свој кон церт ни про је кат „Viva LA vida“ и про сла ви ти сво ју 10. кон
церт ну сезо ну. Про је кат „Viva LA vida“ при пре ман је током ковид изо ла ци је са посеб ном жељом да се сла ви 
живот. Репер то ар овог про јек та оди ше посеб ном дина ми ком и моћ ним зву ком, што и јесу карак те ри сти ке 
овог ори ги нал ног квар те та.
„Dina mi ka мusic“ ће изве сти у сво јим аран жма ни ма и ремик си ма дела Моцар та, Бето ве на, Роси ни ја, Супеа 
као и нај по зна ти је филм ске хито ве и етно бисе ре Бал ка на.
Тер мин: 16. сеп тем бар, петак у 20.00 часо ва
Место одр жа ва ња: пла то испред згра де ГО Вождо вац, Уста нич ка 53

ОБИ ЛА ЗАК АВАЛ СКОГ ТОР ЊА И ЦРКВЕ – БРВ НА РЕ ПОСВЕ ЋЕ НЕ
СВЕ ТОМ ДЕСПО ТУ СТЕ ФА НУ ЛАЗА РЕ ВИ ЋУ И КОН ЦЕРТ НА ЛЕТ ЊОЈ ПОЗОР НИ ЦИ
У ПОД НОЖ ЈУ ТОР ЊА КУДОВА СА ОПШТИ НЕ

Оби ла зак укљу чу је бес пла тан оби ла зак Тор ња, који је понос свих бео гра ђа на, као и цркве брв на ре посве ће не 
Све том деспо ту Сте фа ну Лаза ре ви ћу. У окви ру цркве не пор те изгра ђен је Музеј, са постав ком исто ри ја та 
сред њо ве ков ног гра да Жрно ва, од Рим ског доба до руше ња. Чува се и јасту че које је било испод мошти ју 
Све те Пет ке, као и епи тра хи љи са мошти ју Све тог Васи ли ја Остро шког и Све тог Нек та ри ја Егин ског. Посе
ти о ци ће моћи да се осве же у госто прим ни ци, где се слу же дома ћа осве же ња за која није истак ну та цена, већ 
је реч о дра го вољ ном пла ћа њу.
Кон цер том КУДова на бини испод Тор ња зао кру жи ће мо лепо дру же ње на јед ној од нај за ни мљи ви јих тури
стич ких дести на ци ја у Бео гра ду, Авал ском ком плек су. Нај мла ђим посе ти о ци ма на рас по ла га њу су тере ни за 
фуд бал, одбој ку и кошар ку, као и дечи ји парк и игра ли ште са вештач ком сте ном.
Тер мин: 18. сеп тем бар у 11.00 часо ва
Место: орга ни зо ван пола зак испред згра де ГО Вождо вац, Уста нич ка 53



ОБИ ЛА ЗАК ЕТНО ГРАФ СКОГ ИНСТИ ТУ ТА САНУ И САНУ УЧЕ НИ ЦИ
ОШ „МИЛАН Ђ. МИЛИ ЋЕ ВИЋ“

ОШ „Милан Ђ. Мили ће вић“ ове годи не сла ви 20 годи на посто ја ња. Име је доби ла по науч ни ку, путо пи сцу, 
про свет ном рад ни ку, јед ном од нај у глед ни јих људи свог вре ме на, пред сед ни ку САНУ. Ака де мик Мили ће вић 
рођен је у Рип њу, где је поха ђао основ ну шко лу.
ГОВ, Етно граф ски инсти тут САНУ и САНУ обе ле жи ће сећа ње на Мила на Ђ. Мили ће ви ћа и чести та ти јуби
леј уче ни ци ма шко ле која је доби ла име по њему. Орга ни зо ва ће мо посе ту Инсти ту ту, где ће о ака де ми ку и 
јед ном од пред сед ни ка САНУ гово ри ти дирек тор Инсти ту та.
После пре да ва ња, уче ни ци ће оби ћи САНУ.
Тер мин: 20. сеп тем бар у 11.00 часо ва, Милан Ђ. Мили ће вић наш савре ме ник

ОБИ ЛА ЗАК РУД НИ КА НА АВА ЛИ „ЦРВЕ НИ БРЕГ“ И УЛА ЗАК У РУДАР СКО ОКНО
У про сто ри ја ма Музе ја посе ти о ци ма ће бити одр жа но пре да ва ње о руд ни ку који се нала зи у под нож ју Ава ле 
и пред ста вља нека да шње нала зи ште оло ва и цин ка. Исто ри јат руд ни ка је знак бога те рудар ске про шло сти 
Ава ле и око ли не. Посе ти о ци ће сићи до дуби не од 195м и виде ти уну тра шњост јаме у којој је врше на екс пло
а та ци ја, као и фор ми ран пећин ски накит.
Тер мин: неде ља, 25. сеп тем бар, четвр так у 11.00 часо ва
Место: орга ни зо ван пола зак испред згра де ГО Вождо вац, Уста нич ка 53
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ОРГА НИ ЗО ВАН ОБИ ЛА ЗАК ЦРКВЕ СВЕ ТЕ ТРО ЈИ ЦЕ У РИП ЊУ, 
МАНА СТИ РА ПРЕ СВЕ ТЕ БОГО РО ДИ ЦЕ ТРО ЈЕ РУ ЧИ ЦЕ
И ЦРКВЕ СВЕ ТЕ МАРИ ЈЕ МАГ ДА ЛИ НЕ У БЕЛОМ ПОТО КУ

Тер мин: субо та, 24. сеп тем бар у 11.00 часо ва
Место: пола зак испред згра де ГО Вождо вац, Уста нич ка 53
Црква Све те Тро ји це је сагра ђе на у пери о ду изме ђу 1892. до 1894. годи не на истом месту на коме се прво
бит но нала зи ла црква брв на ра из 1820. годи не. Место на коме је сагра ђе на црква зна чај но је по томе што 
је Вожд Кара ђор ђе 1804. годи не са тог места покре нуо вој ску на чијем је челу био у опе ра ци ји осло бо ђе ња 
Бео гра да од Тура ка. Заду жби нар цркве брв на ре био је кнез Милош. Црква има изу зет ну вред ност и нала зи 
се под зашти том Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре.
Од посеб них вред но сти посе ти о ци и вер ни ци могу да виде ико но стас из 1824. годи не и бого слу жбе не књи ге 
из 17. и 18. века које су у упо тре би. Све ште ник ће гово ри ти о исто ри ја ту цркве. 
Мана стир Пре све те Бого ро ди це Тро је ру чи це у око ли ни Рип ња један од нај мла ђих мана сти ра у СПЦ, 
изгра ђен је 2012. годи не. Црква брв на ра посве ће на је Пре све тој Бого ро ди ци Тро је ру чи ци, а мона си мана сти
ра Хилан дар даро ва ли су ико ну која се чува у мана сти ру. Мана стир се нала зи на путу за Дроб ња ке, у шумо
ви том делу Рип ња и асфал ти ран је пут до мана сти ра. У цркви се чува ју мошти све ти те ља: Св Нек та ри ја, Св 
Сера фи ма Саров ског, Св Јусти на Ћелиј ског, Св Мари је Маг да ли не.
Црква Све те Мари је Маг да ли не у Белом Пото ку подиг ну та је 1883. годи не захва љу ју ћи добро вољ ним при
ло зи ма и раду ста нов ни ка села. У пор ти је изгра ђе на нова зво на ра. У цркве ној пор ти се нала зи спо ме ник 
рат ни ци ма из пери о да 1912. – 1918. годи не и бело по то ча ни ну Васи Чара пи ћу, сахра ње ном уз север ни зид 
цркве у мана сти ру Рако ви ца. У пор ти цркве у Белом Пото ку нала зи се каме ни крст који је донет са прво
бит ног Спо ме ни ка Незна ном јуна ку на Ава ли, када је сру шен 1934. годи не. Део огра де под зи дан је каме ном 
од оста та ка мини ра ња сред њо ве ков ног гра да Жрно ва, који су доне ли сами бело по то ча ни. У олта ру цркве 
нала зе се чести це мошти ју Све те Мари је Маг да ли не.

ОБИ ЛА ЗАК ВЕШТАЧ КОГ ЈЕЗЕ РА БЕЛА РЕКА У РИП ЊУ КОЈЕ ЈЕ ПРИ РОД НИ
ДРА ГУЉ НАДО МАК ГРА ДА И ОБИ ЛА ЗАК  ШУМЕ ТОР ЛАК ДО ИЗВО РА ТОЧАК

Рекре а тив ни дан почи ње мо оби ла ском Шум ске упра ве, где се нала зи нај ста ри ји расад ник у Срби ји  и изло
жба живо ти ња из лови шта. Наста вља мо шет њу до језе ра Бела река које је наста ло изград њом бра не 1988. 
годи не и напа ја се чистом водом из Беле Реке, али и из два под вод на изво ра. Уз бра ну се нала зи пла жа. Иако 
се нала зи у самом под нож ју Ава ле, дале ко је од очи ју излет ни ка и слу чај них намер ни ка. 
Тор лач ка шума је оаза чистог вазду ха, мира и тиши не. Посе ти ци могу уре ђе ном трим ста зом рекре а тив но да 
оби ђу шуму која се нала зи на јед ном од нај ве ћих брда у Бео гра ду и има леп поглед на глав ни град.
Тер мин: 28. сеп тем бар орга ни зо ван пола зак у 11.00 часо ва
Место: испред згра де ГО Вождо вац, Уста нич ка 53

ОРГА НИ ЗО ВАН ОБИ ЛА ЗАК МУЗЕ ЈА БАЊИЧ КОГ ЛОГО РА СА ВОЂЕ ЊЕМ 
И ОБИ ЛА ЗАК РОД НЕ КУЋЕ ВОЈ ВО ДЕ СТЕ ПЕ СТЕ ПА НО ВИ ЋА У КУМО ДРА ЖУ

Посе ти о ци ће моћи да оби ђу музеј ску постав ку која чува успо ме ну на зато че ни ке и жртве Бањич ког кон
цен тра ци о ног лого ра, који је посто јао током Дру гог свет ског рата. Бањич ки логор је фор ми ран 5.јула 1941. 
годи не у ком плек су ста ре касар не 18. Пеша диј ског пука Вој ске Кра ље ви не Југо сла ви је, а први затво ре ни ци 
зато че ни су 9.јула 1941. годи не. Није познат тачан број уби је них лого ра ша, јер су спи ско ви непот пу ни. Све 
до рас пу шта ња лого ра окто бра 1944. годи не гру пе затво ре ни ка су одво ђе не на стре ља ње.
Оби ла зак род не куће вој во де Сте пе Сте па но ви ћа у којој је рођен 1856. годи не обу хва та пре глед стал не 
постав ке о вој нич кој кари је ри и оби ла зак про сто ри ја ком плек са, као и кра ће упо зна ва ње са нај зна чај ни јим 
вој нич ким и живот ним аспек ти ма њего вог живо та.
Тер мин: 1. окто бар у 11.00 часо ва 
Место: Пола зак испред згра де ГО Вождо вац, Уста нич ка 53 



ОБИ ЛА ЗАК МУЗЕ ЈА КЊИ ГЕ И ПУТО ВА ЊА  И МУЗЕ ЈА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ „АДЛИ ГАТ“
У овом једин стве ном музе ју пред ста вље не су све земље и кул ту ре све та путем њихо вих књи га. Башти ни се 
и вели ки број зна чај них ори ги нал них пред ме та, од којих се издва ја ју гар де роб ни орман кра љи це Ната ли је 
Обре но вић, штап кра ља Мила на, први радио у Југо сла ви ји, гусле које је један наш вој ник напра вио у рову 
током бит ке за Једре не како би бодрио сабор це, писмо Нико ле Тесле. На поли ца ма су сло же не књи ге из 
библи о те ке Нико ле Паши ћа, енци кло пе ди је из каби не та Милу ти на Гара ша ни на. Могу се виде ти књи ге из 
целог све та, какве не може те ни сања ти да посто је. Ту су књи ге на нај ква ли тет ни јој кине ској сви ли, затим 
јести ве са стра ни ца ма од пирин ча, од пал ми ног лишћа, на пер га мен ту, на табли ца ма од тико вог дрве та. Од 
прво ра зред ног зна ча ја за срп ску књи жев ност су писма Мило ша Црњан ског, Саве Шума но ви ћа, Иси до ре 
Секу лић, Миха и ла Петро ви ћа Ала са затим руко пи си Оска ра Дави ча, Добри це Ери ћа, Добри це Ћоси ћа и 
Вла де те Јеро ти ћа.
Тер мин: 5. окто бар у 11.00 часо ва 
Место: орга ни зо ван пола зак испред згра де ГО Вождо вац, Уста нич ка 53

ОБИ ЛА ЗАК  НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА
ПОВО ДОМ 45.ГОДИ НА ОД СМР ТИ РАШЕ ПЛА О ВИ ЋА,
НАШЕГ СУГРА ЂА НИ НА СА УЧЕ НИ ЦИ МА МУЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ПЕТАР КОЊО ВИЋ“

Раша Пла о вић, глу мац, позо ри шни реди тељ и педа гог, управ ник НП, живео је на Вождов цу, у бли зи ни 
Вождо вач ке цркве. Мала сце на НП носи име по њему.
Са уче ни ци ма Музич ке шко ле „Петар Коњо вић“  оби ћи ћемо вели ку и малу сце ну, каби не те бале та и опе ре, 
шмин кер ни цу и кости мо граф ски део. За крај ове зани мљи ве посе те оста ви ли смо Музеј НП, у коме ће уче
ни ци раз го ва ра ти са позна тим умет ни ком ове куће.
Тер мин: 11. окто бар у 11.00 часо ва

ОБИ ЛА ЗАК СА УЧЕ НИ ЦИ МА ОШ, ДАН РАДО СТИ У БАЈ ФОР ДО ВОЈ ШУМИ 
Тер мин: 17.окто бар, поне де љак, у 11.00 часо ва
Са уче ни ци ма ОШ орга ни зо ва ће мо еду ка тив ни час о при род ном насле ђу и оби ла зак Бај фор до ве шуме. Уз 
струч но вође ње, уче ни ци ће сазна ти о рет ким врста ма биљ ног и живо тињ ског све та који има ју ста ни ште у 
овој шуми. У малом амфи те а тру биће одр жа на при ред ба на којој ће уче ни ци гово ри ти о зашти ти живот не 
сре ди не. 
О нека да шњој Бањич кој, а од 2015. годи не Бај фор до вој шуми, бео гра ђа ни су мало зна ли. Та оаза рет ких 
врста пти ца и дрве ћа у срцу нашег Вождов ца, за мно ге је било лепо изле ти ште за децу, трим ста за здра вља, 
пре дах за викенд када нам тре ба при ро да и њен мир. За Тимо ти ја Џона Бај фор да ова шума је била мно го 
више. Посве ће нич ки, откри вао је неви дљи ве зако ни то сти биљ ног и живо тињ ског све та који живе у сим би
о зи урба ног гра да један сасвим свој, посе бан живот. И деле га са људи ма. Џон Бај форд нам је открио какву 
при род ну вред ност има мо која је фор ми ра на 50.их годи на про шлог века добро вољ ним акци ја ма, када је 
Бањич ки поток добио веге та ци ју вештач ки подиг ну том шумом. А са веге та ци јом, досе ли ле су се пти це. 
Нисмо обра ћа ли пажњу које пти це нам пева ју сва ког јутра, а Џон Бај форд јесте, па нам је откри вао тај чуде
сни свет. Нај по зна ти ји Бри та нац у Срби ји је током 80. их годи на напра вио спи сак од 76 врста пти ца на том 
под руч ју, чији је бора вак пра тио. Ту се гне зде неке од рет ких пти ца попут коба ца, зеле не жуне и шум ске сове, 
а нај ви ше је малих сла ву ја, вели ких сени ца и црно гла вих грму ша. Џон Бај форд нам је откри вао и коли ко 
при су ство шуме у град ском сре ди шту има одре ђе ну вред ност у погле ду зашти те био ди вер зи те та, има уло гу 
регу ла то ра мезо кли ме, убла жа ва кли мат ске и дру ге еко си сте ме и резер во ар је чистог вазду ха.



АСТРО НОМ СКА ОПСЕР ВА ТО РИ ЈА НА ЗВЕ ЗДА РИ 
Астро ном ска опсер ва то ри ја у Бео гра ду је јед на од нај ста ри јих актив них науч них уста но ва не само код нас, 
већ и на про сто ру Југо и сточ не Евро пе.
При ли ком оби ла ска посе ти о ци могу да виде Управ ну згра ду, коју је почет ком 20. века про јек то вао позна ти 
чешки архи тек та Јан Дубо ви, музеј ску постав ку ста рих астро ном ских инстру ме на та, да посе те нај ве ћу и нај
пот пу ни ју науч ноструч ну астро ном ску библи о те ку у Срби ји, Мали рефрак тор и Вели ки паса жни инстру
мент. 
Про гра мом струч ног вође ња пред ви ђе на је и пано рам ска шет ња пар ком Опсер ва то ри је, који се нала зи уну
тар зашти ће ног при род ног добра Зве здар ска шума. 
Оку пља ње је испред глав ног ула за Астро ном ске опсер ва то ри је, 10 мину та пре почет ка вође ња.
Датум оби ла ска: 24. сеп тем бра 2022. годи не током Дана отво ре них вра та
Тер ми ни струч ног вође ња су у 11.00 и у 13.00 часо ва. 
Дома ћи ни: Весна Мија то вић и мр Ненад Мило ва но вић.
Улаз је сло бо дан! При ја вљи ва ње је оба ве зно на мејл pose te @a ob.rs 
Осо ба за кон такт: Весна Мија то вић, теле фон: 011 / 30 89 063, мејл: vesna @a ob.rs
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ГРАД СКА ОПШТИ НА ЗВЕ ЗДА РА

ПРО ГРАМ 11. “ДАНА СЕНИ О РА НА ЗВЕ ЗДА РИ 2022“ “СРЕ БР НЕ ПОРУ КЕ“ 
(од 26. до 30. сеп тем бра 2022.)

Мани фе ста ци ја 11. годи ну наста вља тра ди ци ју него ва ња кул ту ре сећа ња и нема те ри јал ног насле ђа, као и 
афир ми са ње пози тив не сли ке о ста ре њу и ста ри јим људи ма. Пред ло же ни садр жа ји про мо ви шу важну кул
ту ра пам ће ња поро ди це и зајед ни це као и сени о ре као важне чла но ве сва ке зајед ни це и акте ре те кул ту ре 
као ризни це сећа ња вре ме на које је про шло. Мото мани фе ста ци је је „Сре бр не пору ке“ на којој ће сени о ри 
на непо сре дан и аутен ти чан начин све до чи ти о вред но сти ма вре ме на које је про шло а које не може да заме
ни диги та ли за ци ја и вир ту ел на кому ни ка ци ја. Про грам „Дана сени о ра“ тре ба да инфор ми ше, инспи ри ше и 
акти ви ра поје дин це у обла сти нема те ри јал них вред но сти како би живот у зајед ни ци учи ни ли хума ни јим и 
ква ли тет ни јим. 
Садр жај Про гра ма је у коре ла ци ји са темом ово го ди шње мани фе ста ци је „Дани европ ске башти не „Чува ње 
про шло сти за буду ће гене ра ци је“.

ОТВА РА ЊЕ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ И ИЗЛО ЖБЕ ФОТО ГРА ФИ ЈА ПОД НАЗИ ВОМ
„СЕЋА ЊЕ ИЗ АЛБУ МА НАШИХ БАКА И ДЕКА“ 

Фото гра фи је су иза бра не након реа ли зо ва ног кон кур са на сај ту Општи не и меди ји ма. Изло жба је, као сво
је вр сни вре ме плов кроз вре ме које је про шло, при ли ка да негу је мо кул ту ру сећа ња поро ди ца и поро дич не 
соли дар но сти, да се при сут ни кроз интер ак тив ни раз го вор под се те важно сти кул тур ног насле ђа за иден ти
тет сва ког поје дин ца, поро ди це и цело куп не зајед ни це. 
Место одр жа ва ња: Гале ри ја Миљ ко вић, Буле вар кра ља Алек сан дра бр. 298
Вре ме одр жа ва ња: 26. сеп тем бар у 12.00 часо ва

ПОЕТ СКО МУЗИЧ КИ МАТИ НЕ „СТЕ ПЕ НИ ЦЕ ВРЕ МЕ НА“ 
Тален то ва ни сени о ри, уче сни ци, пола зни ци и сарад ни ци ради о ни це „Књи га као лек“ Волон тер ског сер ви
са Зве зда ре,  ће гово ри ти пое зи ју коју пам те или су њихо ви ауто ри. Про грам има за циљ да нас под се ти да 
су кул ту ра и машта важни за наше мате ри јал но и духов но бла го ста ње без обзи ра коли ко има мо годи на. За 
сва ког посе ти о ца при пре мље ни су покло ни уни кат ни бук мар ке ри и штам па ни цита ти из ода бра не лите ра
ту ре, про зе и пое зи је.
Аутор про гра ма: Миле на Иса и ло вић, про фе сор књи жев но сти и песни ки ња
Место одр жа ва ња: Гале ри ја Миљ ко вић, Буле вар кра ља Алек сан дра бр. 298
Вре ме одр жа ва ња: 26. сеп тем бар од 18.00 часо ва

СЛИ КАР СКА КОЛО НИ ЈА са уче шћем ака дем ских и сли ка ра ама те ра
Завр ше ни и иза бра ни радо ви биће изло же ни на хума ни тар ној аук ци ји у Клу бу КУЛТ.  При ход од про да је 
наме њен је за лече ње дво је деце са Зве зда ре. Веза кул ту ре и хума но сти тре ба ло би да пока жу да су соци јал на 
кохе зи ја у зајед ни ци, соли дар ност и хума ност важни као соци јал не вред но сти за одр жи вост сва ке зајед ни це 
и то за све њене чла но ве, и оне који ма је помоћ потреб на и оне који могу да помог ну.
Место одр жа ва ња: СЦ Олимп, Вје ко сла ва Кова ча
Вре ме одр жа ва ња: 27. сеп тем бар од 11.0014.00 часо ва

КРЕ А ТИВ НА РАДИ О НИ ЦА ИЗРА ДЕ СУВЕ НИ РА „ПОЗДРАВ СА ЗВЕ ЗДА РЕ“ 
Ради о ни ца на коју су позва ни сугра ђа ни свих гене ра ци ја да поне су пред ме те које више не кори сте. Уз помоћ 
кре а тив них ради о ни чар ки које ће им пока за ти како да их реци кли ра ју, попра ве или им дају ново рухо и 
поста ну уни кат ни поклон. Ради о ни ца је при ли ка да поје дин ци нау че нову вешти ну и кре а тив но посма тра ју 
пред ме те око себе.
Место одр жа ва ња:
Вре ме одр жа ва ња: 27. сеп тем бар 

ХУМА НИ ТАР НА ИЗЛО ЖБА И АУК ЦИ ЈА СЛИ КА
наста лих на сли кар ској коло ни ји на СЦ Олимп током мани фе ста ци је Дана сени о ра Позив да уче ству ју у 
отку пу сли ка упу ћен је поје дин ци ма и ком па ни ја ма који су соци јал но одго вор ни.
Место одр жа ва ња: Клуб Култ, Буле вар кра ља Алек сан дра бр. 77
Вре ме одр жа ва ња: 30. сеп тем бар од 12.00 до 13.00 часо ва
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РАДИ О НИ ЦА ЗА СЕНИ О РЕ на којој ће се про мо ви са ти и фор ми ра ти вибер зајед ни це сени о ра на Зве
зда ри. Циљ ради о ни це је афир ми са ње важно сти диги тал не писме но сти за сени о ре. Након пре зен та ци је на 
ради о ни ци ће се одр жа ти почет на обу ка и умре жа ва ње сени о ра, подр шка у ства ра њу њихо вих нових нави ка 
и начи на диги тал не кому ни ка ци је, инфор ми са ња и  еду ка ци ја које ће их у кон ти ну и те ту осна жи ти и на тај 
начин као нови садр жај уна пре ди ти ква ли тет сва ко днев ног живо та сени ор ске гене ра ци је. Вибер зајед ни ца 
сени о ра ће бити од зна ча ја у наред ном пери о ду као канал инфор ми са ња ста ри јих сугра ђа на о бес плат ним 
садр жа ји ма које орга ни зу је Општи на.
Место одр жа ва ња: Волон тер ски сер вис Зве зда ре, БКА 395. Вре ме одр жа ва ња: 28. сеп тем бар у 11.00 часо ва

ПОЗО РИ ШНА ПРЕД СТА ВА „ГЕНЕ РАЛ НА ПРО БА ЖИВО ТА“
Сени ор теа тра и глу мач ке еки пе од 65 до 77 годи на Про мо ви са ње кул ту ре сећа ња и ста ре ња, кре а тив ност 
и дра го це ност сени о ра у живо ту наших поро ди ца и зајед ни це као недо вољ но отво ре них ризни ца њихо вих 
аутен тич них  све до че ња о дога ђа ји ма, успо ме на ма и сећа њи ма на вре ме које је про шло. Лич не при че десе так 
сени о ра чине колаж зајед нич ке при че јед не гене ра ци је која има сво је „Сре бр не пору ке“ и вред ност које тре
ба чути. Реди тељ пред ста ве је Милош Вида ко вић.
Место одр жа ва ња: Вели ка сце на у Липо вом ладу, Буле вар кра ља Алек сан дра бр. 298
Вре ме одр жа ва ња: 29. сеп тем бар у 19.00 часо ва

ЗАТВА РА ЊЕ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ И КРА ТАК УМЕТ НИЧ КИ ПРО ГРАМ
Место: Клуб Култ, Буле вар кра ља Алек сан дра бр.  77. Вре ме: 30. сеп тем бар од 13.3014.00 часо ва

ПРО ГРА МИ НА ЧУКА РИ ЦИ

КУЛ ТУР НА УСТА НО ВА ГАЛЕ РИ ЈА 73
Поже шка 83а
https://gale ri ja73/com /

ТРИ БИ НА „БЕО ГРАД ЗА ПОЧЕТ НИ КЕ“ СМИ ЉА НЕ ПОПОВ, аутор ке и уред ни це сери ја ла: 
ТЕМА: „ЛОВ НА ИЗГУ БЉЕ НО БЛА ГО ЧУКА РИ ЦЕ“

Спе ци јал ни гост је Раде Милић, архе о лог и позна ва лац архе о ло шког бла га Чука ри це. 
Архе о ло шка нала зи шта, лагу ми, туне ли, под зем не вој не базе, фабри ке,  пећи не пред ста вља ју кул тур но и 
при род но бла го Чука ри це.  Како је наста ла импо зант на фабри ка из доба Обре но ви ћа  бисер инду стриј ског 
насле ђе Евро пе? Како су се кра јем 19 века за Чука ри цу оти ма ли  инве сти то ри из Бел ги је, Енгле ске, Немач ке, 
Аустри је, па чак и из Јапа на ... Како су почет ком 20 века у крви угу ше ни рад нич ки штрај ко ви? Где у Бео гра ду 
осим на Сла ви ји посто ји спо ме ник Дими три ју Туцо ви ћу? Арбо ре тум где још у Бео гра ду, осим у Бота нич кој 
башти може те да види те рет ке врсте дома ћих и егзо тич них врста биља ка са свих стра на све та?
Тер мин: 23. сеп тем бар са почет ком у 19.00 часо ва. Аутор: Сми ља на Попов

ТРИ БИ НЕ О ИСТО РИ ЈА ТУ ЧУКА РИ ЦЕ
Теме три би на: 
1. Наста нак и фор ми ра ње Чука ри це кра јем 19. и почет ком 20. века
2. Обно ва инду стри је, занат ства и демо граф ски опо ра вак Чука ри це у првој деце ни ји по окон ча њу Првог 
свет ског рата. Аутор и моде ра тор три би не: Ненад Лукић, исто ри чар и кустос Музе ја нау ке и тех ни ке

ПРЕ ДА ВА ЊЕ „СЕЋА ЊЕ НА ЧУКА РИ ЦУ“
Орга ни за тор: Удру же ње „Ста ри Чука ри ча ни“. Удру же ње гра ђа на које се бави очу ва њем кул ту ре у зајед ни
ци „Ста ри Чука ри ча ни“ орга ни зо ва ће интер ак тив но пре да ва ње „Сећа ње на Чука ри цу“, где ће нај ста ри ји 
сугра ђа ни дели ти сво ја сећа ња о исто ри ји Чука ри це са чука рич ким шко лар ци ма. У цело ку пан про је кат биће 
укљу че ни мали ша ни из Чука рич ких основ них шко ла, који ће кроз  упо зна ва ње локал не зајед ни це у којој 
живе сте ћи више сазна ња, али и бити актив но укљу че ни у ликов ни и еду ка тив ни про грам током тра ја ња 
мани фе ста ци је. Про грам кре а тив них ради о ни ца биће орга ни зо ван током свих дана тра ја ња Мани фе ста ци је, 
уз струч на вође ња кроз изло жбе.
Про грам мани фе ста ци је „Дани европ ске башти не“ подр жан је од стра не ГО Чука ри ца. 
Напо ме на: Цело ку пан про грам при ла го ђен је осо ба ма са инва ли ди те том, а за сле пе и сла бо ви де про грам ће, 
као и сва ке годи не, бити досту пан на Бра је вој азбу ци. 
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЧУКА РИ ЦА
Шума диј ски трг 2, Бео град; https://cuka ri ca.info/

ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА СА ДЕГУ СТА ЦИ ЈОМ НА ТЕМУ: ВАЈ ФЕР ТО ВА ПИВА РА
У БЕО ГРА ДУ ОД 1873.Г. ДО 1947.Г.

Исто ри ја пивар ства у Бео гра ду инте ре сант на је и дина мич на, а наро чи то оне прве срп ске пар не пива ре Дјор
дја Вај фер та, која је данас као погон бив сег БИПа, нај ста ри ји инду стриј ски лока ли тет у Бео гра ду, у коме се 
и данас врши исти вид про из вод ње, као и на њеном осни ва њу 1873.г. Пре да ва ње је бази ра но на при ка зи ва њу 
раз во ја и општег исто ри ја та Вај фер то ве пива ре, с освр том на њене вла сни ке, а пра ти га инте ре сант на Повер
По инт пре зен та ци ја, на којој ће посе ти о ци моћи да виде вели ки број фото гра фи ја и архи ва ли ја.
Пре да вач: Ненад Лукић, исто ри чар, кустос Музе ја нау ке и тех ни ке, аутор више науч них радо ва који се баве 
исто ри јом пивар ства, коа у тор јед не од нај бо љих моно гра фи ја Дјор дја Вај фер та.
Орга ни за то ри: Тури стич ка орга ни за ци ја Чука ри ца, Музеј гра да Бео гра да, Музеј нау ке и тех ни ке.
Место: Зави чај ни музеј Жар ко во, адре са: Аце Јок си мо ви ћа бр.2,
Тер мин: 16. сеп тем бар од 19.00 до 20.00 часо ва

ДОКУ МЕН ТА РИ СТИЧ КА ИЗЛО ЖБА: МИЛИ ВО ЈЕ МИША РУПИЋ
„СТО ПА МА ДЕСПО ТА СТЕ ФА НА ЛАЗА РЕ ВИ ЋА“

Доку мен та ри стич ка изло жба о лику и делу Деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа који је  оста вио вели ког тра га у срп
ској исто ри ји, кул ту ри, спољ ној поли ти ци, књи жев но сти итд. У окви ру изло жбе при ка за ће се деспо тов  рад 
и дела на ује ди ње њу срп ских зема ља, про гла ше њу и раз во ју Бео гра да  као пре сто ног  гра да, рад на зашти ти, 
пра ва и зако ни то сти у обла сти рудар ства нај зна чај ни је при вред не гра не тог вре ме на у Срби ји. 
Посеб на пажња  посве ће на је деспо то вом раду на узди за њу писме но сти  пре пи си вач кој шко ли, поди за њу 
црка ва и мана сти ра у окви ру СПЦ. При каз пове ља и даро дав ни ца Хилан да ру, Бео гра ду, мана сти ру Миле ше
ви.  о кова њу нов ца, о грбу и печа ту деспо та Сте фа на. Осврт на уну тра шњу и спољ ну поли ти ку коју је деспот 
водио у одно су на Тур ску, Визан ти ју, Угар ску, Зету, Дубров ник, Вене ци ју... Све ће бити про пра ће но тек стом 
и фото гра фи ја ма. Аутор: Мили во је Миша Рупић
Тер мин: четвр так, 22. сеп тем бар са почет ком у 19.00 часо ва
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА СА ДЕГУ СТА ЦИ ЈОМ НА ТЕМУ: „БИО ЈЕД НОМ ЈЕДАН БИП,
КАКАВ БИП, СТРА ШАН БИП“

Посе ти о ци ће бити у при ли ци да чују како је БИП од јед не заста ре ле пива ре, за 12 годи на постао јед на од нај
ве ћих пива ра на Бал ка ну, чији су про из вод ни капа ци те ти пре ва зи ла зи ли капа ци те те бив ше СФРЈ. Тако ђе, 
ста ри ји посе ти о ци ће моћи да се под се те на пива која су кон зу ми ра ли током сво је мла до сти, а они мла ђи да 
се упо зна ју са њима. Пре зен та ци ју пра ти зани мљи ва Pover Po int пре зен та ци ја, а посе ти о ци ће моћи да поста
вља ју пита ња веза но за исто ри ју пивар ства у Бео гра ду и актив но уче ству ју у пре да ва њу. Пре да ва ње о БИПу 
је сво је вр стан увод у при год ну публи ка ци ју коју ће кра јем наред не годи не обја ви ти Музеј нау ке и тех ни ке.
Пре да вач: Ненад Лукић, исто ри чар, кустос Музе ја нау ке и тех ни ке, аутор више науч них радо ва који се баве 
исто ри јом пивар ства, коа у тор јед не од нај бо љих моно гра фи ја Ђор ђа Вај фер та.
Орга ни за то ри: Тури стич ка орга ни за ци ја Чука ри ца, Музеј гра да Бео гра да, Музеј нау ке и тех ни ке.
Место: Зави чај ни музеј Жар ко во, адре са: Аце Јок си мо ви ћа бр.2,
Тер мин: 30. сеп тем бар од 19.00 до 20.00 часо ва

ПРО ГРАМ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА  „ЧУКА РИ ЦА“
Тур ге ње вље ва 5 , www.kccu ka ri ca.rs

НАСТУП ХОРА „СВЕ ТИ ЂОР ЂЕ“– „ОРО СЕ ВИЈЕ КРАЈ МАНА СТИ РА“
Хор при хра му Све тог вели ко му че ни ка Геор ги ја у Бео гра ду – Чука ри ца
Дири гент: Еми ли ја Милин
Про грам: Туев, Чесно ков, Бах ме тјев, Стан ко вић, Мокра њац, Гаври ло вић
Тер мин: 26. сеп тем бар у 19.30 часо ва

РАДИ О НИ ЦА ПЛЕ ТЕ ЊА ЗА ОСО БЕ СРЕД ЊЕГ И СТА РИ ЈЕГ ДОБА
 „ ПОСЕ ЛО НА НАШ НАЧИН“

Ради о ни цу води: Јован ка Дра го вић 
Тер мин: 2630. сеп тем бар од 10.0012.00 часо ва

РАДИ О НИ ЦА ЗА ДЕЦУ– „УКУ СИ БАКИ НЕ ТРПЕ ЗЕ“
Ауто ри и реа ли за то ри: Јеле на Муцић, Татја на Хаџић Јово вић, Сне жа на Боги ће вић,
Дани је ла Алек сић, Весна Костић
Тер мин: 26. сеп тем бар у 13.00 часо ва

ПРЕ ДА ВА ЊЕ ЗА НАСТАВ НИ КЕ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА
 „ОДР ЖИ ВО НАСЛЕ ЂЕ У ОБРА ЗО ВА ЊУ“ 

Пре да ва чи: Дани је ла Алек сић, Весна Костић, Јеле на Муцић, Зора на Мати че вић
Тер мин: 26. сеп тем бар у 15.00 часо ва

НАСТУП НАРОД НОГ ОРКЕ СТРА УДРУ ЖЕ ЊА
„ЖАР КО МИЛА НО ВИЋ“ „ТРА ДИ ЦИ ЈА КРОЗ МУЗИ КУ“

Извор на народ на кола и песме, ста ро град ске песме.
Тер мин: 29. сеп тем бар у 19.30 часо ва

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ДОКУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА „ПУТЕ ВИ МА ЧУКА РИЧ КОГ НАСЛЕ ЂА“
Аутор фил ма је Мари на Петро вић, ПР Кул тур ног цен тра „Чука ри ца“.
Про јек ци ја доку мен тар ног фил ма „Путе ви ма чука рич ког насле ђа“, који је Кул тур ни цен тар „Чука ри ца“ сни
мио уз подр шку Секре та ри ја та за кул ту ру гра да Бео гра да.
Филм има за циљ да бога то кул тур ноисто риј ско насле ђе Чука ри це сачу ва од забо ра ва и пред ста ви га гра
ђа ни ма, наро чи то мла ђој попу ла ци ји, који често про ла зи поред зна чај них лока ли те та, спо ме ни ка и дру гих 
обе леж ја, а нису упо зна ти са њихо вом исто ри јом.
Реа ли за ци ју фил ма помо гли су: Наци о нал ни филм ски архив Репу бли ке Срби је  Југо сло вен ска кино те ка, 
Филм ске ново сти, Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да, ОШ „Кара ђор ђе“ Остру жни ца, 
Црква Све тог Нико ле у Остру жни ци и ЈП „Хипо дром Беград“.
Тер мин: 3. окто бар у 19.00 часо ва
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ПРО ГРА МИ НА ВРА ЧА РУ
ГРАД СКА ОПШТИ НА ВРА ЧАР
www.vra car.rs

КОН ЦЕРТ ПОСВЕ ЋЕН ВЛА СТИ МИ РУ ПАВЛО ВИ ЋУ ЦАРЕВ ЦУ
Уче сни ци про гра ма су истак ну ти вокал ни соли сти као и побед ни ци певач ког так ми че ња на Фести ва лу 
„Царев че ви дани“, уз Народ ни орке стар РТС под упра вом Вла де Пано ви ћа.
Води тељ про гра ма Проф. Нико ла Рац ков, сце на ри ста Мир ја на Дро бац.
Место одр жа ва ња: Пла то испред Хра ма Све тог Саве,
Вре ме одр жа ва ња: петак, 16. сеп тем бар у 18.00 часо ва
Изло жба Црве ни крст Орга ни за тор: Црве ни крст Вра чар
Изло жба је кон ци пи ра на као колек тив ни про је кат људи са инва ли ди те том, који су сво јим тален том и вољом 
уче ство ва ли у сли кар ској ради о ни ци, и оста ви ли иза себе око 20так радо ва. Радо ви ће бити изло же ни у гале
ри ји град ске општи не Вра чар од 7. до 12. окто бра. Црве ни крст Вра чар је орга ни за тор изло жбе која ће има ти 
хума ни тар ни карак тер и сва сред ства од про да је сли ка кори сти ће ауто ри, осо бе са цере брал ном пара ли зом. 
Кон такт теле фон: 063/8670605, 011/2456557

ОБИ ЛА ЗАК ХРА МА СВЕ ТОГ САВЕ 
Оби ла зак Хра ма Све тог Саве са Крип том уз води ча на срп ском и срп ском зна ков ном јези ку.
Место одр жа ва ња: Храм Све тог Саве
Вре ме одр жа ва ња: 19, 21, 23. сеп тем бар у 11.00 часо ва и 13.00 часо ва.
При ја ве на теле фон ГО Вра чар, број 011/3081 543, сва ког рад ног дана од 9.00 до 15.00 часо ва.
При ја ве заин те ре со ва них на теле фон ГО Вра чар, број 011/3081 543, рад ним даном од 9.00 до15.00 часо ва.

фотографија Гастром Њефт
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НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА СРБИ ЈЕ
Скер ли ће ва 1, www.nb.rs, https://www.face bo ok.com/nbsrb, https://twit ter.com/nbsrb
https://www.youtu be.com/user/nbsrb, https:// www.insta gram.com/narod na bi bli o te ka sr bi je 

ИЗЛО ЖБА: “BIBLI OT HE CA MOR TA LIS”
Прва само стал на изло жба фото гра фи ја илу стра то ра и кари ка ту ри сте Југо сла ва Вла хо ви ћа
Место одр жа ва ња: Народ на библи о те ка Срби је, Скер ли ће ва 1
Вре ме одр жа ва ња: од 1530. сеп тем бра 2022. годи не
Изло жба „Bibli ot he ca mor ta lis” је колек ци ја 170 фото гра фи ја са моти ви ма књи ге које је аутор сни мио од 2013. 
до 2021. годи не на гро бљи ма Срби је и Евро пе.
Иде ја о „Библи о те ци” јави ла се Вла хо ви ћу пошто је про ла зио поред гро ба са вели ком отво ре ном књи гом у 
бли зи ни сво је поро дич не гроб ни це на бео град ском Новом гро бљу, а потом је на сахра ни бра та од тет ке на 
Новом бежа ниј ском гро бљу, на гро бу до њего вог, уочио црну књи гу.
„’Bibli ot he ca mor ta lis‘ је скром ни допри нос кул ту ри сећа ња и уз Гете о во да ‘човек има јак дух и сла бо тело’, 
при ка зу је његов отпор про ла зно сти. Само је један лич ни поглед на књи гу као мотив на гро бљи ма из угла 
умет ни ка, без пре тен зи ја на науч ни или сли чан рад”, рекао је Вла хо вић.
Пре ма њего вим речи ма, у избо ру се водио по кри те ри ју му естет ског дожи вља ја у доме ну умет нич ке фото
гра фи је али је укљу чио и неке доку мен тар ног карак те ра које пока зу ју вре ме и место њихо вог настан ка с 
обзи ром на број од два де се так посе ће них лока ци ја.
„Тако ђе, наме ра ми је била и да ини ци рам три би нурас пра ву о карак те ру и ква ли те ту гро бљан ске архи тек ту
ре и прак се код нас с обзи ром на ново доба и чиње ни цу да је ско ро све пре пу ште но каме но ре сци ма и зана
тли ја ма, са рет ким новим умет нич ким дели ма на њима”, навео је Вла хо вић.
Тер мин: Изло жба ће у Народ ној библи о те ци Срби је бити отво ре на до 30. сеп тем бра 2022. годи не, а пра ти је 
оби ман ката лог на 168 стра на у коме су и тек сто ви рок публи ци сте Петра Пеце Попо ви ћа и ака де ми ка Мати
је Бећ ко ви ћа.

ЦЕН ТАР ЗА ФОТО ТАЛЕН ТЕ, ВРА ЧАР
https://www.face bo ok.com/cft.bgd       https://www.insta gram.com/cen tar_za_foto_talen te/

„БАШТИ НА ЦЕН ТРА ЗА ФОТО ТА ЛЕН ТЕ“
Колек тив на изло жба фото гра фи ја чла но ва Цен тра за фото тален те и пола зни ка Шко ле диги тал не фото гра
фи је.У скло пу отва ра ња изло жбе биће одр жа но десе то ми нут но обја шње ње о вези фото гра фи ја и башти не.
Тер мин: од 03. до 16. окто бра
отва ра ње изло жбе  03.окто бра 2022. годи не у 19.00 часо ва
Место: Гале ри ја Град ске општи не Вра чар

ЦЕН ТАР ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ И КУЛ ТУ РУ „БОЖИ ДА РАЦ“
Радо сла ва Гру ји ћа 3, https://www.bozi da rac.rs/lat/
ОДР ЖИ ВИ БОЖИ ДА РАЦ  ОДР ЖИ ВА ЕВРО ПА

Цело днев ни дога ђај од вође не туре Вра ча ром  урба но кул тур но насле ђе, second hend мар ке та, ради о ни це 
чаја, ради о ни це пра вље ња мини баште у фио ка ма, као и ради о ни це Ста ри рецеп ти   (одр)жива кухи ња. 
Дога ђај је пра ћен отва ра њем изло жбе Вра чар ске кафа не  ана лог на заба ва и завр ша ва се про јек ци јом европ
ског фил ма. 
Лока ци ја: на отво ре ном
Тер мин: 17. сеп тем бар од 10.00 часо ва
Орга ни за тор: Божи да рац 

„СТО ХИЉА ДА ПЕСНИ КА ЗА ПРО МЕ НЕ“
При дру жи ће мо се сто ти на ма орга ни за то ра поет скоумет нич ких про гра ма широм све та, који ће, симул та но, 
истог дату ма, реа ли зо ва ти кул тур не дога ђа је у сла ву песни ка, сна ге пое зи је и писа не речи. Реч је о нај ве ћој 
гло бал ној кул ту ро ло шкоумет нич кој акци ји „Сто хиља да песни ка за про ме не“ која је покре ну та 2011. годи
не у Аме ри ци. У Чубур ском пар ку или гале ри ји Божи дар ца би било орга ни зо ва но чита ње пое зи је. 
Лока ци ја: Чубур ски парк
Тер мин: 24. сеп тем бар у   часо ва
Орга ни за тор: Бео град ски читач, Божи да рац
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КОН ЦЕРТ “БЕО ГРАД СКИ КВАР ТЕТ ХАР ФИ – ПРВИХ 35 ГОДИ НА”
Орга ни за тор: Божи да рац и Удружењe "Арти ко", Бео град
Бео град ски квар тет хар фи осно ван је 1987. годи не на Факул те ту музич ке умет но сти у Бео гра ду, под руко
вод ством доа је на хар фе и тада шње редов не про фе сор ке Мили це Барић. Ансамбл се свих ових годи на одр
жао захва љу ју ћи енту зи ја зму 14 про фе си о нал них бео град ских хар фист ки ња. Осни ва ње овог једин стве ног 
ансам бла, изра слог из више ве ков не тра ди ци је него ва ња врхун ске есте ти ке у звуч ној и визу ел ној пре зен та
ци ји, има ло је за циљ тран спа рент ни ју афир ма ци ју умет нич ке музи ке за хар фу кроз интен зив не про мо ци је 
посто је ћег репер то а ра као и њего вог обо га ћи ва ња. Иза бра ни репер то ар, поред при зна тих кла си ка обо га ћен 
је зву ком раз ли чи тих умет нич ки при ре ђе них жан ро ва. Про грам је саста вљен од ком по зи ци ја писа них и 
аран жи ра них за ансамбл хар фе дома ћих и стра них ком по зи тор. Од 2022. састав квар те та је сле де ћи: Сиби
но вић Софи ја, Мари ја Ђур ђе вић Павло вић, Мили ца Мили во је вић и Дија на Сре те но вић.
Лока ци ја: Божи да рац
Тер мин: 22.сеп тем бар у   часо ва

БОЖИ ДА РАЦ “LAN GU A GE CAF FE“  ЕВРОП СКИ ДАН ЈЕЗИ КА
У сусу рет Европ ском дану јези ка који се обе ле жа ва 26. сеп тем бра. Божи да рац орга ни зу је Божи да рац Лан гу
а ге Цафе онли не. Иде ја је да се вежба ју стра ни јези ци кроз дру же ње и међу соб но упо зна ва ње. Јези ци су део 
нема те ри јал ног кул тур ног насле ђа и у Евро пи их има пре ко две сто ти не.
Лока ци ја: Божи да рац или online.
Тер мин: 26. сеп тем бар у    часо ва

УПО ЗНАЈ СЕ СА ФОТО ГРА ФИ ЈОМ СА НАМА  РАДИ О НИ ЦА ЗА СЕНИ О РЕ
Две ради о ни це, упо зна ва ња са тех ни ком сни ма ња фото апа ра том и пре но са пода та ка на ком пју тер, са 
пола зни ци ма „тре ћег доба“. Укуп но 40 сени о ра. Пре да вач: Момир Дра ги ће вић – пред сед ник ЦФТа.  
Лока ци ја: Божи да рац
Тер мин: 27. сеп тем барСвет ски дан тури зма у    часо ва
Орга ни за то ри: Божи да рац, Цен тар за фото тален те

ПЕВАЧ КО ВЕЧЕ ГРУ ПЕ ‘’КРИ СТА ЛИ’’
Гру па је осно ва на 2019. годи не и оку пља заљу бље ни ке добре музи ке из вре ме на њихо ве мла до сти и музи ке 
за „сва вре ме на“. У про гра му ће се пева ти евер гре ен нуме ре из из 50их и 60их годи на XX века, као и позна те 
песме које се пева ју у нашем окру же њу и у наро ди ма који су уче ство ва ли у ства ра њу наше исто ри је.
Лока ци ја: Божи да рац дво ри ште 
Тер мин:  29. сеп тем бар у    часо ва
Орга ни за тор: Божи да рац, Певач ко дру штво Кри ста ли

ПРИ РОД ЊАЧ КИ МУЗЕЈ
Њего ше ва 51 www.nhmbeo.rs

„Чува ње про шло сти за буду ће гене ра ци је“ 
ИЗЛО ЖБА „ЕВО ЛУ ЦИ ЈА“

Ауто ри: др Борис Иван че вић, др Милан Пау но вић, др Зоран Мар ко вић и Сања Ала бу рић Публи ка ће има ти 
при ли ку да види нај ста ри је ика да про на ђе не фоси ле наста ле у пра о ке а ни ма пре 3,5 мили јар ди годи на, нај
ста ри је живо ти ње, прве биљ ке које су се поја ви ле на коп ну а неки од ових изу зет них пред ме та су про на ђе ни 
на тери то ри ји Срби је. Ова изло жба је при ли ка да се публи ка упо зна са кључ ним мате ри јал ним дока зи ма 
раз во ја живо та на Земљи и види пред ме те који су расве тли ли ево лу ци ју људ ске врсте. Путем атрак тив них 
екс по на та лоба ња, црте жа и рекон струк ци ја, при ка зан је ево лу тив ни низ древ них пре да ка у ево лу ци ји чове
ка, дуг више од 30 мили о на годи на, међу који ма су фоси ли при ма та и чове ко ли ких мај му на и људ ских врста 
које су изу мр ле. Међу њима су и ске ле ти аустра ло пи те ку са Луси, откри ве ног у Ети о пи ји 1974. годи не, затим 
пекин шког и неан дер тал ског чове ка, али и мало позна тог дана шњег бли ског рођа ка људи, боно боа. Гале ри ја 
има и улаз који осо ба ма са посеб ним потре ба ма омо гу ћа ва без бе дан и лак при ступ. 
Место: Гале ри ја При род њач ког музе ја на Кале мег да ну
Тер мин: 2128. сеп тем бар 2022. – улаз сло бо дан  поне дељ ком Гале ри ја не ради
Напо ме на: бес пла тан узлаз се одно си само на поје ди нач не посе те, а уко ли ко је потреб но груп но струч но 
вође ње, улаз се напла ћу је. Наја ва груп них посе та на теле фон: 011 3284 317 или на мејл gale ri ja@nhmbeo.rs .
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СУСРЕ ТИ СА ПУБЛИ КОМ – ЕВО ЛУ ЦИ ЈА И АТЛАН ТИ ДА
Гале ри ја При род њач ког музе ја на Кале мег да ну
кустос дома ћин  др Борис Иван че вић
Кли мат ске про ме не, ево лу ци ја и опста нак
пре да вач проф. др Вла ди мир Ђур ђе вић
Куда води ево лу тив на стра те ги ја људ ске врсте? О кли мат ској кри зи може већ лич но све до чи ти сва ко ста ри ји 
од четр де сет годи на. Смр то но сне вру ћи не, топље ње гле че ра, ката стро фал не суше сви осе ћа мо. Зау ста вља ње 
ових про ме на мора бити при о ри тет чове чан ства.
Тер мин: 24. сеп тем бар 2022. у 19.00 
Био ди вер зи тет  мре жа живо та и доказ ево лу ци је 
пре да вач : ака де мик Вла ди мир Сте ва но вић
Врста Homo sapi ens у тер ми нал ној фази свог раз во ја зна чај но ути че на функ ци о ни са ње пла не тар не мре же 
живо та. Уни шта ва њем орган ских врста и око ли не ути че на токо ве ево лу ци је и соп стве ни опста нак. То се 
деша ва и непо сред но око нас.
Тер мин: 30. сеп тем бар 2022. у 19.00 часо ва
Насле ђе не сли ке о ево лу ци ји при ро де, пре да вач др Вои слав Васић
Шта смо башти ни ли од ево лу ци је, ми људи? Да ли ети ку одре ђу је кул ту ра или еко ло ги ја? Мит о еко ло шкој 
кри ви ци, гре ху, иску пље њу и спа се њу. Да ли зна мо после ди це?
Тер мин: 15. окто бар 2022. у 18.30 часо ва

ЕДУ КА ТИВ НА РАДИ О НИ ЦА  ИНСЕК ТИ, НАШЕ КОМ ШИ ЈЕ
Аутор: Дра га на Вучи ће вић, кустос еду ка тор
Ради о ни ца је наме ње на деци мла ђег школ ског узра ста. Циљ ради о ни це је упо зна ва ње са осо би на ма инсе ка
та, пре гле да ње неких инсе кат ских збир ки и уоча ва ње слич но сти и раз ли ка међу раз ли чи тим врста ма инсе
ка та. Који инсек ти живе у Срби ји, а којих нема на нашим про сто ри ма, како се зашти ти ти од оних досад них 
(какви су комар ци или смр ди бу бе) нека су од пита ња који ма ћемо се бави ти. На кра ју, уче ни ци ће нацр та ти 
свој оми ље ни инсе кат.
Ради о ни цу воде Дра га на Вучи ће вић и Сим ка Вуко је вић музеј ски еду ка то ри. Уче шће на ради о ни ци је бес
плат но. Оба ве зно је при ја вљи ва ње на теле фон 011 3442 147 или на емаил dra ga nav@nhmbeo.rs . 
Место: При род њач ки музеј, Њего ше ва 51 (глав на згра да Музе ја на Вра ча ру)
Тер ми ни : 20. сеп тем бар 2022. у 12.00 часо ва, 23. сеп тем бар 2022. у 12.00 часо ва
и 23. сеп тем бар 2022. у 12.00 часо ва

МУЗЕЈ НИКО ЛЕ ТЕСЛЕ 
www.teslamuse um.org , Крун ска 51
Музеј Нико ле Тесле орга ни зу је бес пла тан улаз уз струч но вође ње кроз изло жбе ну постав ку. 
Музеј Нико ле Тесле је данас по све му једин стве на инсти ту ци ја нау ке и кул ту ре у Срби ји, а и у све ту. Једи
ни је музеј који чува ори ги нал ну и лич ну зао став шти ну срп ског гени ја Нико ле Тесле. Поред упо зна ва ња са 
Тесли ним откри ћи ма кроз при чу наших струч но обу че них демон стра то ра и пушта ња у рад фант стич них 
екс по на та, посе ти о ци ће моћи да виде и кра так доку мен тар ни филм о живо ту Нико ле Тесле. Наша постав ка 
при ла го ђе на је свим узра сти ма па ће и ста ри ји а и нај мла ђи гра ђа ни под јед на ко ужи ва ти.
Место одр жа ва ња: Музеј Нико ле Тесле, Крун ска 51
Вре ме одр жа ва ња: 19. сеп тем бар поне де љак, од 12.00 до 18.00 часо ва



26. МЕЂУ НА РОД НА НОЋ СЛЕ ПИХ МИШЕ ВА
Аутор: др Милан Пау но вић, музеј ски савет ник
Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја посве ће на сле пим мише ви ма, њихо вој био ло ги ји, еко ло ги ји и зашти ти, као 
и сужи во ту са људи ма. Про грам обу хва та мул ти ме ди јал на пре да ва ња о сле пим мише ви ма, раз го вор струч
ња ка са гра ђа ни ма, изве штај о пози ви ма гра ђа на и интер вен ци ја ма струч ња ка, док посе бан сег мент чини 
при ка зи ва ње живих при ме ра ка сле пих мише ва публи ци и њихо во пушта ње на сло бо ду. 
Место: Гале ри ја При род њач ког музе ја на Кале мег да ну
Тер мин: 01. окто бар 2022. у 18.00 часо ва
Сви про гра ми су бес плат ни.

ЦЕН ТАР ЗА ЛИКОВ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ „ШУМА ТО ВАЧ КА“
Шума то вач ка 128
акт мејл: art@su ma to vac ka.rs 
За уче шће на ради о ни ца ма оба ве зна је при ја ва путем меј ла: име, пре зи ме, узраст.

САМО СТАЛ НА ИЗЛО ЖБА Татја не Мар тиц ки
бес пла тан улаз у гале ри ју за све посе ти о це.
Три бин ски про грам током окто бра на коме ће сво ја пре да ва ња одр жа ти Радош Анто ни је вић, редов ни про
фе сор на Факул те ту ликов них умет но сти, и Сла ви мир Сто ја но вић Футро, гра фич ки дизај нер. На овим пре
да ва њи ма број места је огра ни чен и улаз је бес пла тан.

Отво ре ни ате љеи у окви ру умет нич кообра зов них про гра ма Цен тра, који се реа ли зу ју кроз пре да ва ња, 
вежбе, часо ве прак тич не наста ве, као и јав не струч не и умет нич ке пре зен та ци је биће доступ ни свим заин
те ре со ва ним сугра ђа ни ма у сле де ћим тер ми ни ма: 
ЦРТА ЊЕ И СЛИ КА ЊЕ ( ради о ни це црта ња за ста ри је од 14 годи на)
14. окто бар од  18.00 до 20.00 часо ва  у кла си кла си мр Мила на Тепав ца Тари на
ВАЈА ЊЕ И ЦРТА ЊЕ (ради о ни ца ваја ња за ста ри је од 14 годи на)
 22. сеп тем бар од  18.00 до 20.00 у кла си Мила на Кули ћа
ИКО НО ПИС (ради о ни ца за ста ри је од 16 годи на) –
30. сеп тем бар од  18.00 до 20 .00 часо ва у кла си МА Алек сан дра Пан ти ћа
КАЛИ ГРА ФИ ЈА ЗА ДЕЦУ И МЛА ДЕ ( ради о ни ца за децу узра ста од 11 до 19 годи на) 
05. окто бар од  18.00 до 20.00 часо ва у кла си МА Јеле не Манић
ГРА ФИЧ КИ ДИЗАЈН И ДИГИ ТАЛ НО ЛИКОВ НО ОБЛИКОВАЊE (бес плат на ради о ни ца за пола зни ке 
ста ри је од 14 годи на) 26. сеп тем бар од  11.00 до 15.00 часо ва у кла си Вање Доди га
ШАРЕ НИ ТАБА НИ кре а тив не ради о ни це за децу узра ста од од три до девет годи на –   25. сеп тем бар од   
10.00 до 12.00 сати у кла си Мари је Уро ше вић
ЊАУ ШУ МО ВА  РАДИ О НИ ЦА кре а тив не ради о ни це за децу узра ста од седам до четр на ест годи на 02. 
окто бра од  12.00 до 14.00 часо ва у кла си Мари је Уро ше вић
Место одр жа ва ња про гра ма: Цен тар за ликов но обра зо ва ње „Шума то вач ка“, Шума то вач ка 128.

ПЛА НИ НАР СКО СПОРТ СКИ КЛУБ „ПОБЕ ДА“ У САРАД ЊИ
СА ПЛА НИ НАР СКИМ САВЕ ЗОМ  СРБИ ЈЕ И ПЛА НИ НАР СКИМ САВЕ ЗОМ БЕО ГРА ДА

орга ни зу је XVII спорт ско  так ми чар ску мани фе ста ци ју “Дан чистих пла ни на” у окви ру које ће се одр жа ти 
Тро феј гра да Бео гра да у пла ни нар ству, пла ни нар ски више бој и так ми че ње у орјен ти рин гу.
Место одр жа ва ња: Рајац. Вре ме одр жа ва ња: 24.25. сеп тем бар 2022.   https://www.pdpo be da.rs/

УДРУ ЖЕ ЊЕ ШИЉ КАН
орга ни зу је мани фе ста ци ју са акцен том на три би на ма о Срп ској тра ди ци ји, кул ту ри и оби ча ји ма, као и етно 
музи ци. Одр жа ће  и мини кон церт позна те етно гру пе. 
https://www.udru ze nje silj kan.rs/
Тер ми ни:
30. сеп тем бра у 18.00 часо ва  све ча но отва ра ње и пре да ва ње о ста рим  упо треб ним пред ме ти ма.
1. окто бра у 18.00 часо ва  пре да ва ње на тему Народ не ношње, као и пре зен та ци ја исте
2. окто бра у 18.00 часо ва  пре да ва ње на тему Крсних сла ва и оби ча ји ма који би тре ба ло да их пра те.
Место одр жа ва ња: Божи да рац, Радо сла ва Гру ји ћа 3.



УДРУ ЖЕ ЊЕ „ПРИ ЈА ТЕ ЉИ ДЕЦЕ ВРА ЧА РА“ 
у сарад њи са уче ни ци ма основ них шко ла орга ни зу ју про је кат под нази вом  „Урба не микро баште“
Тер мин: од 115. окто бра 2022. годи не

ХУМА НИ ТАР НА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА "ДЕЧ ЈЕ СРЦЕ" У КАФИ ЋУ „ЗВУ ЦИ СРЦА“
ће про мо ви са ти могућ но сти мла дих са смет ња ма у мен тал ном раз во ју. Место: кафић и ради о ни ца „Зву ци 
срца“ у Чубур ској 12 на Вра ча ру.
Тер ми ни: сва ког рад ног дана од 15.сеп тем бра до 22. сеп тем бра од 1619:30 часо ва, сва ког дана осим неде ље.
Током чита ве неде ље посе ти о ци ће моћи да узму актив но уче шће у ради о ни ци под нази вом „Под се ти ме 
шта то беше раси зам“ која је осми шље на тако да кроз раз го вор са осо ба ма са смет ња ма у раз во ју осве сти мо 
шта је то раси зам и кре и ра мо пору ке које би се потом штам па ле у нашој ради о ни ци на цеге ри ма, маји ца ма 
или шоља ма. Ради о ни ца има за циљ да подиг не свест о важно сти при хва та ња дру гих и дру га чи јих, а један од 
начи на је да директ но у раз го во ру са мар ги на ли у зо ва ном гру пом људи и кре и ра мо пору ке које би се потом 
штам па ле у нашој ради о ни ци на цеге ри ма, маји ца ма или шоља ма. Ради о ни ца има за циљ да подиг не свест 
о важно сти при хва та ња дру гих и дру га чи јих, а један од начи на је да директ но у раз го во ру са мар ги на ли зо
ва ном гру пом људи осве сти мо сво је бари је ре, пре мо сти мо их и стек не мо увид у joш јед ну раз ли чи тост коју 
озна ча ва мо (не)раси змом. Мла ди са смет ња ма у раз во ју обја сни ће уче сни ци ма на ради о ни ци читав про цес 
штам пе, а потом ће зајед но са њима кре и ра ти про из во де које сим бо ли ше говор без пред ра су да. 
Ван вре ме на пред ви ђе ног за ради о ни цу, добро дошли сте да оста ви те сво ју пору ки цу на нашем зиду под 
нази вом „Под се ти ме шта то беше раси зам“, ужи ва те у једин стве ној кафи и соко ви ма дома ће про из вод ње 
које про из во де мла ди из удру же ња „Ево рука“. 
Каферади о ни ца „Зву ци срца“ отво ре на је од 09.00 до 20 часо ва, неде ља је нерад ни дан.
http://www.decje sr ce.rs

ХУМА НИ ТАР НА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА "ДЕЧ ЈЕ СРЦЕ" 
У КАФИ ЋУ „ЗВУ ЦИ СРЦА“ ОРГА НИ ЗО ВА ЋЕ ЋИРИ ЛИЧ НИ ЂИР 

Место одр жа ва ња: кафић и ради о ни ца „Зву ци срца“ у Чубур ској 12 на Вра ча ру.
Вре ме реа ли за ци је: 23 – 30. сеп тем бар од 16.00 до 19.30 часо ва сва ког дана осим неде ље.
Ћири ли ца као важан сим бол наци о нал ног иден ти те та и кул тур не башти не, поред нази ва зва нич ног слу
жбе ног писма често у слен гу упу ћу је и на саму кул ту ру и све оно што она са собом носи. Тако су само нека 
од обе леж ја кул ту ре нашег наро да обу хва ће на нашим недељ ним Ћири лич ним ђиром у коме ће те моћи да 
про ба те кача мак на инклу зи ван начин, ајвар без пред ра су да, и да оди гра те цица маце у пра вом тра ди ци о
нал ном духу. 
Од 9.00 до 12.00 часо ва кача мак на инклу зи ван начин. 
Кажу да је човек оно што једе и како живи. Зато вас пози ва мо да доруч ку је те инклу зив но, а живи те отво ре но 
и при хва та те без пред ра су да. Од 12.00 до 20.00 часо ва игра мо Цица маце. 
Под се ти те се како су се игра ле наше баке и деке и дозво ли те да вам наши запо сле ни (осо бе са смет ња ма у 
раз во ју) буду про тив ни ци. 

ДЕЧ ЈА БИБЛИ О ТЕ КА „РАСТ КО“
РАДИ О НИ ЦА ЗА ДЕЦУ НА ТЕМУ ЕКО ЛО ГИ ЈЕ

Ради о ни ца посве ће на ста ри јој вртић кој гру пи 5 6 годи на. 
Тема ради о ни це биће еко ло ги ја. Деца ће се путем крат ког кви за и при год них сли ков ни ца упо зна ти како и на 
који начин могу од нај ра ни јег детињ ства допри не ти да се зашти ти окру же ње у коме се нала зи мо.
Место одр жа ва ња: Деч ја библи о те ка Раст ко, Вишка 3
Вре ме одр жа ва ња: петак 7. окто бар у 11.00 часо ва

РАДИ О НИ ЦА ЗА ДЕЦУ НА ТЕМУ РЕЦИ КЛА ЖЕ
Ради о ни ца посве ће на мла ђим основ ци ма 14. раз ре да основ не шко ле.
Тема ради о ни це биће реци кла жа. Уче ни ци ће се упо зна ти шта је то реци кла жа и на који начин и како све 
могу реци кли ра ти упо тре бље не ства ри. Освр ну ће мо се и на то коли ко је важно да води мо рачу на на наше 
одр жи во насле ђе.
Место одр жа ва ња: Деч ја библи о те ка Раст ко, Вишка 3
Вре ме одр жа ва ња: петак 14. окто бар у 11.00 часо ва
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КУЛ ТУР НО УМЕТ НИЧ КО ДРУ ШТВО „ГРА ДИ МИР“ 
КОН ЦЕРТ КУЛ ТУР НО УМЕТ НИЧ КОГ ДРУ ШТВО „ГРА ДИ МИР“

Место одр жа ва ња: КУД Гра ди мир, Миле шев ска 42а
Вре ме одр жа ва ња: 22. сеп тем бар у 18 часо ва
Куд „Гра ди мир“ жели да, кроз пре зен та ци ју ига ра, песа ма и народ ног  кости ма, при бли жи деци тра ди ци ју 
срп ског наро да. Фол клор је изу зет но зна ча јан за раз вој деце, зајед но са соци ја ли за ци јом са вршња ци ма и 
пози тив ном атмос фе ром, која би несум њи во децу испу ни ла осе ћа јем при пад но сти и радо шћу. 
Циљ је да кроз јед но став но пред ста вља ње садр жа ја демон стри ра њем, кори шће њем фото гра фи ја, аудио мате
ри ја ла, вежба њем, самом опци јом вршњач ког под у ча ва ња, уче њем оби ча ја кроз при че и запи се пру жи мо 
деци увид у зна чај очу ва ња народ не тра ди ци је и кул тур не башти не, као и осе ћај при пад но сти свом наро ду, 
кул ту ри и исто ри ји, чиме се КУД  Гра ди мир бави са сво јим  чла но ви ма.
Ове годи не ће  бити пред ста вље на кул ту ра Источ не Срби је, која је током девет на е стог века насе ље на ста
нов ни штвом из раз ли чи тих кра је ва земље, услед инду стри ја ли за ци је саме реги је. Сва ка стру ја досе ље ни ка 
са собом је доне ла сво је оби ча је, песме, кул ту ру, начин оде ва ња који су ути ца ли на зате че но ста нов ни штво. 
Нај ти пич ни ја поде ла је, ипак, на срп ска и вла шка села, међу који ма се виде и нај ве ће кул ту ро ло шке раз ли ке. 
Пред ста ви ће мо карак те ри стич ну ношњу, раз ли ке у сти лу игра ња, али и слич но сти изме ђу, наиз глед, суп пр
от ста вље них кул ту ра, које су несум њи во има ле огро ман ути цај јед на  на дру гу. 
http://www.kud gra di mir.org .rs   

РЕПУ БЛИЧ КИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА
Радо сла ва Гру ји ћа 11, http://www.heri ta ge.gov.rs/

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЕДУ КА ЦИ ЈА ЗА 21. ВЕК
Пово дом кон фе рен ци је „Обра зо ва ње о кул тур ној башти ни Срби је“, 9. и 10. сеп тем бра на Фило зоф ском 
факул те ту , oбавиће се три туре оби ла ска кул тур ноисто риј ског насле ђа:
„БАШТИ НА ДЕЦИ“  Тура оби ла ска у сарад њи са Репу блич ким заво дом за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре 
Вре ме одр жа ва ња: 27.август/3.сеп тем бар у 17.00 часо ва
Кул тур но исто риј ски сло је ви Бео гра да у обла сти Кале мег да на
Води чи: Уче ни ци и сту ден ти уче сни ци про јек та БЕО град ска аван ТУ РА
Осман скојевреј ска башти на Бео гра да
Води чи: Уче ни ци и сту ден ти уче сни ци про јек та БЕО град ска аван ТУ РА
За више инфор ма ци ја: Теле фон: 013351472
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БИБЛИ О ТЕ КА ГРА ДА БЕО ГРА ДА 
www.bgb.rs, Кнез Миха и ло ва

ИЗЛО ЖБА МЕМО РИ ЈА ЛИ БОГ ДА НА БОГ ДА НО ВИ ЋА 100 ГОДИ НА ОД РОЂЕ ЊА
Мул ти ме ди јал на изло жба цело куп ног мемо ри јал ног ства ра ла штва арх. Бог да на Бог да но ви ћа (1922, Бео град 
 2010, Беч) по свом карак те ру пред ста вља вели ку ретро спек тив ну изло жбу посве ће ну јуби ле ју сто го ди шњи
це њего вог рође ња. У исто ри о гра фи ји, Бог да но вић пред ста вља јед ног од нај ве ћих југо сло вен ских архи те ка та 
после рат ног пери о да, и сва ка ко нај е ми нент ни јег и нај плод ни јег гра ди те ља спо ме нич ке архи тек ту ре. Осим 
неи ма ра, Бог да но вић је био и фило зоф, књи жев ник, про фе сор. Ипак, у уло зи неи ма ра мемо ри ја ла нашао је 
пуну и нај ши ру сло бо ду свог изра за. Тако ство рен Бог да но ви ћев архи тек тон ски језик пред ста вља аутен ти
чан, ван вре мен ски доку мент који послед њих деце ни ја поста је врло при влач но али неис црп но поље за дома ће 
и међу на род не пре зен та ци је и истра жи ва ња. Кон цепт изло жбе има у виду Бог да но ви ћев енор ман допри нос 
бео град ској (био је гра до на чел ник Бео гра да 198286, декан и про фе сор Бео град ског уни вер зи те та), срп ској 
(био је члан САНУ) и југо сло вен ској (био је пред сед ник Саве за архи те ка та Југо сла ви је) кул тур ној сре ди ни.  
Изло жба има дво стру ки карак тер: струч ни и умет нич ки. У струч ном сми слу, она ће пред ста ви ти живот и 
раз вој ноства ра лач ки пут ауто ра, уз резул та те нај но ви јих истра жи ва ња и нео п ход ну при зму мил ти ди сци
пли нар ног при сту па (спо ме ни ци као све до ци вре ме на, виђе ни кроз одли ке епо хе  иде о ло ги ју, исто ри ју, 
фило зо фи ју, књи жев ност, ликов ну умет ност). У умет нич ком сми слу, изло жба се одви ја мул ти ме ди јал но и 
тако ђе аутор ски. Екс по на ти на изло жби су  фото граф ска и видео оства ре ња нашег рено ми ра ног фото гра фа 
Пре дра га Нова ко ви ћа, први пут при ка за на упра во на овој изло жби. С обзи ром на ком плек сност Бог да но ви
ће вих оства ре ња, која су тако осми шље на да има ју нерас ки ди ву везу са тлом и амби јен том, и пред ста вља ју 
запра во више сце но гра фи ју пеј за жа а не пуку скулп ту ру и архи тек ту ру у амби јен ту, њихов пот пун дожи вљај 
може се пости ћи само видео запи сом који укљу чу је сни мак из сва ке рав ни (како земљи шне, тако и вазду
шне – упо тре ба каме ре и дро на).
Аутор: Маре Јана ко ва Гру јић, исто ри чар умет но сти
Место одр жа ва ња: Библи о те ка гра да Бео гра да, Кне за Миха и ла 56, Гале ри ја Атри јум
Датум одр жа ва ња: 21. сеп тем бар – 10. окто бар

ИЗЛО ЖБА „СТА РЕ РУКО ПИ СНЕ КЊИ ГЕ ФРУ ШКО ГОР СКИХ МАНА СТИ РА“
Изло жба „Ста ре руко пи сне књи ге фру шко гор ских мана сти ра“ наста ла је у окви ру про јек та „Ката лог библи
о те ка фру шко гор ских мана сти ра“ који је под ра зу ме вао дуго го ди шњи рад на  фор ми ра њу мана стир ских 
библи о те ка, струч ну обра ду библи о теч ке гра ђе која се нала зи у мана сти ри ма, бога ће ње фон до ва покло ном, 
штам па ње публи ка ци ја, зашти ту и диги та ли за ци ју руко пи сне и ста ре и рет ке књи ге. Посе бан зна чај про јек
та огле дао се у попи су  ста рих руко пи сних и штам па них рет ких књи га, из ког је про и за шла и изло жба. На 
изло жби ће на пано и ма бити пред ста вље не репро дук ци је 23 руко пи са ста ре руко пи сне књи ге из пет мана
сти ра: Бео чи на, Грге те га, Кру ше до ла, Мале Реме те и Новог Хопо ва, који дати ра ју из вре ме на од 1399. годи не 
до 19. века. Сви руко пи си има ју наро чи ту кул тур но исто риј ску вред ност и све до че о вре ме ну настан ка, 
писар ским сре ди шти ма, кти то ри ма, кре та њу и суд би ни књи ге.
Ова изло жба пред ста вља зна ча јан корак ка очу ва њу зашти ти и пре зен та ци ји  овог дела срп ске кул тур не 
башти не.
Срп ска чита о ни ца у Ири гу, Ауто ри: Весна Петро вић и Дубрав ка Симо вић
Место одр жа ва ња: Библи о те ка гра да Бео гра да, Кне за Миха и ла 56, Гале ри ја Атри јум 
Датум одр жа ва ња: 12 – 28. окто бар 

РАДИ О НИ ЦА „СУПЕР ХЕ РО ЈИ ИЗ КОМ ШИ ЛУ КА У БОР БИ ЗА ОЧУ ВА ЊЕ ПРИ РО ДЕ” 
ради о ни ца за децу основ но школ ског узра ста
У окви ру ради о ни це биће орга ни зо ва на про мо ци ја књи ге спи са те љи це Нико ле те Новак „Супер хе рој из ком
ши лу ка”. Роман се, изме ђу оста лог, бави и еко ло ги јом, јед ном од тема ово го ди шњих Дана европ ске башти не 
„Одр жи во насле ђе”.
Ради о ни цу воде аутор ка Нико ле та Новак и Вио ле та Ђор ђе вић, деч ји библи о те кар.
Тра ја ње ради о ни це: 45 до 60 миун та
Место одр жа ва ња: Деч је оде ље ње „Чика Јова Змај“, Змај Јови на 1
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ПОСЕБ НА ВИТРИ НА ЗА ИЗЛА ГА ЊЕ СТА РЕ И РЕТ КЕ БИБЛИ О ТЕЧ КЕ ГРА ЂЕ:
Кул тур на добра од изу зет ног зна ча ја, први роман савре ме не европ ске књи жев но сти пре ве ден на срп ски 
језик 1776. годи не, „Вели за риј“ од Жан Фран соа Мар мон те ла, чла на Фран цу ске ака де ми је. 
Мани фе ста ци ја Дани европ ске башти не 2022. годи не је обе ле же на темом „Одр жи во насле ђе“, која у кон тек
сту разно ли ког кул тур ног насле ђа Евро пе, усме ра ва на кон ти ну и тет и уче ње из тра ди ци је, као и на начи не 
на који изгра ђе но насле ђе може допри не ти одр жи вој будућ но сти. 
Под стак ну ти темом, у Библи о те ци гра да Бео гра да смо одлу чи ли да публи ци пред ста ви мо кул тур но добро 
од изу зет ног зна ча ја, први роман савре ме не европ ске књи жев но сти пре ве ден на срп ски језик 1776. годи не, 
„Вели за риј“ Жан Фран соа Мар мон те ла, чла на Фран цу ске ака де ми је. При мер ци које пред ста вља мо реста
у ри са ни су и кон зер ви ра ни у Народ ној библи о те ци Срби је 2017. годи не и спрем ни за кори сни ке и после 
гото во два и по века од штам па ња. 
Место одр жа ва ња: Оде ље ње за рад са кори сни ци ма, Позајм но оде ље ње Библи о те ке гра да Бео гра да, Кне за 
Миха и ла 56
Датум одр жа ва ња: 15. сеп тем бар − 18. окто бар 

КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И РЕСТА У РА ЦИ ЈА КУЛ ТУР НИХ ДОБА РА
ОД ВЕЛИ КОГ И ИЗУ ЗЕТ НОГ ЗНА ЧА ЈА − КОН ТИ НУ И ТЕТ УЧЕ ЊА
И ТРА ДИ ЦИ ЈЕ, ПРВИХ ПЕТ ВЕКО ВА

Библи о те ка гра да Бео гра да је засно ва на 1929. годи не упра во на разно вр сној библи о теч кој гра ђи посве ће ној 
исто ри ји нашег гра да. Већ од првих годи на рада Библи о те ке, Бео град ска општи на као осни вач подр жа ва 
набав ку ста ре и рет ке књи ге чија је тема бур на про шлост Бео гра да. Данас Фонд ста ре и рет ке књи ге и књи ге 
о Бео гра ду чува ста ре штам па не књи ге (наста ле од 1536/38. до 1867. годи не), рет ка и рат на изда ња, ста ру и 
нови ју кар то граф ску гра ђу, руко пи се нови јег доба, збир ку фото гра фи ја и ста рих раз глед ни ца, књи ге изда те у 
Бео гра ду или у који ма се гово ри о Бео гра ду. Од пре ко хиља ду и сто насло ва ста ре штам па не срп ске и стра не 
књи ге, које су као вла сни штво Библи о те ке гра да Бео гра да, упи са не у Цен трал ни елек трон ски реги стар ста ре 
и рет ке библи о теч ке гра ђе, услед мањих или већих оште ће ња зашти ће но је реста у ри ра но и кон зер ви ра но 
сред стви ма Мини стар ства за кул ту ру и инфор ми са ње 44 насло ва у 46 при ме ра ка. 
Место одр жа ва ња: Посеб ни фон до ви Библи о те ке гра да Бео гра да, Зави чај но оде ље ње, Змај Јови на 1, II спрат

ИЗЛО ЖБА РЕСТА У РА ЦИ ЈА, КОН ЗЕР ВА ЦИ ЈА И ДИГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА БАШТИ НЕ
Изло жба има за циљ пред ста вља ње мето да реста у ра ци је, кон зер ва ци је и диги та ли за ци је башти не као одр
жи вог раз во ја за буду ће гене ра ци је, са фоку сом на очу ва ње, пре зен та ци ју и про мо ци ју кул тур ног насле ђа 
кроз серисјке публи ка ци је као све до ка вре ме на и печа та епо хе. Изло жба ће пред ста ви ти ста ње ори ги нал
них сериј ских публи ка ци ја, при ка зу ју ћи нај ста ри је ори ги нал не при мер ке срп ске пери о ди ке попут Лето пи са 
Мати це срп ске из 1824. годи не, нај ста ри јег срп ског часо пи са и у европ ским окви ри ма са непре кид ним изла
же њем до данас, уз при каз начи на еви ден ти ра ња, сме шта ја и чува ња, поред изла га ња спе ци фич них пове за 
и изгле да сериј ских публи ка ци ја пре и након про це са реста у ра ци је и кон зер ва ци је. Изло жба обу хва та и 
пери о дич не публи ка ци је које су кроз про јек те Библи о те ке гра да Бео гра да реста у ри ра не и кон зер ви ра не а 
потом и диги та ли зо ва не. Изло жбу пра ти и елек трон ска пре зен та ци ја Диги тал не библи о те ке гра да Бео гра да 
са колек ци ја ма диги та ли зо ва не ста ре и рет ке библи о теч ке гра ђе, пери о ди ке, зави чај ном гра ђом, кар то граф
ском и дру гом гра ђом пред ста вља ју ћи сам про цес ске ни ра ња и диги та ли за ци ју.
Аутор изло жбе: библи о те карсавет ник Зоран Здрав ко вић
Место одр жа ва ња: Фонд пери о ди ке Библи о те ке гра да Бео гра да, Сту дент ски трг 19, Бео град
Датум одр жа ва ња: 15. сеп тем бар – 30. окто бар

РАДИ О НИ ЦА „ПРИ РО ДУ ПОДР ЖИ МО, ГРА ДО ВЕ ОДР ЖИ МО”
ради о ни ца за децу на тему очу ва ња при ро де и уло ге при ро де у гра до ви ма  
На ради о ни ци деца ће учи ти о уло зи при ро де и саве зни штву са њом у циљу изград ње о др жи вих гра до ва, 
под се ти ће се бон то на живо та у гра ду, нау чи ти на који начин лич но могу до при не ти њего вом очу ва њу, и од 
лего коц ки ца сагра ди ти и заса ди ти одр жи ви зеле ни (Бео)град. 
Ради о ни ца је пред ви ђе на за децу основ но школ ског узра ста. Про грам воде Миља Вуко вић, еко ло шка акти
вист ки ња и Јасна Бркић, деч ји библи о те кар.
Тра ја ње ради о ни це: 45 до 60 мину та.
Место одр жа ва ња: Деч је оде ље ње „Чика Јова Змај“, Змај Јови на 1

101 ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БЕОГРАДУ



РАДИ О НИ ЦА „БЕО ГРАД СКА АМА ЗО НИ ЈА” 
ради о ни ца за децу о Беља ри ци

На оба ли Дуна ва, на десе так кило ме та ра од Бео гра да нала зи се Беља ри ца. Она је зеле ни кори дор зна ча јан за 
зашти ту Бео гра да од попла ва, као и за пре чи шћа ва ње воде и вазду ха који сти жу у глав ни град. Због мно гих 
зашти ће них врста које је насе ља ва ју зову је Бео град ска Ама зо ни ја. Ко су биљ ни и живо тињ ски ста нов ни ци 
Бео град ске Ама зо ни је и зашто су важни? Одго во ре  даје Дра ган Симић, еко лог и орни то лог.
Ради о ни цу наме ње ну уче ни ци ма ста ри јих раз ре да основ не шко ле воде еко лог Дра ган Симић и Биља на 
Петро вић, деч ји библи о те кар. Тра ја ње ради о ни це: 45 до 60 мину та
Место одр жа ва ња: Деч је оде ље ње „Чика Јова Змај“, Змај Јови на 1

РАДИ О НИ ЦА „АЛА ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ” 
ради о ни ца за децу пред школ ског и мла ђег школ ског узра ста

На ради о ни ци се деци пред ста вља ју песме и при че за децу које гово ре о при ро ди и чове ко вом одно су пре ма 
њој, као и важно сти да се при ро да сачу ва. Ради о ни цу води Биља на Петро вић,  деч ји библи о те кар . Тра ја ње 
ради о ни це: 45 до 60 мину та
Место одр жа ва ња: Деч је оде ље ње „Чика Јова Змај“, Змај Јови на 1

ЗАДУ ЖБИ НА ИЛИ ЈЕ М. КОЛАР ЦА
Сту дент ски трг 5, www.kola rac.rs

БЕОГРАДСКИ ТРИО
Игор Дражевић, клавир; Душан Панајотовић, виолина; Иван Јарић, виолончело
Програм: Чајковски, Скрјабин
Термин: Недеља, 18. септембар у 11.00 Велика дворана

БЕОГРАДСКЕ ПРОМЕНАДЕ У ОКТОБРУ
Променадни концерти недељом у 11.00 часова
Велика дворана

ЛИКОВНА ГАЛЕРИЈА ПРИЧА О УСАМЉЕНОСТИ
Предраг Ђорђевић
Термин: до 18. септембра

РАЗЛОГА НЕМАМ АЛ’ ОПЕТ САМ СПРЕМАН
Предраг Терзић
Термин: Од 20.септембра до 8.октобра

ВОЂЕЊЕ КРОЗ ЗГРАДУ КОЛАРЧЕВЕ ЗАДУЖБИНЕ
Почев од 1. октобра 2022.
Информације: www.kolarac.rs  
Улаз на све програме је слободан!

ЗАДУ ЖБИ НА ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ
Кра ља Мила на 2, обје кат Ц, дру ги спрат, улаз из дво ри шта,  
www.dosi te je vazadu zbi na.rs; 

СВЕ ЧА НА АКА ДЕ МИ ЈА ПОВО ДОМ 18. РОЂЕН ДА НА ЗАДУ ЖБИ НЕ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“
Лока ци ја: Народ но позо ри ште у Бео гра ду, сце на „Раша Пла о вић“
Тер мин: 17. сеп тем бар у  18.00 часо ва

РАЗ ГЛЕ ДА ЊЕ СТАЛ НЕ ПОСТАВ КЕ ИЗЛО ЖБЕ „ДОСИ ТЕЈ У БЕО ГРА ДУ“
Лока ци ја: Доси те јев дом, Кра ља Мила на 2/II, Бео град, (улаз из дво ри шта)
Тер ми ни: Од 20. сеп тем бра, за вре ме тра ја ња мани фе ста ци је „Дани европ ске башти не“,
рад ним дани ма од 10.0015.00 часо ва

ДОДЕ ЛА КЊИ ЖЕВ НЕ НАГРА ДЕ „ДОСИ ТЕ ЈЕ ВО ЗЛАТ НО ПЕРО“
Лока ци ја: Доси те јев дом
Кра ља Мила на 2/II, Бео град (улаз из дво ри шта)
Тер мин: 22. сеп тем бар у 13.00 часо ва
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НАУЧ НОСТРУЧ НИ СКУП „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ
У ШКОЛ СКИМ ПРО ГРА МИ МА И НАСТАВ НОЈ ПРАК СИ“

Лока ци ја: Доси те јев дом, Кра ља Мила на 2/II, Бео град (улаз из дво ри шта)
Тер мин: 06. окто бар у 10.00 часо ва

На сај ту Заду жби не у диги тал ној фор ми ће посе ти о ци моћи да посе те изло жбу „Бео град  сто па ма Доси
те ја“ ауто ра Саше Ста ној ло ви ћа, пре ли ста ју обра зов но тури стич ку публи ка ци ју ауто ра Мари је Бишоф 
и Гор да не Гор дић, као и да погле да ју видео запис који је састав ни део изло жбе.
У пита њу је тури стич кообра зов ни про грам „Бео градсто па ма Доси те ја“, који ће у елек трон ској фор ми 
води ти заин те ре со ва ну публи ку у оби ла зак Бео гра да, посеб но на места која се вежу за Доси те јев живот и 
рад у Бео гра ду. Зна чај про јек та „Бео град – сто па ма Доси те ја“ пре по знао је и финан сиј ски подр жао Секре та
ри јат за при вре ду гра да Бео гра да.
Заду жби на под се ћа на  сери ју „Доси теј, пут ник про све ће но сти“, аутор ке Вален ти не Делић. Kроз живот и рад 
Доси те ја Обра до ви ћа воде нас чети ри нара то ра, др Јасми на Ахме та гић, др Дра га на Грбић, Злат ко Пако вић и 
Вален ти на Делић, аутор ка сери је, реди тељ и сце на ри ста .
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ПРО ГРА МИ НА САВ СКОМ ВЕН ЦУ

МУЗЕЈ АФРИЧ КЕ УМЕТ НО СТИ – збир ка Веде и др Здрав ка Печа ра
Андре Нико ли ћа 14, 011 2651 654, www.mau.rs, kon takt@mau.rs 
Музеј је отво рен сва ког дана од 10.00 до 18.00 часо ва.
Teмa Дaнa eврoпскe бaш тинe 2022. годи не je чувaњe прoшлoсти зa будућe гeнeрaциje путeм oдрживoг нaслeђa 
и прoгрaми Mузeja aфричкe умeтнoсти oбликoвaни су упрaвo oкo идeje мeђугeнeрaциjскoг сусрeтaњa и 
рaзмeнe знaњa и крeaтивнoсти. 
Про гра ми који су део мани фе ста ци је Дани европ ске башти не и који се одр жа ва ју у Музе ју су бес плат ни.

ШЕТА ЛАЧ КА ТУРА“ КУЛ ТУР НА БАШТИ НА ТОП ЧИ ДЕ РА“ – оби ла зак са води чем
Као про грам који је запо чет 2017. годи не у окви ру мани фе ста ци је Дани европ ске башти не, шет ња „Кул тур
на башти на Топ чи де ра“ се и ове годи не одр жа ва током послед ње субо те у сеп тем бру. Оку пља ње је у Музе ју 
африч ке умет но сти (Андре Нико ли ћа 14), у коме оби ла зи мо стал ну постав ку и нову изло жбу „Анти ко ло ни
јал ни музеј”. Након МАУ, шета мо кроз исто ри ју и дина мич ни живот Куће кра ља Петра, и туру завр ша ва мо у 
Лега ту Петра Лубар де и при чом о њего вом инспи ра тив ном живо ту и умет нич ким дели ма. Са вама шета ју и 
при ча ју исто ри чар ке умет но сти Ана Кне же вић и Ива на Зате жић. Шет ња је при мер добре прак се и одр жи вог 
раз во ја кул тур не и тури стич ке пону де.
Тер мин: субо та, 24. сеп тем бар у 11.00 часо ва
Улаз је за сеп тем бар ску туру сло бо дан, а како је број места огра ни чен, при ја ве су оба ве зне на:
kul tur na ba sti na top ci de ra@g mail.com   
Поне си те добро рас по ло же ње, и при дру жи те нам се током ове шет ње кроз зеле ну оазу Бео гра да!
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EДУКAТИВНИ ПРOГРAМИ СA РAДИOНИЦAМA
Неде ља, 25. сeптeмбaр, у 11.00 и у 13.00 чaсoвa

Двa веза на прoгрaмa – са почет ком у 11.00 и у 13.00 часо ва – oсмишљeнa су тако дa пoвeзуjу нajшири aдитoри
jум – дeцу и oдрaслe кроз зајед нич ко упо зна ва ње са при мер ци ма африч ке умет но сти на стал ној постав ци и 
зајед нич ким кре а тив ним ради о ни ца ма. Про грам је наме њен свим узра сти ма (деци са роди те љи ма и ста ра
те љи ма).

”СЛИКOВИТE ПРИЧE” 
Припoвeдaњe изaбрaних причa o живoтињaмa и рaдиoницa изрaдe фигурa oд рeциклaжних мaтeриjaлa  од 
11.00 дo 12.30 часо ва
Музejи као чувaри мaтeриjaлнoг културнoг нaслeђa, тако ђе негу ју и нема те ри јал не обли ке кул тур не башти не 
попут древ них зна ња и при ча из наро да. У музе ји ма је тако ђе могу ће излoжити при че путем при по ве да ња – 
уме ћа које се вeкoвимa негу је зaхвaљуjући усмeнoм припoвeдaњу, трaгaњу зa „прaвим“ изрaзoм. Након при
ча ња при по вет ки усле ди ће рaдиoницa изрaдe фигурa живoтињa oд рeциклaжних мaтeриjaлa и пoсeтиoци ћe 
имaти зaдaтaк дa дoчaрajу ликoвe jунaкa кoристeћи вeћ раз ли чи те реци кла жне мате ри ја ле попут кар тон ских 
кути ја и рoлни, зaтвaрaча,  и томе сл.
Број уче сни ка је огра ни чен, при ја ве су оба ве зне на: kon takt@mau.rs
Вoдe Aлeксaндрa Гaчић и Joвaн Прoдaнoвић, сарад ни ци МАУ

„MУЗEJ КAO ЧУВAР ПРИЧA“ 
Вoђeњe крoз стaлну пoстaвку и учeшћe у „припoвeдaчкoм кру гу“, од 13:00 дo 14:30
Изaбрaни музejски прeдмeти нa стaлнoj пoстaвци бићe прeдстaвљeни пoсeтиoцимa у свeтлу ликoвa из причa 
и митoвa, бoжaнстaвa и фaнтaстичних бићa из усмeнe књижeвнoсти кoja сe прeнoсилa гeнeрaциjaмa дo 
дaнaшњих дaнa. Циљ вoђeњa je дa сe укaжe и нa унивeрзaлни знaчaj усмeнe књижeвнoсти и њeнoг oчувaњa 
зa чoвeчaнствo уз зajeдничку aктивнoст крeирaњa “припoвeдaчкoг кругa” у кojeм ћe сe свaкo oпрoбaти у 
ствaрaњу сeгмeнтa зajeдничкe причe. 
Број уче сни ка је огра ни чен, при ја ве су оба ве зне на: kon takt@mau.rs ,  Вoди Aнa Aцић, сарад ни ца МАУ.

Пре да ва ње  „AУТOХТOНA ЗНAЊA И OДРЖИВИ РAЗВOJ У AФРИЦИ ДAНAС“
Дискусиja нa тeму aнимирaнoг филмa „Кири ку и дивљe живoтињe” и рeпoртaжe „Дeчaк кojи je укрoтиo 
вeтaр”
Пре да ва ње о аутох то ним зна њи ма и одр жи вом раз во ју у Афри ци данас биће илу стро ва но видео исеч ци ма 
из ани ми ра ног фил ма „Кири ку и дивље живо ти ње” и репор та же „Дечак који је укро тио ветар”. Циљ пре
да ва ња и отво ре не диску си је су скре та ње пажње на начи не на које мoжeмo дa будeмo вишe мoтивисaни зa 
друш твeнe прoмeнe у нaшoj зajeдници, али и раз ми шља ње о томе шта све може да оја ча еко ло шку свест и 
боље анга жо ва ње поје дин ца у зајед ни ци?
Тер мин: срeдa, 12. oктoбaр у 17 чaсoвa
Број уче сни ка је огра ни чен, при ја ве су оба ве зне на: kon takt@mau.rs
Гово ре: Алек сан дра Гачић, мастер антро по ло шки ња и Ана Ацић, сту дент ки ња антро по ло ги је

КУЋА КРА ЉА ПЕТРА I
Васе Пела ги ћа 40, Бео град
Кон такт: Милан Кец ман, тел: 011 26 52 986, 064 861 69 76; kuca kra lja pe tra@g mail.com;  www.kuca kra lja pe tra.rs 

ИЗЛО ЖБА СЛИ КА СУН ЧИ ЦЕ МАЦУ РЕ „ПУТЕ ВИ И СНО ВИ“
Сун чи ца Мацу ра, пси хо лог, ликов ним радо ви ма се бави ско ро три деце ни је. У изло жбе ном про сто ру Мага
цин Дома Омла ди не и у Гале ри ји СКЦ Нови Бео град 2007. годи не изла га ла је сери ју радо ва у тех ни ци уље на 
дрве ној под ло зи. 
На изло жби под нази вом Путе ви и сно ви која ће се реа ли зо ва ти у Кући кра ља Петра у Бео гра ду,  у пери о
ду од 30. авгу ста до сеп тем бра 2022. годи не, изло жи ће 40 ликов них радо ва наста лих у пери о ду од 1994. до 
2022. годи не. Радо ви обу хва та ју 32 сли ке  уља на плат ну, акри лик на кар то ну, уље на дрве ту; и осам црте жа.
Сун чи ца Мацу ра је редов ни про фе сор на Факул те ту педа го шких нау ка Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. Живи у 
Бео гра ду.
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ИЗЛО ЖБА СЛИ КА ДЕПАРТ МА НА ЗА УМЕТ НОСТ ИНТЕ Р НА ЦИ О НАЛ НОГ
УНИ ВЕР ЗИ ЗЕ ТА У НОВОМ ПАЗА РУ

Изло жба радо ва сту де на та
Департ ман за умет ност Интер на ци о нал ног уни вер зи те та у Новом Паза ру бео град ској ликов ној публи ци 
пред ста вио је 2019. годи не сту дент ске радо ве који су обу хва та ли неко ли ко умет нич ких дисци пли на; гра
фи ка, сли кар ство, цртеж, диги тал на и мод на илу стра ци ја. На Департ ма ну за умет ност обра зу ју се сту ден ти 
који су оства ри ли завид не резул та те на пољи ма ликов не и при ме ње не умет но сти и тру ди мо се да њихов рад 
пред ста ви мо широј ликов ној сце ни на што бољи начин.
Пан де ми ја виру са COVID 19 оне мо гу ћи ла је изла га ње радо ва пред ход не две годи не, али без обзи ра на окол
но сти, сту ден ти су наста ви ли мар љи во да раде оно ли ко коли ко је то било могу ће па би и ове годи не постав ка 
била мул ти ди сци пли нар на и бога та радо ви ма раз ли чи тих ликов них изра за. Након ско ро три годи не сту ден
ти овог Уни ве зи те та прет ста ви ће нам се новим радо ви ма током сеп тем бра месе ца теку ће годи не.
Тер мин: 19. сеп тем бра

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ГОДИ ШЊИ ЦЕ КРУ НИ СА ЊА КРА ЉА ПЕТРА I КАРА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА
Годи шњи ца кру ни са ња ће се обе ле жи ти струч ним вође њем кроз сам обје кат током целог дана. 
Тер мин: 21. сеп тем бра

ОРГА НИ ЗО ВА НА ПОСЕ ТА У СКЛО ПУ ПРО ЈЕК ТА „ШЕТ ЊА ТОП ЧИ ДЕ РОМ“,
У сарад њи са музе јем Африч ке умет но сти. Тер мин: 24. сеп тем бра

ИЗЛО ЖБА „БИО ЈЕД НОМ ЈЕДАН БЕО ГРАД“
Цело куп на при ча око ове изло жбе кре ну ла је као Феј сбук гру па неко ли ци не енту зи ја ста да би вре ме ном пре
ра сла у нешто мно го озбиљ ни је. Сва ко днев ним обја ва ма насто ја ли су да осве тле про шлост Бео гра да кроз 
нај ра зли чи ти је визу ре.
При ча ма о одре ђе ним зда њи ма, умет ни ци ма, кафа на ма, дога ђа ји ма из исто ри је гра да, “малим” и вели ким 
људи ма при до дат је вели ки избор фото гра фи ја које су део лич них колек ци ја и рет ко су, или ника да рани је, 
виђе не у јав но сти. Око сни цу гру пе чини десе так актив них чла но ва, ујед но и адми ни стра то ра од којих су 
већи на упра во и колек ци о на ри ста рих фото га фи ја и доку ме на та. Гру пу чини и вели ки број врсних позна ва
ла ца из обла сти архи тек ту ре, умет но сти, и оста лих сег ме на та дру штва који нам сво јим зна њем и суге сти ја ма 
несе бич но пома жу у ства ра лач ком сми слу. Мно ги адми ни стра то ри гру пе су обја вљи ва ли књи ге из исто ри је 
Бео гра да ( Бео град за поне ти, књи га о Док са ту Де Море зу твор цу барок ног Бео гра да, као и вели ка фото 
моно гра фи ја Бео град наше мла до сти)
Иде ја се про ши ри ла и на актив ност у изла гач ком обли ку, јер наи ла зи на вели ку подр шку и зах тев чла но ва 
да тако нешто и оства ри. У изу зет не колек ци је фото гра фи ја које при па да ју гру пи спа да ју и нео бја вљи ва не 
фото гра фи је чуве ног фото ре пор те ра „Поли ти ке“, госпо ди на Аце Сими ћа. Фото гра фји је су део поро дич не 
збир ке, у вла сни штву чла ни це гру пе а саму збир ку чини неко ли ко хиља да атрак тив них фото гра фи ја из исто
ри је Бео гра да.
Током ове изло жбе посе ти о ци ће бити у могућ но сти да виде неки дру ги дав ни Бео град.
Тер мин: 30. сеп тем бра
Напо ми ње мо да ће током овог пери о да тра ја ња изло жбе, сва ко га дана посе ти о ци ма бити омо гу ће но 
струч но вође ње кроз обје кат.

ЈАВ НИ АКВА РИ ЈУМ И ТРО ПИ КА РИ ЈУМ БЕО ГРАД – AQUA LIFE
Милен ка Весни ћа 3, Бео град, Сав ски венац, www.jav ni a kva ri jum.rs
Рeтрoспeкт ивa мeђунaрoдниг фeстивaлa крaт кoг пoдвoднoг филмa "Нeчуjнo"
17 сва ког викен да од 916 сати  на www.jav ni a kva ri jum.rs. fej sbuk pro fi lu https://www.face bo ok.com/Jav ni a kva
ri jum/, i insta gram pro fi lu https://www.insta gram.com/jav ni a kva ri jum/ .
Кон такт: Брaнислaв Jaкoвљeвић, дирeк тoр и мeнaџeр прojeк тa, 011/403 2873; 063/654 784; 
emailinfo@ jav ni a kva ri jum.rs; Bra ni slav.jako vlje vic @jav ni a kva ri jum.rs; 
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ГРАД СКА ОПШТИ НА ПАЛИ ЛУ ЛА
Цен тар за кул ту ру „ Вла да Дивљан“

ИЗЛО ЖБА „ХЕРО И НЕ У ПРВОМ СВЕТ СКОМ РАТУ“
 у сарад њи са ЕТШ „РАДЕ КОН ЧАР“, чији су уче ни ци твор ци изло жбе у Цен тру за кул ту ру „ Вла да Дивљан“
Тер мин: 26.сеп тем бар, Цен тар за кул ту ру „ Вла да Дивљан“

ПРЕД СТА ВА „ЖЕН СКО СРЦЕ У ШИЊЕ ЛУ“
Тер мин: 28.сеп тем бар у 20.00 часо ва, Цен тар за кул ту ру „ Вла да Дивљан“
У пред ста ви „Жен ско срце у шиње лу“ пра ти мо три глу ми це Искру, Јасну и Сен ку које поку ша ва ју да ура де 
пред ста ву пово дом обе ле жа ва ња годи шњи це Првог свет ског рата. У пред ста ви оне се баве живо ти ма три 
херо и не из  Првог свет ског рата: Милун ком Савић, која је била нај о дли ко ва ни ја жена вој ник у исто ри
ји рато ва ња, Фло ром Сендс, која је била једи на Бри тан ка са чином капе та на у срп ској вој сци и Наде ждом 
Петро вић, која је напу сти ла лагод ност свог живо та и вра ти ла се у Срби ју да помог не свом наро ду спрем на 
да и свој живот да ако је потреб но. Чека ју ћи да дође реди тељ, глу ми це и саме пре и спи ту ју сво је живо те, 
при се ћа ју ћи се комич них дожи вља ја из сво је глу мач ке про фе си је али и међу соб но откри ва ју ства ри које не 
зна ју јед на о дру гој.

КОН ЦЕРТ  АНСАМ БЛА „UNA SAGA SER BI CA“  
Тер мин: 30.сеп тем бар
Цен тар за кул ту ру „ Вла да Дивљан“

ИЗЛО ЖБА ФОТО ГРА ФИ ЈА ПОР ТРЕ ТА ПАТРИ ЈАР ХА ПАВЛА
Тер мин отва ра ња изло жбе: 02. окто бар, Цен тар за кул ту ру „ Вла да Дивљан“
Аутор изло жбе је Хаџи Мар ко Вуји чић, фото ре пор тер „Вести“ и дуго го ди шњи уред ник фото гра фи је у нови
на ма срп ске Патри јар ши је листу „Пра во сла вље“.

ГРАД СКА ОПШТИ НА МЛА ДЕ НО ВАЦ

ПРО ГРАМ ЗА „ДАНЕ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ“ У МЛА ДЕ НОВ ЦУ
125 ГОДИ НА СПО МЕН ЧЕСМЕ "ЦРКВЕ НАЦ"

У знак  захвал но сти  миси ји шкот ских жена које је пред во ди ла др Елси Инглис, али и дру гим хума ни тар ним 
миси ја ма током 1915 годи не, вој ни ци Морав ске диви зи је I пози ва поди жу чесму на месту пољ ске бол ни це 
на изво ру "Цркве нац". 
Орга ни за тор: ГО Мла де но вац 
Тер мин: 15. сеп тем бар у 12.00 часо ва 
Место: Спо мен чесма "Цркве нац" Мла де но вац 

МЛА ДЕ НО ВАЦ НА СТА РИМ ФОТО ГРА ФИ ЈА МА
Фото гра фи је као вер на све до чан ства дога ђа ја и вре ме на  хро но ло шки сабра не на јед ном месту пред ста вља ју 
вер но све до чан ство настан ка и раз во ја јед ног гра да. Дру го изме ње но и допу ње но изда ње ове публи ка ци је 
ауто ра Сла во ми ра Воји но ви ћа је упра во то, вер но све до чан ство раз во ја нашег гра да. Орга ни за тор: ГО Мла
де но вац 
Тер мин: 19. сеп тем бар у 18.00 часо ва
Место: сала "др Елси Инглис"

160 ГОДИ НА СРП СКОГ БРО ДАР СТВА
Изло жба маке та бро до ва који су обе ле жи ли срп ско бро дар ство у прет ход них 160 годи на је једин стве на збир
ка у Срби ји, чији је аутор Ђор ђе Лато вље вић, капе тан уну тра шње пло вид бе у пен зи ји. Изло жба је плод 
40того ди шње истра жи вач ког рада ауто ра и први пут је обје ди ње на и пред ста вље на јав но сти.
Орга ни за тор: ГО Мла де но вац 
Тер мин: 20. сеп тем бар у 10.00 часо ва
Место: Музеј гра да Бео гра да, Музеј Мла де нов ца
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ПРО МО ЦИ ЈА МОНО ГРА ФИ ЈЕ "ОД УСЕ ЉЕ НИ КА ДО ПРО НА ЛА ЗА ЧА"
Моно гра фи ја "Од усе ље ни ка до про на ла за ча" при ре ђи ва ча Миро сла ва Стан ко ви ћа пред ста вља вред но све
до чан ство које на све о бу хва тан начин гово ри о живо ту и делу вели ког науч ни ка Миха и ла Пупи на.
Орга ни за тор: ГО Мла де но вац
Тер мин: 21. сеп тем бар у 18.00 часо ва
Место: Све ча на сала „Др Елси Инглис“, Мла де но вац

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ "ЖУБОР МЕТА ФИ ЗИЧ КОГ 2"
Књи га кри ти ка, књи жев ни ка и књи жев ног кри ти ча ра проф Душа на Стој ко ви ћа "Жубор мета фи зич ког 2, 
под це ње ни и пре це ње ни песни ци, есе ји о Срп ским  песни ки ња ма и песни ци ма" пред ста вља нај зна ча ни је 
кри ти ке ауто ра сабра не на јед ном месту. Орга ни за тор: Удру же ње ЛИТЕ РА Мла де но вац
Тер мин: 22. сеп тем бар у 19.00 часо ва
Место: Све ча на сала „Др Елси Инглис“, Мла де но вац

МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ИЗ МЛА ДЕ НОВ ЦА ЗА СРБИ ЈУ“
При род но насле ђе као и насле ђе у тра ди ци о нал ном при пре ма њу хра не чине јед но под руч је пре по зна тљи вим 
и једин стве ним. Ова мани фе ста ци ја обје ди њу је уку се наста лих пре ра дом про из во да узе тих из при ро де на 
тра ди ци о на лан начин.
Орга ни за тор: ГО Мла де но вац у сарад њи са Удру же њем „Од пре да ка за будућ ност“, Удру же њем про из во ђа ча 
меда „Космај“ и Удру же њем вино гра да ра и воћа ра Мла де но вац
Тер мин: 23/24. сеп тем бар, од 9.00 – 16.00 часо ва . Место:Град ски парк у Мла де нов цу

ПРО МО ЦИ ЈА ЗБОР НИ КА "ДЕСПО ТО ВА РИЗНИ ЦА" 
Збор ник "Деспо то ва ризни ца" сао брао је пое зи ју песни ки ња и песни ка инспи ри са но ликом и делом овог зна
чај ног вла да ра и све ти те ља, који је живео и ства рао у пери о ду од 1377. до 1427. годи не.
При ре ђи вач збор ни ка је Зоран Анто ни је вић.
Орга ни за тор: ГО Мла де но вац
Тер мин: 26. Сеп тем бар у 18.00 часо ва
Место: Све ча на сала „Др Елси Инглис“, Мла де но вац

ИНСТИ ТУТ ЗА РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ „СЕЛ ТЕРС“ МЛА ДЕ НО ВАЦ, БЕО ГРАД
Пре да ва ње уз про јек ци ју фото гра фи ја
„Раз вој и одр жи во кори шће ње леко ви те воде у бањи „Сел терс“ од осни ва ња до данас“
Бања Сел терс , једи на је бања на тери то ри ји гра да Бео гра да. Изла жу: др Сне жа на Костић, дирек тор Инсти
ту та за реха би ли та ци ју „СЕЛ ТЕРС“ Мла де но вац и Мила Ала ва ња
Тер мин: 30. сеп тем бар у  12.00  часо ва
Место: сала Тури стич ке орга ни за ци је Срби је, Чика Љуби на 6

ПРО ГРАМ У СОПО ТУ 
ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ СОПОТ
ЕДУ КА ТИВ НИ ПРО ГРАМ„ЈЕВРЕ ЈИ У СОПО ТУ“

Кул тур но насле ђе јевреј ске зајед ни це на тери то ри ји сопот ске општи не у првој поло ви ни 20 века
Три би на и мул ти ме ди јал на изло жба, Књи жев ни про грам,  Пред ста вља ње књи ге „Писма Матве ју“
 Аутор:Алек сан дар Ајзен берг . Моде ра тор: Иван Живо тић, про фе сор исто ри је
 Место:Цен тар за кул ту ру Сопот 18.00 часо ва
 Тер мин: 20. сеп тем бар 2022. У 18. 00 часо ва
 
МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ДАН  ДУХОВ НОГ БЕСЕД НИ ШТВА“
Про грам се реа ли зу је у сарад њи Цен тра за кул ту ру Сопот и Цркве не општи не Попо вић
Кази ва ње бесе да позва них гости ју
Мул ти ме ди јал на изло жба сакрал ног насле ђа са тери то ри је Косма ја  и  Гра да Бео гра да
Кон церт тра ди ци о нал не и духов не музи ке
Место:Пор та Цркве у Попо ви ћу
Тер мин: 01. окто бар 2022. у 15.00 часо ва
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ЕТНО ГРАФ СКА ПОСТАВ КА  „ВЕЗ“ – тра ди ци о нал на вешти на и умет ност која тра је“
Вез у изра ди упо треб них пред ме та у покућ ству) . Аутор: Дра га на Чолић
Место:Гале ри ја Цен тра за кул ту ру Сопот
Тер мин:Етно граф ска постав ка ће бити отво ре на за посе ти о це од 07. 10. до 15.10. 2022.
Пред ви ђе но је кусто ско вође ње кроз изло жбу
Рад но вре ме Гале ри је 10.00  до 16.00 часо ва,  и за орга ни зо ва не посе те по дого во ру
Кон такт Цен тра за кул ту ру Сопот:Тел: 011 8251 238 , мејл адре са: czkso pot@g mail.com

МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ФЕСТИ ВАЛ ХРА СТА“ 
Цен тар за кул ту ру Сопот у сарад њи  са Удру же њем гра ђа на  „Запис Косма ја“
Мул ти ме ди јал не ради о ни це за децу и одра сле  на тему хра ста
Изра да, пре зен та ци ја и дегу ста ци ја  пре храм бе них про из во да од жира , Ликов на ради о ни ца , Ради о ни ца 
моза и ка
Етно ло шка ради о ни ца (веро ва ња и леген де), Пла ни на ра ска акци ја (шет ња деце  са мен то ри ма космај ским 
ста за ма)
Спорт скорекре а тив на ради о ни ца (тра ди ци о нал не деч је игре на про план ци ма Косма ја)
Тер мин: мани фе ста ци ја ће бити одр жа на у Цен тру за кул ту ру Сопот (Хол,  Мала сала и пла то) 12. окто бра 
2022. у пери о ду од 11.00 до 14.00 часо ва и на про план ци ма пла ни не Космај 13.окто бра 2022. у пери о ду од 
11.00 до 14.00 часо ва.
Инфор ма ци је и кон такт: Дали бор Пешић, уред ник Цен тра за кул ту ру Сопот, тел: 011 8251 238, мејл адре са: 
czkso pot@g mail.com
Орга ни за тор задр жа ва пра во евен ту ал них изме на тер ми на одр жа ва ња пред ви ђе них мани фе ста ци ја, као и 
реа ли за ци ју додат них про гра ма, о чему ће  бла го вре ме но оба ве сти ти.

ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ  СПОМЕН КОСТУРНИЦА КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ
Дома ћин посе те: све ште ник Мар ко Митић, ста ре ши на Хра ма
Посе те се наја вљу ју на тел. бр. 064 8270928.



ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЛАЗА РЕ ВАЦ

ДАНИ ПЧЕ ЛАР СТВА
Место одр жа ва ња: Кара ђор ђе ва ули ца, шета ли шна зона
Тер мин: 10. сеп тем бар 

34. МЕЂУ НА РОД НИ ФЕСТИ ВАЛ ХУМО РА ЗА ДЕЦУ
Место одр жа ва ња: Библи о те ка "Дими три је Туцо вић" Лаза ре вац , Тер мин: Од 1315. сеп тем бра

НАЦО НАЛ НА ИЗЛО ЖБА ПАСА
Језе ро Оча га, 16. сеп тем бар од 10.00 часо ва

ПОЛУ ДЕ ЦЕ НИЈ СКИ ЈУБИ ЛЕЈ
Међу на род ни фести вал лите рар ног ства ра ла штва – ФЕЛИС
Темат ски кон курс пово дом обе ле жа ва ња зна чај ног дату ма 19. сеп тем бра  осло бо ђе ње Лаза рев ца.
Цен трал на мани фе ста ци ја и доде ла награ да одр жа ва се у Лаза рев цу 19. сеп тем бра 2022. годи не.

ПОЗО РИ ШНА ПРЕД СТА ВА "КАО ДА НЕ БИСМО"
Текст Сања Савић, режи ја Ана Пин тер 
Место одр жа ва ња: Пулс теа тар Лаза ре вац
Тер мин: 19. сеп тем бар у 20.00 часо ва
Арт дирек тор и кре а тор лута ка: Сан дра Никач, Коре о гра фи ја: Ири на Митро вић, Ком по зи тор: Бран ко Џино
вић, Фото гра фи ја: Тања Дроб њак . Изво ђач музи ке на хар мо ни ци: Ната ша Мак си мо вић Мила ди но вић
Игра ју: Жена: ЈЕЛЕ НА ЦВИ ЈЕ ТИЋ / ИВА НА НЕДЕЉ КО ВИЋ, Мушка рац: ДАР КО БЈЕ КО ВИЋ

РАДИ О НИ ЦА:"ВЕЗ И ПЕСМА ШУМА ДИЈ СКЕ КОЛУ БА РЕ"
Песма и вез Шума диј ске Колу ба ре  аутор ради о ни це Нада Мар ко вић . Ради о ни це су наме ње основ ци ма, а 
пла ни ра на реа ли за ци ја је у пери о ду од 20.09. до 24. 09. (три ради о ни це за град ске шко ле) и јед на у шко ли 
"Вук Кара џић" у Сте по јев цу. Тач но вре ме у дого во ру са шко ла ма. Тер мин: 2024. сеп тем бар

РАДИ О НИ ЦА: "МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ"
Место одр жа ва ња: Библи о те ка "Дими три је Туцо вић"
Тер мин: 26, 27, 28.сеп тем бар у 13.00 часо ва
Aутор ради о ни це Јасми на Иван ко вић. Ради о ни це наме ње не свим узра сти ма. Реч је о куки ча њу, ста рој тех
ни ци која је послед њих годи на вео ма акту ел на, како у мод ној инду стри ји тако и у дизај ну енте ри је ра.

ПРЕД СТА ВА " ВРАП ЧИЋ"
Место одр жа ва ња: Пулс теа тар Лаза ре вац
Тер мин: 26. сеп тем бар у 20.00 часо ва
Текст Ната ша Илић, режи ја Милош Јаго дић
Врап чић  при ча о живо ту Едит Пјаф, био граф ска је музич ка мело дра ма о живо ту нај по зна ти је шан со њер
ке XX века у изво ђе њу ансам ба ла лаза ре вач ког Пулс теа тра и кра гу је вач ког Кња жев скосрп ског теа тра, са 
Јасми ном Дими три је вић у наслов ној уло зи. Аутор Врап чи ћа, Ната ша Илић, кроз сво ју дра му пра ти пева
чи цин живот од нај ра ни јег детињ ства и мла до сти, пре ко про фе си о нал них поче та ка, до вели ког успе ха и 
тра гич ног кра ја. Нај ве ћи хито ви Пјаф, за ову пред ста ву пре пе ва ни на срп ски језик, које орке стар на сце ни 
изво ди у аран жма ни ма Габо ра Лен ђе ла, тако ђе воде гле да о ца кроз узбу дљи ву при чу о неве ро ват ном живо ту 
пева чи це, испу ње ном вели ким љуба ви ма, стра да њи ма, вихо ру рата, при ја тељ стви ма са неки ма од нај по зна
ти јих људи про шлог века, кроз све оно што чини буран живот јед не пра ве зве зде.
Пред ста ва Мило ша Јаго ди ћа је, по мишље њу оних који су је погле да ли, редак бисер ове врсте настао ван 
музич ког теа тра. Врап чић је пре ми јер но изве ден 2017, бео град ску пре ми је ру имао је 2018. у Народ ном позо
ри шту а до сада је изво ђен, осим на сце на ма поме ну тих копро дук циј ских позо ри шта, и у Кра ље ву, Новом 
Паза ру, Пиро ту и Алек сан дров цу, сва ки пут пуне ћи сале и срца публи ке. 
Ната ша Илић  ВРАП ЧИЋ
Реди тељ: Милош Јаго дић, Сце но граф: Дејан Пан те лић, Кости мо граф: Соња Котор че вић, Пре пев песа ма: 
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Јасми на Дими три је вић, Музич ки аран жма ни: Габор Лен ђел, Коре о граф: Ири на Митро вић
Игра ју: Едит Пјаф  ЈАСМИ НА ДИМИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Едит Пјаф, девој чи ца  ИВА МАР КО ВИЋ, Симо на  
ИВА НА НЕДЕЉ КО ВИЋ
Луј за, Жена из публи ке 1, Гра ђан ка 1, Меди цин ска сестра  ЈЕЛЕ НА ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Кар мен, Жена из публи ке 
2, Гра ђан ка 2, Бол ни чар ка  МАЈА СОФРО НИ ЈЕ ВИЋ, Луј Лепле, Лисјен, Кол пор тер 3, Гра ђа нин 3, Лекар  
ДАР КО БЈЕ КО ВИЋ и др.
Копро дук ци ја: Прво при град ско позо ри ште – Пулс теа тар Лаза ре вац / Кња жев скосрп ски теа тар Кра гу је вац

ПРО ГРАМ: ЛЕКО ВИ ТО И ЗАЧИН СКО БИЉЕ КАО ЕЛЕ МЕНТ
ТРА ДИ ЦИЈ СКЕ КУЛ ТУ РЕ У НАШОЈ ОКО ЛИ НИ

Аутор про гра ма: Ста ни ца Мило са вље вић, проф.раз ред не наста ве ; сарад ник Сне жа на Ивко вић проф.енгле
ског јези ка. Тер мин: 30. сеп тем бар, под руч но оде ље ње Чибут ко ви ца.
1. При ро да нам дару је биље
2. Леко ви та свој ства биља ка
3. Вера и здра вље: Леко ви то биље
4. Леко ви то биље у исхра ни
5. Здра вље без рецеп та
6. Уло га зачин ског биља у исхра ни
7. Мело ди је и реци та ци је о леко ви том и зачин ском биљу
8. Очу ва ње здра вља

РАДИ О НИ ЦА ДРВО РЕ ЗБАР СТВА
Милу тин Ран ко вић, пра во слав ни ико но пи сац дрво ре збар  ради о ни ца дрво ре збар ства наме ње на основ ци
ма. Како удах ну ти живот дрве ту које је годи на ма обра ђи ва ла река Колу ба ра, а које уз помоћ дле та овај 
про сла вље ни умет ник већ 40 годи на обли ку је у свет ски при зна ту наив ну скулп ту ру. Уз при че о умет но сти, 
нај мла ђи ће отпра ти ти посту пак настан ка скулп ту ре у раз ли чи тим ета па ма, од при пре ме, нацр та, ала та до 
финал ног умет нич ког дела.
Место одр жа ва ња: Библи о те ка "Дими три је Туцо вић"
Тер мин: 04.окто бар у 12.00 часо ва

ПРО МО ЦИ ЈА КОСОВ СКЕ СТРУ ГА НЕ ПОГА ЧЕ КАО СИМ БОЛ НАРО ДА СА КОСО ВА
Место одр жа ва ња: Библи о те ка "Дими три је Туцо вић"
Тер мин: 04.окто бар у 13.00 часо ва
Сим бол чува ња тра ди ци је и оби ча ја Срба са Косо ва и Мето хи је је косов ска стру га на пога ча. Не зна се тач но 
када је пога ча наста ла тј. када су жене у сели ма поче ле да је при пре ма ју, али сва ка ко је важан пода так да се 
та тра ди ци ја пре но си са коле на на коле но. Као сим бол госто прим ства, косов ска пога ча је нај ста ри ји и нај
зна чај ни ји спе ци ја ли тет са тог под руч ја Срби је.Косов ска пога ча се пра ви за уку ћа не и госте као гест добро
до шли це и госто прим ства.
Тако на при мер, пога ча се пра ви за кума као позив за кум ство, свад бу, за име ново ро ђен че та. 
Слат ку стру га ну пога чу носи девер и после оби ча ја купо ви не неве сте, дари ва ња прсте на и ципе ла, неве сти 
ломи пога чу изнад гла ве . Тада сви при сут ни у мла ди ној соби узи ма ју по пар че пога че како би по ста ром 
оби ча ју и веро ва њу и они доче ка ли сво је свад бе. Обич но се носе и три пога че за свад бу,  које дома ћин ломи 
са кумом, ста рим сва том и при ја те љем. Пога чу ломи дома ћин (мла до же њин отац) са ста рим сва том и при ја
те љем, а мла до же ња са кумом, као знак да ће је ломи ти и на крште њу свог дете та. На пога чи су коц ке шеће
ра,бом бо не, укра шен боси љак.
ПОГА ЧА ЗА СЛА ВУ  Ломи се уочи сла ве и на дан сла ве са кумом, уја ком,тастом  или са ком ши јом. Пога чу 
ста вља испред посеб ног госта,  укр шта ва је и тек тада је дома ћин ломи са сво јим поча сним гостом. Изго ва ра 
се моли тва, окре ће се пога ча и ломи. Мили ца Стој ко вић, пред сед ни ца удру же ња Етно дома ћи це.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ "КУХИЊ СКЕ ПЕСМЕ"
Место одр жа ва ња: Библи о те ка "Дими три је Туцо вић"
Тер мин: 05. окто бар 2022 у 12.00 часо ва
Про мо ци ја књи ге "Кухињ ске песме" ауто ра Мило ја Радо ви ћа. Поред тога што збир ка оди ше поро дич ном 
атмос фе ром и амби јен том дома посеб но кухи ње, књи га је пра ва ризни ца забо ра вље них речи и изра за који 
мла де чита о це уво де у свет тра ди ци нал не и наци о нал не кухи ње. Поред тога, у сарад њи са удру же њем Етно 
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дома ћи ца при сут ни на про гра му ће моћи да испро ба ју и тра ди ци о нал не спе ци ја ли те те, попут Стру га не 
пога че, која је недав но упи са на у листу нема те ри јал ног насле ђа Репу бли ке Срби је. Тако ђе, моћи ће да чују и 
песме и пре да ња веза на за ову пога чу.

ТЕХ НИ КА ФИЛ ЦА ЊЕ СА ВУНОМ
Место одр жа ва ња: Музеј вуне, Село Брај ко вац
Тер мин: 13.,14. и 15. окто бар
Наци о нал на асо ци ја ци ја за ста ре и умет нич ке зана те и дома ћу ради ност Наше руке при дру жу је се европ
ским музе ји ма вуне. У овом једин стве ном музе ју у Срби ји, посве ће ном вуни, може те да види те ала те и пред
ме те за обра ду вуне, да чује те иде је како све вуна може да се тре ти ра и то, не више као отпад, већ као ресурс
Кон такт: Дејан Мило са вље вић , Наци о нал на асо ци ја ци ја Наше руке

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ И ОБРА ЗО ВА ЊЕ РАКО ВИ ЦА 
www. cko ra ko vi ca.com 

ДУХОВ НЕ СВЕ ЧА НО СТИ „ПУТ ДУХОВ НО СТИ“ 2022. (од 1521. сеп тем бра)
ОТВА РА ЊЕ ДУХОВ НИХ СВЕ ЧА НО СТИ „ПУТ ДУХОВ НО СТИ“ 

Поздрав не речи и бесе да. Тер мин: четвр так  15. сеп тем бар у 19.00 часо ва

КУЛ ТУР НОУМЕТ НИЧ КИ ПРО ГРАМ
Уче сни ци про гра ма: Сестре Гобо вић и хор Сла вуј чић, Етно бенд „Наше тет ке“, певач ко дру штво „Пре ло“ и  
драм ски умет ник  Лепо мир Ивко вић. Води тељ  Дар ко Пано вић 
Место одр жа ва ња: Храм Све тог Вла ди ке Нико ла ја  Жич ког у Ресни ку  
Тер мин:четвр так  15. сеп тем бар у 19.15 часо ва 

РАДИ О НИ ЦЕ НА ТЕМУ   МАНА СТИ РИ КОСО ВА И МЕТО ХИ ЈЕ  
(УЧЕ НИ ЦИ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА СА ТЕРИ РО РИ ЈЕ ОПШТИ НЕ РАКО ВИ ЦА)

Место одр жа ва ња: пор та Хра ма Пре о бра же ња Господ њег
Тер мин: 16. сеп тем бар од 12.00 – 14.00 часо ва  

ОТВА РА ЊЕ ИЗЛО ЖБЕ  „ПУТ ДУХОВ НО СТИ“ / ИЗЛО ЖБА МАКЕ ТА
ПРА ВО СЛАВ НИХ МАНА СТИ РА/

Место одр жа ва ња: Цен тар за кул ту ру и обра зо ва ње Рако ви ца.Тер мин: 16. сеп тем бар у 19.00 часо ва

САЗВУЧJА  САБОР ДУХОВ НЕ МУЗИ КЕ  Хор ске све ча но сти
Место одр жа ва ња: Цен тар за кул ту ру и обра зо ва ње Рако ви ца. Тер мин: 17. сеп тем бар 

ТРИ БИ НА „ДУХОВ НОСТ КАО ИНСПИ РА ЦИ ЈА УМЕТ НИ ЦИ МА“ 
/КОСОВ СКЕ СВЕ ТИ ЊЕ КАО ИНСПИ РА ЦИ ЈА УМЕТ НИ ЦИ МА /

Моде ра тор Сања Пано вић. Тер мин: поне де љак  19. сеп тем бар у 19.00 часо ва

КВИЗ ЗА УЧЕ НИ КЕ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА РАКО ВИ ЦЕ  Мана сти ри Косо ва и Мето хи је  
Место одр жа ва ња: Цен тар за кул ту ру и обра зо ва ње Рако ви ца Тер мин: 20. сеп тем бар у 14.00 

САБОР ДУХОВ НЕ ПОЕ ЗИ ЈЕ, У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КЊИ ЖЕВ НОГ ДРУ ШТВА РАКО ВИ ЦЕ
Место одр жа ва ња: мана стир Рако ви ца Тер мин: 21. сеп тем бар у 12.00 часо ва

ПРЕ ПО РУ КА  МАНА СТИР РАКО ВИ ЦА  СОБА ПАТРИ ЈАР ХА ПАВЛА 



ГРАД СКА ОПШТИ НА БАРА ЈЕ ВО 
Све то сав ска 2. www.bara je vo.org.rs

ИЗЛО ЖБА ФОТО ГРА ФИ ЈА И ТЕК СТО ВА НЕПО КРЕТ НИХ КУЛ ТУР НИХ  ДОБА РА
СА ТЕРИ ТО РИ ЈЕ ОПШТИ НЕ БАРА ЈЕ ВО

Постав ка је пред ви ђе на у ОШ „КНЕЗ СИМА МАР КО ВИЋ“ у Бара је ву. У пери о ду од 19. сеп тем бра 10. окто
бра 2022.
У Цен тру за кул ту ру Бара је во Мио дра га Вуко ви ћа бр. 2. орга ни зо ва ће се пре да ва ње 26. сеп тем бра 2022. 
годи не од 12.0014.00 часо ва.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ ПРО ФЕ СО РА НЕНА ДА САВИ ЋА О КРЕ МЕ НИ ТИМ ЊИВА МА
које су лока ли тет који се нала зи на тери то ри ји  општи не Бара је во, на над мор ској виси ни од 225 мета ра. 
Науч ној јав но сти познат је више од јед ног века и свр ста ва се међу нај ра ни је истра жи ва не  нео лит ске лока ли
те те код нас. Том при ли ком ће проф. исто ри је Не над Савић при по ве да ти деци, пред став ни ца ма ђач ког пар
ла ме та основ них шко ла,  о кул тур ном мате ри јал ном и нема те ри јал ном насле ђу Бара је ва. Про фе сор је аутор 
књи ге: „ Космај ски  пар ти зан ски  одред од 19412021“, тако да ће деца има ти могућ ност да се бли же упо зна ју 
са писцем и њего вим аутор ским делом и исто риј ским насле ђем.  

ЛИКОВ НА И ГРН ЧАР СКА РАДИ О НИ ЦА ПОД НАЗИ ВОМ „СЈАЈ ЧЕТ КИ ЦЕ И ГЛИ НЕ“
 биће одр жа на 28. сеп тем бра 2022. годи не од 12.00 часо вагде ће уче ство ва ти деца раз ли чи тих ста ро сних гру
па пред школ ског и школ ског узра ста са под ру чи ја ГО Бара је во. Овде ћемо пред ста ви ти нај ста ри је зана тли је 
из грн чар ске поро ди це Мин чић из Бара је ва који ће води ти грн чар ску ради о ни цу.
Орга ни за тор  ово го ди шње мани фе ста ци је „Дани европ ске башти не 2022“ биће Оде ље ње за при вре ду и дру
штве не делат но сти, ГО Бара је во, Све то сав ска бр.2.
Наве де ни про грам ће се реа ли зо ва ти у сарад њи са Цен тром за кул ту ру Бара је во, Цен тром за кул ту ру Вра
нић, шко ла ма и уду же ња из обла сти кул ту ре који/е се нала зе и/или делу ју на под ру чи ју ГО Бара је во.
Кон такт осо ба:  Тања Миха и ло вићмла ђи рефе рент , тел. 011 8302117 и 060 3005490
Еmail: pri vre da.bara je vo@g mail.com

ГРАД СКА ОПШТИ НА ОБРЕ НО ВАЦ
Вука Кара џи ћа 74, Обре но вац
www.obre no vac.rs

ДУО ДРА МА О ЖИВО ТУ  ПАТРИ ЈАР ХА ПАВЛА 
у реа ли за ци ји глум ца Позо ри шта на Тера зи ја ма Алек сан дра Дуни ћа. Срп ско позо ри ште у Будим пе шти је 
про ду ци ра ло пред ста ву "Патри јарх Павле'' сред стви ма Мађар ског Мини стар ства кул ту ре доби је ним на кон
кур су.
Место одр жа ва ња: позо ри шна сала СКЦа
Тер мин: 17. сеп тем бар у 19.00 часо ва

ХУМА НИ ТАР НА ПРЕД СТА ВА О РАЗ У МЕ ВА ЊУ
И ЉУБА ВИ ПРЕ МА ДЕЦИ “МЕНЕ НИКО НЕ ВОЛИ“ 

Место одр жа ва ња: позо ри шна сала СКЦа
Тер мин: 19. сеп тем бар у 19.00 часо ва

КОН ЦЕРТ КВА ТРЕ ТА „ДИНА МИ КА“ СА ПОПУ ЛАР НОМ МУЗИ КОМ ИЗ ФИЛ МО ВА,
СЕРИ ЈА И ОБРА ДА МА ПОЗНА ТИХ ХИТО ВА

Место одр жа ва ња:на сце ни у Обре но вач кој бањи
Тер мин: 21. сеп тем бар у 19.00 часо ва

ВЕЧЕ ПОЕ ЗИ ЈЕ И КАН ТА У ТОР СКЕ МУЗИ КЕ ФИЛИ ПА И МИЛО ША ЈОВИ ЧИ ЋА 
Место одр жа ва ња: на про сто ру Обре но вач ке бање
Тер мин: 22. сеп тем бар у 19.00 часо ва
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КОН ЦЕРТ БЛУЗ ГРУ ПЕ  “BLUEЅ NIGHT BAND“
Место одр жа ва ња: сце на под пла та ни ма код СКЦа
Тер мин: 23. сеп тем бар у 19.00 часо ва

ВИН СКО ВЕЧЕФЕСТИ ВАЛ ВИНА ПОСВЕ ЋЕН ВИНА РИ МА ОБРЕ НО ВАЧ КОГ КРА ЈА 
И ПОЕ ЗИ ЈА ДОМА ЋИХ ПЕСНИ КА И МУЗИ КА ПОСВЕ ЋЕ НА ГРО ЖЂУ И ВИНУ 

Место одр жа ва ња:на про сто ру Обре но вач ке бање
Тер мин: 24. сеп тем бар у 19.00 часо ва

МОНО ДРА МА ПОСВЕ ЋЕ НА МИХА И ЛУ ПУПИ НУ 
Место одр жа ва ња: позо ри шна сце ни СКЦа
Тер мин: 25. сеп тем бар у 19.00 часо ва

ИЗЛО ЖБА РАДО ВА ОБРЕ НО ВАЧ КОГ СЛИ КА РА АМА ТЕ РА ПОК.ИЛИ ЈЕ ВИЋИ ЋА
Место одр жа ва ња:  Библи о те ка „Вла да Аксен ти је вић“
Тер мин: до 8. окто бра 2022. 
Орга ни за то ри: библи о те ка “Вла да Аксен ти је вић“ и Спорт скокул тур ни цен тар Обре но вац уз подр шку 
Коми си је за кул ту ру и доде лу награ да и јав них при зна ња Већа Град ске општи не Обре но вац.

ГРАД СКА ОПШТИ НА СУР ЧИН  КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР СУР ЧИН

"СУПЕР ХЕ РО ЈИ ОПШТИ НЕ СУР ЧИН"
 БКЛ  "Бој чин ско кул тур но лето" је нај зна чај ни ја кул тур ноумет нич ка мани фе ста ци ја у Сур чи ну, која се 
сва ког лета орга ни зу је у Бој чин ској шуми у Про га ру, а про грам мани фе ста ци је обу хва та кон цер те, позо ри
шне пред ста ве и дру ге кул тур не дога ђа је. У окви ру "Бој чин ског кул тур ног лета 2022", нај сла ђе оста вља мо за 
крај, а то је балет скомузич ка пред ста ва у изво ђе њу деце са тери то ри је ГО Сур чин. Про грам је сло бо дан за 
све посе ти о це и медиј ски испра ћен.
Место: Отво ре на лет ња сце на у Бој чин ској шуми, Про гар, ГО Сур чин
Тер мин: 18. сеп тем бар 2022. годи не oд 18.00 часо ва
Орга ни за тор: АРТ ЦЕН ТАР СУР ЧИН, уз подр шку Кул тур ног цен тра Сур чин . Кон такт: Ива на Ива нов ски
Илић 064/ 1670388 

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ВАЖНИХ ИСТОРЈС КИХ ДАТУ МА
Кул тур ни цен тар Сур чин током годи не обе ле жа ва све важне исто риј ске дату ме, орга ни зо ва њем пола га ња 
вена ца жртва ма стра да лим у прет ход ним рато ви ма, као и зна ме ни тим лич но сти ма са тери то ри је ГО Сур чин 
уз при го дан про грам. Про грам је сло бо дан за све посе ти о це и медиј ски испра ћен.
Обе ле жа ва ње Дана осло бо ђе ња Беч ме на у Дру гом свет ском рату
Место: Беч мен, ГО Сур чин
Тер мин: четвр так 11. окто бар у 11.00 часо ва Беч мен
Орга ни за тор: Кул тур ни цен тар Сур чин . Кон такт: Ива на Дрлић 066/8637533
Обе ле жа ва ње Дана осло бо ђе ња Доба но ва ца у Дру гом свет ском рату
Место: Доба нов ци, ГО Сур чин
Тер мин: поне де љак 15. окто бар у 11.00 часо ва,  Доба нов ци
Орга ни за тор: Кул тур ни цен тар Сур чин . Кон такт: Ива на Дрлић 066/8637533

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДАНА СРП СКОГ ЈЕДИН СТВА, СЛО БО ДЕ И НАЦИ О НАЛ НЕ ЗАСТА ВЕ
Кул тур ни цен тар Сур чин обе ле жа ва овај важан држав ни пра зник који негу је срп ски иден ти тет, сим бо лич но 
уста но вљен да се про сла вља на дан про бо ја Солун ског фрон та, који се про сла ва широм тери то ри је Репу
бли ке Срби је и Репу бли ке Срп ске. Циљ успо ста вља ња новог пра зни ка јесте осна жи ва ње, једин ство изме ђу 
срп ског наро да, као и јача ње кул та наци о нал не заста ве. Ове годи не пред ви ђен је глу мач ки пер фор манс у 
Петров чи ћу. Про грам је сло бо дан за све посе ти о це и медиј ски испра ћен.
Место: Петров чић, ГО Сур чин
Тер мин: четвр так 15. сеп тем бар у 12.00 часо ва,  Петров чић
Орга ни за тор: Кул тур ни цен тар Сур чин . Кон такт: Ива на Дрлић 066/8637533
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"СРЕД ЊИ ВЕК У НАУ ТИЧ КОМ СЕЛУ"
Тури стич коисто риј ска мани фе ста ци ја која се одр жа ва у Нау тич ком селу “Бисер” у Бољев ци ма у орга ни
за ци ји Удру же ња за очу ва ње ста рих зана та и вешти на “Бели орло ви” и КЦС. Бор бе вите зо ва за накло ност 
прин це зе, стре ли чар ство, баца ње копља и секи ре, маче ва ње, сред њо ве ков на музи ка и плес, пред ста вља ју 
само неке од садр жа ја мани фе ста ци је првен стве но наме ње не деци. Про грам је сло бо дан за све посе ти о це и 
медиј ски испра ћен.
Место: Нау тич ко село "Бисер", Бољев ци, ГО Сур чин
Тер мин: први викенд у окто бру/у зави сно сти од вре мен ских усло ва
Орга ни за тор: Кул тур ни цен тар Сур чин
Кон такт: Ива на Дрлић 066/8637533
Тачан про грам, са свим дета љи ма ће бити досту пан на сај ту КЦ Сур чин и дру штве ним мре жа ма, а накнад но 
доста вљен секре та ри ја ту.
 

ГРАД СКА ОПШТИ НА СУР ЧИН  ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ГО СУР ЧИН
www.sur cin.rs

РАЗ ГЛЕ ДА ЊЕ СУР ЧИ НА СА РЕКЕ САВЕ
У окви ру тра ди ци о нал не рега те ,,Река“, која ће сед му годи ну упло ви ти у Нау тич ко село ,,Бисер“ у Бољев
ци ма, за све заин те ре со ва не сугра ђа не омо гу ћи ли смо пло вид бу бро дом, уче ство ва ње у рега ти и раз гле да
ње Сур чи на са реке Саве. Пола зак је на Ади Циган ли јиЧука рич ки рука вац и пло ви се до Нау тич ког села 
,,Бисер“ у Бољев ци ма.
Тер мин: петак 16. сеп тем бар од 09.00 часо ва
Начин дола ска: соп стве ни пре воз до места пола ска. Скуп уче сни ка рега те је до 9. 00 часо ва, на Ади Циган
ли ји – Чука рич ки рука вац.
Орга ни за тор: Тури стич ка орга ни за ци ја Град ске општи не Сур чин
Кон такт: Оба ве зна је прет ход на при ја ва на број теле фо на 066/8796101 – Мари на Кузма но вић.
Напо ме на: Број места је огра ни чен. Повра так у Бео град је у соп стве ној режи ји.

ОБИ ЛА ЗАК ВИНА РИ ЈЕ ,,ЧОЛА КО ВИЋ“
Тра ди ци ју про из вод ње сре мач ких вина моће те виде ти и осе ти ти у овој вина ри ји кроз оби ла зак и крат ко 
упо зна ва ње са истим; у овој вина ри ји се дегу сти ра ју дома ће про из во ди и нај леп ша вина.
Место: Доба нов ци
Начин дола ска: соп стве ни пре воз, ауто бу ска лини ја 603
Тер мин: 16. сеп тем бар од 18.00 часо ва 
Орга ни за тор: Тури стич ка орга ни за ци ја Град ске општи не Сур чин
Кон такт: 066/8796101 – Тури стич ка орга ни за ци ја Град ске општи не Сур чин
Напо ме на: Оба ве зна је при ја ва и наја ва дола ска на наве де ни број теле фо на.

,,ДАНИ СРЕ МАЧ КИХ КОЛА ЧА“
Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја изла га ња сре мач ких кола ча и вина, коју орга ни зу је Удру же ње жена из Јако ва. 
Слат ки кола чи, вожња фија ке ром, весе ла атмос фе ра и госто прим ство је оно по чему је Сур чин познат, а за 
све то ће се поста ра ти вред не жене удру же ња жена из Сур чи на и окол них места. Место: Про стор ФК ,,Срем“ 
Јако во 
Тер мин: субо та 17. сеп тем бар од 15.00 часо ва
Начин дола ска: соп стве ни пре воз, ауто бу ска лини ја 605, 610, 860И, 904
Орга ни за тор: Удру же ње жена из Јако ва и Тури стич ка орга ни за ци ја Град ске  општи не Сур чин . 
Кон такт: 064/9062169 – Љиља Жужић
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ГОСПО ЈИН СКИ ДАНИ СУР ЧИ НА  обе ле жа ва ње сла ве Сур чи на – Мале Госпо ји не
,,Госпо јин ски фести вал вина“

Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја која се орга ни зу је у пар ку на цен тру Сур чи на, као цен трал ни дога ђај у окви
ру  „Госпо јин ских дана Сур чи на“. Орга ни за тор мани фе ста ци је је Клуб вина Сур чин, у сарад њи са Тури стич
ком орга ни за ци јом Град ске општи не Сур чин, а под покро ви тељ ством Град ске општи не Сур чин. Оче ку је се 
уче шће пре ко 30 изла га ча дома ћих и госту ју ћих вина ри ја, про из во ђа ча хра не и суве ни ра, а у окви ру Про гра
ма биће одр жан и цело ве чер њи кон церт сре мач ких там бу ра ша.
Место: Парк у цен тру Сур чи на, Сур чин
Начин дола ска: соп стве ни пре воз, ауто бу ске лини је 601, 602, 603,  604, 605, 610, 860и
Тер мин: сре да 21. сеп тем бар од 18.00 – 22.00 часо ва
Орга ни за тор: Клуб вина Сур чин, Тури стич ка орга ни за ци ја ГО Сур чин и Град ска општи на Сур чин
Кон такт: 066/8796101 – Мари на Кузма но вић

КУЛ ТУР НОУМЕТ НИЧ КИ ПРО ГРАМ У ОКВИ РУ ГОСПО ЈИН СКИХ ДАНА СУР ЧИ НА
Место: Позо ри шна сала у цен тру Сур чи на (згра да општи не), Сур чин
Начин дола ска: соп стве ни пре воз, ауто бу ске лини је 601, 602, 603,  604, 605, 610, 860и
Тер мин: сре да 21. сеп тем бар од 20 часо ва –  кон церт КУД „Дио ген“ из Сур чи на
четвр так 22. сеп тем бар од 20 часо ва позо ри шна пред ста ва „Жена мога мужа“
петак 23. сеп тем бар од 20 часо ва кон церт пле сна гру па „М+“ из Сур чи на
субо та 24. сеп тем бар 20 часо ва  кон церт балет ски сту дио „Арт цен тар“ из Сур чи на
Орга ни за тор:  Тури стич ка орга ни за ци ја ГО Сур чин . Кон такт: 066/8796101 – Мари на Кузма но вић

ЛОВАЧ КА СЕК ЦИ ЈА ЛОВАЧ КА ШИЦА РА
Ловач ка сек ци ја Сур чин, у окви ру сео ске сла ве Сур чи на Мале Госпо ји не, орга ни зу је ловач ку шица ру и гађа
ње гли не них голу бо ва. При ја ве су на лицу места, а лов ци ће током дана при пре ма ти ловач ки гулаш.
Место: Ловач ки дом Сур чин . Тер мин: неде ља 18. сеп тем бар од 09.00 – 20.00 часо ва
Начин дола ска: соп стве ни пре воз, ауто бу ске лини је 601, 602, 603,  604, 605, 610, 860и
Орга ни за тор: Ловач ка сек ци ја Сур чин . Кон такт: 064/1860081 – Дејан Бран ко вић

ДАНИ ЗА РИБО ЛОВ ЦЕ
Удру же ње рибо ло ва ца Сур чин, у окви ру сео ске сла ве Сур чи на Мале Госпо ји не, орга ни зу је так ми че ње у 
шаран ском пеца њу и кува њу рибље чор бе. При ја ве су на наве де ни бр. теле фо на.
Место: језе ро „Твр де ња ва“ у СРЦ Сур чин.
Тер мин: 16, 17. и 18. сеп тем бар шаран ско так ми че ње; 21. сеп тем бар так ми че ње у кува њу рибље чор бе
Начин дола ска: соп стве ни пре воз, ауто бу ске лини је 601, 602, 603,  604, 605, 610, 860и
Орга ни за тор: Ловач ка сек ци ја Сур чин . Кон такт: 063/1462622 – Реља Пуха ло вић

,,БИСЕР НА ГРИ ВА ДОЊЕГ СРЕ МА“
Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја ,,Бисер на гри ва Доњег Сре ма“, у орга ни за ци ји Тури стич ке орга ни за ци је 
Град ске општи не Сур чин, Ерге ле “Булић” из Сур чи на, Коњич ког клу ба “Сре мац” из Јако ва, Удру же ње одга
ји ва ча липи цан ске расе коња Срби је , а под покро ви тељ ством Град ске општи не Сур чин. Циљ мани фе ста ци је 
је про мо ци ја лепо те коња и него ва ње љуба ви пре ма коњар ству као спор ту.
Место: Нау тич ко село ,,Бисер“, Реље Опа ру ши ћа бб, Бољев ци
Начин дола ска: соп стве ни пре воз, ауто бу ска лини ја 605, 860И и 904
Тер мин: неде ља 02. окто бар од 11.00 часо ва
Орга ни за тор: Тури стич ка орга ни за ци ја ГО Сур чин, Ерге ла ,,Булић“ Сур чин,
Коњич ки клуб ,,Сре мац“ Јако во,
Удру же ње одга ји ва ча липи цан ске расе коња Срби је
Кон такт: 066/8796101 – Мари на Кузма но вић
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ОБИ ЛА ЗАК МАНА СТИ РА ФЕНЕК И КАРА ЂОР ЂЕ ВЕ СОБЕ
Мана стир Фенек је заду жби на деспо та Сте фа на и Анге ли не Бран ко вић из дру ге поло ви не XV века, 
посве ћен је Св. Пет ки, пре по доб ној мате ри Пара ске ви, чије су мошти бора ви ле у Фене ку. У Фене ку су се 
у 18. веку саста ли кнез Алек са Нена до вић и аустриј ски цар Јосиф, у њему је бора вио и Кара ђор ђе са сином 
Алек сом. Сада шњи храм је обно вљен у 18. веку. У окви ру ком плек са мана сти ра нала зи се и Кара ђор ђе ва 
соба, у којој је он бора вио када је реком Савом дола зио у мана стир.
Место: Јако во . Начин дола ска: соп стве ни пре воз, ауто бу ске лини је  605, 610, 860и и 904
Тер мин: 02. окто бар и 03. окто бар 2022. годи не од 12.00 до14.00 часо ва
Орга ни за тор: Тури стич ка орга ни за ци ја ГО Сур чин . Кон такт: 066/8796101
Напо ме на: Оба ве зна је при ја ва и наја ва дола ска на наве де ни број теле фо на.

,,ПОСЕ ТА КОМ ПЛЕК СА ЕРГЕ ЛЕ БУЛИЋ“
У ком плек су ,,Ерге ле Булић“ може те да оби ђе те салон фија ке ра, једи ни и једин ствен у Срби ји; шта ле и одма
ра ли ште. Оба ве зна је наја ва дола ска у наве де ним тер ми ни ма.
Место: Бра ће Пуха ло вић 36, Сур чин
Начин дола ска: соп стве ни пре воз, ауто бу ске лини је 601, 602, 603,  604, 605, 610, 860и
Тер мин: 05. окто бар од 14.00 до 17.00 часо ва
Орга ни за то ри: Ерге ла Булић и Тури стич ка орга ни за ци ја Град ске општи не Сур чин
Кон такт: 066/8796101 – Тури стич ка орга ни за ци ја Град ске општи не Сур чин
Напо ме на: Оба ве зна је при ја ва и наја ва дола ска на наве де ни број теле фо на.

СКПД ШАФА РИК И МОМС ДОБА НОВ ЦИ И АКТИВ ЖЕНА
Сајт удру же ња  http://www.kpdsa fa rik.co.rs
 Феј сбук стра ни ца сло вач ког дома – 
https://www.face bo ok.com/Slo vac ki Dom Do ba nov ci Slo venskyNarodnyDom Do ba nov ce
Феј сбук стра ни ца удру же ња   https://www.face bo ok.com/skos sa fa rik
Феј сбук стра ни ца сек ци је акти ва жена  https://www.face bo ok.com/aktiv zi en sa fa rik 
Доса да шње изло жбе  актив но сти наших умет ни ка, ради о ни ца, поје ди на ца, зана тли ја, акти ва жена са нај
ши рим спек тром спо ја тра ди ци је и модер ног, кул ту ре и обра зо ва ња, гастро но ми је исто ри је и будућ но сти
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„НОВО ГРО БЉЕ   МУЗЕЈ НА ОТВО РЕ НОМ“  ЈКП „ПОГРЕБ НЕ УСЛУ ГЕ”
Рузвел то ва 50

Ново гро бље, као сво је вр стан музеј под отво ре ним небом, екс клу зи ван про стор сећа ња где се доди ру ју 
про ла зност и веч ност, је сво јом рафин ма ном и умет нич ким доме ти ма, али и као све до чан ство нема те ри
јал ног кул тур ног насле ђа, још 2004. годи не заслу жи ло пре сти жно место међу чла ни ца ма Удру же ња кул
тур но зна чај них гро ба ља Евро пе (Asso ci a tion of Sig ni fi cant Ceme te ri es in Euro pe  ASCE). Oвогодишњa 
манифестацијa Дани европ ске кул тур не баши не се одр жа ва у годи ни када је Бео град дома ћин Међу на
род не  кон фе рен ци је кул тур но зна чај них гро ба ља Евро пе. Ново гро бље и ЈКП „Погреб не услу ге“ су 2021. 
годи не  обе ле жи ли 20 годи на посто ја ња Удру же ња кул тур но зна чај них гро ба ља Евро пе, које је осно ва но 
у Боло њи 2001. годи не. Чла ни це ове зна чај не ора га ни за ци је су чуве на европ ска гро бља као што је гро бље 
Сте ља но из Ђено ве, које је УНЕ СКО пре по знао као свет ску кул тур ну башти ну, укљу чу ју ћи и мно га дру га 
не мање зна чај на европ ска гро бља (више од 180 гро бља из бли зу 30 европ ских држа ва). Поред ово га, 2021. 
годи на је за ЈКП „Погреб не услу ге“ била у зна ку још јед ног не мање зна чај ног јуби ле ја, јер је 17.08.2021. годи
не навр ше но тач но 135 годи на од осни ва ња Новог гро бља. Огра ни зо ва њем три вође на темат ска оби ла ска 
Новог гро бља која су у прет ход них неко ли ко годи на иза зва ла нај ве ће инте ре со ва ње наших сугра ђа на, ЈКП 
„Погреб не услу ге“  ће се и ове годи не укљу чи ти у мани фе ста ци ју „Дани европ ске башти не“.



СТРУЧ НИ ОБИ ЛА СЦИ НОВОГ ГРО БЉА –МУЗЕ ЈА НА ОТВО РЕ НОМ

ОБИ ЛА ЗАК НОВОГ ГРО БЉАМУЗЕ ЈА НА ОТВО РЕ НОМ
ВЕЛИ КИ ЉУДИ ШИРО КЕ ДУШЕ

При ча о заду жби на ри ма и добро тво ри ма шет њом але ја ма Новог гро бља, посе ти о ци ће чути при чу о 
спо соб ним тргов ци ма, моћ ним инду стри јал ци ма, поли ти ча ри ма, офи ци ри ма, али и обич ним гра ђа ни ма, 
скром ним зана тли ја ма и земљо рад ни ци ма, а сети ће мо се и свих оних сјај них људи који су добро чин ство у 
виду финан сиј ске пот по ре науч ним инсти ту ци ја ма, кул тур ним и обра зов ним уста но ва ма, сма тра ли сво
јом морал ном и патри от ском оба ве зом, као што су: Или ја Мило са вље вић Кола рац, Вели мир Тео до ро вић, 
Лука Ћело вић, Ђока Влај ко вић, али и мно ги дру ги. Сети ће мо се људи који ни у нај те жим вре ме ни ма нису 
забо ра ви ли сво ју земљу и свој народ. Овом шет њом освр ну ће мо се на добро ту у дру ги ма и у нама сами ма.
Датум и вре ме одр жа ва ња: 25. сеп тем бар у 11.00 часо ва. Тра ја ње оби ла ска: 120 мину та
Место оку пља ња: на пла тоу код глав не капи је Новог гро бља (Рузвел то ва 50)
При ча и води: др Вио ле та Обре но вић, исто ри чар ка умет но сти
Кон такт за гру пе и поје дин це: 011/2071342 (рад ним дани ма од 7 до 15 часо ва); info @be o grad ska gro blja.rs

ОБИ ЛА ЗАК НОВОГ ГРО БЉА  МУЗЕ ЈА НА ОТВО РЕ НОМ
ТРА ГОМ СТРА НА ЦА НА НОВОМ ГРО БЉУ У БЕО ГРА ДУ

Међу посеб ним богат стви ма и вред но сти ма гра да Бео гра да су поме ша ност кул ту ра, разно ли кост архи тек
тон ских сти ло ва и нарав но број ност стра на ца који су овде дола зи ли и оста ја ли уче ству ју ћи у ства ра њу сли
ке гра да који пле ни посеб ним духом и енер ги јом. Вели ки број стра на ца пре пу стио се овој сре ди ни, не само 
у живо ту, већ га је иза брао и за веч но почи ва ли ште. Посе ти о ци ће се упо зна ти само са делом људи који су 
напу сти ли сво је постој би не и домо ви не и за свој живот иза бра ли Бео град, а за нову домо ви ну Срби ју. У овој 
дина мич ној шет њи але ја ма Новог гро бља упо зна ће те се са живо ти ма људи који су дошли са стра не, а који су 
ства ра ју ћи, улеп ша ва ју ћи, гра де ћи, побољ ша ва ли сли ку гра да и нас самих. Посе ти ће мо гро бо ве умет ни ка, 
инду стри ја ла ца, науч ни ка и дру гих који су обе ле жи ли живот овог гра да инкор по ри ра ју ју ћи сво ју душу и 
зна ње у њего ве живот не токо ве. Овом шет њом раз у ме ће мо зашто су дру ги иза бра ли баш нас.
Датум и вре ме одр жа ва ња: 2. окто бар у 11.00 часо ва. Тра ја ње оби ла ска: 120 мину та
Место оку пља ња: на пла тоу код глав не капи је Новог гро бља (Рузвел то ва 50)
При ча и води: др Вио ле та Обре но вић, исто ри чар ка умет но сти
Кон такт за гру пе и поје дин це: 011/2071342 (рад ним дани ма од 7 до 15 часо ва); info @be o grad ska gro blja.rs

ОБИ ЛА ЗАК НОВОГ ГРО БЉА МУЗЕ ЈА НА ОТВО РЕ НОМ
СТВА РА ЛИ СУ ПЕРОМ И ДУШОМ
„Док год има мра ка, биће и сва ну ћа!”

у окви ру бога те ризни це Новог гро бља и сећа ња на живо те које чува ју њего ве але је и каме ни све до ци сећа
ња издво ји ће мо при че о бун тов ни ци ма духа, вечи тим Оди се ји ма, људи ма о који ма је мно го писа но, али 
никад довољ но јер се увек нешто може дода ти и откри ти. Ова тура је посве ће на књи жев ни ци ма и песни
ци ма два де се тог века, твор ци ма духа, људи ма који су сво јим иде ја ма и дели ма крчи ли пут ка модер но сти 
и савре ме но сти. Под се ти ће мо се оних вели ких духо ва новог вре ме на, који су дубо ком емо ци јом про жи ма
ју ћи суд би ну чове ка и све та, упли ћу ћи вла сти ту емо ци ју и душу, нерет ко нала зе ћи се у тешким живот ним 
и емо ци о нал ним ситу а ци ја ма, ства ра ли дела која су над ра сла ове про сто ре, као и вре ме у коме су наста ла. 
У окви ру ово не дељ не шет ње при се ти ће мо се при че о књи жев ни ци ма који су у исто вре ме били дипло ма те, 
при се ти ће мо се при че о послед њем дво бо ју код нас, при че о јед ном чуве ном љубав ном тро у глу, али и при че 
о зави сти сре ди не пре ма они ма који изла зе из окви ра про сеч но сти. При ча о бор би за веру у чове ка и љуба ви 
пре ма живо ту.

Датум и вре ме одр жа ва ња: 6. новем бар у 11.00 часо ва. Тра ја ње оби ла ска: 120 мину та
Место оку пља ња: на пла тоу код глав не капи је Новог гро бља (Рузвел то ва 50)
При ча и води: др Вио ле та Обре но вић, исто ри чар ка умет но сти
Кон такт за гру пе и поје дин це: 011/2071342 (рад ним дани ма од 7 до 15 часо ва); info @be o grad ska gro blja.rs

При ча и води: др Вио ле та Обре но вић, исто ри чар ка умет но сти. Оби ла сци су бес плат ни.
Додат не инфор ма ци је на: info @be o grad ska gro blja.rs, или  на бро је ве теле фо на: 011/2071341 и 011/2071342 
(рад ним дани ма од 7:00 до 15:00 часо ва)
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ДЕЧ ЈИ КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР 
Таков ска 8, Ста ри град, www.dkcb.rs

ДЕФИ ЛЕ И КОН ЦЕРТ  „ДАН ТРА ДИ ЦИ ЈЕ“ 
Деч ји кул тур ни цен тар Бео град у сарад њи са ГО Ста ри Град и Удру же њем коре о гра фа народ них ига ра Срби
је орга ни зу је про грам Дан тра ди ци је: Све ча на повор ка уче сни ка про гра ма обу че них у народ не ношње про
ше та ће кроз Кнез Миха и ло ву ули цу од пла тоа код Раји ће ве ули це до Трга репу бли ке.
Музич косцен ски про грам на Тргу репу бли ке у којем уче ству ју глум ци, пева чи, Кул тур но умет нич ка дру
штва из целе Срби је, уче ни ци Балет ске шко ле „Лујо Дави чо“, Хор ДКЦБ и дру ги
Тер мин: 15. сеп тем бар 2022. од 15.00 до 18.30 часо ва
Место: Кнез Миха и ло ва ули ца и Трг репу бли ке . Уред ник про гра ма Ива на Тео до ро вић Сто ја но вић.

ИЗЛО ЖБЕ У ЛИКОВ НОЈ ГАЛЕ РИ ЈИ
3 – 18. сеп тем бра – годи шња изло жба Ликов ног ате љеа Деч јег кул тур ног цен тра Бео град
Ликов ни ате ље Деч јег кул тур ног цен тра Бео град осно ван је дав не 1956 годи не  при тада шњем Дому пио ни ра 
који се нала зио у Кнез Миха и ло вој 9. Њим је руко во ди ла Иван ка ЛукићШотра, ака дем ски сли кар. У сеп
тем бру 1964 годи не, Ате ље се сели у Таков ску 8, где се и данас нала зи, а рад са децом пре у зи ма мр Лепо са ва 
Туфег џић, сли кар ка и ликов ни педа гог изу зет ног сен зи би ли те та. Даљи печат Ате љеу дају ака дем ски сли кар 
Небој ша Здрав ко вић, Дра ган Симо но вић и Горан Симић.
Рад у Ликов ном ате љеу је засно ван на чиње ни ци да ликов на кул ту ра није наме ње на само ужем кру гу даро
ви тих и посеб но заин те ре си ра них уче ни ка, него сви ма без изу зет ка. Ради се у скла ду са пси хо фи зич ким 
узра сним могућ но сти ма пола зни ка, јер им се на тај начин пома же у све сном откри ва њу струк ту рал них вред
но сти у при ро ди, нау ци и умет но сти у циљу раз ви ја ња мате ри јал не и духов не кул ту ре. Данас Ате ље води 
Ката ри на Була јић Павло вић, маги стар сли кар ства.
20 – 29. септем брa – годи шња изло жба Малог ликов ног ате љеа сту ди ја „БИС!“
Мaли ликов ни ате ље је  почео са радом пре девет годи на, када је постао део еду ка тив нокре а тив них актив но
сти  Сту ди ја „БИС!“.  Про грам је осми сли ла и води Вио ле та Јовић, при ме ње ни умет ник и про фе сор ликов не 
кул ту ре.  Мали умет ни ци из ате љеа ужи ва ју у ства ра лач кој игри, упо зна ју ликов не тех ни ке, упи ја ју и сами 
ства ра ју лепо ту и нај ва жни је, сти чу естет ске кри те ри ју ме које ће кори сти ти у сва ко днев ном живо ту. Ова 
ликов на игра се одви ја у  ОШ „Милош Црњан ски“ на Бано вом брду, у школ ској учи о ни ци  која, током викен
да као чаро ли јом, поста је ликов ни деч ји ате ље.
1.окто бра – 2. новем бра – Изло жба награ ђе них радо ва XXIV Међу на род но гли ков ног кон кур са Радост 
Евро пе
Нај мла ђу про грам ску цели ну Мани фе ста ци је, која је једи на так ми чар ског карак те ра, чини Међу на род ни 
ликов ни кон курс „Радост Евро пе“. Већ два де сет и чети ри годи не рас ко шно ликов но ства ра ла штво оку пља 
децу и мла де ства ра о це (од 4 до 18 годи на) из целог све та. Ликов ни сусрет на нај леп ши могу ћи начин даје 
подр шку при род ном и кре а тив ном начи ну живље ња, јер деч је ликов но ства ра ла штво носи у себи непо но
вљи ву ори ги нал ност, сна гу и све жи ну. Уред ник ликов них про гра ма Лиди ја Сени чар, исто ри чар умет но сти
Зака зи ва ње за вође ње кроз изло жбу на lidi ja.seni car@dkcb.rs 

ИЗЛО ЖБА ЕКС ПО НА ТА ИЗ ПРИ ВАТ НЕ ЕТНО ГРАФ СКЕ ЗБИР КЕ ЖЕЉ КА УТВА РА 
И ПРЕ ДА ВА ЊЕ „ДРЕВ НА ЗНА ЊА У НАРОД НОЈ НОШЊИ САЧУ ВА НА“ 

Деца ће на изло жби све ча не срп ске народ не ношње сагле да ти њену врхун ску лепо ту и вред ност.  На пре да ва
њу ће сазна ти о ста рим зана ти ма који су се прак ти ко ва ли у 19. веку, о народ ној мудро сти која се пре но си ла 
кроз веко ве не само путем народ них умо тво ри на, оби ча ја и обре да, већ и посред ством веза, пле те ња, тка ња, 
обли ко ва ња и укра ша ва ња упо треб них пред ме та. Пре да вач Жељ ко Утвар, дипл. инж. архи тек ту ре
Тер мин: 20. сеп тем бар 2022. у 10.30 часо ва
Место: Мала сала. Уред ник про гра ма Сне жа на Стан ко вић. Зака зи ва ње на sne za na.stan ko vic@dkcb.rs
Пред ста вља ње књи ге  музич ког кома да за децу Бран ки це Јова но вић „Куд пло ви пла ва вила Земља на“
27. 09. 2022.  У 10. 00 часо ва Библи о те ка  О књи зи ће гово ри ти Оли ве ра Ста ни шић, изда вач, Весна Видо је вић 
Гајо вић, књи жев ни ца, Јеле на Гаве ла, илу стра тор ка и аутор ка Бран ки ца Јова но вић.
У про гра му ће насту пи ти уче ни ци петог раз ре да ОШ Вла ди слав Риб ни кар и ОШ Ста ри на Новак. Моде ра тор 
књи жев ног сусре та Јасми на Ата нац ко вићГајић.
Тер мин: 27. 10. 2022. у 10.00 часо ва. Место:библи о те ка. Уред ник про гра ма Сне жа на Стан ко вић  
Зака зи ва ње на sne za na.stan ko vic@dkcb.rs
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РАДИ О НИ ЦА „ТАЈ НЕ ТАШМАЈ ДАН СКОГ ПАР КА“
Деца ће се упо зна ти са зашти ће ним ста бли ма у пар ку, сиса ри ма и пти ца ма који у њему живе, зани мљи вом 
гео ло шком про шло шћу овог места и исто риј ским дога ђа ји ма веза ним за парк. Пре да вач и водич Мари ја на 
Петро вић, еко лог
Тер мин: 22. сеп тем бар 2022. у 10.00 часо ва. Место: Библи о те ка ДКЦБ и Парк Ташмај дан  
Уред ник про гра ма Сне жа на Стан ко вић . Зака зи ва ње на sne za na.stan ko vic@dkcb.rs 

КЊИ ЖЕВ НИ СУСРЕТ С ПЕСНИ КИ ЊОМ РАД МИ ЛОМ ШЕХИЋ  „ВИТ КЕ БОРО ВЕ САДИМ“
Библи о те ка ДКЦБ, Таков ска 8
Пое зи је Рад ми ле Шехић је попут уџбе ни ка радо сти, љуба ви и наде из кога се деца уче да воле и вред ну ју 
зако не при ро де. 
Раз го вор с Рад ми лом Шехић води Даја на Лаза ре вић, проф. јези ка и књи жев но сти
Тер мин: 7. окто бар 2022 . у 10.30 часо ва. Место: Библи о те ка ДКЦБ, Таков ска 8
Уред ник про гра ма Сне жа на Стан ко вић. Зака зи ва ње на  sne za na.stan ko vic@dkcb.rs 

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА  „11 АПРИЛ“ , НОВИ БЕО ГРАД
Народ них херо ја 12 А, Нови Бео град; https://11aprilnbgd.edu.rs/
ПУ „11. април“ се тра ди ци о нал но при кљу чу је обе ле жа ва њу мани фе ста ци је „Дани европ ске башти не“, тру
де ћи се да актив но сти ма, при ме ре ним пред школ ском узра сту, ука же деци на зна чај позна ва ња и очу ва ња 
кул тур ног, исто риј ског и при род ног насле ђа сво је земље, као и насле ђа оста лих наро да са евоп ских про сто
ра. Током сеп тем бра, у свим врти ћи ма ПУ „11. април“, Нови Бео град  биће орга ни зо ва не број не актив но сти 
на тему: „Одр жи во насле ђе “. У ради о ни ца ма ће уче ство ва ти сва деца и запо сле ни у сарад њи са роди те љи ма 
и локал ном зајед ни цом.
Актив но сти ће се орга ни зо ва ти у свим врти ћи ма уста но ве уз уче шће све деце и запо сле них у сарад њи са 
поро ди цом и локал ном зајед ни цом.
За носи о ца актив но сти за ову годи ну ода бра ли смо вртић „Петлић“, који ће у пери о ду обе ле жа ва ња 
мани фе ста ци је бити отво рен за посе ти о це током јед ног рад ног дана (датум ће бити истак нут бла го вре
ме но)

Про гра ми:
Сег мент 1: ПРИ РОД НО ЈЕ ДА БРИ НЕ МО О ПРИ РО ДИ
 Вели ки пома жу мали ма  азил за бубе и пти це у дво ри шту врти ћа. Одра сли и деца у дво ри шту врти ћа пра
ве хоте ле за инсек те и кући це и хра ни ли це за пти це, пру жа ју им уто чи ште и пома жу њихов опста нак у гра ду.
 Оста ни са нама, при кљу чу је мо се бор би за опста нак свих биљ них и живо тињ ских врста на пла не ти
Запо сле ни и деца у сва ком врти ћу бира ју јед ну живо ти њу или биљ ку чији је опста нак на пла не ти угро жен 
и поста ју њени заштит ни ци (истра жу ју све што може да се сазна о њеним осо би на ма и усло ви ма опстан ка, 
пишу зајед нич ко писма над ле жним слу жба ма у земљи и ино стран ству, ирза ђу ју  пла ка те и дру ги мате ри јал 
којим про мо ви шу сво јуј миси ју, пове зу ју се са вршња ци ма из дру гих кра је ва све та који има ју слич на инте ре
со ва ња, одре ђу ју место у холу врти ћа, где беле же и обја вљу ју све сво је актив но сти веза не за миси ју...).
 Детек ти ви за зву ке и тра го ве у при ро ди Деца зајед но са роди те љи ма истра жу ју које то живо ти ње живе 
у нашем ком ши лу ку (откри ва ју тра го ве на тлу и фото гра фи шу их, ослу шку ју огла ша ва ње пти ца и сни ма ју 
звук, посма тра јуп ти це дво гле дом, фото гра фи шу их, истра жу ју на интер не ту и у књи га ма о којим пти ца ма се 
ради, пове зу ју начин огла ша ва ња са врстом пти ца... Саку пље ни мате ри јал и резул та ти истра жи ва ња изла
жу се сук це сив но у холу врти ћа (фото гра фи је, запи си, комен та ри, сним ци пти чи је песме... видео бим, QR 
кодо ви...
Сли кар бота ни чар  ликов на ради о ни ца,   кре и ра мо при род но. (Деца и одра сли  саку пља ју дивље цве ће, 
лишће, трав ке и гран чи це, кре и ра ју кола же и мобил не скулп ту ре од њих на зајед нич кој ради о ни ци, а потом 
пред ста вља ју наста ле радо ве на изло жби у холу врти ћа или одго ва ра ју ћем месту у локал ној зајед ни ци)
Ухва ти облак Изло жба фото гра фи ја нео бич них обла ка, које су начи ни ла деца зајед но са сво јим роди те љи
ма, у холу врти ћа или у одго ва ра ју ћем про сто ру у локал ној зајед ни ци.
Сег мент 2: ЈА ОВА КО ПОМА ЖЕМ ПЛА НЕ ТИ, А ТИ?
Ста ра ствар, нова радост Ради о ни ца,игра о ни ца, раз ме ни о ни ца на отво ре ном
Роди те љи, при ја те љи врти ћа, ком ши је, запо сле ни у врти ћу и деца орга ни зу ју ради о ни це, раз ме ну и дру же ње 
у дво ри шту врти ћа са темом „ Од ста рог ново“, уз сарад њу са умет ни ци ма и зана тли ја ма из локал не зајед
ни це
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(раз ме на игра ча ка и гар де ро бе, књи га и игра ча ка, поправ ка бици кла, ожи вља ва ње ста рих пред ме та и сит ни
јих кома да наме шта ја, фар ба њем, деко ри са њем, пре на ме ном... ради о ни це руч но пра вље ног папи ра, мод на 
реви ја кре а ци ја од пре ра ђе них ста рих кома да гар де ро бе, изра да скулп ту ра од кућ них пред ме та и сит ни ца 
које се више не кори сте...)
Хра на некад и сад  Фил мић на видеобиму у холу врти ћа саста вљен од при ло га роди те ља и запо сле них 
и еду ка тив них садр жа ја пре у зе тих са интер не та на тему како се хра на пако ва ла и чува ла у вре ме ни ма кад 
су фри жи де ри били рет кост, шта је нај че шће било на мени ју наших пре да ка, коли ко често су на сто лу биле 
посла сти це и од чега су се пра ви ле, здра ви рецеп ти из дав ни на и слич но
Шта све можеш на два точ ка    Актив но сти који ма запо сле ни у врти ћу, зајед но са роди те љи ма и децом, 
про мо ви шу већу упо тре бу бици кла у сва ко днев ном живо ту (изра да поли го на за вожњу бици кла удво ри шту 
врти ћа, ради о ни це за обу ку вожње и пона ша ња у сао бра ћа ју, орга ни зо ва не туре оби ла ска око ли не врти ћа 
на бици клу са роди те љи ма, децом и запо сле ни ма и бици кли ја де...)
О про гра му се ста ра Тим за сарад њу са дру штве ном сре ди ном ПУ „11.април“, Нови Бео град

У актив но сти ма ће бити укљу че на  деца, роди те љи и вас пи та чи
Место: про стор врти ћа и њего во непо сред но окру же ње
Кон такт: info@11aprilnbgd.edu.rs;

„ПРИ ЈА ТЕ ЉИ ДЕЦЕ ОПШТИ НЕ НОВИ БЕО ГРАД“ 
www.pri ja te lji de ce no vi be o grad.rs   

Про грам актив но сти у окви ру мани фе ста ци је „ДАНИ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ 2022“, на тему: „Одр жи во 
насле ђе“ за уче ни ке основ них и сред њих шко ла општи не Нови Бео град, и оста ле заин те ре со ва не. 
Пла ни ра не актив но сти одр жа ће се у ОШ“Бран ко Ради че вић“, Јури ја Гага ри на 195 (блок 45), Нови Бео град.
Инфор ма ци је и кон такт:Суза на Поња вић, пред сед ни ца, уред ни ца про гра ма, 064 2007104, 065 506544

„СРП СКЕ НАРОД НЕ ПОСЛО ВИ ЦЕ И ИЗРЕ КЕ“ Истра жи ва ње (пита ња и одго во ри)
Илу стро ва ње срп ских народ них посло ви ца и изре ка – ликов на ради о ни ца (стан дард не фор менепо сред
но)  Црта ње/Сли ка ње, уз корек ту ру; Завр шна доте ри ва ња радо ва; При пре ма радо ва за изла га ње; Ева лу а
ци ја кроз груп ну диску си ју
Тер мин: 22. сеп тем бар и  23. сеп тем бар 2022. од 16.00 до 17.00 часо ва
Илу стро ва ње срп ских народ них посло ви ца и изре ка  ликов ни кон курс за уче ни ке основ них и сред њих 
шко ла Новог Бео гра да – тех ни ке по сло бод ном избо ру. 
Рас пи си ва ње кон кур са и при јем кон курс них радо ва у пери о ду од 14. сеп тем бра до 27. сеп тем бра 2022. 
Илу стро ва ње срп ских народ них посло ви ца и изре ка  Жири ра ње, поста вља ње и отва ра ње изло жбе награ
ђе них радо ва, доде ла Дипло ма и награ да (књи га) награ ђе ним уче сни ци ма ликов ног кон кур са, као и отва ра
ње изло жбе ликов них радо ва наста лих у кре а тив ној ради о ни ци (стан дард не фор ме   непо сред но) у пери о ду 
од 28. сеп тем бра до 5. окто бра 2022.
Еду ка тив но кре а тив на ради о ни ца "Шко ла руч ног тка ња" биће реа ли зо ва на кроз сле де ће актив но сти: упо
зна ва ње осно ва руч ног тка ња, при пре ма осно ве за тка ње, уче ње о тех ни ка ма и основ ним пре пле та ји ма, 
мате ри ја ли ма, као и ала ти ма и опре ми нео п ход ним за рад, чита ње ткач ке шеме, и прак ти чан рад који укљу
чу је реа ли за ци ју руч но тка них пред ме та и узо ра ка, као и уче ње народ них тех ни ка и ком би но ва ње раз ли
чи тих пре пле та ја. Завр шна доте ри ва ња радо ва; Финал на изра да; При пре ма радо ва за изла га ње; Ева лу а ци ја 
кроз груп ну диску си ју.
Тер мин: 22. сеп тем бар и 23. сеп тем бар 2022. од 16.00 до 17.00 сати 
и 8.окто бар – 9. окто бар 2022. од 12.00 до 13.00 часо ва
Еду ка тив но кре а тив на ради о ни ца "Шко ла руч ног тка ња“  Отва ра ње изло жбе ради о ни чар ских радо ва 
(стан дард не фор ме – непо сред но). 
Тер мин: 9. окто бар 2022. 13.00 часо ва
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ПОЗО РИ ШТЕ ЛУТА КА „ПИНО КИО“, НОВИ БЕО ГРАД
Буле вар мар ша ла Тол бу хи на 1, 11070 Нови Бео град, www.pino kio.rs

Позо ри ште лута ка “Пино кио” у субо ту 17.09. отва ра нову сезо ну 2022/2023. Тог дана на репер то а ру ће бити 
пред ста ве „Вук и седам јари ћа“ и „Кари јус и Бак тус“, а на пла тоу испред Позо ри шта публи ка ће има ти при
ли ку да се дру жи са нашим лут ка ма Ружи цом и Вуком. Ружи ца и Вук су лут ке виси не од два метра, у лико
ви ма мла де и мла до же ње, које су изра ђе не у окви ру про јек та „Маги ја вели ких мари о не та у јав ном про сто
руалат за кул тур не и обра зов не рад ни ке“ под темом „тра ди ци о нал но срп ско вен ча ње“. Ружи ца и Вук вас 
чека ју да се дру жи те у субо ту 17.сеп тем бра, на пла тоу Позо ри шта лута ка „Пино кио“ од 11.0017.00 часо ва.
Пово дом отва ра ња сезо не, а у окви ру мани фе ста ци је Дани европ ске башти не, кар те ће се тог дана за обе 
пред ста ве про да ва ти по цени од 250 дина ра (50% попу ста).

Позориште лутака „Пинокио“, које је највеће луткарско позориште у Србији успешно ради и ствара већ 50 
година. Овај јубилеј се обележава током целе године разним програмима и манифестацијама, под слоганом 
„Пола века игре“. У оквиру прославе јубилеја приказан је и документарни филм о 50 година постојања 
Позоришта лутака „Пинокио“  „Пола века игре“, аутора Војислава Савића, а биће приређена и промоција 
монографије, која ће обележити и приказати рад позоришта од оснивањa 1972. године, до данас.
Позориште лутака „Пинокио” oсноваo је Живомир Јоковић као путујуће позориште „Пинокио“ 1972. године. 
Своје седиште у Земуну, при Радничком универзитету, добија 1973. године, када и мења име у Позориште 
лутака “Пинокио”. Током лета 2014. године Позориште се сели на Нови Београд, у зграду бившег биоскопа 
„Југославија“, која је Позоришту додељена од стране Скупштине Града Београда на 20 година коришћења. 
Позориште лутака „Пинокио“ данас је једино професионално позориште лутака у Београду и представља 
једну од најзначајнијих дечијих културних институција Србије.



ВУКOВA ЗAДУЖБИНA
Крaљa Mилaнa 2, Стари град

Представљање „Данице за младе“, „Дана Ћирилице“ и дела Вука Стефановића Караџића и Мине Вукомановић 
Караџић
Термин: 22.септембра у 11.00 часова. Информације о програму на  сајту www.vukovazaduzbina.rs:
Контакт: урeдницa Вукoвoг читaлиштa Љиљaнa M.Симић,тeл.066 139047.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ГРА ЂА НА „СТА РА БЕЖА НИ ЈА“
Храм кул ту ре, Вој во ђан ска 68, Бежа ни ја, www.sta ra be za ni ja.rs

ХРАМ КУЛ ТУ РЕ „БЕЖА НИ ЈА“
исто риј ско зда ње које чува тра ди ци ју и иден ти те т

ОШ „Јован Сте ри ја Попо вић“, Сред ња тури стич ка шко ла, про јект ни тим „Кул ту ре сећа ња Ново бе о гра ђа на“, 
Удру же ње бора ца НОРа Нови Бео град. Моде ра то ри: Ран ко Спа ле вић, Жељ ко Вуј ко вић, Дра гу тин Мили чић  
Тер мин: 22. сеп тем бар 2022. годи не од 18.00 часо ва, Храм кул ту ре „Бежа ни ја“. 

ОДГО ВОР НИ ТУРИ ЗАМ У КОН ТЕК СТУ КОН ТИ НУИТЕТА ТРА ДИ ЦИЈА
И КУЛ ТУР НИХ ИЗРА ЗА НОВОГ БЕО ГРА ДА

15. окто бар 2022. од 18.00 часо ва – Храм кул туре „Бежа ни ја“ Сред ња тури стич ка шко ла. Моде ра тор: Дра
гутин Мили чић  Бу ди Дунав Мул ти кул ту рал ни про грам, пред ста вља ње књи ге песа ма „Буди Дунав“ 
Аутор: др Пра Милан Мла де но вић, фило соф и књи жев ник 

ТЕ СЛА  Нико ла Тесла
Умет ност, све тлост, енер ги ја у дели ма позна тих срп ских сли ка ра, гово ри ће Брани мир Јова но вић дуго го ди
шњи дирек тор музе ја Нико ла Тесла и Вели мир Абра мо вић про фе сор есте ти ке, фило соф и тесли ни ја нац
Мул ти ме ди јал ни про грам  Пред ста вља ње про јек та, изло жба, про јек ци ја
Тер мин: 30. сеп тем бар 2022. од 18.00 часо ва  
Ме сто: Храм кул ту ре „Бежа ни ја“. Аутор: Пре драг Пеђа Гавро вић, ака дем ски сли кар

Моно дра ма „Тако је гово рио Мика Антић“  Аутор Горан Лазо вић
Тер мин: 9. окто бар 2022.годи не  у 18.00 часо ва, Храм кул ту ре  Бежа ни ја

Јесе њин у Бео гра ду , Аутор Горан Лазо вић 9. окто бар 2022. у 18.00 часо ва у Храму кул ту ре Бежа ни ја  Чу ва ри 
при род ног насле ђа  Но во бе о град ски изви ђа чи „Пан тер“ и „Бежаниј ски иле гал ци“ у похо де и кам по ва ње на 
Гало ви ци, Ушћу и Ста рој Бежа ни ји.
15. сеп тем бар – 2. окто бар 2022; 15. сеп тем бар у 12.00 часо ва: обја ва актив ни о сти на пла тоу ГО Нови Бео град

Кре а тив на ради о ни ца „Борац“: Пре ци су нам на чува ње оста ви ли леву оба лу Саве 
2229. сеп тем бар 2022. Лока ци је: ОШ „20. окто бар“, Блок 70, Сав ски кеј
Ре а ли за ци ја: Зори ца Церо вић и чла но ви Ради о ни це  22 29. сеп тем бар 2022. 
Редак ци ја: Соња Илић – уред ник про гра ма, Жељ ко Вуј ко вић,  Вол га Илић, Ран ко Р. Спа ле вић, Дра гу тин 
Мили чић, Зори ца Церо вић, Вла ди ми ер Пет ко вић
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СВИ БОР САВЕЗ СРБИ ЈЕ 

24. МЕЂУ НА РОД НИ  ВИТЕ ШКИ  ТУР НИР  СВИ БОР 2022 „БУДИ ВИТЕЗ“
током „Дана европ ске башти не“
први и нај ста ри ји и сред њо ве ков ни фести вал у Срби ји и реги о ну –

СВИ БОР Савез Срби је с Бла го сло вом Њего ве Све то сти Патри јар ха срп ског г. Пор фи ри ја, а на осно ву више
де це ниј ског истра жи ва ња срп ске вите шке тра ди ци је, бори лач ког насле ђа и пре да ња, те вели ког иску ства у 
орга ни зо ва њу доса да шњих   вите шких тур ни ра  и уче шћа на пре сти жним вите шким тур ни ри ма и фести ва
ли ма широм Евро пе, у сарад њи са при ја те љи ма из земље и ино стран ства орга ни зу је  неза бо ра ван дожи вљај 
исто ри је ожи вље не на нов начин. Мани фе ста ци ја се одр жа ва уз подр шку Секре та ри ја та за при вре ду Бео гра
да.  Због огра ни че ног бро ја лица оку пље них на јед ном месту, Тур нир одр жа ва по сег мен ти ма и уз пред ход ну 
при ја ву посе ти ла ца  у ван ред ним тер ми ни ма  сва ког викен да од 10. сеп тем бра до 15. окто бра, на више места 
и то: Бео град ски Вите шки Парк на Ушћу код Пала те Срби ја, Сред њо ве ков на вите шка лађа Сла вја на, Вите
шки музеј на Дуна ву. 
Мото дога ђа ја – БУДИ ВИТЕЗ је древ ни срп ски позив на оку пља ње вите зо ва. И данас у 21. веку је нео п
ход но сабра ти се око иде је зашти те исто риј ске кул тур не башти не и пле ме ни тог вите шког насле ђа. Одр жа ва 
се по узо ру  на „ђостре“ и „багор де“ (вите шке игре и над ме та ња) које су слав ни и све ти кра ље ви, царе ви и 
деспо ти срп ски при ре ђи ва ли кроз злат но доба наше про шло сти. Тур нир је по пра ви ли ма и у дисци пли на ма 
ста ре срп ске вој ске, као и за вре ме на Све тог Деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа који  је и сам уче ство вао са сво јим 
вите зи ма на нај ве ћим тур ни ри ма сво га доба у Евро пи. Све ти Деспот и њего ви вите зи су били нада ле ко чуве
ни по сво јој вешти ни и сна зи, а хро ни ча ри су забе ле жи ли њихо ве бли ста ве побе де. Позна то је да је Деспот 
Сте фан орга ни зо вао вите шке тур ни ре у Бео гра ду на које су дола зи ли пле ми ћи и вите зо ви из чита ве Евро пе. 
За Сте фа на Лаза ре ви ћа Кон стан тин Фило соф саоп шта ва: „И кра ље ве бла го вер не и слав не вите зе има ђа ше 
власт вен ча ва ти.“ Даље био граф наво ди да се европ ска госпо да поно си ла гово ре ћи „мени Деспот вите штво 
уру чи.“ Мно го број ни су при ме ри одр жа ва ња вите шких тур ни ра широм срп ских зема ља кроз читав сред њи 
век.   
Вите шко уме ће, сред њо ве ков на нау ти ка, афир ма ци ја Дуна ва и ста ро за нат ско мај стор ство су срж про гра ма. 
При ка зи вешти не и тур нир ски боје ви, изло жба умет нич ких и херал дич ких радо ва, пре да ва ња из архе о ло
ги је, вежба ња посе ти о ца разним врста ма сред њо ве ков них оруж ја, руч но гра ђе ње пред ме та, кра сно пи са ње 
пове ља и сер ти фи ка та о посе ти и уче шћу на Тур ни ру, дегу ста ци ја забо ра вље них спе ци ја ли те та ста ре срп ске 
кухи ње, шко ла за мале вите зо ве са мека ним и без бед ним рекви зи ти ма,  пло вид ба Дуна вом репли ком сред
њо ве ков не лађе, обу ка про ве ре ним вешти на ма сред њо ве ков не нау ти ке за посе ти о це,  дав на музи ка и плес.
За дета ље про гра ма потреб но је обра ти ти се орга ни за то ру. Услед огра ни че ња бро ја уче сни ка и посе ти ла ца 
мани фе ста ци је потреб но је прет ход но зака зи ва ње посе те на теле фо не 065 370 3 370 и 064 127 1475 или на 
имејл: svi bor @be o tel.net . За све дело ве про гра ма улаз је бес пла тан.
Оба ве ште ња ће бити истак ну та и на инста гра му: svi bor vi te zo vi, као и на сај ту www.svi bor.org 



ЗАВОД ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛ ТУР НОГ РАЗ ВИТ КА
ИЗЛО ЖБА „СЛО ВАЧ КО НАИВ НО СЛИ КАР СТВО У СРБИ ЈИ“

Место:  Гале ри ја Заво да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка
Тер мин: од 3. до 15. окто бра од 10.00 до 16.00 часо ва
Диги тал ни архив Заво да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка: www.zapro kul.org.rs
Часо пис „Кул ту ра“: www.caso pi skul tu ra.rs

МУЗЕЈ САВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ 
Ушће 10, Блок 15, Нови Бео град
РЕТРО СПЕК ТИВ НА ИЗЛО ЖБА СРЂА НА БАЈИ ЋА

Кусто шки тим: Миро слав Карић, Алек сан дра Мир чић, Жакли на Рат ко вић
Изло жба “Непо у зда ни при по ве дач” пред ста вља више де це ниј ски ства ра лач ки опус Мрђа на Баји ћа, јед ног од 
нај про ми нент ни јих акте ра савре ме не умет нич ке сце не у Срби ји. Поста вље на на свих пет нивоа и у непо
сред ном окру же њу Музе ја, изло жба је струк ту ри ра на кроз хро но ло шке и темат ске цели не (‘80 вс ‘90, Југо му
зеј, Непо у зда не при че) које пра те све фазе раз во ја Баји ће вог скулп тор ског рада и гра ђе ња јед не спе ци фич не 
аутор ске пое ти ке, при сту па и изра за у меди ју скулп ту ре. Постав ком су обу хва ће ни умет ни ко ви, сад већ, 
амбле мат ски радо ви и про јек ти који су послед ње чети ри деце ни је обе ле жи ли умет нич ка деша ва ња код нас, 
у реги о ну и интер на ци о нал но, укљу чу ју ћи и нову интер пре та ци ју про јек та Југо о му зеј као и про дук ци ју која 
је намен ски рађе на за акту ел ну изло жбу. 
Тер мин: Отва ра ње 24. сеп тем бар. Изло жба ће бити доступ на публи ци од 24.сеп тем бра до 23.01.2023.
Реа ли за ци ју изло жбе су помо гли Мини стар ство кул ту ре и инфор ми са ња, Секре та ри јат за кул ту ру гра да 
Бео гра да, САНУ – вајар ски одсек и др.
Бес пла тан улаз : 24.сеп тем бра  на дан отва ра ња изло жбе и 5.окто бра 
Струч но вође ње кроз изло жбу 5.окто бра у 18.00 часо ва 
Инфор ма ци је о посе та ма током „Дана европ ске башти не“ и кон такт: 011 3115713,  Алек сан дра Мир чић 

МУЗЕЈ ИЛУ ЗИ ЈА БЕО ГРАД
Про мо пулт на пла тоу испред Музе ја илу зи ја, у Нуши ће вој 11 у пери о ду 16.0020.00 часо ва
Музеј илу зи ја ће на музеј ском пла тоу за све шко лар це орга ни зо ва ти реша ва ње мањих и већих еко ло шких 
мозга ли ца. Тер мин: 21.сеп тем бар и 5.окто бар. Попуст од 10% на ула зни цу у Музе ја илу зи ја има ће шко лар ци, 
сту ден ти као и пен зи о не ри уз доказ о ста ту су.
Тер мин: 21.сеп тем бар и 5.окто бар  за децу без роди тељ ског ста ра ња или децу са инва ли ди те том биће 
обез бе ђен бес пла тан оби ла зак Музе ја илу зи ја у пери о ду од 910 часо ва. Посе те мора ју бити уна пред 
резер ви са не, због огра ни че ног бро ја посе ти ла ца, пре ко меј ла: info @mu ze ji lu zi ja.rs.



СЕКРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛА ДИ НУ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ГРА ДА БЕОГРАДA
ПРО ГРАМ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ ''ДАНИ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ''  У ОБЛА СТИ СПОР ТА 

СПОРТ СКО ПЕЊАЧ КИ САВЕЗ БЕО ГРА ДА
Спорт ско Пењач ки Савез Бео гра да одр жа ва пре зен та ци је спорт ско пењач ких дисци пли на (тежин ско, брзин
ско и бол дер пења ње) на вештач кој сте ни, где ће се при ка за ти тех ни ке пења ња при рекре а тив ном и так ми
чар ском пења њу. 
На пре зен та ци ји ће бити при сут ни демо стра то ри и ани ма то ри свих узра сних кате го ри ја, од деце, до сени о
ра. Биће орга ни зо ван посе бан про грам за почет ни ке у тре ни ра њу, као и за гра ђа не који изра зе жељу да се 
опро ба ју у овој олим пиј ској спорт ској дисци пли ни.
Tежинско пења ње: Тер мин: 24.09.2022. годи не од 10.00 до 14.00 часо ва
Места оку пља ња: Земун Кеј (пре ко пу та Вели ког Рат ног остр ва)  вештач ка сте на Пењач ког клу ба „Земун“. 
Тер мин: 01.10.2022.годи не од 10.00 до 14.00 часо ва
Места оку пља ња: Кошут њак вештач ка сте на (Репу блич ки завод за спорт ни меди ци ну спор та);
Бол дер пења ње: Тер мин: 08.10.2022.годи не од 10.00 до 14.00 сати
Места оку пља ња: Сењак, ул. Вик то ра Игоа, затво рен про сторсала 
Кон такт: При ја ве са име ном и годи штем на теле фо не: 065 265 05 71 (Блек Рок) и 063 247 815 (Земун)

ОРИ ЈЕН ТИ РИНГ САВЕЗ БЕО ГРА ДА 
„Дани европ ске башти не 2022“ – „Aven za maps“, „Ori en te e ring plog ging“ и
Пре део изу зет них одли ка „Ава ла“

Адре са: Пал ми ра Тоља ти ја 5, локал 143Л, 11070 Нови Бео град. Интер нет пре зен та ци ја: bgo ri jen ti ring.org 
Кон такт: 064/2593010, Сава Лазић, гене рал ни секре тар. Мејл адре са: bgo ri jen ti ring@gmail.com 
Про грам Ори јен ти ринг саве за Бео гра да про мо ви ше „међу соб но одр жа ва ње“ при ро де и чове ка. Реч „PLOG
GA“ поти че из Швед ске и ком би на ци ја је речи „поди жи“ и „трчи“, а опи су је актив ност како у току лага ног 
трч ка ра ња ску пљаш сме ће сву да куда про ла зиш. Ми смо оти шли корак даље и актив ност кре та ња у при ро ди 
са ори јен ти ринг кар том у апли ка ци ји „Aven za maps“ назва ли „Ori en te e ring plog ging“ што би у пре во ду зна чи
ло: ори јен ти са ње, џоги ра ње и саку пља ње сме ћа сву да на рути кре та ња.
Шта Вам је потреб но за „Ori en te e ring plog ging“ и који су кора ци потреб ни за при пре му:
• паме тан теле фон, бес плат на апли ка ци ја, кеса за сме ће, рука ви це, добра воља, опре ма за физич ку 
актив ност; 
• посто ји могућ ност кори шће ња апли ка ци је на „тере ну“ без интер нет конек ци је (након прет ход не 
при пре ме код куће). Сва ка ко је боље укљу чи ти и интер нет ради пре ци зни је ГПС лока ци је;
• кар та тере на се пра ти на теле фо ну, док сим бо ле може те нау чи ти код куће или их поне ти са собом и 
под се ћа ти се у току кре та ња по тере ну;
• инста ли ра ње апли ка ци је: корак 1: пре у зи ма ње апли ка ци је „Aven za maps“ са „Goo gle playа“ или 
„Play Sto rea“, бес плат но, а затим инста ли ра ње исте; корак 2: пре у зи ма ње кара та Ава ле (пра зне или са кон
трол ним тач ка ма) са веб сај та Ори јен ти ринг саве за Бео гра да (http://bgo ri jen ti ring.org /tak mi ce nja.html), корак 
3: отва ра ње апли ка ци је и клик на наран џа сти + како би уба ци ли кар ту у апли ка ци ју, клик на „Dow nlo ad or 
import a map“, затим иза бра ти „Cloud sto ra ge or devi ce“ и након тога иза бра ти пре у зе ту ори јен тирнг кар ту 
Ава ле; корак 4: на тере ну пла ва тач ка нам пока зу је тач ну лока циу где се нала зи мо тре нут но и док се кре ће мо 
на тере ну и она се поме ра на кар ти зајед но са нама;
• има мо опре му, кар ту, апли ка ци ју и спрем ни смо за акци ју „ori en te e ring plog ginga“!

Волон те ри Ори јен ти ринг саве за Бео гра да ће 15. и 16. окто бра 2022. бити на рас по ла га њу током целог дана 
на Ава ли, у бли зи ни ресто ра на и пла ни нар ског дома „Чара пи ћев брест“, сви ма који ма је нео п ход на помоћ 
било око инста ли ра ња апли ка ци је или око било којих дру гих пита ња око ове и слич них тема.
Тако ђе, за све заин те ре со ва не у могућ но сти смо да акци ју спро ве де мо и у Спо ме ни ку при ро де „Шума Кошут
њак“ 22.10.2022. за када је пла ни ра но Шта фет но првен ство Бео гра да са стар том и циљем код „Ски ста зе“, 
као и поно во на у Пре де лу изу зет них одли ка „Ава ла“ 30. окто бра 2022.
На веб сај ту Ори јен ти ринг саве за Бео гра да (http://bgo ri jen ti ring.org /tak mi ce nja.html) може те погле да ти пре
ко 50 ори јен ти ринг кара та и кон так ти ра ти нас уко ли ко има те жељу за неким посеб ним тере ном међу који ма 
су и дру га при род на добра и шуме Бео гра да како би Вам при пре ми ли под ло гу за „Aven za maps“ тре нинг или 
при пре ми ли кар ту у ПДФ фор ма ту коју може те одштам па ти у боји уко ли ко жели те.
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ПЛА НИ НАР СКИ САВЕЗ БЕО ГРА ДА
ДАН ПЕША ЧЕ ЊА 2022. – про грам мани фе ста ци ја
Пла ни нар ски Савез Бео гра да 10. сеп тем бра 2022. годи не орга ни зу је вели ку пла ни нар ску акци ју ,,Дан пеша
че ња”.  “Дан пеша че ња” пред ста вља позив јав но сти у Бео гра ду да се тога дана покре не и напра ви корак бли
же здра вљу. Пла ни на ри из Бео гра да ани ми ра ће ста ре и мла де, поро ди це, тинеј џе ре, пен зи о не ре, запо сле не, 
шко лар це и сту ден те да се тога дана при кљу че акци ји и пре пе ша че 100 мета ра или целу пред ви ђе ну ста зу. 
Тога дана ће се пеша чи ти по озна че ним ста за ма у пар ко ви ма, при ро ди у окру же њу, пла ни на ма око Бео гра да. 
Тога дана напра ви ће мо корак бли же здра вљу! 

БЕО ГРАД (КОШУТ ЊАК) 
Поче так ста зе: Испред пија це на Бано вом Брду, (код под зем ног про ла за, на рас кр сни ци Киро вље ве и Поже
шке ули це). 
До пола зне тач ке може се доћи са ГСП: 12,13, 23, 37, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 85, 88. 
Вре ме пола ска на пеша че ње: 09.00 часо ва 
Опис дога ђа ја: Лака пешач ка тура (дужи на ста зе је око 12 км, висин ска раз ли ка око 150 м, пре ла зи се за око 5 
часо ва уме ре ног хода). Ста за је пот пу но уре ђе на, при сту пач на за све узра сте и није зах тев на. Може се иза ћи 
са ста зе, у слу ча ју потре бе, јер су око ло лини је град ског сао бра ћа ја. Могу уче ство ва ти заин те ре со ва ни гра ђа
ни, љуби те љи при ро де. Саве ту је мо да се обу ћа и оде ћа при ла го де вре мен ским усло ви ма и тере ну. Упо знај те 
ста зу ради само стал ног оби ла ска са поро ди цом и при ја те љи ма, јер је ста за у Бео гра ду. После оку пља ња кре
та ће се у мањим гру па ма и у вре мен ском раз ма ку од 5 мину та. 
Води чи ПСД „Копа о ник“ и из дру гих дру шта ва Бео гра да усме ра ва ће уче сни ке на сва кој рас кр сни ци. 
Орга ни за тор: ПСД “Копа о ник” Бео град. Кон такт теле фон: 064/2851572 

БЕО ГРАД (АВА ЛА) 
Субо та, 10. сеп тем бар 2022.
Место оку пља ња: парк у под нож ју Ава ле (Пино са ва).Вре ме оку пља ња: од 9.30 до 10.00 часо ва.
Отва ра ње мани фе ста ци је: у 10.00 часо ва . Поче так пеша че ња: у 10.05 часо ва 
Опис дога ђа ја: Мар шру та пеша че ња: Ава ла (Шум ска упра ва Ава ла) – извор Саки нац – кру жном ста зом око 
Ава ле – Спо ме ник совјет ским рат ним вете ра ни ма – врх Ава ле (Спо ме ник Незна ном јуна ку) – пла ни нар ски 
дом „Чара пи ћев брест“ – кру жном ста зом око Ава ле – трим ста за – Ава ла (Шум ска упра ва Ава ла); Дужи на 
ста зе: 7 кило ме та ра. Уче сни ке пешач ке акци је ста за ма Ава ле води ће пла ни нар ски води чи и волон те ри Пла
ни нар ско спорт ског клу ба Бал кан. 
Како доћи до стар та? Град ским јав ним пре во зом – ауто бу си број 400, 401, 403, 404, 405, 407 и 408 (погле да ти 
ред вожње). Сићи на ста ни ци Ава ла. При ја ва: на лицу места пре почет ка пеша че ња.
ПСК „Бал кан“ орга ни зо ва ним гру па ма обез бе ђу је захвал ни це, а за све уче сни ке код пла ни нар ског дома биће 
обез бе ђен чај и сок за осве же ње. 
При кљу чи те се акци ји и пеша чи те оми ље ним шета ли штем, пар ком, изле ти штем и пла ни ном. Нека после 
тога сва ки ваш корак поста не лак ши, пра ћен осме хом. У ства ри, жели мо да се пеша че ње пре тво ри у добру 
нави ку. Дан пеша че ња је заба ван и јед но ста ван начин да у нај бо љем дру штву истра жи те радост хода ња! 
Пози ва мо вас да 10. сеп тем бра сви зајед но буде мо корак бли же здра вљу! 
Орга ни за тор: ПСК “Бал кан” Бео град. Кон такт теле фон: Милан ка Арсић 064 1824440 
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БЕО ГРАД (БОЈ ЧИН СКА ШУМА) СУР ЧИН 
Поче так ста зе: поче так Бој чин ске шуме, код лока ла “Бој чин ска коле ба”, до кога се може доћи соп стве ним 
пре во зом или лини јом 605 град ског пре во за, за коју је почет на ста ни ца окрет ни ца код бло ка 45. Вре ме пола
ска на пеша че ње: 10.00 
Опис дога ђа ја: Дужи на ста зе је 6 км. Вре ме потреб но за про ла зак 2 сата и 30 мину та. 
Поче так ста зе  Ста ни ца ГСП на ула зу у Бој чин ску шуму, 80 м 
Крај ста зе  Ста ни ца ГСП на изла ску из Бој чин ске шуме, 80 м Бој чин ска шума се нала зи на тери то ри ји 
општи не Сур чин и зашти ће на је као Спо ме ник при ро де због сво јих посеб но сти (неке од рет ких биљ них 
и живо тињ ских врста, међу који ма и орао бело ре пан). Про сти ре се на око 650 хек та ра, а на њеном самом 
почет ку се нала зи Лет ња позор ни ца на којој се одр жа ва чуве на мани фе ста ци ја “Бој чин ско кул тур но лето”. 
Ста за је тра си ра на кроз нај леп ше дело ве Бој чин ске шуме. У почет ку про ла зи поред огра де фар ме ман гу ли ца, 
затим поред Пар ти зан ских база и ерге ле липи ца не ра, а завр ша ва Трим ста зом и етно ком плек сом “Бој чин
ска коле ба”. 
Тежи на ста зе  лака.
Орга ни за тор: ПД “Желе зни чар”
Кон так теле фон:  +381 69 345 16 78; +381 63 123 45 61;

БЕО ГРАД (РИТО ПЕК – ВИН ЧА)
Поче так ста зе: Окрет ни ца ауто бу са 304 у Рито пе ку. Ауто бус број 304 за Рито пек пола зи из Уста нич ке у 
бли зи ни места где завр ша ва ју трам вај ске лини је 5, 6, 7 и 14. Обзи ром да не зна мо коли ки ће бити одзив и 
евен ту ал на гужва, пре по ру чу је мо да кори сти те пола ске у 8:05 и 8:40 и нај ка сни је у 9:16. Уко ли ко не буде 
непред ви ђе них окол но сти, ауто бу си би тре ба ло да стиг ну на одре ди ште за 35 мину та. Ако дође те рани је, 
упу ти ће мо вас где у бли зи ни може те сести на самој оба ли Дуна ва и попи ти кафу. Вре ме пола ска на пеша че
ње: 10.00 часо ва
Опис дога ђа ја: Дужи на ста зе 8,7км, вре ме оби ла ска 3:30. После поздрав ног гово ра, пола зи мо на пеша че ње до 
обли жњег спо ме ни ка палим бор ци ма Црве не арми је за осло бо ђе ње Рито пе ка и Бео гра да. Након тога, кре
ће мо се ули ца ма Рито пе ка, а затим наста вља мо земља ним путем кроз воћ ња ке, све до ула за у насе ље Вин ча. 
У Вин чи оби ла зи мо цркву Све тих апо сто ла Петра и Павла (има чесма за осве же ње) и на кра ју музеј – Архе
о ло шко нала зи ште Вин ча. Сва ка ко пре по ру чу је мо посе ту музе ју, где ћете чути изу зет но надах ну ту при чу 
кусто са музе ја, Дра га на Јан ко ви ћа. Цена за све уче сни ке ове акци је ће бити 100 дина ра по осо би. Из Вин че 
се, ауто бу сом број 307, вра ћа мо у Бео град (Уста нич ка). 
Орга ни за тор: ПД “Желе зни чар” Бео град. Буле вар Михај ла Пупи на 167, 11070 Нови Бео град 
+38169 345 16 78; +38163 123 45 61
http://www.zele zni car.org.rs 

БЕО ГРАД (ЗВЕ ЗДАР СКА ШУМА) 
Поче так ста зе: око 100 м од окрет ни це ауто бу са 65 у Зве здар ској шуми или 15 мину та пеша ка од ста ни це 
ауто бу са 27. До места оку пља ња може те сти ћи ауто бу сом бр. 65 и бр. 27, као и соп стве ним вози лом или 
пеша ка. 
Вре ме пола ска на пеша че ње: у 09.00 часо ва. Опис дога ђа ја: Ста за је дугач ка око 2.5 км, а про ла зи се кроз трав
на ту повр ши ну (пар ков ски део) и шуму. Орга ни за тор: Алти „СК“, Бео град. 
Кон такт теле фо ни: 064 16 00 522 

КОСМАЈ 
Поче так ста зе: мана стир Тре си је; Вре ме пола ска на пеша че ње: 10.00 
Опис дога ђа ја: Пола зак на кру жну пешач ку ста зу је од мана сти ра Тре си је тач но у 10 ч. Иде мо до спо ме ни ка 
палим бор ци ма и види ков ца Кос шу ти ца, па наста вља мо до сле де ћег види ков ца Голи врх, а у поврат ку оби
ла зи мо и спо мен костур ни цу, те сле ди повра так до мана сти ра Тре си је. Укуп на дужи на ове кру жне ста зе је 
12 км и погод на је за све узра сте. 
Орга ни за тор: “Гре бен” ПК Мла де но вац
 Кон такт теле фон: +381 64 198 3719; +381 63 823 48 02 
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ЛАЗА РЕ ВАЦ 
Поче так ста зе: Град ска општи на Лаза ре вац.
Вре ме пола ска на пеша че ње: 08.00 оку пља ње пола зни ка, 09.00 пола зак на пеша ча ње.
Опис дога ђа ја: Акци ја се одви ја у чети ри вари јан те на ста за ма при ла го ђе ним пси хо фи зич кој сна зи и узра сту 
уче сни ка. Све ста зе су покри ве не рада ри ма ПД ВИС. 
Ста за „Поле та рац“ 
Дужи на ста зе је око 6 кило ме та ра са висин ском раз ли ком од око 20 мета ра. Ово је рела ци ја за уче ни ке до 
четвр тог раз ре да. Рела ци ја: ССЦ (Ста ри спорт ски цен тар)  ули ца ма поред гро бља  Црква у Дре ну  језе ро 
на Гли ни шту  назад до ССЦ. 
Ста за „Јуни ор“ 
Дужи на ста зе је око 11 кило ме та ра са висин ском раз ли ком од око 130 мета ра. Ово је рела ци ја за уче ни ке 
од петог раз ре да до четвр те годи не сред ње шко ле. Рела ци ја: ССЦ  ули ца ма ули ца ма поред гро бља  Црква 
у Дре ну  путем поред гро бља у Дре ну  Шко ла у Дре ну  резер во ар водо во да у Ули ци 1300 капла ра  Дом 
здра вља  назад до ССЦ.
Ста за „Лаза ре вач ки види ци“ 
Дужи на ста зе је око 16 кило ме та ра са висин ском раз ли ком од око 250 мета ра. Рела ци ја: ССЦ  ули ца ма ули
ца ма поред гро бља  Црква у Дре ну  путем поред гро бља у Дре ну  Шко ла у Дре ну  око брда Пан ти ни ца 
(327м), Кре ме ни ца (359м), Сту бич ки вис (393м)  ловач ка кућа у Лука ви ци  Лука вич ким путем  назад до 
ССЦ. 
СТА ЗА „ШАН ЧЕ ВИ МА КОЛУ БАР СКЕ БИТ КЕ“ 
Дужи на ста зе је око 26 кило ме та ра са висин ском раз ли ком од око 250 мета ра. Рела ци ја: ССЦ  ули ца ма ули
ца ма поред гро бља  Црква у Дре ну  путем поред гро бља у Дре ну  Шко ла у Дре ну  око брда Пан ти ни ца 
(327м), Кре ме ни ца (359м), Сту бич ки вис (393м)  асфал том и даље вен цем, пре ко Маџар ца, до Обре но вих 
лива да, где се скре ће десно пре ма Лаза рев цу  назад до ССЦ. У слу ча ју погор ша ња епи де ми о ло шке ситу а
ци је, Дан пеша че ња ћемо обе ле жи ти шет њом само јед ном ста зом и то ста зом „Јуни ор“ у дужи ни од 11 км. 
Орга ни за тор: ПД “ВИС” Лаза ре вац. Кон такт теле фон: +38164 616 13 68

БИЦИ КЛИ СТИЧ КИ САВЕЗ БЕО ГРА ДА
Пози ва мо бици кли сте свих узра ста и оба пола да се у неде љу 02. окто бра 2022. годи не при дру же зајед
нич кој бици кли стич кој вожњи. Тако ђе, овом при ли ком би све уче сни ке упо зна ли са кул тур ном башти ном 
која се нала зи на тра си, а пре све га да са спо ме ни ком „Веч на ватра“, који је подиг нут у знак сећа ња на жртве 
НАТО бом бар до ва ња током 1999. годи не и Ста ро сај ми ште – Спо ме ник жртва ма гено ци да у Дру гом свет
ском рату.
Место оку пља ња: Ушће, Парк при ја тељ ства код спо ме ни ка „Веч на ватра“
Вре ме оку пља ња: 10.00. Вре ме пола ска: 11.00
Тра са: Од спо ме ни ка „Веч на ватра“ бици кли стич ком ста зом до Ста рог сај ми шта, Бро дар ском ули цом до 
Јури ја Гага ри на потом изла зак на бици кли стич ку ста зу на сав ском кеју и вожња до Бло ка 45.
При ја ве: dani e vrop ske ba sti ne@bsbgd.rs
Савез би орга ни зо вао све потреб но за без бед ну и сигур ну вожњу, као и лицен ци ра ног тури стич ког води ча 
који би све при сут не детаљ но упо знао са зна ме ни то сти ма нашег Гра да. Да се дана шње гене ра ци је упо зна ју са 
насле ђем као зајед нич ке башти не европ ских наро да. Кон такт: Јеле на Лон ча ре вић, +381 60 703 33 04

АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈА „СПОРТ ЗА СВЕ“
Адре са : Дели град ска 27, Бео град 
www.sport za sve be o grad.rs
Асо ци ја ци ја „Спорт за све“ у сарад њи са Секре та ри ја том за спорт и омла ди ну гра да Бео гра да орга ни зу је 
спорт ско рекре а тив не про гра ме, наме ње не свим узра сти ма. Дату ми про гра ма су под ло жни изме на ма, о чему 
ће кори сни ци бити бла го вре ме но оба ве ште ни. 

ДАН ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИХ ВЕШТИ НА
има за циљ очу ва ње народ ног иден ти те та и тра ди ци је, као и да нашим сугра ђа ни ма и гости ма пре зен ту је 
богат ство наше тра ди ци је из обла сти физич ке кул ту ре, народ ног над ме та ња, вешти на и так ми че ња. 
Датум и вре ме: субо та, 10. сеп тем бар 2022. са почет ком у 11.00 часо ва 
Место оку пља ња: зеле на повр ши на  Трим ста за Кошут њак. 
При ја ва заин те ре со ва них на email адре су spor ta so@sbb.rs ; Мак си мал ни број при ја вље них уче сни ка: 100. 
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ДЕЧИ ЈЕ ИГРЕ БЕЗ ГРА НИ ЦА
спорт ско рекре а тив не игре за пред школ це.
Датум и вре ме: субо та, 17.сеп тем бар 2022. са почет ком у 11.00 часо ва.
Место оку пља ња: ОШ „Народ ни херој Душан Дуга лић“. 
При ја ва заин те ре со ва них на адре су spor ta so@sbb.rs; Мак си мал ни број при ја вље них уче сни ка: 60

ЗАВЕ СЛАЈ МО ЗАЈЕД НО
про мо ци ја рекре а тив ног весла ња, од Чука рич ког рукав ца до СЦ Милан Гале Мушка ти ро вић. 
Датум и вре ме: неде ља, 16. окто бра 2022 са почет ком у 11.00 часо ва. 
Место оку пља ња: Чука рич ки рука вац, код ресто ра на Стен ка. 
При ја ва заин те ре со ва них на email адре су spor ta so@sbb.rs;  Мак си мал ни број при ја вље них уче сни ка: 60. 

АКТИВ НО СТИ ЗА ТРЕ ЋЕ ДОБА
про грам вежба ња и рекре а тив них садр жа ја наме њен ста ри јим сугра ђа ни ма (60+). 
Датум и вре ме: неде љом са почет ком у 10 часо ва у току сеп тем бра, окто бра и новем бра. 
Место оку пља ња: судиј ски торањ Ада Циган ли ја. 
При ја ва заин те ре со ва них на email адре су spor ta so@sbb.rs

ФК ЦРВЕ НА ЗВЕ ЗДА  МУЗЕЈ ЦРВЕ НЕ ЗВЕ ЗДЕ
Ули ца Љути це Бог да на 1а,Бео град 
offi ce@ cr ve na zve zdafk.com
Музеј ФК Црве на Зве зда пред ста вља зна ча јан обје кат који све до чи о посто ја ној исто ри ји и успе си ма нашег 
фуд бал ског клу ба.У њему су обје ди ње не седам де сет шест годи на успе ха и побе да које нам се пред ста вља ју 
кроз једин стве ну збир ку тро фе ја,заста ви ца и при зна ња изло же них у нашем Музе ју.
У про сто ру од 400 м2 пред ста вље на је јед на од нај леп ших и нај ра ско шни јих спорт ских збир ки у све ту.Цело
куп ну збир ку чини 1400 екс по на та (тро фе ја,пла ке та,сли ка итд.),од цега је 680 тро фе ја изло же но и пред ста
вље но,док се оста так екс по на та нала зи у депоу Музе ја.
Про грам : Оби ла зак Тро феј не сале Музе ја уз струч но вође ње кусто са, као и могућ ност изла ска на ВИП гале
ри ју ода кле је могу ће виде ти цео ста ди он. Кустос музе ја Пре драг Трку ља 
Тер мин: од 19. сеп тем бра до 1. окто бра 2022.годи не од 1016 часо ва осим неде ље 26. сеп тем бра 
При ја ве заин те ре со ва них на теле фон бр. 011/2067773



МУЗИЧ КА ШКО ЛА „МОКРА ЊАЦ“
Дечан ска 6, Бео град, Сајт: https://mokra njacbg.rs/
УДРУ ЖЕ ЊЕ  "ARTI CO", БЕО ГРАД
КОН ЦЕРТ БЕО ГРАД СКИ КВАР ТЕТ ХАР ФИ – ПРВИХ 35 ГОДИ НА

Бео град ски квар тет хар фи осно ван је 1987. годи не на Факул те ту музич ке  умет но сти у Бео гра ду, под руко
вод ством доа је на хар фе и тада шње редов не про фе сор ке Мили це Барић. Ансамбл се свих ових годи на одр
жао захва љу ју ћи енту зи ја зму 14 про фе си о нал них бео град ских хар фист ки ња. Осни ва ње овог једин стве ног 
ансам бла, изра слог из више ве ков не тра ди ци је него ва ња врхун ске есте ти ке у звуч ној и визу ел ној пре зен та
ци ји, има ло је за циљ тран спа рент ни ју афир ма ци ју умет нич ке музи ке за хар фу кроз интен зив не про мо ци је 
посто је ћег репер то а ра као и њего вог обо га ћи ва ња.  
Квар тет је наро чи то под сти цао ком по зи то ре на ства ра лач ку кре а тив ност у пољу хар фе и тиме оства рио зна
чај но насле ђе за буду ће гене ра ци је изво ђа ча и публи ке. Иза бра ни репер то ар, поред при зна тих кла си ка обо
га ћен је зву ком раз ли чи тих умет нич ки при ре ђе них жан ро ва. Про грам је саста вљен од ком по зи ци ја писа них 
и аран жи ра них за ансамбл хар фе дома ћих и стра них ком по зи то ра.
Про грам: С. Божић: Нок тур но за Чар но је ви ће, Б. Андре: Рага ца, Ж. Бизе/Лузи њан: Кар мен сви та- Хаба не ра, 
Сеге ди ља, Песма бое ма, А.Вивал ди: Чети ри годи шња доба, С. Рах ма љи нов/Мче де лов: Ита ли јан ска пол ка, 
Д. Бељан ски: Што те нема, А. Виљол до/И. Албе низ: El Choc loTan go, В. Mерс: Dirty Eli se, Swe et Che rry Waltz
Место одр жа ва ња: Уста но ва кул ту ре „Божи да рац 1947“
Вре ме одр жа ва ња: 22. сеп тем бар и 28. сеп тем бра у окви ру мани фе ста ци је „Јесен на Чука ри ци“ у кул тур ном 
цен тру „Чука ри ца“
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СРБИ ЈА ГЛО БАЛ АРТ ТИМ
Дечије радионице у ОШ “Свети Сава” у Вршину

http://www.ser bi a glo ba lart tea.wix .com /sgat, https://www.face bo ok.com/Ser bi a Glo ba lArt Te am/
Инфор ма ци је о про гра ми ма код орга ни за то ра.

ИСТО РИЈ СКИ АРХИВ БЕО ГРА ДА
Пал ми ра Тоља ти ја 1, 11070 Нови Бео град
Сајт: https://www.arhivbeo gra da.org /rs/. Кон такт теле фон: 011 2606336
Елек трон ска вер зи ја публи ка ци је Исто риј ског архи ва Бео гра да

ТУРИ ЗАМ У БЕО ГРА ДУ ИЗМЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РАТА 
(Deve lop ment of tou rism in Bel gra de bet we en the two world wars)
Пово дом 80 годи на од про гла ше ња Бео гра да за тури стич ко место, Исто риј ски архив Бео гра да је 2016. годи не 
при ре дио изло жбу на којој је пред ста вљен раз вој тури зма у пре сто ни ци изме ђу два свет ска рата, са акцен
том на вре ме доно ше ња Пра вил ни ка о про гла ше њу тури стич ких места у Кра ље ви ни Југо сла ви ји, на осно ву 
кога је мини стар трго ви не и инду стри је 22. децем бра 1936. годи не донео Реше ње о про гла ше њу Бео гра да за 
тури стич ко место у ужем сми слу. Дво је зич но изда ње публи ка ци је  у пдф фор ма ту из 2017. годи не, наста ло  
на теме љу исто и ме не изло жбе, на цело вит и све о бу хва тан начин расве тља ва исто риј ске окол но сти и аспек
те раз во ја тури зма изме ђу два свет ска рата, како у Бео гра ду тако и у Кра ље ви ни СХС/Југо сла ви ји. Аутор ка 
изло жбе и публи ка ци је Тури зам у Бео гра ду изме ђу два свет ска рата је Сне жа на Лазић, тада вижи архи ви ста, 
а сада архив ски савет ник у Исто риј ском архи ву Бео гра да. 
Уочи Дру гог свет ског рата Бео град беле жи више посе ти ла ца од тада нај ве ћих тури стич ких цен та ра Кра ље
ви не Југо сла ви је – Дубров ни ка и Бле да. Бео град при ма све више тури ста, али и Бео гра ђа ни путу ју. Раз ви
ја се спорт ски тури зам, откри ва ју се тури стич ки и здрав стве норекре а тив ни потен ци ја ли срп ских бања и 
пла ни на. Имућ ни ји ста леж лету је на Јадра ну и путу је ави о ном или соп стве ним ауто мо би лом. Исто вре ме но 
се раз ви ја и непро фит ни, омла дин ски тури зам, па и школ ска попу ла ци ја путу је у мор ска или пла нин ска 
омла дин ска одма ра ли шта. О тури зму се пуно пише, било у радо ви ма тео риј ског и науч ног карак те ра или у 
фор ми путо пи са.
Пред ста вље на доку мен та у овој публи ка ци ји све до че и о зна ча ју који је тада шња град ска власт – Општи на 
гра да Бео гра да, при да ва ла тури зму као при вред ној гра ни, али и сред ству про мо ци је Бео гра да у ино стран
ству.
Публи ка ци ја у елек трон ској фор ми  је данас сви ма доступ на у режи му отво ре ног при сту па пре ко web пре
зен та ци је Исто риј ског архи ва Бео гра да, на url адре си: 
https://www.arhivbeo gra da.org /ima ges/publi ka ci je_elek tron ske_pdf/RAZ VOJ_TURI ZMA_IAB.pdf
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ТОКОМ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ „ДАНИ ЕВРОП КЕ БАШТИ НЕ“ ШИРОМ ГРА ДА, НА ВИШЕ ЛОКА ЦИ
ЈА, У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ГРАД СКИХ ОПШТИ НА И УСТА НО ВА БИЋЕ ОДР ЖА НЕ ПРО ЈЕК ЦИ ЈЕ ФИЛ
МО ВА , ТВ ЕМИ СИ ЈА, ВИДЕО МАТЕ РИ ЈА ЛА КОЈИ МА СЕ ПРО МО ВИ ШЕ КУЛ ТУР НО И ПРИ РОД НО 
НАСЛЕ ЂЕ, КАКО БИ БИЛО ШТО ДОСТУП НИ ЈЕ НАЈ ШИ РЕМ КРУ ГУ ПУБЛИ КЕ и тако допри не ли и 
одр жи вом кори шће њу и раз во ју и пре зен та ци ји и попу ла ри за ци ји !!!

ПРЕПОРУКE: ПРЕ ТРА ЖИ ВАЧ КУЛ ТУР НОГ НАСЛЕ ЂА СРБИ ЈЕ покре ну ло је Мини стар ство кул ту ре и 
инфор ми са ња РС .Кроз све о бу хват ну пре тра гу , посе ти о ци пор та ла доби ја ју основ не инфор ма ци је о диги
та ли зо ва ном кул тур ном насле ђу и при сту пин те рак тив ној мапи у ста но ва кул ту ре на тери то ри ји Репу бли ке 
Срби је /www.kul tu ra.rs;
На сај ту ЗАВО ДА ЗА ЗАШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ ГРА ДА БЕО ГРА ДА www.beo grad sko na sle dje.rs
нала зе се ИНТЕР АК ТИВ НЕ МАПЕ НЕПО КРЕТ НОГ КУЛ ТУР НОГ НАСЛЕ ЂА за свих 17 град ских општи на, 
ката ло зи о кул тур ним добри ма на срп ском и енгле ском јези ку, часо пис „Насле ђе“ и др.



ОРГА НИ ЗА ТО РИ ЗАДР ЖА ВА ЈУ ПРА ВО ИЗМЕ НЕ ПРО ГРА МА
Инфор ма ци је и ажу ри ран про грам у елек трон ској вер зи ји 

на интер нет стра ни ци гра да Бео гра да и ТОБ – а 
 www.beo grad.rs; www.tob.rs

За одре ђе не про гра ме потреб но је  извр ши ти прет ход но при ја вљи ва ње због огра ни че ног бро ја места или еви ден ци је посе ти ла
ца или наја ва орга ни зо ва них гру па посе ти ла ца, искљу чи во на бро је ве теле фо на и на мести ма и у тер ми ни ма који су наве де ни.

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА БЕО ГРА ДА
Инфор ма ци је и при ја ве на теле фон: 

Тури стич ко инфор ма тив ни цен тар Тури стич ке орга ни за ци је Бео гра да
Кнез Миха и ло ва бр. 56, 011/2635622, 011/2635343, email bgin fo.kne zmi ha i lo va@ tob.rs

сва ким даном од 9.00 до 19.00 часо ва

ПОКРО ВИ ТЕЉ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ

ГРАД БЕО ГРАД – СЕКРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ, СЕКРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА КУЛ ТУ РУ
ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ГРА ДА БЕО ГРА ДА,

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА БЕО ГРА ДА

Организациони одбор: Председник: Никола Кожовић, Секретаријат за привреду, Заменици председника: 
Вук Мирчетић, члан Градског већа; Оливера Вучковић, Завод за заштиту споменика културе града 

Београда; Миодраг Поповић,  Туристичка организација Београда , Нада Радосављевић Зец, Секретаријат 
за привреду, координатор манифестације у Београду; Чланови: Марија Вуковић, Секретаријат за привреду, 

Данило Ђоковић, Секретаријат за културу, Гордана Грабеж, Народни музеј,  Данијела Филиповић, 
Етнографски музеј – Центар за нематеријално наслеђе; др Марија Алексић, Музеј афричке уметности; 
Јелена Медаковић, Музеј града Београда; Марина Пајкић,Секретаријат за заштиту животне средине, 

Борис Јовановић, Секретаријат за информисање, Дарко Главаш, Секретаријат за послове народне одбране, 
ванредних ситуација, комуникацију и координацију са грађанима, Љубица Ћоровић, Библиотека града 

Београда, Снежана Станковић, Дечији културни центар, Данијела Вићентијевић, Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација, Смиљана Новичић, Туристичка организација Србије, Саша Стојановић, 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту,  Весна Зирић, Секретаријат за спорт и омладину.

Струч не кон сул та ци је: Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да, Народни музеј.,Слав ко Спа сић, При род њач ки 
музеј, Рифат Куле но вић (инду стриј ско насле ђе Бео гра да), Музеј нау ке и тех ни ке.

При пре ма про гра ма и води ча кроз про гра ме: 
Нада Р. Зец, коор ди на тор мани фе ста ци је у Бео гра ду, 063 454 713

Про мо ци ја мани фе ста ци је: 
Секре та ри јат за инфор ми са ње и Тури стич ка орга ни за ци ја Бео гра да, Тури стич ка орга ни за ци ја Срби је

Фото гра фи је из фун ду са Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да, Упра ве Хра ма Све тог Саве – фото гра фи је 
Гаспром Нефт, ЈП „Бео град ска твр ђа ва“ аутор Душан Сто јан че вић, Музе ја гра да Бео гра да, град ских општи на, Секре та ри ја та 

за зашти ту живот не сре ди не, ЈКП „Зеле ни ло Бео град“  
и дру гих орга ни за то ра про гра ма.

Кори це: Фото гра фи ја на наслов ној стра ни из фун ду са Завода за заштиту споменика културе града Београда При пре ма за сајт: 
Секре та ри јат за  при вре ду Град ске упра ве гра да Бео гра да

Техничко уређење: Јефимија Парежанин, Завод за заштиту споменика културе града Београда



Euro pean Heri ta ge Days
A joint action of the Coun cil of Euro pe and the Euro pean Com mis sion /

Journées européennes du patri mo i ne
Une action com mu ne du Con seil de l’Eu ro pe et de la Com mis sion européenne

„EURO PEAN HERI TA GE DAYS” 2022. 
The gene ral Euro pean the me for 2022.

„Susta i na ble Heri ta ge“


