Д А Н И Е В Р О П С К Е Б А Ш Т И Н Е У Б Е О Г РА Д У
Тема програма ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ у Србији 2022.

„ОДРЖИВО НАСЛЕЂЕ“

„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ” У БЕОГРАДУ
Манифестација „Дани европске баштине” у Београду део је велике европске манифестације Савета Европе
и Европске Комисије, којом се сваког септембра, по истим принципима и са истим симболима, представља
наслеђе као заједничка баштина европских народа, разноликост култ ура, традиције, обичаја. Савет Евро
пе jе преузео основну идеjу пројекта „Отворени дани култ урних споменика”, одржаног у Францускоj 1984.
године, са циљем да споменици култ уре буду доступни широj jавности, проширивши jе на замисао о међу
собном зближавању становника старог континента бољим разумевањем сопственог природног и култ урног
наслеђа и разноликости наслеђа других народа.
„Дани европске баштине” се у Београду одржавају од 2002. године. Београд је 2006. године био домаћин цен
тралне манифестације за Србију и семинара СЕ за земље Југоисточне Европе а 2007. године, у организацији
са Саветом Европе, Европском комисијом и Министарством култ уре Републике Србије, домаћин Централ
не прославе за читаву Европу у оквиру председавања Србије Комитет у министара СЕ. Том приликом у
Дому народне Скупштине, потписане су три европске конвенције: Европска конвенција о заштити архе
олошког наслеђа, Оквирна конвенција Савета Европе о вредности култ урног наслеђа за друштво (Фаро
конвенција) и Европска конвенција о пределу.
„Култ урна баштина је камен темељац Европе, а Дани европске баштине су драгоцено оруђе да се охрабре и
унапреде поштовање, љубав и брига за наше заједничко култ урно наслеђе код највећег броја грађана и на
најширем могућем простору европског континента”, изјавили су Тери Дејвис, генерални секретар Савета
Европе и Јан Фигел, члан Европске комисије 2007. у Београду.
Манифестација доприноси међусобном зближавању становника старог континента, бољем разумевању соп
ственог природног и култ урног наслеђа и разноликости наслеђа других народа.
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„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ” 2022. У БЕОГРАДУ
Обележавање одржавања манифестације у периоду 2002- 2022.
По одлуци Министарства култ уре и информисања РС, које координира програме у Републици Србији, тема
Дaна eврoпскe бaштинe ове године иста је као и у Европи: „Одрживо наслеђе“ (Sustainable Heritage). Као
помоћ за припрему програма на располагању је материјал „Еuropean Heritage Days 2022 - Sustainable
Heritage. Сви су позвани да припреме програме промоције баштине за што шири круг посетилаца, воде
ћи рачуна да повећају доступност програма свима и допринес у одрживом коришћењу наслеђа и одржи
вом развоју, што разноврснијим начинима промоције и да примерима добре праксе подстакну одговорнији
однос према наслеђу.
Дани европске баштине у Београду обележавају се у организацији града Београда-Градске управе, Секрета
ријата за привреду, надлежног за послове туризма и Организационог одбора образованог решењем градо
начелника и око стотину непосредних организатора програма. У сарадњи са секретаријатима надлежним
за култ уру, заштит у животне средине, образовање и дечју заштит у, спорт и омладину, социјалну заштит у,
установама, градским општинама, удружењима, припремљен је велики број програма у свакој од тих обла
сти и у условима пандемије Ковид-19, уз поштовање прописаних мера и датих препорука.
Припремљени су и бројни садржаји доступни публици у дигиталној форми (вирт уелне туре, изложбе и
каталози у електронској форми, филмови, видео материјали, тв емисије, снимљене представе и сл.).
Kао и свих претходних година, бројни програми промоције наслеђа реализују се на читавој територији гра
да. Користећи расположиве ресурсе, партнерство и сарадњу, градске општине: Земун, Вождовац, Врачар,
Младеновац, Сурчин, Гроцка и друге, музеји, центри за култ уру, удружења и други организатори, припре
мили су разноврсне програме: изложбе, презентације, разгледања градских здања, обиласке са водичима,
предавања, представе, радионице, квизове знања, такмичења, видео пројекције, дечје програме, пројекције
филмова и др.
Највећи број разноврсних програма реализује се у периоду од 15. септембра до 15. октобра да би били што
доступнији свима а нарочито деци и младима. Већ традиционално у Београду многи читав септембар посве
ћују промоцији наслеђа.
Бројним и разноврсним програмима обележиће се и Светски дан туризма, 27. септембар.
Како је посебно важно упознавање деце и младих са значајем наслеђа и могућностима презентације, посебно
коришћењем савремене технологије, приређен је велики број дечјих програма. Учење о прошлости је веома
драгоцено знање и за будућност. Примери добре праксе требало би свакако да буду подстицај свима да бри
ну o свoм, a сaмим тим нaшeм, зajeдничкoм материјалном и нематеријалном нaслeђу.
Сви организатори су позвани да воде рачуна о доступности програма за особе са инвалидитетом.
Као и претходних година, организован је највећи број програма у области култ уре и туризма. У Београду
је сконцентрисано драгоцено култ урно и споменичко наслеђе од значаја за читав регион, али и више од 44
заштићених природних добара који су и овом приликом обухваћени бројним програмима.
За посетиоце своја врата отварају градска здања, историјске куће и легати и други простори који током
године нису доступни за публику.
Туристичка организација Београда , Удружење туристичких водича и други припремили су тематске туре
разгледања.
Програм прате и две брошуре којима се промовише култ урно и природно наслеђе Београда, о градским зда
њима, историјским кућама и легатима и о заштићеним природним добрима у нашем граду, које је припре
мио Секретаријат за привреду – координатор манифестације у Београду, у сарадњи са Заводом за заштит у
споменика култ уре града Београда и Секретаријатом за заштит у споменика култ уре града Београда.
Манифестација доприноси обогаћивању култ урне и туристичке понуде Београда и атрактивности Београда
као дестинације.
Сви организатори програма су позвани да дају максималан допринос да програми буду доступни за што
шири круг посетилаца и да буду одговорни, да се програми реализују уз поштовање прописаних мера над
лежних органа и датих препорука, да посетиоци уживају у програмима а медији да забележе и поделе инфор
мацију, знање, причу о богатом и разноликом материјалном и нематеријалном наслеђу и могућностима одр
живог коришћења и развоја.
Као и сваке године, информације о програмима доступне су у електронској верзији на интернет страници
града Београда www.beograd.rs и Туристичке организације Београда www.tob.rs и непосредних организатора
програма.
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ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ
„Београд је један од најстаријих и најчешће рушених градова света. Они који воле и познају овај град, не
познају га на основу онога што су у њему видели или дотакли, његов највећи и можда најлепши део је онај
који је ишчезао нетрагом па га више никада нећемо видети, фотографисати или додирнути. Али историји
припада и онај цео нестали део који се више никада неће моћи реконструисати, онај део историје који се
налази у нама, а не у свет у око нас.” Милорад Павић
Свечани почетак овогодишње манифестације „Дани европске баштине“ 2022. и обележавање одржавања
манифестације у периоду 2002-2022. у Београду и најава програма је отварање изложбе „130 година од поди
зања велике стакларе у Ботаничкој башти Јевремовац“ коју организују Завод за заштит у споменика култ уре
града Београда и Ботаничка башта “Јевремовац“, 13. септембра 2022. године. Највећи део програма манифе
стације се реализује од 15. септембра до 15. октобра 2022.године.
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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Калемегдан, Горњи град 14, beogradskonasledje.rs

ИЗЛОЖБА „130 ГОДИНА ОД ПОДИЗАЊА ВЕЛИКЕ СТАКЛАРЕ
У БОТАНИЧКОЈ БАШТИ ЈЕВРЕМОВАЦ“
ОТВАРАЊЕ МАНИФЕС ТАЦИЈЕ ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2022 У БЕОГРАДУ
Организатори: Завод за заштит у споменика култ уре града Београда и Ботаничка башта “Јевремовац“ (Био
лошки факултет Универзитета у Београду)
Аутори изложбе: Ксенија Ћирић, виши конзерватор Завода за заштиту споменика културе града Београда
и др Томица Мишљеновић, асистент Биолошког факултета Универзитета у Београду
Изложба кроз текст, пројекте, историјске и савремене фотографије приказује настанак и развој ботаничке
баште у Београду, са акцентом на велику стаклару која својом наменом али и архитект уром представља сим
бол развоја грађанског друштва у Србији крајем 19. века. Публика ће имати прилику да се упозна са узорима,
потенцијалним и реализованим интервенцијама, стањем и проблемима баште и стакларе кроз различите
временске епохе, као и изузетним биљним фондом који се овде данас чува.
Термин : 13. септембар -13. октобар 2022. године
Место одржавања: Ботаничка башта „Јевремовац“ у Београду
Изложба је доступна за публику током трајања манифестације. Информације о вођењу кроз изложбу може
те добити код организатора.
ИЗЛОЖБА „ГРОБЉА И НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ БЕОГРАДА“
Организатори: Завод за заштит у споменика култ уре града Београда у сарадњи са ЈКП „Погребне услуге“,
ауторке: Анђелија Милашиновић, етнолог и Ана Сибиновић, етнолог.
Место одржавања: Свечана сала Завода за заштит у споменика култ уре града Београда, Калемегдан, Горњи
град 14
Поводом одрђавања Међународне конференције удружења култ урно значајних гробаља Европе која ће се
одржати у Београду, у периоду од 15-17. септембра 2022. године, Завод за заштит у споменика култ уре града
Београда је приредио изложбу „Гробља и надгробни споменици Београда“. На изложбеним паноима при
казана су места сахрањивања, односно историјска гробља, надгробни споменици као и гробови и гробља
у оквиру сакралних комплекса на територији града Београда. Циљ изложбе је да се афирмишу вредности
сепулкралне архитект уре која представља део ансамбла утврђених култ урних добара и активности Завода
за заштит у споменика култ уре града Београда на очувању, одржавању, коришћењу и презентацији овог дела
непокретног култ урног наслеђа.
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Изложба „Гробља и надгробни споменици Београда“ је доступна за посетиоце од 20. септембра 2022. до
краја године у току радног времена Завода 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 ПОСВЕЋЕН ГОРДАНИ ГОРДИЋ, ИСТОРИЧАРКИ УМЕТНОС ТИ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 20 ГОДИНА МАНИФЕС ТАЦИЈЕ „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ У БЕОГРАДУ
Организатори: Завод за заштит у споменика култ уре града Београда
Дан посвећен Гордани Гордић, историчарки уметности и конзерватору, која је била једна од пионира и првих
активних учесника манифестације Дани европске баштине у Београду. Захваљујући госпођи Гордић, најши
ра јавност имала је прилику да сазна више о градским здањима и историјским кућама, о бројним познатим
и „непознатим“, али једнако важним, местима наше престонице у које је уткана историја града, и презент ује
непокретно култ урно наслеђе како кроз своја лична истраживања тако и кроз учествовање у реализацији и
организацији програма ове манифестације током две деценије одржавања.
Место одржавања: Завод за заштит у споменика култ уре града Београда, Калемегдан, Горњи град 14
Време одржавања: 20. септембар 2022. у 13.00 часова
ОБИЛАЗАК МАНАС ТИРА НА ПОДРУЧЈУ КОСМАЈА
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 српско-византијском 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 окупљања: Студентски трг испред
Ректората Београдског Универзитета на паркиралишту предвиђеном за туристичке аутобусе
Место окупљања: паркинг за туристичке аутобусе испред Скупштине града Београда у 9 сати
Време одржавања: 1. 10. 2022.

ШЕТЊА „500 ГОДИНА ИСПИЈАЊА КАФЕ У БЕОГРАДУ“ – обилазак са водичем
Организатори: Завод за заштит у споменика култ уре града Београда, шетњу води Ана Сибиновић, етнолог
Обележавањe 500 година од отварања прве кафане у Београду има за циљ да поред истицања Београда као
култ урно-историјског места, покаже дугогодишњу традицију испијања кафе на нашим прсторима које је
уједно било прво у Европи. Током трајања Дана европске баштине у Београду 2022. године стручно вођење
ће спровести етнолог Ана Сибиновић окупљањем код Доситејевог лицеја 23. септембра 2022. са почетком у
18 часова, а завршница ће бити у „Кафани ?“ о којој ће говорити Љубица Радовановић, ист. уметности.
Место окупљања: код Музеја Вука и Доситеја, ул. Господар Јевремова
Време одржавања: 23. септембар 2022. у 18.00 часова
Број посетилаца за ову шетњу је ограничен, пријаве на email: ljubica.radovanovic@beogradskonasledje.rs
Током трајања Манифестације „Дани европске баштине“ , у сарадњи са заинтересованим градским општи
нама, презентације интерактивних - МАПА НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА којe је приредио
Завод за заштит у споменика култ уре града Београда за свих седамнаест градских општина. Циљ је да сви
заједно што више научимо о наслеђу на територији града Београда. Сва издања Завода ће бити доступна по
промотивној цени.
Контакт: ivana.veskovic@beogradskonasledje.rs, bojana.ibrajter.gazibara@beogradskonasledje.rs
011/3287-577, zavod@beogradskonasledje.rs
БОТАНИЧКА БАШТА ЈЕВРЕМОВАЦ
https://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2019/10/botanicka-basta.pdf
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - ИНСТИТУТ ЗА БОТАНИКУ
И БОТАНИЧКА БАШТА „ЈЕВРЕМОВАЦ“
Таковска 43, www.jevremovac.bio.bg.ac.rs
Природно добро Ботаничка башта „Јевремовац“ заштићено је од 1995. године као споменик природе од
великог значаја. У њеном саставу налазе се: Стаклена башта, Јапански врт, Хербаријум, Библиотека, отворе
не површине, управна зграда, слушаонице и лабораторије. На отвореном простору Ботаничке баште налази
се преко 250 врста дрвећа и жбунова и око 750 зељастих врста домаћих, европских, егзотичних предела, док
се број тропских, суптропских и пустињских биљака које се гаје у Стакленој башти процењује на близу 1000
различитих врста. Хербаријум Инстит ута за ботанику и Ботаничке баште „Јевремовац“ Биолошког факул
тета Универзитета у Београду настао је 1860. године када је Јосиф Панчић поклонио своју збирку Вели
кој школи у Београду. Обогаћивању хербара допринели су и други ботаничари, тако да данас броји преко
150000 хербарских листова. Библиотека садржи више од 6000 књига, научне и стручне часописе и један број
веома ретких издања. Под покровитељством јапанске амбасаде у Београду у башти је 18. маја 2004. године
отворен јапански врт на површини од око 2000 m2.

ИЗЛОЖБА „130 ГОДИНА ОД ПОДИЗАЊА СТАКЛЕНИКА У БОТАНИЧКОЈ
БАШТИ ЈЕВРЕМОВАЦ“
Организатори: Завод за заштит у споменика култ уре града Београда и Ботаничка башта “Јевремовац“ (Био
лошки факултет Универзитета у Београду). Аутори: ист. уметности Ксенија Ћирић и др Томица Мишљено
вић
Изложба приказује настанак и развој ботаничке баште у Београду, са акцентом на стакленик који својом
наменом али и архитект уром представља симбол развоја грађанског друштва у Србији крајем 19. века.
Публика ће имати прилику да се упозна са узорима, потенцијалним и реализованим интервенцијама, ста
њем и проблемима баште и стакленика кроз различите временске епохе, као и изузетним биљним фондом
који се овде данас чува.
Изложба ће бити доступна публици у Ботаничкој башти „Јевремовац“ у Београду током трајања манифе
стације.
У сарадњи Природњачког музеја и Ботаничке баште приређена је и изложба „Путовање кроз време са водо
земцима и гмизавцима“.
ЕДУКАТИВНЕ ТУРЕ ВОЂЕЊА за грађане кроз отворени простор Ботаничке баште, као и кроз стакленик
Бесплатни програми - две туре обиласка уз предавање стручних водича у трајању од сат времена.
Термини за обилазак: субота 21. септембар, групе по 40 поестилаца са поласком групе у 14.00 и 16.00 часова
Обавезна је претходна пријава за обиласке у Туристичко-информативном центру ТОБ-а , Кнез Михаи
лова 56, тел. 011 2635622, 2635343, e-mail bginfo.knezmihailova@tob.rs;
У Ботаничкој башти омогућено је слободно кретање из помоћ инвалидских колица јер су стазе довољно
широке. Тиме је програм доступан свим заинтересованим особама.
Обилазак у пратњи стручних водича баште траје сат времена.
Инклузивне туре обиласка у организацији Туристичке организације Београда
Термини: 20.септембар и 5.октобар
Обавезна је претходна пријава за обиласке у Туристичко-информативном центру ТОБ-а , Кнез Михаи
лова 56, тел. 011 2635622, 2635343, e-mail bginfo.knezmihailova@tob.rs;
Информације о свим програмима у Ботаничкој башти: 064/8237903, 011/3246655, garden@bio.bg.ac.rs
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НАРОДНИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ
Трг Републике 1а
www.narodnimuzej.rs, www.facebook.com/narodnimuzej, www.instagram.com/narodnimuzej/
twitter.com/narodnimuzejbg, www.youtube.com/user/narodnimuzejbg
Музеј је приступачан корисницима инвалидских и дечјих колица, за шта је потребно обратити се обезбеђе
њу.

СТРУЧНО ВОЂЕЊЕ „ О РИМСКИМ КАМЕНИМ СПОМЕНИЦИМА У ЛАПИДАРИЈУМУ
НАРОДНОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ“
Током Дана европске баштине публика ће имати прилику да у друштву кустоса Народног музеја Срби
је, Веселинке Нинковић открије занимљиве појединости о римским каменим споменицима са територије
Србије, из најстарије колекције Музеја, који су изложени у Великом барутном магацину.
Место : Лапидаријум Народног музеја Србије, Велики барутни магацин (Београдска тврђава, Доњи град)
Термин : 25. септембар у 11.00 часова
СТРУЧНО ВОЂЕЊЕ „ПРЕДС ТАВЕ ЖИВОТИЊА И БИЉАКА
НА РИМСКИМ КАМЕНИМ СПОМЕНИЦИМА“
Различите врсте животиња, биљака и плодова представљене су на рељефима римских камених споменик.
Оне не само да их украшавају, већ говоре о живот у и активностима становника Римског царства на тлу
Србије. Поједине животиње и биљке симболи су одређених римских божанстава и њихових култова.
У оквиру радионице деца ће имати прилику да се упознају са кратком историјом Београда у римском пери
оду и каменим споменицима у лапидаријуму, откривајући њихову намену у тајновитом простору Великог
барутног магацина.
Место: Лапидаријум Народног музеја Србије, Велики барутни магацин (Београдска тврђава, Доњи град)
Термин: 25. септембар у 12.00 часова
Пријављивање учесника узраста од 7 до 10 година је обавезно на мејл адрес у radionice@narodnimuzej.rs.
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ИЗЛОЖБА „ШКОЛА БЕЗ КЛУПА“
Кроз континуитет и учење о традицији наглашавамо битност одрживог наслеђа које баштини и негује
Народни музеј Србије. Изложбом ће се на јединствени начин представити школовање у Србији у 19. веку
захваљујући материјалом који се чува у Збирци Музеја Вука и Доситеја а уз допуну предмета из колекције
Педагошког музеја. Планирано је да се изложба Школа без клупа реализује у простору "Оџаклије" у Музеју
Вука и Доситеја током септембра и октобра месеца ове године.
Место: Музеј Вука и Доситеја, Господар Јевремова 21
Термин: 29. септембар у 18.00 часова
СТРУЧНО ВОЂЕЊЕ „КО ЈЕ БИО НЕСМИН?“
Прича о мумији староегипатског свештеника Несмина коју је 1888. године купио у Луксору Хаџи Павле пле
менити Риђички из Мокрина и поклонио је Народном музеју део је наших сталних програма. Поред приче о
Несмину, имаћете прилику да чујете причу и о осталим предметима из староегипатске збирке изложеним у
сталној поставци: о ковчегу Нефер – Ренепет, ушабти фигурама, скарабејима, привесцима божанстава Тот и
Таурет, уџад оку, џед стубовима, и фигуринама Изиде и Хоруса.
Средства за набавку витрине за потрене излагања Београдске мумије обезбедио је град Београд – Секрета
ријат за привреду
Место: Народни музеј Србије, oдмориште на другом спрат у Музеја
Термин: 01. октобар у 12.00 часова
РАДИОНИЦА „АХ, ТА ПРИРОДА„ (узраст 5-7 година)
Уживање у природи је одувек једна од омиљених активности. Међутим, да ли чувамо природу која нас окру
жује? Прошетаћемо кроз галерију пејзажа које су насликали наши најбољи сликари и упоредити како је
одређени предео изгледао некада а како сад.
Место: Народни музеј Србије, Трг Републике 1а
Термин: 01. октобар у 13.00 часова радионица
Пријављивање учесника узраста од 5 до 7 година је обавезно на мејл адрес у radionice@narodnimuzej.rs.
АУТОРСКО ВОЂЕЊЕ „ТРАГОВИМА ЕКОЛОГИЈЕ КРОЗ НАРОДНИ МУЗЕЈ“
Слике на којима су приказани предели, шуме, паркови, житна поља или животиње указују на нераскидиву
везу човека са природом. Какав је однос уметника према природи био у различитим епохама, сазнаћете на
ауторском вођењу.
Место: Народни музеј Србије, Трг Републике 1а
Термин: 01. октобар у 18.00 часова
АУТОРСКО ВОЂЕЊЕ „ЗГРАДА КАО СВЕДОК“
Зграда у којој се Народни музеј Србије данас налази подигнута је почетком двадесетог века на тадашњем
Позоришном тргу. Пратећи судбину града у првој половини двадесетог века, постала је један од његових
симбола. Шта је била њена првобитна намена и како се с политичким збивањима она мењала, сазнаћете на
ауторском вођењу. Место: Народни музеј Србије, Трг Републике 1а
Термин: 06. октобар у 18.00 часова
СТРУЧНО ВОЂЕЊЕ КО ЈЕ БИО НЕСМИН?
Прича о мумији староегипатског свештеника Несмина коју је 1888. године купио у Луксору Хаџи Павле пле
менити Риђички из Мокрина и поклонио је Народном музеју део је наших сталних програма. Поред приче о
Несмину, имаћете прилику да чујете причу и о осталим предметима из староегипатске збирке изложеним у
сталној поставци: о ковчегу Нефер – Ренепет, ушабти фигурама, скарабејима, привесцима божанстава Тот и
Таурет, уџад оку, џед стубовима, и фигуринама Изиде и Хоруса.
Средства за набавку витрине за потребе излагања Београдске мумије обезбедио је град Београд – Секрета
ријат за привреду
Место: Народни музеј Србије, Трг Републике 1а -Одмориште на другом спрат у Музеја
Термине: 08. октобар у 12.00 часова
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РАДИОНИЦА „РЕЦИКЛИРАМ И ПРАВИМ 3D СЛИКУ„
(за децу узраста 7-10 године)
Слика ће нас инспирисати да кроз мало другачији креативни процес створимо нова уметничка дела. Пред
мети који нам више нису потребни или које обично бацамо у смеће, као што су ролне потрошеног тоалет
папира, картон за јаја, кутије житарица, кекса и лекова искористићемо да направимо тродимензионалне
слике. Ова рециклирана дела нам после могу послужити као полигон за играње код куће.
Место: Народни музеј Србије, Трг Републике 1а
Термин: 08. октобар у 13.00 часова
Пријављивање учесника узраста од 7 до 10 година је обавезно на мејл адрес у radionice@narodnimuzej.rs.
РАДИОНИЦА „ОДМЕТНИК-УМЕТНИК“
(за децу узраста 14-18 година)
Игра боја, преливање светлости, белешка тренутка, средином 19. века постала је одлика групе одметникауметника у Француској. Ови уметници остали су упамћени као импресионисти. Попут њих сликајући напо
љу, у дворишту Музеја Вука и Доситеја, покушаћемо да откријемо тајне Монеа, Реноара и Писоара.
Место: Музеј Вука и Доситеја, Господар Јевремова 21
Термин: 08. октобар у 15.00 часоваПријављивање учесника узраста од 14 до 18 година је обавезно на мејл
адрес у radionice@narodnimuzej.rs.
ШЕТЊА „ТРИ ЗДАЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА“ – обилазак уз стручно вођење
Народни музеј у Београду организује шетњу намењену одраслима која обухвата обилазак и причу о згра
дама Музеја Вука и Доситеја, Галерије фресака и Народног музеја. Једна од њих је међу најстаријим сачува
ним стамбеним објекатима у Београду, друга је саграђена на месту некадашње синагоге Бет Израел, а трећа
је међу најлепшим палатама Србије с почетка двадесетог века. Три зграде ће повезати повест о најстаријој
музејској установи у нашој земљи. Термин: 09. октобар у 10.00 часова
Место окупљања :у дворишту Музеја Вука и Доситеја, Господар Јевремова 21
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ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ

Његошева 51, https://nhmbeo.rs/
„Чување прошлости за будуће генерације“
ИЗЛОЖБА „ЕВОЛУЦИЈА“
Аутори: др Борис Иванчевић, др Милан Пауновић, др Зоран Марковић и Сања Алабурић
Публика ће имати прилику да види најстарије икада пронађене фосиле настале у праокеанима пре 3,5 мили
јарди година, најстарије животиње, прве биљке које су се појавиле на копну а неки од ових изузетних пред
мета су пронађени на територији Србије. Ова изложба је прилика да се публика упозна са кључним мате
ријалним доказима развоја живота на Земљи и види предмете који су расветлили еволуцију људске врсте.
Путем атрактивних експоната лобања, цртежа и реконструкција, приказан је еволутивни низ древних пре
дака у еволуцији човека, дуг више од 30 милиона година, међу којима су фосили примата и човеколиких мај
муна и људских врста које су изумрле. Међу њима су и скелети аустралопитекуса Луси, откривеног у Етио
пији 1974. године, затим пекиншког и неандерталског човека, али и мало познатог данашњег блиског рођака
људи, бонобоа. Галерија има и улаз који особама са посебним потребама омогућава безбедан и лак приступ.
Место: Галерија Природњачког музеја на Калемегдану
Термин: 21-28. септембар 2022. – улаз слободан. Понедељком Галерија не ради.
Напомена: бесплатан узлаз се односи само на појединачне посете, а уколико је потребно групно стручно
вођење, улаз се наплаћује. Најава групних посета на телефон: 011 3284 317 или на мејл galerija@nhmbeo.
rs .

СУСРЕТИ СА ПУБЛИКОМ – ЕВОЛУЦИЈА И АТЛАНТИДА
У Галерији Природњачког музеја на Калемегдану
Кустос домаћин - др Борис Иванчевић
ПРЕДАВАЊЕ: КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ, ЕВОЛУЦИЈА И ОПСТАНАК
предавач проф. др Владимир Ђурђевић
Куда води еволутивна стратегија људске врсте? О климатској кризи може већ лично сведочити свако старији
од четрдесет година. Смртоносне врућине, топљење глечера, катастрофалне суше сви осећамо. Заустављање
ових промена мора бити приоритет човечанства.
Термин: 24. септембар у 19.00 часова
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ДА НИ ЕВР ОПСКЕ БА ШТИНЕ У БЕОГРА ДУ

ПРЕДАВАЊЕ: БИОДИВЕРЗИТЕТ - МРЕЖА ЖИВОТА И ДОКАЗ ЕВОЛУЦИЈЕ
предавач : академик Владимир Стевановић
Врста Homo sapiens у терминалној фази свог развоја значајно утиче на функционисање планетарне мреже
живота. Уништавањем органских врста и околине утиче на токове еволуције и сопствени опстанак. То се
дешава и непосредно око нас.
Термин: 30. септембар у 19.00 часова
НАСЛЕЂЕНЕ СЛИКЕ О ЕВОЛУЦИЈИ ПРИРОДЕ, ПРЕДАВАЧ ДР ВОИСЛАВ ВАСИЋ
Шта смо баштинили од еволуције, ми људи? Да ли етику одређује култ ура или екологија? Мит о еколошкој
кривици, греху, искупљењу и спасењу. Да ли знамо последице?
Термин: 15. октобар у 18.30 часова
ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА - ИНСЕКТИ, НАШЕ КОМШИЈЕ
Аутор: Драгана Вучићевић, кустос едукатор
Радионица је намењена деци млађег школског узраста. Циљ радионице је упознавање са особинама инсека
та, прегледање неких инсекатских збирки и уочавање сличности и разлика међу различитим врстама инсе
ката. Који инсекти живе у Србији, а којих нема на нашим просторима, како се заштитити од оних досадних
(какви су комарци или смрдибубе) нека су од питања којима ћемо се бавити. На крају, ученици ће нацртати
свој омиљени инсекат.
Радионицу воде Драгана Вучићевић и Симка Вукојевић музејски едукатори. Учешће на радионици је бес
платно.
Обавезно је пријављивање на телефон 011 3442 147 или на е-маил draganav@nhmbeo.rs .
Место: Природњачки музеј, Његошева 51 (главна зграда Музеја на Врачару)
Термини: 20, 23. и 27. септембар у 12.00 часова
МЕЂУНАРОДНА НОЋ СЛЕПИХ МИШЕВА
Аутор: др Милан Пауновић, музејски саветник
Традиционална манифестација посвећена слепим мишевима, њиховој биологији, екологији и заштити, као
и суживот у са људима. Програм обухвата мултимедијална предавања о слепим мишевима, разговор струч
њака са грађанима, извештај о позивима грађана и интервенцијама стручњака, док посебан сегмент чини
приказивање живих примерака слепих мишева публици и њихово пуштање на слободу.
Место: Галерија Природњачког музеја на Калемегдану
Термин: 01. октобар у 18.00 часова
СВИ ПРОГРАМИ ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА ТОКОМ
„ДАНА ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ СУ БЕСПЛАТНИ.

МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА СА МУЗЕЈИМА У САСТАВУ

Змај Јовина 1, Београд; http://www.mgb.org.rs/
Списак активности Музеја града Београда, које ће бити бесплатне за посетиоце:
ВОЂЕНЕ ТУРЕ У ОКВИРУ СПОМЕНИЧКОГ КОМПЛЕКСА СТЕФАНУ НЕМАЊИ
Споменик великом српском владару Стефану Немањи, дело је руског уметника Александра Јулијановича
Рукавишњикова. Цела фигура и поред уметничких импровизација, изведена је реалистично, са мноштвом
детаља, како на постамент у тако и на самој скулпт ури. Одабир савременог романтизирајућег реализма усло
вило је и окружење самог трга, којег уоквирују искључиво објекти изграђени од краја 19. до средине 20. века,
а који припадају неком од тада заступљених истористичко-декоративистичких стилова.
Водичи Музеја града Београда, ће занимљивом причом о настанку и симболици монументалног споменика
дочекати посетиоце, са којима ће несебично поделити своја сазнања.
Термини: у 11.00 часова и у 13.00 часова четвртком током трајања манифестације:
15. септембра; 22. септембра; 29. септембра; 6. октобра; 13. октобра; и суботом: 17. септембра;
24. септембра; 1. октобра; 8. октобра и 15. октобра.
МУЗЕЈ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
Јелене Ћетковић 5
ВОЂЕНЕ ТУРЕ У МУЗЕЈУ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
Организоване туре у Музеју Јована Цвијића током трајања манифестације „Дани европске баштине“, посве
ћене су ентеријеру ове јединствене куће, чији је сваки детаљ дизајниран у маниру тада врло популарног сти
ла у Европи, сецији која је обогаћена елементима српске националне примењене уметности. Јован Цвијић је
наручио од Драгутина Инкиострија Медењака израду целокупног ентеријера своје куће, која у престоници
представља јединствен пример стамбеног објекта у стилу сеције. Тура „Сецесија у Београду на примеру куће
Јована Цвијића“, је бесплатна.
Термин:17. и 24. септембар и 1, 8. и 15. октобра с почетком у 11.00 часова.
Број места је ограничен и потребно је пријавити се преко мејл адресе: office@mgb.org.rs

ЗБИРКА ИКОНА СЕКУЛИЋ
Узун Миркова 5
ВОЂЕНЕ ТУРЕ У ЗБИРЦИ ИКОНА СЕКУЛИЋ
Збирка икона Секулић представља јединствени музеј, који је у потпуности аутентичан и уз обимну збир
ку изузетних уметничких дела, уједно одражава и животни простор српског архитекте Милана Секулића
(1895−1970). У дому Паве и Милана Секулића, који су ови пасионирани колекционари, заједно са збирком
икона, слика и дела примењене уметности, поклонили граду Београду 1970. године, y аутентичном ентери
јеру налази се највећа збирка икона коју је у Србији могуће видети на једном месту. Збирка се састоји од 165
икона насталих у периоду од 15. до 20. века на простору Србије, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцего
вине, Хрватске, Италије, Грчке и Русије. Сликарство 19. века заступљено је портретима Павела Ђурковића,
Константина Данила и Арсенија Теодоровића, као и религиозним композицијама Стевана Алексића, Јована
Клајића и других, а сликарство 20. века пејзажима Јована Бијелића, Марка Челебоновића и Игњата Јоба.
Термини: 16, 23, 30. септембар и 7. и 14. октобар од 17.00 часова.

ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА „ИСТОРИЈА ПИВАРС ТВА У БЕОГРАДУ“,
НЕНАД ЛУКИЋ, КУСТОС И ИСТОРИЧАР МУЗЕЈА НАУКЕ И ТЕХНИКЕ.
Предавање „Вајфертова пивара у Београду, 1873-1947“ - 16. септембар 2022. с почетком у 19.00 часова у
Завичајном музеју Жаркова на Чукарици.
Предавање „Био једном један ПИБ. Какав БИП? Страшан БИП!“ - 30. септембар 2022. с почетком у 19.00
часова у Завичајном музеју Жаркова.
„Историја пиварства у Београду“ у сарадњи с Музејем науке и технике, Музеј града Београда предста
вља предавање на тему „Историја пиварства у Београду“, које ће одржати Ненад Лукић, кустос и историчар
Музеја науке и технике.
Историја пиварства у Београду интересантна је и динамична, а нарочито она Прве српске парне пиваре
Ђорђа Вајферта која је данас као погон бившег БИП-а, најстарији индустријски локалитет у Београду у коме
се и даље врши исти вид производње као и на њеном оснивању 1873, производња пива. Оба предавања су
базирана на приказивању развоја и општег истријата обе пиваре: Вајфертове пиваре, с освртом и на њене
власнике у периоду 1873-1947 и потоњег БИП-а од 1963. до данашњих дана. Предавање о БИП-у је своје
врстан увод у пригодну публикацију коју би како је планирано крајем наредне године објавио Музеј науке
и технике. Сви посетиоци моћи ће да постављају питања из било које теме везано за историју пиварства у
Београду и активно учествују у предавању.
Партнер у организацији програма: Туристичка организација градске општине Чукарица
КОНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ
Кнеза Симе Марковића 8
Тематска изложба „БАЊИЦА – Насеље Винчанске култ уре“, аутора Милош Спасића, кустоса Музеја гра
да Београда. Прича о неолитском насељу из петог миленијума пре нове ере на Бањици. Изложба о једном од
најзначајнијих археолошких локалитета на тлу Србији доноси причу о живот у једне винчанске заједнице,
чије су постојање и достигнућа култ урно наслеђе целе Европе. Неолитско насеље Усек на Бањици у Београду
налази се на благо узвишеном платоу, надморске висине од 130–160 м, максималних димензија 400x200м.
Локалитет је са двеју страна био окружен потоцима, а откривен је током изградње авалског пута још 1921.
године, док су прва археолошка истраживања обављена у периоду од 1955. до 1957. године. Ископавања на
Бањици вршена су у још два наврата: 1979. и 1998. године, а укупно до сада истражена површина је од око
800 м2. Винчанско насеље на Бањици је живело без прекида око 400 година, у периоду између 5000. и 4600
пре н. е.
У Збирци за праисторију Музеја града Београда чува се око 1000 предмета уписаних у регистар култ урних
добара Републике Србије, као и вредне студијске збирке које укључују десетине хиљада предмета. Значај
винчанског локалитета на Бањици за култ урну баштину Републике Србије је несагледив. Реч је о једном о
највреднијих винчанских насеља на територији града Београда, са веома добро очуваним кућама, које пру
жају увид у историју архитект уре и урбанизма на нашим просторима. На овом месту истражена је највећа
до данас позната винчанска кућа, површине од 220 м2, те бројне јединствене архитектонске форме, попут
објеката типа мегарон, специјализованих производних објеката, али и малих помоћних остава, спремишта
и силоса. Винчанско насеље на Бањици проглашено је за култ урно добро (Решење Завода за заштит у споме
ника култ уре града Београда бр. 124/1 од 7.2.1964.).
Термин: изложба ће бити отворена за посетиоце у Сали под сводовима, у Конаку кнегиње Љубице од 20.
септембра до 11. октобра.

МАТИНЕ КОНЦЕРТ „СРПСКА СОЛО ПЕСМА“
Наступају: Јасмина Трумбеташ, сопран, првакиња Опере Народног позоришта у Београду; Мина Ристић
Јонић, клавирски сарадник; гост проф. др Саша Божидаревић, тенор. На програму су дела српских компози
тора: П. Коњовић, С. Бинички, С. Рајичић,П. Крстић,М. Милојевић, И. Бајић, Ј. Маринковић, С. Мокрањац
,Д. Големовић, М.Расински... Овај програм који у себи садржи соло песме српских композитора за глас и кла
вир 20. и 21.века је осмишљен да представи публици дела савременика који завређују слушалачку пажњу, као
што су Димитрије Големовић, Мирољуб Расински, и др, али и да подсети и сачува од заборава дела српских
композитора 20. века и њихових соло песама, међу којима су: Станојло Рајичић, Коста Манојловић, Милоје
Милојевић, Исидор Бајић, Петар Коњовић, Станислав Бинички и други. Извођење оваквих програма има за
циљ неговање и очување српске класичне музичке баштине, као и упознавање публике свих генерација са
нашим култ урним наслеђем које итекако завређује пажњу стручне јавности, али и љубитеља класичне умет
ности уопште. Концерт је намењен свим љубитељима музике, публици свих генерација, професионалцима и
аматерима. Покровитељи концерта: СОКОЈ и Музеј града Београда
Термин: 25. септембра у 12.00 часова у Сали под сводовима у Конаку кнегиње Љубице.
РОДНА КУЋА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА
Кућа у којој се 11. марта 1856. године родио један од најистакнутијих српских војвода из Првог светског рата,
налази се у Кумодражу, на Вождовцу, у Београду, а потиче из средине 19. века. По својим основним карак
теристикама кућа припада типу старије моравске куће.Основа јој је правоугаона, и састоји се од три про
сторије: „куће”, собе и собице. Зидана је у бондручној конструкцији са испуном од чатме, док су темељи од
ломљеног камена. Једна просторија је очувана у потпуности како је изгледала за живота војводе Степе Сте
пановића, док је у преостале две просторије смештена музејска поставка, коју претежно чине фотографије и
документа. Он је ову кућу напустио када је уписао Артиљеријску школу у септембру 1874. године, након чега
више није живео овде, али су живели чланови његове породице.
Улаз је слободан!
Радно време Музеја је: средом, четвртком и петком од 10.00 до 18.00 часова, и суботом и недељом од 10.00 до
19.00 часова (понедељак и уторак су нерадни дани).

ДЕЧИЈА РАДИОНИЦА ИЗРАДЕ МОЗАИКА
Дечија радионица израде мозаика је намењена деци узраста од 7-14 година. Циљ радионице је да деца уз
кустосе Музеја града Београда науче како су Римљани живели и украшавали животни амбијент, којим су се
техникама служили као и које сцене из свакодневног живота су користили на својим мозаицима. Учесници
ће своје мозаик е понети са собом као сувенир. Радионица траје два сата и иста група деце ће похађати ради
оницу у субот у и у недељу.
Термин: у субот у и недељу 1. и 2. октобра; у Сали под сводовима у Конаку кнегиње Љубице, с почетком
у 10.00 часова.
Учешће у радионици је бесплатно. Због ограниченог броја места потребно је пријавити се на мејл адрес у:
decijiklub@mgb.org.rs
Радно време Конака кнегиње Љубице је: уторак, среда, четвртак и субота 10−17; петак 10−18; недеља 10−14;
понедељком је музеј затворен.
ИЗЛОЖБА „DJISUS LOVES YOU“ АНДРЕЕ НОВИЋЕВИЋ
Иступајући ангажовано и освешћено према свакодневници коју посматра Андреа Новићевић јасно тежи
ка директној комуникацији са публиком кроз неговање ироничног и саркастичног наратива. Рођена 2000.
године у Београду, студент је Факултета примењених уметности. Истакнутим минималистичким маниром
стваралаштва освојила је бројна признања у домену ликовно-графичког спектра, попут награде фондаци
је ,,Ања Вера Чолић”. Активан је учесникн амногобројним конкурсима међународног и регионалног типа.
Ово је њена прваса мостална изложба под називом ,,Djisus loves you". Уметничко име Ђисус настало је из
банализације два појма, у жељи да створи интраперсонални моменат, који ће навести посматрача на поисто
већивање са идејном темом. Скулпт ура која ће употпунити изложбу дели тренутак искуства кроз изражен
хумор сасвеприс утном друштвеном критиком. Теме које обрађује увлаче посматрача у апсурдан ток времена
у којем живимо. Искрена и сирова социјално ангажована плакатска уметност резултат је дугогодишњег рада
и идејног сазревања. Јасан и неретко пиктограмски приказ директно уводе посматрача у суштину комуника
ције кроз јасноћу визуелног говора. Прис утност архетипског кода међуљудских односа, са јасним фокусом
на емоцијама и личном проналажењу.
Место: Завичајни музеју Жаркова, Чукарица
Термин: 1−15. октобра. Свечано отварање је 1. октобра у 19 часова.
Музеј града Београда својим суграђанима и гостима града дарује бесплатан улаз у Музеј Бањичког лого
ра и у Археолошко налазиште у Винчи „Бело брдо“ у субот у 1. октобра 2022. у току радног времена музе
ја.
ДАН СЛОБОДНОГ УЛАЗА У МУЗЕЈ БАЊИЧКОГ ЛОГОРА
Стална поставка Музеја Бањичког логора посвећен је успомени на заточенике и жртве нацистичког кон
центрационог логора из Другог светског рата. Документарна грађа, плакати и фотографије, уз велику макет у
логорског комплекса, чине оквир у који се уклапају сачувани лични предмети, оригинални цртежи, скице и
ручни радови логораша. Посетиоцима је на овом простору представљено 400 експоната. Посебно се издваја
меморијална сала у којoj je реконструисан амбијент логорашке собе.
Музеј града Београда у сарадњи с Општином Вождовац организује дан бесплатне посете 1. октобра 2022.
године.
ДАН СЛОБОДНОГ УЛАЗА У АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ У ВИНЧИ „БЕЛО БРДО“ У ВИНЧИ
Стална поставка Археолошког налазишта у Винчи „Бело брдо“, подразумева култ урне слојеве из Винче и
садрже праве ризнице најразноврснијих предмета: алате од камена и животињских костију, керамичко посу
ђе за свакодневну употребу, лукс узне посуде од керамике, раскошно декорисане ритуалне вазе, велики број
антропоморфних и зооморфних фигурина, просопоморфне поклопце, накит од разних врста скупоцених
материјала и друге предмете израђене у самој Винчи, или прибављене из удаљених области средње Европе,
доњег Подунавља или Медитерана. На основу ових налаза, као и на основу остатака архитект уре и коришће
них сировина је поуздано реконструисана материјална и духовна култ ура неолитских становника Винче.
Археолошки налази са ископавања од 1978. која је вршио Музеј града Београда чине највећи део музејске
поставке у Винчи, чији је фокус на неолитском периоду, а изложени предмети из бакарног и бронзаног доба,
као и са средњовековне некрополе, сведоче о вишемиленијумском континуитет у живота на Винчи.
Термин: субота 1. октобра у току радног времена музеја.
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АПЛИКАЦИЈА ЗА ПАМЕТНЕ ТЕЛЕФОНЕ И ТАБЛЕТЕ „ХОЛОГРАД“
Пројекат „Дигитални Музеј града Београда“ кроз апликацију проширене стварности на савремен и
иновативан начин приказује јавности значајне експонате који се чувају у Музеју града Београда, у циљу
приближавања богате историје престонице. Помоћу апликације, путем телефона или таблета, корисници
могу да доживе интеракцију са вирт уелним експонатима на различитим локацијама у граду. Технологија
проширене стварности омогућиће им да виде стварност обогаћену култ урним садржајима и мултимеди
јалним информацијама, односно да сазнају нешто више о историји Београда и виде предмете као што су
Макринова глава из Античког доба, Миним новчић из гвозденог доба или да сретну мамута, фосиле и Вин
чанску фигурину из праисторије на улицама Београда. На степеништу испод Бранковог моста, моћи ће да се
виде мамут и макета првог електричног трамваја у Београду.КодКапије Карла VI на Калемегдану, уз помоћ
апликације моћи ће да се виде планови Београда из 17. и 18. века, а код Чесме Мехмед-паше Соколовића Бео
градско четворојеванђеље. На згради Народне банке апликација ће нам приказати Портрет краљице Марије
Карађорђевић Паје Јовановића из 1929. године, а на згради САНУ-а Косовка девојка Уроша Предића из 1919.
године. Биста цара Макрина моћи ће да се види на згради Филозофског факултета на Студентском тргу, а
још једна слика Паје Јовановића, Крунисање цара Душана, на Теразијама у пролазу Безистан.
Основа концепта је дигитализација и вирт уелни излазак садржаја из збирке Музаја града Београда у јавни
простор, креирање интерактивне поставке и представљање експоната у проширеној и вирт уелној стварно
сти кроз употребу нових медија и иновативних решења за промоцију култ урног наслеђа Београда.
Пројекат реализује Live View Studio уз подршку Министарства за иновације и технолошки развој.
Преузимање апликације „Холоград“ се врши преко продавница оперативних система и у потпуности је
бесплатно.
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ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Магистратски трг 1, 11080 Београд – Земун
www.zemun.rs, info@zemun.rs
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МОНОДРАМА: „ДОСИТЕЈ”
Монодрама инспирасана животом великог просветитеља Доситеја Обрадовића.
Организатори: Клуб матичне култ уре Земуна, Земунска гимназија, Музеј Вука и Доситеја - Народни музеј
Србије. Аутор: Елијана Гавриловић. Глумац Владимир Цвејић
Термин: Четвртак, 15. септембар у 19.00 часова
Место одржавања: Земунска гимназија (сала), Градски парк
ИЗЛОЖБА „ЗНАЧАЈ ИНДУС ТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ“
Организатор: Градска општина Земун у сарадњи са аутором изложбе
Аутор изложбе: Зорица Никић
Термин отварања изложбе: уторак 20. септембар 2022. године у 19.00 часова
Време трајања изложбе: од 20. до 30. септембра 2022. године
Радно време Галерије: радним данима од 11.00 до 14.00 часова
Место одржавања: Галерија Канцеларије за младе, Земун, Косовска 9
Заказивање групних посета ван термина дан раније на телефон 063/218-797
ПРОГРАМ: ОКРУГЛИ СТО „КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ, ОСМОТРЕНИ
И ОЧЕКИВАНИ РИЗИЦИ И МЕРЕ АДАПТАЦИЈЕ
У РАТАРСКОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ“
Пољопривреда представља „фабрику под небом“ те је пољопривредна производња посебно рањива на кли
матске промене. У пољопривреди посебно је угрожена биљна производња (ратарство, повртарство, воћар
ство, виноградарство), такође сточарство и рибарство, а преко њих и прехрамбена производња. Дискусија
на округлом столу увешће учеснике у проблематику процене ризика и спровођења мера адаптације на кли
матске промене.
Организатор: Градска општина Земун у сарадњи са Пољопривредним факултетом у Земуну и Заводом за
заштит у природе Србије
Термин: понедељак, 19. септембар од 12.00 часова
Место: Галерија Канцеларије за младе, Земун, Косовска бр. 9 (или амфитеатар Пољопривредног факултета
у Земуну)
Предавач: Професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, проф. др пољопривредних нау
ка Жељко Долијановић
ПРОГРАМ „Одрживо коришћење зеленог блага Земуна“
Приказививање ауторске емисија Смиљане Попов о Великом ратном острву, уз учешће аутора и струч
них лица у дискусији и приказивање исечака више кратких филмова и исечака из емисија о Земуну са темат
ским дискусијама између пројекција.
Организатор: Градска општина Земун у сарадњи са Заводом за заштит у природе Србије, ЈКП Зеленилом
Београд
и аутором емисије о Великом ратном острву, Смиљаном Попов
Термин: Среда, 21. септембар од 17.00 до 19.00 часова
Место: Галерија Канцеларије за младе, Земун, Косовска 9
Учесници: Смиљана Попов, стручна лица Завода за заштит у природе Србије Верица Стојановић, Др Саша
Маринковић, Милош Радаковић и др. и стручна лица ЈКП Зеленило Београд
ИЗЛОЖБА „ЗЕМУН НАШЕ МЛАДОС ТИ“
Изложба слика Драгана Руменчића Руме, комбинована техника
Организатори: Клуб матичне култ уре Земуна и Туристичко друштво Земун
Термин: среда, 21. септембар у 18.00 часова
Место одржавања: Галерија „Икар“, Земун, Штросмајерова 3
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ПРОГРАМ: ОДРЖИВОСТ ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ СПОРТА – „ДУНАВСКИ АМБАСАДОРИ“
Едукативна једриличарска регата припремила је програм отворен за ширу јавност који потенцира одрживо
коришћење река, језера, мора а посебно реке Дунав, уз представљање едукативно-еколошких аспеката једри
личарског спорта. Специфичност овог програма је у споју спорта и екологије, кроз програм који је позив на
акцију за очување и бригу о Дунаву. Једриличарски клуб Земун, уз покровитељство Општине Земун и помоћ
организација "За мање смећа и Више среће", "EcoHub", организује дводневне едукативне активности у циљу
пружања слике о једриличарском спорт у кроз који се развија љубав према Дунаву и свим нашим водама и
једриличарску регат у уз увођење у додатне еколошке активности и праксе.
Организатор: Једриличарски клуб Земун у сарадњи са Градском општином Земун
Термин: петак 23. септембар/субота 24. септембар у часова
Место: Једриличарски клуб Земун
Организатор: Једриличарски клуб Земун са градском општином Земун
ПРОГРАМ „ВИНОВА ЛОЗА У ГОСПОДСКОЈ 4 – ЗАВЕШТАЊЕ ОДРЖИВОС ТИ
БУДУЋИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА“
Организатор: Градска општина Земун у сарадњи са Заводом за заштит у природе Србије, ЈКП Зеленило Бео
град и Пољопривредним факулететом у Земуну
Термин: понедељак, 26. септембар од 12.00 часовa.
Место: Господска 4, Земун
Предавачи: Стручна лица Завода за заштит у природе Србије, ЈКП Зеленило Београд и Пољопривредног
факулетета у Земуну пренеће грађанима занимљивости о природном добру „Винова лоза у Земуну”, спо
менику природе који већ 130 година представља пример успешног очувања природне реткости као и
естетских и амбијенталних вредности култ урно-историјске целине старог језгра Земуна.
ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ „ОТРГНУТО ОД ЗАБОРАВА“
Обележавање Дана Клуба матичне култ уре Земуна и промоција монографије поводом три деценије Клу
ба 1992-2022, са уметничким програмом Земунског гудачког квартета.
Организатори: Клуб матичне култ уре Земуна и Градска општина Земун
Термин: Уторак, 27. септембар – Светски дан туризма у 18,00 часова
Место одржавања: Галерија Канцеларије за младе Земуна, Земун, Косовска 9
ПРОГРАМ „КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
БОРБА СА ПОСЛЕДИЦАМА:
ИНВАНЗИВНЕ ВРСТЕ, ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА
ПОД КИШОБРАНОМ/СУНЦОБРАНОМ“
Округли сто уз учешће научника истраживача и стручних лица на тему последица климатских промена по
природне вредности, јавно здравље и пољопривреду.
Организатори: Градска општина Земун у сарадњи са Заводом за заштит у природе Србије и Пољопривред
ним факулететом у Земуну
Термин: Среда, 28. септембар у 18.00 часова
Место: Галерија Канцеларије за младе, Земун, Косовска бр. 9
Учесници: проф др Снежана Ољача – професор Пољопривредног факултет Универзитета у Београду, др
Слађана Шкобић, технолог прехрамбених производа – Завод за заштит у природе Србије и научник и про
налазач проф. др Милош Станковић.
ПРОГРАМ „Добро дрво“ – прича о дрвећу Градског парка у Земуну
Едукативна шетња кроз урбане оазе центра Земуна и представљање најбитнијих врста дрвећа са биолошког,
еколошког, економског, митолошког и кутуролошког и др. аспеката. Обилазак Градског парка у Земуну, пар
ка на Калварији и стакленика Пољопривредног факултета, у пратњи стручних лица из Завода за заштит у
природе Земуна, професора Пољпоривредног факултета и стручних лица ЈКП Зеленило - Београд и разго
вор о одрживом планирању и бризи о зеленим површинама велеграда у светлу климатских промена.
Организатори: Градска општина Земун у сарадњи са Заводом за заштит у природе Србије и ЈКП „Зеленило
– Београд“
Термин: четвртак, 29. септембар од 13.00 часова
Место одржавања: Градски парк у Земуну, састајалиште испред Земунске гимназије
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ПРОГРАМ: „ЗЕМУН – РОДНО МЕСТО ПОЗНАТИХ МУЗИЧАРА“
Организатори: Клуб матичне култ уре Земуна и ГО Земун
Термин: петак, 30. септембар у 18.00 часова
Место одржавања: Галерија Канцеларије за младе Земуна, Земун, Косовска 9
Аутор програма и медијатор Ивана Љубинковић и њени гости: Зорица Вукосављевић, директорка Музичке
школе „Коста Манојловић“, дуо „Влада и Бајка“- музички ветерани Владимир Марјивућ и Драгутин Бала
бан; Дуо Модерато – Милан Игњатовић Рари – гитара и Јасмина Мима Врбанић – виолончело и гитариста
Реља Турудић
ПРОГРАМ: „ЖИВОТ ДУНАВА - ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА“ У ЦЕНТРУ „МАЛИ ДУНАВ“
Организатори: Градска општина Земун у сарадњи са Пољопривредним факулететом у Земуну
Термин: Петак, 30. септембар од 10.00 часова
Место: Центар „Мали Дунав“ Огледног добра Радмиловац, Пољопривредног факултета у Земуну, Радмиле
Вукичевић 3-5, Винча.
Учесници: професори Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, проф. др Зоран Марковић,
професор рибарства и др Марко Станковић, доцент рибарства
Дан одржавања програма је датум резервисан за грађане Земуна.
Ентузијасти и истраживачи који се баве рибарством и хидробиологијом, на челу са др Зораном Маркови
ћем, реализовали су пројекат ремедијације дела имања у Радмиловцу којим су створили репрезентатив
ну изложбу живог света Подунавља и првих насеља и култ ура уз Дунав током праисторије. Посетиоци ће
имати прилику да обиђу акваријум са изложбом риба Дунава, рибњаке, језерца, музеј рибарства, водену
ботаничку башту, зоолошки врт са воденим птицама, станиште за корњаче, кутак “Њено величанство –
вода”, острво које симболично представља еволуцију живота на земљи, “насеље праисторијског рибара”, са
приказом неколико хиљада година цивилизације, од пећинског начина живота, преко култ уре Лепенског
вира, Старчевачке и Винчанске цивилизације, као и “научно-култ урни кутак”, са сценом, лабораторијом и
библиотеком, изложбом студентских макета сојеница, летњу учионицу и висећи мост. За најмлађе посетио
це најатрактивнији су простори са животињама, брод–пентралица, језера за пловидбу чамцима али и дело
ви намењени за пецање, где малишани имају прилику да улове своју прву рибу.
ТУРИС ТИЧКО ДРУШТВО ЗЕМУН
Змај Јовина 14, Земун; http://www.turistickodrustvozemun.com/
Током две деценије одржавања Дана европске баштине у Београду, захваљујући Мирјани Николић и број
ним сарадницима, од самог почетка одржавања манифестације, сваке године Туристичко друштво Земун
је организовало бројне и разноврсне програме: обиласке са водичима, изложбе и др. Туристичко друштво
више од пет деценија шири туристичку култ уру, знање о драгоценом култ урно-историјском и природном
наслеђу Земуна, Београда и Србије. У богатству програма, у кругу бројних сарадника посебан допринос
промоцији баштине Земуна и траг у програму манифестације „Дани европске баштине“ оставили су проф.
Миодраг Дабижић, дугогодишњи директор Завичајног музеја Земун, Бранко Најхолд, истраживач и хрони
чар Земуна, Ђорђе и Борка Чубрило и други.
КЛУБ МАТИЧНЕ КУЛТУРЕ ЗЕМУНА
Клуб матичне култ уре ове године обележава три деценије слоганом “Бити Земунац није ствар рођења него
стање духа“. Окосница програма је промоција монографије „Отргнуто од заборава“-споменица 1992-2022.
године, чија је промоција заказана за 27. септембар када ће се прославом Дана Клуба матичке култ уре у
оквиру „Дана европске баштине“ обележити и Светски дан туризма. Суштина начела из Манифеста из
1992. године је у неговању и промоцији култ урне баштине и одрживог наслеђа. Клуб је сачувао успомене на
Димитрија Давидовића, Бранка Радичевића, Рашу Ливаду, Даницу Димитријевић, Бранка Пешића – градо
начелника Београда, проф. Миодрага Дабижића, Мирка Тепавца, Бранка Најхолда , који је оставио 46 књига
углавном о Земуну, на ветеране Клуба –Драгана Руменчића Руме и друге.
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ГАЛЕРИЈА НАР
Његошева 29, Земун; https://nar.org.rs/galerija/
УДРУЖЕЊЕ ЗБИРКА АКВАРЕЛА И ПАСТЕЛА ВОЈИСЛАВ ПЕРОВИЋ
Изложба: “Боје јесени за сва времена”
Изложба обухвата репрезентативни избор акварела и пастела из богатог опуса Војислава Перовића, који на
најпоетичнији начин, приказује јесен и јесење плодове. Боравићи често у природи, бележио је сву лепот у
боје и облика разног биља, нарочито у раскошну јесен. Изразито индивидуалног рукописа и колорита, ове
лирске ликовне импресије, грађене су са осећајем за боју, одсликавајући је у пуном интензитет у духа јесени.
На Академији примењених уметности у Београду, сликарски одсек у класи проф. Михајла Петрова дипло
мирао је 1967. године, од када се континуирано бави креативним радом - пре свега акварелом и пастелом,
али и графичким дизајном као ликовни уредник угледног недељника Економска политика и часописа Челик.
Војислав Перовић је преминуо у Београду 2013. године.
Место: Галерија НАР, Његошева ул. 29, Земун
Термин: 15.09-06.10.2022 .Радно време галерије: уторак-петак: 16-21 часова; субота-недељу:17.00 -21.00 часо
ва
Контакт: Сузана Перовић: 063 351 027, suzana.perovic@vialog.rs Александар Перовић, 063 272 890, aleksandar.
perovic@vialog.rs . Организација: Удружење Збирка акварела и пастела Војислав Перовић

28

ДА НИ ЕВР ОПСКЕ БА ШТИНЕ У БЕОГРА ДУ

ХРАМ СВЕТОГ САВЕ
„Храм Светог Саве заветна је светиња – дело целог православног српског народа, на које можемо бити поно
сни. Посвећен је успомени на Светог Саву, првог архиепископа самосталне српске цркве, подвижника и
просветитеља, народног учитеља и дипломат у. Храм је сведок живе православне духовности, али и цело
купне политичке и култ урне историје српског народа, јер је у њему сабрано оно најбоље што је српски дух
створио током свог живота на немирним просторима Балкана. Ко уме да прочита знаке и симболе уграђене
у Заветни храм, може да сагледа српско постојање у историјским оквирима, али и у ванвременским димен
зијама. Његова специфична архитект ура угледа се на најрепрезентативније обрасце српског средњовековног
градитељства, а живопис у техници мозаика, дело Руске академије уметности, јединствен је у свет у. Истори
ја изградње Храма прати бурну историју двадесетог века: Храм живи, страда, али и васкрсава и развија се
заједно са својим народом. Наравно, то је првенствено место молитве, место где се приноси Бескрвна Жртва
Тела и Крви Христове, а тиме он превазилази границе националног и постаје свеправославна светиња, живо
обиталиште Живога Бога.“ - Управа Храма Светог Саве
О Храму Светог Саве - на сајт у https://hramsvetogsave.rs/ Историјат Храма, Историјат цркве, Архитект ура
Храма, Градња Храма, Хронологија, Аутори, пројектанти, вођење пројекта, Храм у простору и бројевима .
Фотографије – „Газпром Нефт“.
Обиласци са водичем током манифестације „Дани европске баштине“ организују се у сарадњи Управе Хра
ма Светог Саве, Туристичке организације Београда, градске општине Врачар.

МУЗЕЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Кнеза Симе Марковића 6, Београд
Званичне странице: https://www.instagram.com/muzejspc/, https://www.facebook.com/pages/category/Museum/
Управник Музеја: Ђакон Владимир Радовановић
Радно време Музеја: радним данима (понедељак-петак) од 09.00 до 16.00 часова, осим великим црквеним
празницима (црвено слово)
Контакт за информације о терминима за бесплатне посете и најаве посета и стручних вођења током мани
фестације: email: muzejspc@gmail.com, тел:011/2638-875
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фотографија Гастром Њефт

ПРОГРАМИ ПРОМОЦИЈЕ НАСЛЕЂА У ГРАДСКИМ ЗДАЊИМА,
ИСТОРИЈСКИМ КУЋАМА И ЛЕГАТИМА
ДОМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Трг Николе Пашића 13
На сајт у www.parlament.gov.rs - вирт уелна тура обиласка здања
Народна скупштина Републике Србије, традиционално, од самог почетка одржавања манифестације Дани
европске баштине у Београду 2002. учествује у програмима који промовишу култ урно и историјско наслеђе
наше земље. Као и до сада, грађанима ће бити омогућен обилазак здања Дома Народне скупштине који реа
лизује Служба Народне скупштине – Група за едукацију и презентацију скупштинске баштине.
„ДОМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ - КУЋА СВИХ ГРАЂАНА“
обилазак са водиче - посетиоце води Весна Дујмовић, историчар уметности, Група за едукацију и презента
цију баштине. Програм обиласка:
•
Почетак приче креће од Вестибила, улазног предворја, где се посетиоци упознају са историјатом
самог здања и почетком парламентаризма у Србији, укључујући све скулпт уре, повеље и бисте.
•
Наставак приче у Великој сали, где посетиоци имају прилику да седну на посланичка места и саслу
шају причу о самој просторији, историјат у и процес у доношења закона са занимљивостима из парламентар
ног живота Југославије и Србије.
•
У Малој сали се упознају са најзначајнијим ликовним стваралаштвом и занимљивостима.
•
Кроз ходнике, посетиоцима се указује на витрине са протоколарним поклонима и причама о њима.
•
У Библиотеци се упознају са фондом, историјатом, разгледањем најстаријих књига и причама о Бра
ниславу Нушићу, као једном од најзначајних библиотекара НС.
•
У Салону кнеза Павла упознају се са историјатом, уметничким вредностима и занимљивостима из
живота краљева и принчева у Краљевини Југославији.
•
Централни хол или сала за разговоре је последња станица у обиласку Дома НС, као сублимација
целог здања, где се грађани могу и фотографисати испред места за обраћање народних посланика.
У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, реализоваће се посете током два викенда:
•
Субота, 24. септембар, група у 09.30 часова (највише до 40 посетилаца)
•
Субота, 24. септембар, група у 10.30 часова (највише до 40 посетилаца)
•
Субота, 01. октобар, група у 09.30 часова (највише до 40 посетилаца)
•
Субота, 01. октобар, група у 10.30 часова (највише до 40 посетилаца)
Обавезно је пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 56, 011/2635-622,
011/2635-343, e-mail адреса: bginfo.knezmihailova@tob.rs са подацима неопходним за идентификацију (име и
презиме, матични број, број лк. или број пасоша).
Посетиоци треба да понес у важећи лични документ.
Контакт: edukacija@parlament.rs; Група за едукацију и презентацију баштине.
Програм је намењен свим старосним групама. Време трајања програма – 1 сат
Обавезно је поштовање епидемиолошких мера!

ПАЛАТА СРБИЈА
Нови Београд
обилазак са водичем
Обилазак здања Палате Србија обухвата два сегмента. У првом делу, под вођством кустоса представиће се
збирка уметности најзначајнијих југословенских уметника друге половине XX века и ентеријер централног,
свечаног дела Палате Србија. Стваралачки опус Ђорђа Андрејевића Куна ове године биће подвучен његовим
капиталним делом, поново представљеним публици након двадесет година, уље на платну великог форма
та „За мир, хлеб и слободу – 14 децембар“ из 1939. године. У другом делу, уколико временске прилике буду
дозвољавале, уз вођство инжењера хортикулт уре и кустоса, из Палате ће се прећи у парк који је окружује,
како би се испричала прича о формирању парка величине 22 хектара.
Термини за обилазак Палате Србија за Дане култ урне баштине са водичем :
•
10. октобар у 16.00 часова (највише до 40 посетилаца)
•
11. октобар у 16.00 часова (највише до 40 посетилаца)
•
12. октобар у 16.00 часова (највише до 40 посетилаца)
•
13. октобар у 16.00 часова (највише до 40 посетилаца)
Обавезно је пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 56, 011/2635-622,
011/2635-343, e-mail адреса: bginfo.knezmihailova@tob.rs са подацима неопходним за идентификацију (име и
презиме, за грађане РС број лк. или број пасоша). Посетиоци треба да понес у важећи лични документ. Кон
такт: sandra.vesic@uzzpro.gov.rs, Група за заштит у, очување и презентацију култ урних добара
Обавезно је поштовање епидемиолошких мера!

*ПАРК ПРИЈАТЕЉС ТВА
Током манифестације 2021.године обележено је 60 година од одржавања прве конференције ПОКРЕТА
НЕСВРСТАНИХ у Београду . Као и претходних година, у Удружењу туристичких водича Србије могу се
добити информације о могућностима стручног вођења кроз Парк пријатељства током манифестације „Дани
европске баштине“ године.
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ДВОРСКИ КОМПЛЕКС – КРАЉЕВСКИ И БЕЛИ ДВОР
ОБИЛАЗАК КРАЉЕВСКОГ И БЕЛОГ ДВОРА КАО И ЦРКВЕ СВ.АНДРЕЈА ПРВОЗВАНОГ
Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 96
Обилазак са водичем.
Посетиоци су обавезни да понес у са собом важећи лични документ!
Окупљање пријављених посетилаца испред капије Дворског комплекса.
Термини за обилазак:
4. октобра у два термина: групе у 10.00 часова и 13.00 часова.
Максималан број посетилаца је 30 по групи.
Обавезна је претходна пријава заинтересованих посетилаца путем мејла m.marcic@dvor.rs или на кон
такт телефон 011/306-4014.

НАРОДНA БАНКА СРБИЈЕ
Краља Петра бр. 12
Центар за посетиоце Народне банке Србије затворен је за јавност због пандемије изазване вирусом Ковид
19. С тим у вези Народна банка Србије и ове године неће бити отворена за посетиоце током манифестаци
је Дани европске баштине на традиционалан начин, већ ће јавност моћи да погледа видео садржаје, који ће
бити постављени на wеб страници www.centar za posetioce.nbs.rs.
Посетиоци ће путем линка www.centarzaposetioce.nbs.rs, на сајт у Народне банке Србије, моћи да погледају
видео презентацију деплијана, који прати изложбу „Српски новац од XIII до XXI века”.
У осврт у на период Дана баштине у Београду 2002-2022, Народна банка Србије има традицију отварања
врата за посетиоце од почетка одржавања манифестације у Београду, организовања програма у изложбеном
простору Центра за посетиоце, обиласку здања, изложби у новој згради у Немањиној улици и др. Изложбе
ни простор у здању Народне банке Србије у Краља Петра 12, пружа могућност упознавања са историјатом
новца и самог здања, доприносом Ђорђа Вајферта, филмовима о Ковници новца, периоду хиперинфлације,
начину израде кованица, за интерактивни програм за посетиоце, могућност да науче како препознати фал
сификате и на крају посете да добију новчаницу са својим ликом

ЗДАЊЕ БЕОГРАДСКЕ ЗАДРУГЕ
Седишта компаније „Belgrade Waterfront“
Зграда некадашње Београдске задруге у Карађорђевој улици својом појавом пленила је од првог дана. Сагра
ђена је 1907. године, а њени идејни творци били су архитекте Андра Стевановић и Никола Несторовић, који
су ово монументално дело и антологијски пример модерне српске архитект уре пројектовали под утиском
велике Париске изложбе 1900. године.
Изградњу је финансирао велики задужбинар Лука Ћеловић Требињац, који је већ тада знао да ће Савамала
постати најатрактивнија градска локација. У изградњи су се користили армирани бетон и вештачки камен
на фасади, а елементи сецесије су красили ентеријер зграде. Угаоно здање са три крила стилски припада
бароку и Арт Ноувеау и представља бисер српске архитект уре.
Током дуге историје, зграда је била седиште различитих инстит уција – од „Београдске задруге за међусобно
помагање и штедњу”, преко “Геозавода”, па до данашњег седишта компаније Belgrade Waterfront.
Првобитна лепота згради је враћена 2015. године, после темељне реконструкције. Данас ово здање дожи
вљава ренесанс у, постајући симбол развоја и место где се срећу славна прошлост и будућност престонице.
Посетиоци ће током обиласка моћи да чују информације о историји једне од најлепших зграда у Београду,
али и о узбудљивом развоју Савамале. Број посетилаца је ограничен.
Обилазак са водичем: 20. и 27. септембар у 13.00 часова и 04. и 11. октобар у 13.00 часова
Окупљање испред здања, Карађорђева 48.
Информације и пријаве на мејл: media@belgradewaterfront.com.

ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Браће Југовића 19, Медија центар „Одбрана“
„КРОЗ ПРОС ТОР И ВРЕМЕ РАТНИЧКОГ ДОМА ”
Обилазак здања са водичем и упознавање са историјом архитект уре палате Ратничког дома. Зграда Дома
Војске Србије, некадашња палата Ратничког дома, представља својеврсни споменик култ уре изграђен у пери
оду од 1929. до 1932. године, према пројект у архитеката Јована Јовановића и Живка Пиперског. Доградњом
из 1939. године, задржана је идентична стилска формулација првобитног објекта. Рађена у модернистичком
духу међуратних здања са истакнутом угаоном кулом и аркадним низом са масивним стубовима и широким
степеништем, палата својом визуром потврђује војну функцију објекта. Током обиласка зграде, посетиоци
ће бити у прилици да посете велелепну терас у некадашњи симбол Београда, од ове године у функцији био
скопа на отвореном, као и свечане салоне у којима се чувају најрепрезентативнија дела из Уметничке збирке
Галерије Дома Војске Србије.
Термини за обилазак: 29. септембар у 13.00 часова и 14.октобар у 13.00 часова
Обавезна пријава посетилаца на : 011/ 3234 – 712 од 07.30 до 15.30 часова

КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ - БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
ОБИЛАЗАК СА ВОДИЧЕМ - обилазак дела Капетан Мишиног здања, односно Ректората Универзитета са
водичем. Посетиоце води: Вања Радуловић.
Посетиоци ће имати прилике да виде Аулу, унутрашње двориште, Свечану салу и још две мање сале, као и
кабинете ректора и проректора. Посетиоци су обавезни да носе маске!
Термини за обилазак:
У недељу 25. септембра у 12.00 , 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00 часова
У недељу 09. октобра у 12.00 , 13.00, 14.00, 15.00 и 16 часова
Обавезна пријава посетилаца на e-mail адрес у: vanja.radulovic@rect.bg.ac.rs
Окупљање посетилаца у аули (главном холу).

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ У БЕОГРАДУ
Париска 11/ улаз из Грачаничке улице
Обилазак резиденције и амбасаде Републике Француске и њених вртова са туристичким водичем у
сарадњи са Секретаријатом за привреду Градске управе града Београда и Туристичком организацијом
Београда.
Француска амбасада у Београду, дело француског архитекте Роже Анрија Експера (Roger-Henri Expert), спа
да у ред највећих бисера европске и светске архитект уре. Изграђена је у ар деко стилу и једно је од најлеп
ших београдских здања. Водич ће упознати посетиоце са историјом, архитект уром, као и много бројним
уметничким делима унутар амбасаде, али и на њеним фасадама. Већина декоративних предмета и комади
намештаја су аутентични и у амбасади су од њеног отварања средином тридесетих година прошлог века.
Због своје јединствене лепоте и очуваности, представљена је на великим изложбама посвећеним ар декоу у
Паризу и Њујорку.
Групе до 40 посетилаца. Обилазак траје од 45 до 50 минута. Посетиоци треба да понес у важећи лични доку
мент са фотографијом. Фотографисање је дозвољено.
Термини за обилазак: среда 5. октобар у 09.00 и 11.00 часова
Обавезно је пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 56, 011/2635-622,
011/2635-343, e-mail адреса: bginfo.knezmihailova@tob.rs са подацима неопходним за идентификацију (име и
презиме, за грађане РС број лк. или број пасоша). Посетиоци треба да понес у важећи лични документ.
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
Француска 1-3, Музеј Народног позоришта, улаз из Доситејеве бр.2, www.narodnopozoriste.rs
ИЗЛОЖБА „БОЖАНА ЈОВАНОВИЋ – сликар костима“ у Музеју Народног позоришта
Изложба приказује део рада једне од најзначајнијих српских костимографкиња, чланице Народног позори
шта. Изложба ће бити отворена за публику радним данима од 11.00 до 16.00 часова.
ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
Организована посета здању народног позоришта где посетиоци уз стручно воћење могу видети и места
недоступна публици на којима настаје магија позоришног чина. Модератор је Драган Стевовић, директор
Музеја Народног позоришта
Термин: 1. октобра у 12.00 часова.
Није потребна претходна пријава заинтересованих посетилаца
Окупљање посетилаца: испред главног улаза у Народно позориште
БАЈКА У МУЗЕЈУ - у Музеју Народног позоришта
Драмски уметник/ца чита бајку деци (програм за најмлађе)
Термин: 5. октобра у 11.00 часова.
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НАРОДНИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ
ШЕТЊА „ТРИ ЗДАЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА“
Народни музеј у Београду организује шетњу намењену одраслима која обухвата обилазак и причу о згра
дама Музеја Вука и Доситеја, Галерије фресака и Народног музеја. Једна од њих је међу најстаријим сачува
ним стамбеним објекатима у Београду, друга је саграђена на месту некадашње синагоге Бет Израел, а трећа
је међу најлепшим палатама Србије с почетка двадесетог века. Три зграде ће повезати повест о најстаријој
музејској установи у нашој земљи.
Место окупљања: у дворишту Музеја Вука и Доситеја, Господар Јевремова 21
Време: 09. октобар у 10.00 часова
НАПОМЕНА: Више информација о градским здањима
БРОШУРА „ ГРАДСКА ЗДАЊА, ИСТОРИЈСКЕ КУЋЕ , ЛЕГАТИ - туристичка атрактивност Београда
“ коју је припремио Секретаријат за привреду у оквиру „ДАНА ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ налази се на
сајт у града Београда www.beograd.gov.rs;
https://www.beograd.rs/images/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
ГАЛЕРИЈА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОС ТИ,
Кнез Михаилова 35
ИЗЛОЖБА „НИКОЛА ДОБРОВИЋ“ под заставама модерних покрета посвећена
јубилеју 125 година од рођења великог српског архитекте
Поставка у чијем је фокус у наша архитектонска култ урна баштина.
Аутори: Марта Вукотић Лазар и Бојан Ковачевић
Поставку чини оригинална историјска грађа из заоставштине Николе Добровића , која се чува у Музеју нау
ке и технике и Архиву САНУ, уметничке фотографије стања његових изведених објеката, макете, историјске
фотографије и разгледнице, видео материјали о Добровићевом опус у у Прагу, Дубровнику и Београду, филм
из 1964. године о савременој архитект ури Југославије из Филмских новости, слике из Народног музеја и
Куће легата Галерија Петра Добровића и др.
Термин: Изложба је доступна посетиоцима до 02.октобра
(сајт: https://www.sanu.ac.rs/ фејсбук: Srpska akademija nauka i umetnosti – SANU инстаграм: sanu_beograd).
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Радно време Изложбеног салона Галерије САНУ је сваког дана осим понедељка, од 10.00 до 21.00 час, четврт
ком од 10.00 до 16.00 часова, улаз је слободан, тел. 011 20 27 244.
Изложба у Галерији САНУ је доступна најширем кругу посетилаца због потпуне приступачности изло
жбеног простора који је лоциран у равни улице и апсолутно доступан за све. Информације о пратећем
програму изложбе, односно вођењима кроз изложбу – код организатора.
Српска академија наука и уметности је на сајт у и друштвеним мрежама, и раније изложбене пројекте учи
нила доступним публици у дигиталној форми кроз вирт уелне туре, видео снимке, дигиталне каталоге и
сл.– што доприноси доступности наслеђа што ширем кругу публике, али и и укупне култ урне и туристичке
понуде града.
Контакти: Катарина Живановић, шеф Изложбеног салона Галерије САНУ, kajazivanovic@gmail.com Жаклина
Марковић, кустос документариста, zaklina.markovic@sanu.ac.rs –Јелена Межински Миловановић, заменик
управника Галерије САНУ, моб. 066 830 8005, jelena.mezinski@sanu.ac.rs . ОБАВЕШТЕЊЕ: У циљу спреча
вања ширења заразе COVID-19 потребно је да посетиоци поштују препоруке надлежних органа и поштују
прописане мере.
У најави изложба „ОЛГА ЈЕВРИЋ“ (1922-2014-2022) - Композиција и структ ура – од 18. октобра до 11.
децембра.
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
Булевар краља Александра 71
www.unilib.rs
ПОСЕТА СПОМЕН СОБИ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ
Обиласком Спомен собе посетиоци ће моћи да се упознају са заоставштином и делом Исидоре Секулић,
виде њену личну библиотеку, намештај и уметничке слике из њене радне собе, као и неке од њених личних
предмета, и посредно сазнају нешто више о живот у и делу познате књижевнице.
Линкови за вирт уелне изложбе Универзитетске библиотеке су:
www.unilib.rs/sadrzaji/virtuelne-izlozbe, http://pretraziveizlozbe.unilib.rs/, https://претраживач.срб/
Згрaдa Унивeрзитeтскe библиoтeкe дoступнa је зa oсoбe сa инвaлидитeтoм нa нивoу сутeрeнa, штo
oмoгућaвa прeдстaвљaњe Спoмeн сoбе (улaз je сa пaркингa иза зграде).
Термини за посет у Спомен соби: у недељи од 26. септембра до 30. септембра, oд 14.00 до 15.00 часова.
Контакт за најаву посете Спомен соби: Зоран Бајин; 011/3370 212, zoran.bajin@unilib.bg.ac.rs
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КУЋА ЛЕГАТА - ЛЕГАТ ПЕТРА ЛУБАРДЕ
26. септембар – 3. октобар 2022.
„КОРЕСПОНДЕНЦИЈЕ: ЦРТЕЖИ ИЛИЈЕ ШОБАЈИЋА“
Аутор изложбе: Лука Ђукановић, историчар уметности-кустос
Легат Петра Лубарде, Иличићева 1, www.kucalegata.org
Петар Лубарада је од 1959. године, заједно са супругом Вером, живео и стварао у вили у Иличићевој улици
број 1, у елитној београдској четврти Дедиње. По сликаревој жељи а након његове смрти, Вера Лубарда је
1974.године поклонила граду Београду Лубардине слике, цртеже, намештај и сликарски прибор из његовог
атељеа у Илићевој улици.Легат Петра Лубарде је након потпуне реконструкције и санације отворен за јав
ност од децембра 2014. године и као такав представља један од најлепших и најсавременијих изложбених
простора на територији града Београда који чува сећање на једног од највећих српских уметника XX века.
Кућа легата се придружује манифестацији „Дани европске баштине“ изложбом „Кореспонденције: цртежи
Илије Шобајића“. Ова изложба представља сарадњу две установе Куће клегата и ЈУ Музеји и галерије - Ник
шић. На изложби ће бити представљено 20 цртежа мањег и средњег формата из различитих фаза стварала
штва Илије Шобајића - од академских студија до позних радова. Идеја повезивања Петра Лубарде и Илије
Шобајића лежи у чињеници да је Петар Лубарда за време свог боравка на београдској Уметничкој школи,
био ученик Илије Шобајића на предмет у вечерњи акт. Међутим релација се не огледа само у тој равни про
фесор-ученик. Иако је генерацијски јаз између ова два ствараоца условио непремостиве разлике у приступу,
доживљају и интерпретацији уметности, постоје одређене компоненте које спајају ова два монтањара. Иако
дијаметрално супротних пропозиција, једнако су били непоколебљиви и безкомпромисни. Шобајић, цртач
веште и мирне руке, академско-класичарске провенијенције, и Лубарда експресионист дубоке сликарске
промишљености, веома богате поетике, идејно-тематски су ближи неко што се то да наслутити.
Духовна подлога оба ствараоца прожета је Црном Гором, прецизније њеном географијом, историјом, леген
дом и поезијом. Шобајић нам употпуњује слику о Лубарди, о пореклу његове поетичности тј. његове мисао
не оријентисаности. (из текста аутора)
Отварање изложбе: 28.09.2022. године у 18.00 часова
Место: Легат Петра Лубарде, Иличићева 1, Београд
Радно време: свакога дана (осим понедељком) 10.00-17.00 часова
Током претходних година у оквиру „Дана европске баштине“ , у складу са могућностима, врата за посетиоце
отварали су и припремали посебне програме и:
ЛЕГАТ МИЛОРАДА ПАВИЋА, посвећен живот у и делу књижевника, академика Милорада Павића, Ул. Бра
ће барух 2 . који је завештао граду Београду, а који је поверен на старање 2021. године Библиотеци града
Београда. Информације: www.khazars.com , Информације о Легат у: Библиотека града Београда;
ЛЕГАТ ЈОСИПА СЛАВЕНСКОГ, Трг Николе Пашића 1, V спрат, Више о Легат у на https://www.sokoj.rs/legatslavenski/
Легат је у реконструкцији и сада није у могућности да прими посетиоце. Највећи део заоставштине овог
југословенског композитора званично је поверен на бригу и чување Сокој-у. Захваљујући залагању породи
це композитора, сачувана је његова радна соба и пресељена из Светосавске улице број 33 где је композитор
живео и радио до своје смрти 1955. године. У овом простору, као стална поставка, чува се његова библио
тека, нототека, клавир, лични предмети, писма, успомене. Меморијална музичка соба, Легат Јосипа Славен
ског свечано је отворена 8. децембра 1983. године на тадашњем тргу Маркса и Енгелса а данашњем Николе
Пашића на петом спрат у зграде број 1. Више информација о Легат у на сајт у и контактом на мејл pr@sokoj.rs
Легат Петра Лубарде

ДОМ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА
Споменик култ уре од великог значаја, Светогорска бр.17
Дом Јеврема Грујића је први пут отворен 2005. за јавност у оквиру манифестације „Дани европске баштине“
у Београду. Уз финансијску подршку града Београда 2015. године постаје први приватни музеј – Музеј исто
рије, култ уре, дипломатије и авангарде и активан култ урни центар у коме се одржавају изложбе, чајанке,
салонске позоришне представе и други програми.
Информације о посетама које се најављују унапред на мејл: domjevremagrujica@gmail.com.
Контакт: +381 11 407 3612
1. октобар од 11.00 до 17.00 часова - термин за бесплатне посете
„СКРИВЕНО БЛАГО ДОМА ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА“
„Уласком у Дом Јеврема Грујића, јединствену градску вилу подигнут у крајем 19. века, закорачићете у про
шлост, српску традицију и авангарду. Посетиоци могу да уживају у уметничкој колекцији брижљиво чуваној
преко два ипо века, у којој се налазе дела највећих српских сликара, старо и ретко оружје, оригиналан наме
штај из 18. и 19. века, краљевски дарови, дипломатска преписка и уметнички предмети од сребра, порцела
на, фајанса.
У дому где су одржавани први градски балови, упознаћете се са портретом великог Доситеја Обрадови
ћа, српском Мона Лизом – ремек делом Стеве Тодоровића, најстаријом сачуваном венчаницом у Србији и
многим другим драгоценостима самим чудом сачуваним кроз бурну прошлост српског народа. Зидови ове
јединствене куће крију многе приче и тајне које желимо да вам откријемо, а кроз вођења сазнаћете о тради
цији ове угледне дипломатске породице, која је обликовала модерну српску и европску историју.“

СТАРЕ КУЋЕ СРБИЈЕ
Бирчaнинoвa 21, Бeoгрaд, Србија
КУЋA ПOРOДИЦE ВEЉКOВИЋ
Спoмeник културe, Бирчaнинoвa 21, Бeoгрaд
Oглeдaлo пoлитичкoг, eкoнoмскoг и културнoг свeтa српскoг друштвa 19.века
Кућа породице Вељковић отварила је своја врата за посетиоце од 2006.године.
Поред обиласка куће који води госпођа Катарина Вељковић , организоване су изложбе и други програми:
2006. године „Изложба карикат ура Бете Вукановић“ у сарадњи са Народним музејом.
2007. године „ Изложба историја породице, историја Београда“ – Архивска документа у сарадњи са Архивом
града Беграда
2008. године „Коцерт класичне музике„ – Јасмина Јанковић – клавир
2009.године „ Ентеријери“
2010. године „ Изложба - Турска писма 17, 18, 19 век“
2011. године „Изложба – Тапије и документа из 19. века у Србији“
2012. година „Изложба – Задужбине „ У пољу народа свог“
2013. године „ Изложба фотографија индустријско наслеђе у Србији и Европи“
2014. године Коцерт „ Српски гласови“, женска група која негује и промовише старо европско наслеђе.
Као специјални гост програма КУД – Крајина и Перова Гора.
2015. године „Изложба – Вођење кроз простор јединствене колекције скулпт ура
из чувеног „Павиљона Вељковић“
др Воје Вељковића уз излагање фотографија колекције и једне од скулпт ура Дијане у лову у сарадњи са Скуп
штином града Београда и Факултетом ликовних уметности у Београду, уз концерт Радионице Бистрик Биље
Крстић
2016. године - Промоција књиге Радомира Поповића „Аврам Петронијевић“
2017. године - Изложба „Башта као огледало историје и култ уре“
2018. година - Радионица и изложба цртежа ученика ОШ „Рибникар“ „Његош „
и „10 Октобар“ са темом – „Наша кућа – Ваше наслеђе“
2019. године - „ Изложба карикат ура Бете Вукановић и концерт Душе Јовановић – Ћело“
2021. године - „ АРТ ЛИНК Фестивал“ концерт млади таленти Лара Зорјан - виолина, Душа Јовановић – чело
Катарина Вељковић 2012. године оснива удружење "Старе куће Србије". Исте године удружење постаје
редовни члан удружења "European historic houses" (Европске историјске куће) у Бриселу. Као председ
ница удружења "Старе куће Србије" Катарина Вељковић преставља Србију на редовним годишњим
скупштинама у Бриселу, што је веома значајно за презентацију баштине другим европским народима.
Поводом обележавања 2018. године као године "Европске баштине" осам кућа, споменика култ уре у поро
дичном власништву и чланова удружења "Старе куће Србије " European historic houses " посветили су чети
ри дана школској деци са темом "Наша кућа ваше наслеђе" од 21. до 27. маја. У овом програму је учествовало
16 школа, 18 разреда и 560 ученика из Београда и других градова Србије. У септембру исте године у кући
породице Вељковић били су изложени дечији цртежи који су прављени на радионици у мају.
Удружење "Старе куће Србије" редовно организује историјско култ урне обиласке широм Србије. Удружење
такође прима посете многих удружења као што су: "Belgrade accueil", чланови међународног клуба жена и
други.
Мојсије из Павиљона Вељковић - ФЛУ

ОБИЛАЗАК КУЋЕ ПОРОДИЦЕ ВЕЉКОВИЋ
Кућа породице Вељковић, као и сваке године, биће отворена за посетиоце за манифестацију „Дани Европске
баштине“, ове године са темом: „ Ликови грађанске Србије у 19 веку“
Термини за обилазак: свакодневни обилазак са водичем од 30. септембра до 2.октобра 2022.године
од 17.00-18.00 и од 18.00-19.00 часова. Максималан број посетилаца : 20
Обавезна најава на број телефона 011 2683507 од 9.00 -12.00 часова.
Приjaвe зa пoсeтe: katarina.beigbeder@orange.fr . Контакт: 011/2683507
Maксимaлaн брoj пoсeтилaцa: 20 . Обавезно је да посетиоци носе маске!
Посета Кући Вељковића ученика ОШ „20. октобар“ са учитељицом
25.септембар у 11.00 часова
Вишe инфoрмaциja о Кући Вељковића:
Eмисиja „Убeри дaн“ – Кaтaринa Вeљкoвић, Стaрe кућe Србиje
https://www.youtube.com/; Eмисиja „Бeoгрaд зa пoчeтникe“ – Смиљaна Пoпoв,
OТКУД MИКEЛAНЂEЛO У БEOГРAДУ? https://www.youtube.com/
Eмисиja „Дa сaм ja нeкo“ – Рaдa Ђурић, https://www.youtube.com/
ДОМ ПОРОДИЦЕ ПАВЛОВИЋ
ПРОГРАМ ПОСВЕЋЕН 140 ГОДИШЊИЦИ ДОМА ПОРОДИЦЕ ПАВЛОВИЋ
Од 2003.године у кући живе потомци а споменичка целина је отворена за јавност.
Праунук Косте Павловића, Ђорђе Павловић је основао Култ урни центар-Дом породице Павловић
www.domporodicepavlovic.org.rs
Термин: четвртак 06. октобра у 18.00 часова
Више информација о кући: РТС документарни програм, Породичне оазе грађанске Србије, Породица
Павловић: https://www.youtube.com/; Студио Б, Чудновата судбина једне куће – Сага о Павловићима:https://
www.youtube.com/ Студио Б, Смиљана Попов, Београд за почетнике, Како је једна кућа ослобођена 60 година
после ослобођења Београда https://www.youtube.com/
ПЕДАГОШКИ МУЗЕЈ
Узун Миркова 14
ИЗЛОЖБА ПЕДАГОШКИ МУЗЕЈ И 1300 КАПЛАРА
„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ – ОДРЖИВА БАШТИНА“
Изложбом под називом „1300 каплара – ратници ђаци“ Педагошки музеј у склопу манифестације „Дани
европске баштине – Одрживо наслеђе“ својој публици, а пре свега ученицима основних и средњих школа
жели да приближи овај део славне српске историје у коме су, у јеку Великог рата, на браник отаџбине стали
чак и деца – ђаци. Изложба прати њихов ратни пут кроз општу слику Првог светског рата и 1300 каплара као
посебне војне јединице у њему, али и кроз личне судбине тројице младих каплара, ђака Момчила Гаврића
и Драгољуба Јеличића и студента Николе Димитријевића. Посебна веза Педагошког музеја са 1300 каплара
је управо Никола Димитријевић који је у рат отишао као ђак београдске Реалке, а која се некада налазила у
згради у којој је сад смештен Педагошки музеј.
Овом изложбом, аутора Филипа Трајковића, вишег кустоса, Педагошки музеј, на скромни начин даје свој
допринос подсећању на те славне дане када су деца била не само ђаци, већ и прави ратници. Већина их се,
нажалост, из Велииког рата није вратила, а међу онима који јесу, појавило се мноштво великана који су
каснијим својим животом и радом задужили српски народ. Један део изложбе посвећен је и њима.
Изложба „1300 каплара – ратници ђаци“ прича једну тужну, али надасве племенит ун причу о јунаштву у јед
ном времену када се отаџбина волела изнад свега.
Изложба је доступна публици од 10.00 до 18.00 часова.
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ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА
РАНЧИЋЕВА КУЋА У ГРОЦКОЈ
Мајевичка 9, култ урно добро од великог значаја
Центар за култ уру Гроцка, у Ранчићевој кући се у овогодишњу култ урно-туристичку манифестацију „Дани
европске баштине” укључујe разноврсним програмом у сарадњи са установама култ уре, организацијама и
стручним тимовима, и посебно са Центром за урбани развој и Смиљаном Попов, новинарком и ауторком
серијала „Београд за почетнике“.

САМОС ТАЛНА ИЗЛОЖБА „ПУТУЈУЋЕ ШАРЕ СРБИЈЕ“
Стилизоване шаре са чувених пиротских ћилима, транспоноване су у аутентичне слике у акрилику и уљу на
платну. Поставка представља необичан спој традиционалног и модерног и обједињује еклектичан приступ
етнологији, који ауторка континуирано негује и по којем је препознатљива. Ова визуелна уметница на изло
жби ће презентовати свој богат уметнички опус препун снажне симболике, на начин доступан оку и разу
мевању посматрача из свих крајева света. Милица Живадиновић рођена је у Београду, међутим, њено фран
цуско порекло одвело ју је у Париз где је провела две деценије. Специфична мешавина ауторкиног порекла
и боравка на различитим меридијанима, утицала је великим делом на њен уметнички израз. Пиротске шаре
препуне чудесних боја, орнаментике и интимних прича, путују помоћу јединствених уметничких дела све до
Ранчићеве куће, старог варошког дома Србије.
Ауторка: др Милица Живадиновић . Место одржавања: галерија Ранчићеве куће
Термин: отварање 16.септембар у 19.00 часова (трајање 16-30.септембар)
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ТЕМАТСКА ИЗЛОЖБА „ТАЈНЕ ИЗ ЗАБОРАВЉЕНЕ АРХИВЕ
Заборављена архива Инстит ута за хистологију и ембриологију „Проф. др Александар Ђ. Костић”, у сарадњи
са Инстит утом за хистологију и ембриологију Медицинског факултета Универзитета у Београду.
Изложба је праћена додатним аудио-визуелним односно мултимедијалним и едукативним садржајима и
програмима, као и стручним вођењима. Изложба је посвећена оснивачу Инстит ута за хистологију и ембри
ологију „Проф. др Александар Ђ. Костић” по коме установа носи назив, а која ове 2022. године године обе
лежава век постојања. Пројекат је усмерен на комплексно изложбено представљање експоната из драгоцене,
недавно откривене заоставштине проф. Александра Костића, оснивача и првог професора хистологије на
Медицинском факултет у у Београду, подизање свести о култ ури сећања, упознавање са култ урним и науч
ним развитком Србије, као и немерљивим доприносом цењеног научника. Заоставштина је 2021. године
пронађена на Инстит ут у за хистологију и ембриологију, за коју се деценијама мислило да је уништена за
време Другог светског рата, односно да је нестала након његовог удаљавања са Медицинског факултета из
политичких разлога 1952. године. Предмети из пронађене заоставштине су у процес у стручно-научне обра
де, инвентарисања, дигитализације и утврђивања за култ урно добро. Цела збирка представља важно све
дочанство Костићевог професионалног, али и јавног друштвеног ангажовања и широких интересовања, а
такође је и важан извор за упознавање историјског, култ урног, научног и техничког развитка у Србији, што
јој даје посебан значај. Концепт изложбене поставке и пратећих садржаја изложбе промовише заборављено
култ урно наслеђе које сведочи о живот у и раду проф. Костића, као и о првим деценијама рада најстаријег
Медицинског факултета у Србији, реализују Инстит ут за хистологију и ембриологију „Проф. др Александар
Ђ. Костић”, који ове године обележава век постојања, у сарадњи са Центром за култ уру Гроцка, установом
култ уре која се испред свог Оснивача ГО Гроцка стара о Легат у др Александра Костића у Гроцкој, и предано
ради на промоцији и представљању радаовог истакнутог научника.
Ауторка: проф. др Неле Пушкаш
Место одржавања: Ранчићева кућа
Време одржавања: 7.октобар у 18.00 часова
КОНЦЕРТ „ЖИВА БАШТИНА“-ТРИО СВЕТЛАНА СПАЈИЋ, МИЛОШ НИКОЛИЋ
И БОШКО ВУЈАЧИЋ, У ПРОГРАМУ „МУЗИЧКА БАШТА“ РАНЧИЋЕВЕ КУЋЕ
Наступ је посвећен култ урној баштини и неговању и очувању српске традиционалне култ уре.
У амбијент у баште Ранчићеве куће, заштићеног култ урног добра грочанске вароши, летњи музички и
фестивалски програм „Музичка башта“ Центра за култ уру Гроцка током 2022. године представља гостујуће
саставе из земље и региона. Програм обухвата мултикулт урални приступ и музику различитих жанрова,
са акцентом на аутентичном и ауторском изразу који је најмање заступљен у јавном и медијском простору.
Место одржавања: Ранчићева кућа Термин: 16.септембар у 20.00 часова
ОНЛАЈН+ПИКНИК ТРИБИНА „ШАРЕ СРБИЈЕ“
У САРАДЊИ СА СМИЉАНОМ ПОПОВ И „БЕОГРАДОМ ЗА ПОЧЕТНИКЕ“
у башти Ранчићеве куће, техничка платформа „OCOLO“ digital, студио за дигиталне технологије
Уместо у студију, овај иновативни коцепт дигиталних трибина одржава се на одабраној локацији, и помера
границе двоструко уживо – „лајв“ путем дигиталне трибине, и такође уживо за публику прис утну у Ран
чићевој кући, заштићеном култ урном добру од великог значаја за нашу земљу, познатом по чаробно лепом
амбијент у.
Трибина у форми часа за целу породицу, била би својеврсни преседан у нашој култ урној пракси, јер су
публика - и ђаци и одрасли, односно деца и родитељи, на заједничком часу историје уметности за све. Kроз
најпарадигматичније епизоде националне баштине у светлу ширег европског круга показаћемо колико је
важно познавање, учење и истраживање властите историје, уметности и образовања за савременог човека, у
светлу овогодишње теме Дана европске баштине –„ Одрживо наслеђе“.
Термин и место:30. септембар у 18.00 часова, Ранчићева кућа
ВИДЕОТЕКА „БЕОГРАД ЗА ПОЧЕТНИКЕ“ НОВИНАРКЕ И АУТОРКЕ СМИЉАНЕ ПОПОВ
5 дестинација које морате посетити у Гроцкој, атрактивна видеотека сачињена од 5 едукативних темат
ских емисија серијала „Београд за почетнике“ посвећених култ урној баштини Гроцке; доступна на сајт у
Центра за култ уру Гроцка и друштвеним мрежама, као својеврсни едукативни водич кроз култ урно насле
ђе Гроцке, са акцентом на садржајима који имају шири, европски значај.
Састоји се од е-презентације емисија серијала „Београд за почетнике“, током трајања манифестације.
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СТРУЧНА ВОЂЕЊА знаменитостима и заштићеним култ урним добрима Гроцке, са акцентом на еколо
шкој градњи, народном градитељству и одрживости (Ранчићева кућа, Грочанска чаршија, Легат др Алек
сандра Костића) са специјал-програмом и гостима. Кустос је Зорица Атић, историчарка уметности.
Време и место одржавања/поласка: 1. октобар u 12ч, Ранчићева кућа
Ранчићева кућа у Гроцкој, заштићени споменик култ уре од великог значаја, подразумева сусрет са неимар
ством локалног поднебља чији је репрезентативни пример, с освртом на специфичан начин еколошке град
ње, традиционалне материјале, лепоте и вредности народног неимарства, као и примену у данашњем времену.
Посетиоци ће се упознати са варошким начином живота с почетка 19. века и градитељством по мери човека.
Инспиративна прича обухвата и период процвата занатства, трговине, виноградарства и воћарства, као и
изградњу варошких кућа по којима је Гроцка чувена. Негујући култ уру сећања, прича је зачињена и споми
њањем заслужних и знаменитих Грочана попут Илије Гарашанина, Васе Чарапића, др Јована Јовановића, др
Александра Костића и других, који су својим деловањем омогућили напредак и развој Гроцке и оставили
трага у читавој Србији.
Термин:накнадно ће бити дефинисан у складу са временским условима
Легат др Александра Костића је музеолошка поставка општине Гроцка у наменској галерији у библиоте
ци „Илија Гарашанин“ у Гроцкој, која указује на вредности у окружењу и на наше заједничко, европско
наслеђе. Стална поставка, уређена према највишим музеолошким стандардима, отворена је 2018. годи
не. Поставка се налази у заштићеној амбијенталној целини Грочанска чаршија – срцу старе вароши крај
Дунава. Богата збирка обухвата богате археолошке и палеонтолошке налазе из Гроцке проф. др Александра
Ђ. Костића, уз личне предмете који су поклон Војислава Вокија Костића, његовог сина. Свестрана личност
широких интересовања, професор и научник је 30-тих година 20. века у Гроцкој приликом изградње летњи
ковца открио богато археолошко налазиште, и своје вредне налазе оставио општини Гроцка „као подстицај
за даља истраживања“.
Грочанска чаршија је заштићена амбијентална целина од великог значаја за Србију, у рангу са Косанчи
ћевим венцом, значајнија и од чувене београдске Скадарлије, формирана око Цариградског друма. Још од
средине 16. века Гроцка је у турским катастарским пописима Београда и околине убележена као варошица.
Почетком 19. века постаје трговачки и култ урни центар области, добија царинарницу, али и једну од ретких
школа у Србији тог времена. Заштићена чаршија својом архитект уром и визурама и даље пружа доживљај
прохујалих времена. Значајнији сачувани објекти су Апостоловићева кућа из средине 18. века, Нишлићева
кућа и Савића механа с почетка 19. века. Простором доминира Црква Св. Тројице, подигнута 1883. године
на темељима старијег сакралног објекта из 1828, изграђеног уз подршку кнеза Милоша Обреновића.
Термини: током трајања манифестације
ПРЕМИЈЕРНА ПРОМОЦИЈА ВИРТУЕЛНЕ 3Д ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ЛЕТЊИКОВЦА ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА У ГРОЦКОЈ,
У САРАДЊИ СА ЦЕНТРОМ ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ
Премијера вирт уелне шетње Летњиковцем у Гроцкој чувеног научника предвиђена је за Дане европске
баштине 2022. са темом „Одрживо наслеђе“.
Професор др Александар Ђ. Костић (1893–1983) био је свестрана личност чије је деловање оставило дубоког
трага у области медицинских наука, али и у култ ури XX векa. Један је од првих професора и декан (19361939) Медицинског факултета у Београду - оснивач је Инстит ута за хистологију и ембриологију, који по
њему носи име, а потом и Ветеринарског факултета (1936), као и фармацеу тског одсека Медицинског факул
тета (1938). На Медицинском факултет у, где је три пута за редом биран за декана, основао је и Терминоло
шки семинар и Фото-лабораторију. Уз богат научни и педагошки рад, аутор је бројних уџбеника и књига
(„Основи нормалне хистологије“, „Основи хистолошке технике”, „Медицински речник”, „Медицинска енци
клопедија”, „Основи медицинске сексологије”, „Мој лекар” и др.).
Поред природних наука, професор Костић је имао и друга интересовања. Од гимназијских дана се занимао
за књижевност, музику, фотографију... Писао је приче, интересовао се и за еволуцију, и уз све наведено,
израдио је велики број научних и документарних фотографија које су сведочанство времена. У Дубочају у
Гроцкој је приликом градње куће 1932. године открио археолошко налазиште, данас заштићени археолошки
локалитет, и за наредне генерације прикупио и сачувао богат археолошки и палеонтолошки материјал.
Радионице за најмлађе - тематска ЛИКОВНА РАДИОНИЦА „Ликовно путовање наслеђем“ Центра за
култ уру Гроцка, и тематска ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА „Наслеђе за децу“ у сарадњи са Заводом за
заштит у споменика култ уре града Београда, намењене предшколцима и малишанима нижег основно
школског узраста.
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Овогодишње ликовне радионице у оквиру манифестације Дани европске баштине, посвећене култ урном
наслеђу, усмерене су на упознавање са драгоценом култ урном баштином у окружењу, која броји култ урна
добра од изузетног и великог значаја и подстиче везе са заједничким наслеђем у ансамблу европске и светске
баштине. На забаван начин кроз својеврсна такмичења у знању уз коришћење ликовних и дигиталних ала
та развија се свест о култ урном богатству које поседујемо а које је често у школама у оквиру предмета које
изучавају недовољно заступљено. Због великог интересовања родитеља и деце, као и локално-специфичног
приступа у оквиру неформалног образовања које допуњује образовни школски систем, ликовна и едукатив
на радионица доприносе остваривању значајног педагошког резултата.
Место одржавања: Ранчићева кућа . Време одржавања: током септембра и октобра
*Реализација наведних програма је омогућена подршком Града Београда - Секретаријата за култ уру и
Општине Гроцка.
Мапа непокретних култ урних добара општине Гроцка на сајт у ЗЗСКГБ: https://beogradskonasledje.rs/
kulturna-dobra/gradske-opstine/nepokretna-kulturna-dobra-na-teritoriji-opstine-grocka
Више о Грочанској чаршији – каталог Завода за заштит у споменика култ уре града Београда
https://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2019/10/grocanska-carsija.pdf,

ТУРИС ТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
Љубина 8

www.srbija.travel
https://www.facebook.com/turisticka.organizacija.srbije/
https://www.instagram.com/serbian_tourism_organisation/
https://twitter.com/
Туристичка организација Србије ће промовисати програм манифестације на промотивном пулт у током тра
јања манифестације и делити промо материјал којим се промовише култ урно и природно наслеђе Београда
и Србије, као и информације о програмима „Дана европске баштине“ у Туристичко-информативном центру
ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”
www. beogradskatvrdjava.co.rs
ИЗЛОЖБА „ГЕОНАСЛЕЂЕ – ПРИЧE О ПРОШЛОС ТИ, КАЛЕМЕГДАНСКИ РТ“
Поред тога што је Београдска тврђава Споменик култ уре од изузетног значаја, од 2021. године геолошки
профил миоценских седимената „Калемегдански рт“, јужно од ушћа Саве у Дунав, на територији град
ске општине Стари град, града Београда, ставља се под заштит у као Споменик природе „Калемегдански
рт“ и сврстава се у I категорију заштићеног подручја међународног, националног односно изузетног
значаја. Калемегдански рт има и свој историјски значај за Београд, јер је вероватно ова кречњачка стена
заслужна за име које носи наш главни град од доласка Словена на Балкан почетком седмог века. У јулу ове
године је постављена и изложба „Геонаслеђе – приче о прошлости, Калемегдански рт“ на платоу код споме
ника Победник, а која ће од септембра бити постављена на простору Доњег града.
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МУЗИЧКА ШКОЛА СТАНКОВИЋ
Концерт џез одсека талентованих полазника музичке школе Станковић.
У случају лошег времена, концерт се отказује.
Термин: 08.09. са почетком у 13.00 . Место: музички павиљон у парку Калемегдан
ПРЕДС ТАВЉАЊЕ УДРУЖЕЊА СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ „ГЛЕДАЈМО СРЦЕМ“
У музичком павиљону у парку Калемегдан, представиће се Удружење слепих и слабовидих кроз музику,
песму и рецитације како би приближили јавности чињеницу да воде изузетно активан живот, посвећен
између осталог и уметничком стваралаштву, а често су невидљиви за заједницу. У случају лошег времена,
догађај се отказује.
Термин: 19. септембар са почетком у 12.00 часова. Место: музички павиљону у парку Калемегдан
ЗАВИРИ У СРЕДЊИ ВЕК
Удружење „Калемегданска бајка“ ће приредити дружење у галерији костима, пoсeтиoцимa ћe бити презен
тована одежда, оружје и опрема .
Термин: 21. септембар са почетком у 12.00 часова
Место: У Унутрашњој Стамбол капији
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
Књижевница Александра Михајловић ће Београђанима представити своју књигу „Минијат уре“ у Великом
барутном магацину 22. септембра у 18.00 часова.
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ
Књижевница Александра Михајловић ће најмлађим Београђанима представити своју књигу „Софијине
мудролије са Марком Краљевићем“ у Кули Небојша 23. септембра у 12.00 часова.
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„СТАЗАМА ЗМАЈЕВОГ ГРАДА“
У субот у 24. септембра са почетком у 11.00 часова Београђани ће уживати у шетњи Калемегданском тврђа
вом, причи о херојима змајевима уз употребу апликације Холоград https://play.google.com/store/apps/deta
ils?id=com.LiveViewStudio.Holograd&hl=sr&gl=US која ће употпунити доживљај ове несвакидашње туре. У
случају лошег времена, шетња се отказује.
Пријаве су обавезне на тел. 011 2620685 и office@jpbt.rs. Шетња почиње од фонтане Рибар.
ЛАПИДАРИЈУМ НАРОДНОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ
ВЕЛИКИ БАРУТНИ МАГАЦИН (БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА, ДОЊИ ГРАД)
О римским каменим споменицима у лапидаријуму Народног музеја Србије
Током Дана европске баштине публика ће имати прилику да у друштву кустоса Народног музеја Србије,
Веселинке Нинковић, музејског саветника, открије занимљиве појединости о римским каменим споменици
ма из најстарије музејске колекције, који су изложени у лапидаријуму у Великом барутном магацину.
Није потребна најава доласка.
Термини : 25. септембра , СТРУЧНО ВОЂЕЊЕ од 11.00 до 11.45 часова
РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ
(узраст 7 до 10 година) од 12.00 до 14.00 часова
Представе животиња и биљака на римским каменим споменицима
Различите врсте животиња (дивље, домаће, морске, фантастичне), биљака (винова лоза, бршљан, ловор,
ружа) и плодова (грожђе, јабука, тикве) представљене на рељефима римских камених споменика изложених
у лапидаријуму Народног музеја Србије, не само да их украшавају, већ говоре о живот у и активностима ста
новника Римског царства на тлу Србије као што су: лов, култови и обичаји приликом обележавања празника
и друго.
У оквиру радионице деца ће имати прилику да се упознају са кратком историјом Београда у римском пери
оду и врстама камених споменика изложених у лапидаријуму, откривајући њихову намену у тајновитом
простору Великог барутног магацина. У креативном делу радионице за децу је припремљен квиз и цртање.
Радионицу воде: Веселинка Нинковић, музејски саветник и Ивана Минић, виши кустос
Број места за радионицу је ограничен. Обавезно је пријављивање на edukacija@narodnimuzej.rs
Термини : 25. септембра од 12.00 до 14.00 часова
ПРОМОЦИЈА ЕДИЦИЈЕ СТРИПОВА О НЕМАЊИЋИМА
Идеја историјског стрипа је лакше разумевање периода владавине династије Немањића. Аутор Драган Томо
вић. Цртеж – Горан Милутиновић. Програм превасходно намењено деци.
Термин : 25. септембра са почетком у 16.00 часова
Место: у Кули Небојша
ПРОМОЦИЈА ИСТОРИЈСКОГ СТРЕЛИЧАРС ТВА
ЈП „Београдска тврђава“ и Удружење за историјско стреличарство „СИА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО“ одржаће
промоцију и упутити посетиоце Београдска тврђаве на у основе стреличарства, 27.09. од 11.00 -13.00 часо
ва.
СТАРЕ МАПЕ
У Стамбол капији, посетиоци могу да "отпут ују у средњи век" кроз призму старих мапа, ремек дела географ
ске историје. Мапе Београда, Европе и света биће изложене у формат у мапа у листу, урамљених минијат у
ра и великих осликаних мапа у уникатним ручно рађеним рамовима. Том приликом ће бити презентоване
вештине ручне позлате мапа, осликавање акварелом… Мапе се могу погледати од 11.00 до 19.00 часова.
ПРЕДС ТАВА ЗА ДЕЦУ ПОКЛОНИ СЕ И ПОЧНИ
позориштанце Глумионица из Панчева ће се представити на летњој сцени иза Галерије Природњачког музеја
01. октобра у 13.00 часова. У случају лошег времена, представа се отказује.
КОНЦЕРТ У ОКВИРУ АРТ ЛИНК ФЕСТИВАЛА
04. октобра од 18.00 часова у Кули Небојша наступиће Јованка Вишекруна Јанковић, клавир и АртЛинк
трио. На програму ће бити В. А. Моцарт: Клавирски квартет бр. 1
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ОТВОРЕНИ ОБЈЕКТИ НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ
бесплатан улаз 27. септембра, Светског дана туризма
Поводом Светског дана туризма, у уторак, 27. септембра 2022. године, улаз у 4 објеката на Београдској твр
ђави биће бесплатан. Од 11.00 до 19.00 часова посетиоци ће моћи бесплатно да посете Римски бунар, Кулу
Небојша, Војни бункер, Велики барутни магацин.
Римски бунар изграђен је у периоду од 1717. до 1739. године, за време барокне аустријске реконструкције
Београдске тврђаве. Бунар је дубок шездесет метара и скоро три и по метра широк.
Кула Небојша, изграђена у 15. веку као одбрамбена кула, у време османске власти, постаје најпознатија там
ница и мрачни симбол Београда. Од 2011. године представља модеран изложбени простор у ком се, уз помоћ
аудио визуелних ефеката, посетиоци могу упознати са делом српске и грчке историје.
Војни бункер на Горњем граду, грађен је 50-тих година 20. века, када је изграђено више стотина топовских,
митраљеских и других бункера.
У Великом барутном магацину налази се поставка римских камених споменика пронађених највећим делом
у Београду и околини, из периода од I до IV века. Споменици су део колекције Народног музеја у Београду.

ОБИЛАЗАК ТАШМАЈДАНСКЕ ПЕЋИНЕ
Организатори: ЈП „Београдска тврђава“ и аутори књиге „Београд испод Београда“ Зоран Николић и Видоје
Голобуовић
Посетиоци ће бити у прилици да се упознају са геолошком и историјском вертикалом Ташмајданске пећине.
Београдски новинар и публициста Зоран Николић и др Видоје Голубовић, аутори неколико књига о Београ
ду и коау тори књиге БЕОГРАД ИСПОД БЕОГРАДА, која је доживела 19 издања, представиће истраживања
и тајне подземног Београда и провести заинтересоване посетиоце кроз Ташмајданске пећине.
Термини: 24. и 25. септембра. Број термина по дану: 4. Полазак групе у обилазак у 10, 11.30, 13.00 и 14.30
часова.
Број посетилаца је ограничен: укупно 40 .
Пријаве су обавезне на тел. 011 2620685 и office@jpbt.rs.

МУЗИЧКА ШКОЛА СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ
концерт талентованих полазника музичке школе Станислав Бинички.
У случају лошег времена, концерт се отказује.
Термин: 28. септембар са почетком у 12.00 часова
Место: у музичком павиљону у парку Калемегдан
НАСТУПИ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
мале балерине које ће се представити класичним изведбама.
У случају лошег времена, концерт се отказује.
Термин : 01. октобар у 12.00 часова
Место: на летњој сцени иза Галерије Природњачког музеја
ПРЕПОРУКА - БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА НА ЗНАКОВНОМ ЈЕЗИКУ
Јединствени водич за разгледање Београдске тврђаве доступан је глувим и наглувим особама. Заинтересова
нима су на располагању таблет рачунари са јединственом апликацијом која садржи 22 аудио-приче преведе
не на српски знаковни језик (у видео-форми), као и упутство за коришћење водича и основне информације
о пројект у.
Таблети су доступни у Стамбол капији на Београдској тврђави, од 11 до 19 часова.
Изнајмљивање је бесплатно, уз лични документ.
Пројекат „Тврђава за све” реализовала је Асоцијација тумача српског знаковног језика (АТСЗЈ) у партнер
ству са Градском организацијом глувих Београда и у сарадњи са ЈП „Београдска тврђава” и Истраживач
ко-развојним центром Факултета организационих наука. Пројекат је подржало Министарство култ уре и
информисања Републике Србије.
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ВОЈНИ МУЗЕЈ
Калемегдан бб, Београд, www.muzej.mod.gov.rs, facebook.com/vojnimuzej/
ИЗЛОЖБА: „ПИШТОЉИ И РЕВОЛВЕРИ НА СЈЕДИЊЕНИ МЕТАК ИЗ ЗБИРКЕ ФАБРИЧКОГ НАО
РУЖАЊА ДО 1918.ГОДИНЕ“ АУТОРА ВУКА ОБРАДОВИЋА, ВИШЕГ КУСТОСА
Изложба ће бити отворена сваког дана изузев понедељка
Место: Галерија Војног музеја на Калемегдану. Термин: од 10.00 до 17.00 часова.
Контакт: vojnimuzej@mod.gov.rs
ЗООЛОШКИ ВРТ
Мали Калемегдан 8
Поред упознавања богатства и разноликости животиљ+њског света и ретких врста , посетиоци могу нешто
више да сазнају и путем Изложбе фотографије које дочаравају историјски развој врта током више од 85
година постојања.
Контакт: 011/2624-526, office@beozoovrt.rs. Током трајања манифестације улаз ће бити слободан за особе
са инвалидитетом, особе ометене у развоју и др.
ТУРИС ТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА
Француска 24; www.tob.rs
Туристичка организација Београда, као друштвено-одговорна организација, жели да скрене пажњу јавности
на важност очувања и заштит у животне средине, као и значају одрживог развоја у туризму.
Такође, интензивно ради на пројектима који се односе на побољшање приступачности дестинације, про
мовише вредност инклузивних градова, ради на јачању и ширењу поруке инклузивности и отворености
у складу са филозофијом „Unesco-вe“ светске баштине. Циљ је подигнути свест о: култ урној баштини међу
свим људима, без обзира на пол, веру, етничку припадност, године и физичке способности;заштити живот
не средине; важности окружења у којем живимо; очувању природног и култ урног наслеђа. Фокус је пред
стављање тура које, кроз моделе друштвене одрживости и еко-туризма, промовишу: одрживост;инклузи
ју;доступност, аутентичност; екологију;иновативност.
ИНКЛУЗИВНЕ ТУРЕ
Тура бр.1 – ОБИЛАЗАК САВСКОГ ТРГА И СПОМЕНИКА СТЕФАНУ НЕМАЊИ – Ивана Срндовић
водич
*до 25 укупно (12 слепих и слабовидих + 12 пратилаца)
Учесници ће имати прилику да кроз сликовит у причу водича и додир стекну утисак о томе где је споменик
позициониран, како изгледа, али и да се упознају са култ урно-историјским наслеђем локалитета..
Доступно за особе са инвалидитетом / слепе и слабовиде, особе у инвалидским колицима, и остале.
Место окупљања групе: испред споменика Стефану Немањи
Термин: 04. октобар. Време трајања туре: од 12.00 до 13.30 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Тура бр.2 – ОБИЛАЗАК ХРАМА СВЕТОГ САВЕ
Упознавање са историјатом, архитект уром, градњом, осликавањем и занимљивим целинама храма Светог
Саве.
Доступно за особе са инвалидитетом / слепе и слабовиде, делимично доступно за особе у колицима.
Место окупљања групе: испред главног улаза код Храма Светог Саве
Термин: 12. октобар. Време трајања туре: од 15.00 до 16.30 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Тура бр.3 – ПОСЕТА ИНСТИТУТУ ЗА БОТАНИКУ И БОТАНИЧКОЈ БАШТИ ЈЕВРЕМОВАЦ
Посетиоци ће имати прилику да се на креативан начин уз причу водича из Ботаничке баште и активацију
чула додира и мириса стекну нова знања из области ботанике, али и да се опусте у прелепом амбијент у.
Доступно за особе са инвалидитетом / слепе и слабовиде, особе у инвалидским колицима, и остале.
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Место окупљања групе: испред главног улаза Ботанчке баште Јевремовац
Термин: 20. септембар (инклузивна) и 05. октобар
Време трајања туре: од 12.00 до 13.30 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Тура бр.4 – Обилазак култ урно-историјског комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан
Обилазак Београдске тврђаве и доступног дела локалитета .
Приликом шетње водич ће прилагоди туру у однос у на особе са инвалидитетом, упознати посетиоце са кул
турно-историјским значајем Београдске тврђаве
Доступно за особе са инвалидитетом / слепе и слабовиде, делимично доступно за особе у колицима.
Место окупљања групе: испред ТИЦ-а, Кнез Михаилова 56
Термин: 07. октобар. Време трајања туре: од 12.00 до 13.30 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Тура бр.5 – Едукативна радионица „Не тако него овако“ и обилазак библиотеке слепих и слабовидих
Одржавање радионице „Не тако него овако“ биће организовано за све заинтересоване: ученике, студенте,
туристичке и угоститељске раднике, удружење туристичких водича Србије и остале, а у циљу приближа
вања начина комуникације и приступања особама са инвалидитетом – слепим и слабовидим. Након тога
планиран је обилазак библиотеке „Др Милан Будимир“, која представља највећу установу те врсте у овом
делу Европе. Библиотека представља чувара српског језика у његовом звучном облику, као и чувара локал
ног идентитета.
Место окупљања групе: Испред зграде Савеза слепих Србије, Jеврејска 24
Термин: 03. октобар. Време трајања туре: од 12.00 до 13.30 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Капацитет: 60
*потписивање протокола о сарадњи
Тура бр. 6 - „WoW тура“ – час у природи * инклузивна тура /до 25 укупно/
Сарадња Туристичке организације Београда, ЈП „Београдска тврђава” организују инклузивну туру обиласка
„Јура авант ура парка” на Калемегдану – парк диносауруса у природној величини. Инклузивна тура деце из
Свратишта и предшколске групе деце имаће прилику да се упознају са праисторијом, историјом, и локали
тетом уз освртање на важност очувања историје култ урног наслеђа.
Место окупљања групе: испред „Јура авант ура парка”
Термин: 19. септембар. Време трајања туре: од 10.00 до 11.30 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
ПЕШАЧКЕ ТУРЕ
Пешачка тура бр.1- КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ
Пешачко разгледање једне од најстаријих туристичких амбијенталних целина Беорада. Ушушкан међу бло
ковима из новијих времена, Косанчићев венац је својом калдрмом, двориштима и зградама сачувао део
архаичне атмосфере 19. века.
Место окупљања групе: испред Конака кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића бр.8
Термин: 06. октобар. Време трајања туре: од 12.00 до 13.30 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Пешачка тура бр.2-ОБИЛАЗАК СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА ЗЕМУНА
Земун, у својим уским улицама, поред старих здања из времена аустроугарске доминације, привлачи много
бројне посетиоце својом традиционалном гостољубивошћу, националном кухињом и присном атмосфером
његових ресторана.
Место окупљања групе: испред Старе капетаније у Земуну, Кеј Ослобођења бр.8
Термин: 23. септембар. Време трајања туре: од 11.00 до 12.30 часова
Инфомације и резервације, ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
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Пешачка тура бр.3- УЖЕ ГРАДСКО ЈЕЗГРО
Стручно вођена пешачка тура трасом: Кнез Михаилова, Трг Републике, Трг Теразије, Трг Николе Пашића,
Црква Светог Марка, Ташмајдански парк.
Место окупљања групе: испред ТИЦ-а, Кнез Михаилова 56
Термин: 08. октобар .Време трајања туре: 11.00 до 12.30 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 34
ЕКО ТУРЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Дечија еко тура бр.1- Волонтерски сервис Звездаре – Едукација
Светски дан чисте/здраве животне средине, који се обележава 26. септембра у ГО Звездара ће се организо
вати трибина на којој ће учествовати представници Планинарског друштва „Раднички", представници уче
ничких парламената и наставници физичког васпитања основних и средњих школа са Звездаре. Теме триби
не ће бити Планинари и очување животне средине и промоција плогинга као начина живота. Представници
заинтересованих школа ће ће бити подстакнути да промовишу такав начин рекреације у својој школи и биће
им приказане различите стратегије како да то учине.
Место окупљања групе: Булевар краља Александра 77, Свечана сала ГО Звездара
Термин: 26.септембар
Време трајања туре: 12.30 до 14.00 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Дечија еко тура бр.2- Волонтерски сервис Звездаре – Едукација и радионица
Четири звездарске школе које су укључене у Програм „Еко - школа" ће поводом обележавања Европског дана
школског спорта и Дана европске баштине, одржати спортски дан у Звездарској шуми –Учесници- Меди
цинска школа, Геодетска техничка школа, Седма београдска гимназија , ОШ „Десанка Максимовић"
У едукативном делу програма ће се промовисати „плогинг“ као начин спортске рекреације уз одржавање
чистоће и поштовање природног окружења.
Место окупљања групе: Звездарска шума, вртић Звездани гај, Вељка Дугошевића 48
Термин: 30. септембар . Време трајања туре: 10.00 до 11.30 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Дечија еко тура бр.3- Савез извиђача Србије – Пешачка тура
Извиђачка тура разгледања Звездарске шуме, упознавања са улогом извиђача и развијања љубави према
природи и живот у у њој, разумевању њених закона, као и акције заштите природе и човекове радне и живот
не средине. Обавезна пратња једног старијег, пунолетног лица.
Место окупљања групе: Звездарска шума, вртић Звеѕдани гај, Вељка Дугошевића 48
Термин: 24. септембар. Време трајања туре: од 11.00 до 12.30 часова
Инфомације и резервације, ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Дечија еко тура бр.4- БЕОГРАД ЗА ДЕЦУ (до 25 деце)
Интерактивна и забавна
Тура која ће представити култ урно-историјско наслеђе центра Београда деци и на занимљив начин указати
на најзначајније аспекте који се тичу заштите животне средине – кроз приче, задатке и загонетке. Такође,
подстиче њихову знатижељу и кроз игру их упознаје са познатим личностима који су обележили историју
града, значајним здањима која се налазе у непосредној околини, као и важности модела друштвене одржи
вости и еко-туризма кроз основне појмове попут рециклаже, екологије, биодиверзитета.
Обавезна пратња једног старијег, пунолетног лица.
Место окупљања групе: Студентски трг
Термин: 22. септембар . Време трајања туре: од 11.00 до 12.30 часова
Инфомације и резервације, ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
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ЕКО ТУРЕ
Еко тура бр.1- БИЦИКЛИС ТИЧКА ТУРА ОБИЛАСКА ГРАДА –
Едукативна интерактивна бициклистичка тура и радионица
Туристичка организација Београда, Секретаријат за саобраћај и спортско удружење „Tour de Fun” организују
бициклистичку туру обиласка града. Пре почетка туре предвиђена је радионица на тему безбедног учешћа у
саобраћају приликом које би представник Агенције за безбедност саобраћаја истакао значај култ уре вожње
укључујући и препоруку употребе додатне опреме - рефлект ујући прслуци, светлоодбојне наруквице које
могу да се ставе на руку или ногу, хомологоване кациге, лед лампе за пете итд. Почетак туре је предвиђен од
Аде циганлије, затим следи обилазак града следећом трасом: мост на Ади – Сава Центар – споменик Музеј
савремене уметности – споменик Вечна ватра – Палата Србија – повратак ка Ади Циганлији. Тура је за све
узрасте. Наоружајте се добрим расположењем, флашицом воде и упустите се у једну од несвакидашњих
авант ура упознавања Београда на два точка.
Место окупљања групе: Ада циганлија
Термин: 28. септембар. Време трајања туре: 10.00 до 12.00 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Еко тура бр.2 - КОНЦЕПТ ОТВОРЕНЕ ФАРМЕ - Посета ЕКО фарми
(органска производња Домаћице Драгице – Барајево)
Организована тура обиласка газдинства посвећеног органској производњи. Органска производња је кон
тролисана и сертификована и много је више од „непрсканог”. То је и тема коју ће кроз едукативни програм
представитити власница еко фарме. Представиће комплетан ланац исхране, који обухвата контролу ква
литета земљишта, ваздуха, воде, семена, добробити животиња, начина узгајања поврћа, житарица, воћа, у
интегрисаном и документованом систему производње хране.
Место окупљања групе: Стајалиште за туристичке аутобусе, Трг Николе Пашића, испред Скупштине града
Термин: 29. септембар. Време трајања туре: 10.00 до 15.00 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
ФУТУРИС ТИЧКЕ ТУРЕ
Футуристичка тура бр.1- Strawberry energy едукација за основце
Туристичка организација Београда заједно са Strawberry energy компанијом организује едукативни час
интерпретације „паметне клупе“ и важности заступљености обновљивих извора енергије. Strawberry energy
је интернационално награђивана српска компанија која се бави развојем Smart City технологија. Производи
модернизују јавне просторе у градовима са циљем да унапреде квалитет живота људи и одговоре на потребе
новог „дигиталног” начина живота.
Место окупљања групе: Трг републике
Термин: 23. септембар. Време трајања туре: од 10.00 до 11.00 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
Футуристичка тура бр.2 - ВР едукативна тура
Узбудљиво, живописно и незаборавно путовање у праисторијски период - 36 000 година уназад на југ Фран
цуске. Туристичка организација Београда и Portal Gaming World представиће једно од најзначајнијих нала
зишта Светске култ урне баштине „Unesco-а”, пећину Шове. Ово је јединствена прилика да путем вирт уелне
реалности доживите праисторијску уметност док вас наводи познати глас из Ратова звезда – Дејзи Ридли.
Уверите се у многе коментаре и искуства компанија који су били посетиоци Портал-а: „Као да смо прошли
кроз магична врата и ушли у вирт уелни свет“.
Место окупљања групе: Трг Николе Пашића 5, МТС дворана, некадашњи Дом синдиката
Термин: 05. октобар . Време трајања туре: 15.30 до 17.00 часова
Инфомације и резервације: ТИЦ Кнез Михаилова, тел +381 11/ 2635 622, 2635 343
НАПОМЕНА : Туристичка организација Београда остављa могућност промене термина услед протокола
везано за пандемију корона вируса, као и временских услова.
Организатори : ТУРИС ТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА, www.tob.rs и
УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „ ГЛЕДАМО СРЦЕМ“, boban.velickovic66@gmail.com
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ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА

Узун Миркова 1
www.kinoteka.org.rs ,
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У КИНОТЕЦИ:
Документарни филм „Последња оаза (ЈУГ 1983), режија : Петар Лаловић
Место: Зграда Југословенске Кинотеке, мала сала
Термин: уторак, 20.септембар у 19.00 часова
Документарни филм: „Свет који нестаје“(ЈУГ 1987), режија: Петар Лаловић
Место: Зграда Југословенске Кинотеке, мала сала
Термин: четвртак , 22.септембар у 19.00 часова
УЛАЗ ЈЕ БЕСПЛАТАН!

РТС- „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ У РТС КЛУБУ И РАДИО БЕОГРАДУ

РЕДАКЦИЈА ЗА ИСТОРИОГРАФИЈУ, ТРЕЗОР
Хиландарска 2, улаз из Светогорске

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА НЕКАДАШЊЕГ ФОТОРЕПОРТЕРА
ТЕЛЕВИЗИЈЕ БЕОГРАД БРАНИСЛАВА СТРУГАРА
И ПРЕДС ТАВЉАЊЕ ФОТО-МОНОГРАФИЈЕ "БРАНИСЛАВ СТРУГАР - ФОТОГРАФСКЕ
ЕКСПРЕСИЈЕ"
Бранислав Стругар је рођен у Београду 1949. године. Бави се фотографијом од 1968. године. Као члан фотоклуба „Електромашинац” од 1970. до 1979. године учествовао је на 107 изложби и на њима освојио око 40
награда и диплома.
Има уметничко звање Мајстор фотографије ФСЈ и 24 самосталне изложбе.
Године 2002. додељено му је звање Истакнутог уметника фотографије УЛУПУДС-а, а 2008. године добио је
НАГРАДУ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО „за целокупно стваралаштво и допринос развоју примењених уметности
и дизајна”.
Место: РТС КЛУБ, Светогорска 2, у згради Радио Београда која деценијама баштини националну историју
и култ уру.
Термин: 10. и 11. октобра 2022.године
ПРЕДС ТАВЉАЊЕ КЊИГЕ РТС ИЗДАВАШТВА
Школа звука Радио-телевизије Србије . Аутор: Здравко Маљковић
Са аутором и гостима разговарамо о иновативној, модерној, занимљивој, али и провокативној књизи која
омогућава да звук сагледавамо интердисциплинарно. Садржи два дела: теоретски, којим аутор поред под
сећања на старе отвара и нове погледе на звук, и практични, од 45 разговора са ствараоцима којима је звук
кључно изражајно средство. кроз промишљања о естетици и филозофији звука, модификује се и слушалач
ки однос према медијима и омогућава да, посебно програмски комплексније пројекте, сагледавамо као спе
цифичну медијску форму уметности.
Термин: 12. октобар 2022. у 13.00 часова
У МОЗАИКУ ЈЕДНЕ ЕПОХЕ - ШЕТЊА КРОЗ РАДИО БЕОГРАД
Радио Београд је ризница култ урне баштине наше земље. Први електронски медиј на Балкану ускоро
обележава 100 година постојања.
Историја му је изузетно живописна, пише се и данас, а током деценија постојања све од 1924. године изра
стао је у првокласну медијску и култ урну установу. Поводом „Дана европске баштине“ заинтересовани сту
денти београдског универзитета имаће прилику да организовано посете Програмски архив Радио Београда,
библиотеку, изложбу "Мозаик једне епохе" и од водећих радијских посленика сазнају више о томе шта се све
чува у Фонотеци и Фототеци Радио Београда, како се дигитализују снимци, шта све крију ходници величан
ствене зграде у центру Београда која по лепоти своје архитект уре и данас представља надахнуће за љубитеље
радија али и за све посетиоце нашег града.
Догађаје ће снимати тим Редакције за историографију.
Термин: 12. октобар 2022. од 14.30 до 16.00 часова-шетња студената кроз зграду Радио Београда
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ПРЕДС ТАВЉАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ "ПОРОДИЦА НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ КРОЗ 19. ВЕК".
Непосредно уочи обележавања датума рођења српске сликарке Надежде Петровић ( 11. октобра) пре готово
150 година, у РТС Клубу разговарамо докле све досежу корени Надеждиног пионирског духа, ратоборности,
смелости и одважности, друштвене ангажованости, активизма и наравно - сликарског талента. Ко си били
Надеждини преци, како су живели и шта су радили у 19. веку открива нам репрезентативно издање Умет
ничке галерије "Надежда Петровић" из Чачка чији је аутор Драгана Божовић.
Место: РТС Клуб
Термин:13.октобар 2022.године у 18.00 часова
ЈЕВРЕЈСКИ ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ
Краља Петра 71А, први спрат, (има лифт);
Сајт Музеја: www.jimbeograd.org
Е-адреса Музеја: јevrejskimuzej.beograd@gmail.com, Тел: (011) 26 22 634
Вирт уелна изложба: "Јосип Елазар- живот и уметничко стваралаштво"
Сталнa изложбенa поставкa Јеврејског историјског музеја приказује историју и култ уру Јевреја у Србији, као
и на целом подручју бивше Југославије. Обухвата период од досељавања Јевреја у првим вековима нове ере и
оснивања јеврејских општина, завршно са Другим светским ратом и обновом јеврејске заједнице.
Стална изложбена поставка је отворена за посетиоце од понедељка до петка, од 10.00 до 14.00 часова;
Улаз је бесплатан. Број посетилаца у музејском простору ограничен је на 5 људи због епидемијске ситуације.
У случају даљег погоршања епидемијске ситуације, могуће затварање Музеја за публику.
Сталну изложбену поставку, у целини, могуће је видети и на сајт у Музеја, у фото-монографији Јеврејски
музеј у Београду. Фото-монографија садржи детаљан, богато илустрован водич кроз поставку са ком
плетним објашњењима. Вирт уелна тура кроз изложбу БЕТ ОЛАМ – јеврејска кућа вечности у Београду
на интернет у / YouTube.
Изложба: "Јосип Елазар- живот и уметничко стваралаштво" која прати животни пут и богат ликовни опус
овог сликара аматера, доступна је на youtube каналу Јеврерјски историјски музеј Београда.
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ПРОГРАМИ ПРОМОЦИЈЕ ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ТРИ ХРАС ТА ЛУЖЊАКА-БАРЕ
Споменик природе „Три храста лужњака-Баре“ налази се на подручју општине Барајево, у селу Шиљако
вац, удаљен од центра Београда 35 km. Овај споменик представља остатке некадашњих лужњакових шума.
Стављен је под заштит у 1969. године као споменик природе, ради очувања ретких ботаничких вредности и
репрезентативних дендометријских карактеристика заштите аутохтоне разноврсности. Храстови домини
рају својом величином и лепотом, чине га некада три, а данас два стабла храста лужњака.
Датум и време: 19. септембра 2022. године у 11.00 часова. Обилазак ће водити стручна лица.
Место окупљања: Добривоја Максимовића 1, Шиљаковац - испред Дома култ уре Шиљаковац
Пријава заинтересованих на е-mail : jasmina.milanovic@barajevo.org.rs или на тел.: 064/8756-071
МИОЦЕНСКИ СПРУД ТАШМАЈДАН
Миоценски спруд Ташмајдан је 2021. године проглашен заштићеним природним подручјем III категорије
локалног значаја као споменик природе. Овај геолошки профил израђен од органогено-спрудних кречњака
баденске старости, настао је као спруд радом црвених колонијалних алги, корала фораминфера и колони
јалних животиња бриоза и садржи многобројну фосилну фауну. Остатак каменолома Миоценског спруда
Ташмајдан представља једино материјално сведочанство претходног периода у урбаном развоју овог дела
Београда и као такав има и култ урно-историјску вредност. Повезаност одсека са “Леровим склоништем”
из Другог светског рата и још увек неиспитаним и невалоризованим подземним пролазима додатно даје
значај заштићеном простору. Налази се у улици Илије Гарашанина 28, на подручју градске општине Пали
лула и оивичен је улицама: Абердаревом, Илије Гарашанина и Београдском, а у правцу запада се наслања
на Ташмајдански парк који излази на Булевар краља Александра. Укупна површина заштићеног подручја
износи 2 ha 46 а.
Датуми обиласка:
- 23. септембар 2022. године у 12.00 часова
- 30. септембар 2022. године у 12.00 часова
- 07. октобар 2022. године у 12.00 часова
- 14. октобар 2022. године у 12.00 часова
Место окупљања: Илије Гарашанина 26 (Испред улаза у Стадион С.Ц. Ташмајдан)
Контакт особа: Немања Глишић, број телефона 063/433-935, мејл: udruzenje.cozss@gmail.com
ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО
Заштићено подручје, предео изузетних одлика „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, је заштићено 2005. године.
Састоји се од две речне аде (Великог и Малог ратног острва), које су смештене између 1172. и 1169. km тока
Дунава, са заштитним појасом у ширини од 50 метара акваторије. Површина заштићеног подручја износи
211 ha и представља непоновљив елемент природе у центру Београда смештен између два историјска језгра,
београдске тврђаве и земунског средњовековног утврђења.
Велико и Мало Ратно острво се налазе у небрањеној плавној зони Дунава и зато неподесни за урбанизаци
ју остали су без директног утицаја урбане зоне Београда, који их окружује у дужини од две трећине обале.
Острва су остала као зелена оаза релативно сачуване природе која поседује разноликост и богатство живог
света, карактеристично за некада широке плавне зоне Дунава и Саве.
На Ратном острву и око њега се среће 209 врста птица. Резултати истраживања показују да овај простор
представља тачку највећег биодиверзитета на територији Београда, када је реч о орнитофауни. На Дунаву уз
острво у зимском периоду неке северне врсте птица мочварица зимују и то је једина прилика да се неке од
ових врста могу срести у Србији.
Датум и време: 2 термина - 15. септембaр 2022. године у 10.00 часова, и 22. септембар 2022. године у 10:00
часова.
Место окупљања: понтон ЈКП „Зеленило Београд“, Београд, код хотела „Југославија“. Максималан број посе
тилаца по термину је 10 .
Пријава заинтересованих на email адрес у: info@zelenilo.rs
или на тел.: 011/2630-506 од 8.00-12.00 часова.
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БАЈФОРДОВА ШУМА
Посебну природну вредност овог споменика природе чини богаство орнитофауне на основу које је иници
јативом љубитеља природе Timothy John Byford-a, a на предлог Завода за заштит у природе Србије, Скуп
штина града Београда, донела прво решење о стављању под заштит у природног добра „Бањичка шума“ као
споменикa природе још 1993. године, а 2015. године Скупштина града Београда је донела ново решење о
проглашењу заштите Споменика природе којим подручје Бањичке шуме мења име и назива се „Бајфордова
шума“. У Бајфордовој шуми и њеној најужој околини редовно се среће око 60 врста птица.
Бајфордова шума, као једна од малобројних зелених површина централне градске зоне Београда, својим
положајем у урбаном ткиву града, улогом у повезивању система зеленила и остваривањем биоеколошких
функција, има изузетан значај у очувању квалитета животне средине града. Својим постојањем у градском
ткиву утиче на мезоклиму града, служи као резервоар свежег ваздуха, ублажава климатске и друге екстреме.
Омогућава рекреацију житеља и њихов учестали боравак у здравој, природној средини.
На простору данашњег споменика природе, до Другог светског рата, је било војно стрелиште, а читавом
дужином је протицао Бањички поток који је извирао негде на горњем Вождовцу - простор од Вождовачке
цркве до стамбеног насеља Бањица и понирао иза Аутокоманде. Данас Бањички поток, као естетски вредан
предеони елемент, даје простору у унутрашњости шуме визуелну и звучну димензију.
Термин: 7. октобар 2022. године у 10.00 часова,
Место окупљања: службене просторије ЈКП „Зеленило Београд“, Београд код СЦ „Вождовац“.
Максималан број пријављених учесника је 15.
Пријава заинтересованих на email адрес у:info@zelenilo.rs или на тел.: 011/2630-506 од 8-12 часова.
ЗВЕЗДАРСКА ШУМА
Скупштина града Београда је 2013. године донела Решење о проглашењу заштићеног подручја „Звездарска
шума“. Заштићено подручје се налази на територији градске општине Звездара, укупне површине 80ha 57a
87m2. Простор заштићеног подручја „Звездарска шума“ има веома важну улогу у даљем развоју града и
његове зелене инфраструкт уре. Са еколошког аспекта представља везу између градског и ванградског зеле
нила. Од посебне важности је остваривање везе Звездаре преко зелених коридора са Бањичком шумом, са
шумама Кошутњак и Миљаковац, а према југоистоку града са Авалом.
У Звездарској шуми и око ње се среће 48 врста птица различитог стат уса заштите. На простору шуме је забе
лежено и 136 биљних врста, углавном алохтони дрвенасти представници и врсте које су типичне за руде
рална станишта.
Звездарска шума, споменик природе проглашена је заштићеним подручјем ради очувања природних вред
ности, структ уре и квалитета шуме, земљишта и ваздуха, као и унапређења просторне целине настале људ
ском активношћу која је важан део система градског зеленила и која примарно доприноси спречавању поја
ве клизишта, регулисању и побољшању микроклиматских услова и услова за одмор и рекреацију.
Термин: 6. октобар 2022. године у 10.00 часова
Место окупљања: код чесме на Белом багрему
Максималан број пријављених грађана је 15.
Пријава заинтересованих на email адрес у: info@zelenilo.rs или на тел.: 011/2630-506 од 8-12 часова
АРБОРЕТУМ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Природно наслеђе Арборет ума Шумарског факултета: Арборет ум (lat.arbor-дрво) представља самостални
простор или део ботаничке баште у коме се гаји дрвеће и жбуње у научне, орнаменталне и узгојне сврхе. Ово
су посебно формирани, мањи или већи заштићени антропогени простори са богатим колекцијама дрвећа и
жбуња, пореклом са различитих природних станишта и географских подручја, који служе у сврху спрово
ђења научно-истраживачког рада и образовања, као и заштите угрожених врста и њиховог генофонда. За
разлику ботаничких башта, које су интензивно неговане, арборет уми су обично екстензивно неговани про
стори, са тежњом ка што већем подражавању природних услова шумских заједница.
Оснивање Арборет ума Шумарског факултета започето је 1955. године након што се факултет преселио из
зграде Пољопривредног факултета у Земуну на Баново брдо. Иницијатор и први управник Арборет ума био
је проф. др Бранислав Јовановић.
Применом планске садње створена је изузетно вредна колекција са значајним дендролошким материјалом
коју чине бројне аутохтоне и алохтоне врсте дрвећа и жбуња, као и егзоте.
Решењем Скупштине града Београда, из 2011. године, природно добро "Арборет ум Шумарског факултета"
проглашен је за заштићено подручје због јединствене, ботанички разноврсне збирке дендрофлоре на отво
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реном простору. Ово заштићено подручје сврстано је у III категорију, као заштићено подручје локалног зна
чаја са режимом заштите II степена.
Арборет ум, са преосталом окућницом Факултета, смештен је на северозападној падини Кошутњака, изнад
леве обале Топчидерске реке, на надморској висини 110-125 м. Заузима површину око 3,5 хектара.
Флористичка разноврсност Арборет ума се огледа у великој заступљености егзота, аутохтоних и алохтоних
дрвенастих и жбунастих врста. Биљни фонд обухвата око 200 дрвенастих врста, подврста, хибрида и кул
тивара, представљених са око 1.500 примерака. Тако разноврстан биофонд, распоређен, по систематској
припадности, на повезаним целинама (пољима и парцелама), чини овај Споменик природе изузетно атрак
тивним.
У Арборет уму су заступљене и биљне врсте са IUCN црвене листе, које су заштићене у својим природним
стаништима: Picea omorika (Pančić) Purk. – Панчићева оморика, Acer hyrcanum subsp. intermedium (Pančić)
Bornm. – Панчићев маклен, Forsythia europaea Degen & Bald. – балканска форзиција, Prunus laurocerasus L.
– ловор вишња, Laburnum anagyroides Medik. – обични негњил, Fraxinus pallisae Willmott – длакави пољски
јасен, Ilex aquif olium L. – божиковина и Quercus trojana Webb – македонски храст, Taxus baccata L. – тиса и Pi
nus heldreichii H. Christ – муника. Такође као инересантни примерци и дендролошки раритети у Арборет уму
су и глобално угрожена Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng – метасеквоја и Petteria ramentacea
(Sieber) C. Presl – тиловина, балкански ендемит.
Пејзажна атрактивност Арборет ума чини овај простор веома интересантним за изложбе, промоције, мани
фестације…Такође својом јединственом композицијом многобројних врста дрвећа и жбуња представља
“зелену учионицу на отвореном“ и у великој градској средини праву оазу мира, што га чини интересантним
за посетиоце свих узраста.
Поред бројних активности студената Шумарског факулета у Арборет уму, посећују га ђаци основних и сред
њих школа са подручја целог града, деца предшколских установа, наставници и студенати са других факул
тета. У Арборет уму се одвија и радна хортикулт урна терапија. Компаније организују рад и дружење у при
роди у оквиру друштвено одговорних акција.
Интернет страница: http://www.sfb.bg.ac.rs/fakultet/zasticena-prirodna-dobra/arboretum/
Промотивни материјал: Зелена оаза Београда-Арборет ум Шумарског факултета https://www.youtube.com/
Врста програма: Едукативна шетња кроз Арборет ум Шумарског факултета
Програм подразумева стручно вођење туре кроз заштићено природно подручје "Арборет ум Шумарског
факултета" - јединствену, ботанички разноврсну збирку дендрофлоре на отвореном простору.
Термин: 23. септембар 2022. године у 11.00 часова
Место окупљања: капија Арборет ума на Шумарском факултет у у Београду, Кнеза Вишеслава 1.
Број људи у групи је 20. Трајање разгледања са стручним вођењем је око сат времена.
Организација садржаја: Организација посете групе подразумева претходну најаву на телефон 011-3053963,
063-364125 или на мејл адрес у:zeljko.nikolic@sfb.bg.ac.rs
Контакт: Жељко Николић, управник Арборет ума; 011-3053963, 063-364125; mail: zeljko.nikolic@sfb.bg.ac.rs

ЗАШТИЋЕНО СТАНИШТЕ „ВЕЛИКО БЛАТО“
Заштићено станиште „Велико блато“ је одлуком Скупштине града Београда 2016. године проглашено за
заштићено станиште од локалног значаја и сврстано у III категорију заштите са површином од 293 ha. Чине
га три препознатљиве целине: рибњак, тј. водене површине, уски појас вегетације око рибњака и
влажни и забарени фрагменати ливада на јужној страни Великог блата, које имају највећу вредност у очува
њу биолошке разноврсности.
То је једино станиште две врсте орхидеја (Orchis palustris Jacq., барски велики каћунак и Epipactis palustris (L.)
Cr., барска калужђарка, на подручју града Београда; то је станиште великог биодиверзитета: 191 врста биља
ка, 120 врста птица, 9 врста водоземаца, 4 врсте гмизаваца (инсекти нису истраживани али се претпоставља
да их има у великом броју); једина гнездилишна колонија чапљи у ужој околини Београда; гнездилиште гло
бално угрожене врсте, патке црнке Aythya nyroca; важно подручје за исхрану и сеобу птица мочварица; скуп
високо вредних биотопи у непосредној близини града (резултати пројекта Картирање биотопа Београда);
део еколошки значајног подручја „Ушће Саве у Дунав“.
Термин окупљања: 06. октобар 2022. године у 10.00 часова
Место окупљања: улаз у рибњак Мика Алас, улица Саве Ковачевић III део бб, Овча, ГО Палилула
Контакт: Ђурђевић Бојан, телефон: 063/1067-836, email: ribnjakmikaalas@gmail.com

ЦЕНТАР „МАЛИ ДУНАВ“ - Огледно добро „Радмиловац”
Секретаријат за заштит у животне средине у сарадњи са Центром „Мали Дунав” Огледно добро „Рад
миловац” – Пољопривредног факултета Универзитета у Београду организује (бесплатну) посет у Центру
"Мали Дунав" у петак, 30 септембра у 12 часова.
„Мали Дунав” је научни и образовни парк за велике и мале истраживаче, за све оне који воле воду и живи
свет у води и око воде. То је простор на коме се могу стећи нова знања и вештине, усавршити постојећа,
бавити се озбиљним истраживањима или једноставно уживати.
Мисија центра: Да се боравком у Центру „Мали Дунав” упозна река Дунав, живот у њему и око њега, да
допринос развоју свести о значају усклађености савремених техничких и технолошких достигнућа са при
родним законитостима, унапреди еколошка свест, знање и спознаја значаја водених екосистема за опстанак
човека.
Центар је пример добре праксе одрживог развоја.
Адреса Центра „Мали Дунав” – Улица Радмиле Вукићевић 5-7 (Поред хотела „Радмиловац”- Смедеревски
пут бб), Гроцка
Посет у (са навођењем броја посетилаца) најавити на mail адрес у: ribarstvo@agrif.bg.ac.rs
Промоција се организује: 30. септембра 2022. у 12.00 часова.

ОБРЕНОВАЧКИ ЗАБРАН
Простор који обухвата Забран, представља специфичан хидролошко – вегетацијски комплекс. Окружен је
реком Савом са северне и североисточне и реком Колубаром са јужне стране. Природно добро „Обреновач
ки забран“ заштићено је као споменик природе 2013. године ради очувања и унапређења примарних пре
деоних вредности и пејзажних обележја комплекса са високом вегетацијом аутохтоног састава, значајног
елемента у систему зелених површина Обреновца. Као такав, повезује градске и ванградске зоне зеленила и
доприноси регулацији микроклиматских услова, и ствара услове за одрживи развој рекреативно-здравстве
них и туристичких садржаја, односно планско уређење и контролисано коришћење простора.
Укупна површина заштићеног подручја „Обреновачки забран“ износи 47,77,18ha. Режим заштите II степена
(локалитет Јазбинска бара) износи 7,59,97ha, а режим заштите III степена износи 40,17,21ha. Обреновачки
Забран се налази на територији ГО Обреновац, у оквиру административног подручја Београда.

АРБОРЕТУМ У ОБРЕНОВЦУ
Ова зелена површина специјалне намене, Закључком Скупштине ГО Обреновац је 2013. године додељена ЈП
ЗЖС на старање односно одржавање и уређeње. Површина Арборет ума износи 1,66 ha. Налази се на левој
обали Колубаре, у брањеном, јужном делу Обреновца, 1km од центра града. Ограничен је Тамнавском ули
цом, одбрамбеним Колубарским насипом и некатегорисаним путем.
Богатство Арборет ума чини разноврсна аутохтона и алохтона дендрофлора која чини овај простор атрак
тивним. У Арборет уму се за сада налази преко 650 појединачних примерака дрвећа и шибља, заступљених
са преко 60 различитих врста и варијетета.
Кроз Арборет ум пролази канал за одводњавање, који дели ову површину на две подцелине. У једном делу
се налазе декоративне врсте дрвећа, а у другом делу се налазе воћарске врсте и то старе домаће сорте. Арбо
рет ум као зелена површина специјалне намене је пре свега намењена едукацији ( упознавање посетилаца
са различитим како егзотичним тако и аутохтоним биљкама), али омогућава и одређену, мање или више
ограничену рекреацију, шетњу и одмор. У оквиру Арборет ума током 2018. године изграђен је Природњачки
дом са сталном поставком инсеката и хербаријумом.
Термин : 05.октобар 2022.године у 10.00 часова
Место окупљања: полазак групе ЗП „Обреновачки Забран“ код Авант ура парка ( Забрански пут са леве
стране), а након тога се обилази Арборет ум . Максималан број пријављених посетилаца је 30.
Пријава заинтересованих на email адрес у: Јелена Туцаковић jtlejila3@gmail.com или на тел. 064/8322-402
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ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „АВАЛА“
Природно добро „Авала“ је заштићено 2007. године као предео изузетних одлика и налази се на територији
ГО Вождовац где обухвата делове катастарских општина: Бели Поток, Рипањ, Зуце и Пиносава.
Природно добро „Авала“ стављено је под заштит у ради очувања и унапређења примарних предеоних вред
ности и пејзажних обележја, разноврсности облика и појава геонаслеђа, богатства животињског и биљног
света и станишта, квалитета вода, земљишта и шума, неговања традиционалних и историјских вредности,
као и стварања услова за одрживи развој рекреативних и туристичких садржаја и контролисане пољопри
вреде, односно планско уређење и коришћење простора. Авала је најсевернија планина шумадијске греде, а
припада ниским острвским планинама (506m нмв.). Авала има и култ урно-историјски значај јер се на њој
налази неколико заштићених споменика култ уре. Најпознатија култ урно-историјска обележја су: споменик
Незнаном јунаку, споменик Васи Чарапићу, Митровићев дом, споменик Руским ветеранима, хотел „Авала“.
Авалски торањ, као заштитни знак Авале, срушен у бомбардовању 1999. године, поново је саграђен и отво
рен 2010. године.
Термин: 16. септембар 2022. године, у 11.00 часова
Место окупљања: Шумска управа „Авала“, адреса Авалска 79, Бели поток.
У близини шумске управе саобраћају градски аутобуси број: 401, 403, 405, 407, 408. Назив и број станице
градског саобраћаја: Авала, 1621 и 1622.
Телефон за пријаве: Ненад Ђукановић 064/1727-730 или преко електронске поште nenad.djukanovic@srbija
sume-sgbgd.co.rs

БОЈЧИНСКА ШУМА
Природно добро „Бојчинска шума“ стављено је под заштит у 2013. године као споменик природе. Једна од
највећих вредности Споменика природе „Бојчинска шума“ је специфична оаза храста лужњака као заоста
ли фрагмент некада огромних старих низијско-мочварних шума. Добро склопљене и развијене заједнице
лужњака различитих старосних доби и учешће других, углавном стаблимичних, примешаних врста најче
шће граба и пољског јасена, су темељи аутентичности овог природног добра.
Богатство флоре и фауне чини: 185 евидентираних биљних врста (од тога 15 биљних врста имају стат ус
заштићених и строго заштићених врста), 165 врста гљива, 60 врста сисара, 108 врста птица, 10 врста водо
земаца и гмизаваца и 93 врсте инсеката.
За време Првог светског рата, мештани околних села налазили су склониште у Бојчинској шуми. У пери
оду између два рата, односно до 1934. године, шума Бојчин је ловиште краља Александра Ка рађорђевића.
За време Другог светског рата Бојчинска шума се формира у веома значaјан политички, војни и економ
ски центар. Захваљујући свом географском положају, простор у окружењу Бојчинске шуме континуирано је
насељаван од праисторије до данас, о чему сведоче бројни археолошки локалитети, међу којима су најзначај
нији: Прогарски виногради, Хумка и Шанчине.
Термин: 23. септембар 2022. године, у 11.00 часова
Место окупљања: Шумска управа „Земун“, адреса Владе Обрадовића Каменог бб, 11280 Прогар. У близини
шумске управе саобраћају градски аутобус број 605. Назив и број станице градског саобраћаја: Бојчинска
шума, 2070 и 2071
Телефон за пријаве: Ненад Ђукановић 064/1727-730 или преко електронске поште nenad.djukanovic@srbija
sume-sgbgd.co.rs

ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА КОСМАЈ
Природно добро „Космај“, заштићено је 2005. године као предео изузетних одлика и налази се на админи
стративној линији територије Београда, ГО Младеновац (делови КО Амерић, Ковачица и Велика Иванча),
површине 1598,90 ha и ГО Сопот (делови КО Рогача и Неменикуће) површине 1915,60 ha. Главне култ урно
историјске вредности овог заштићеног природног добра су манастир Павловац, споменик култ уре од вели
ког значаја и заштићено археолошко налазиште Кастрељан, манастир Тресије, црква Светог Петра и Павла у
Неменикућама и црква Свете Тројице у Кораћици. Видиковац на локалитет у Бели Камен, представља посеб
ну атракцију за посетиоце.
Датум и време: 30. септембар 2022. године, у 11.00 часова
Место окупљања: Споменик Космајском партизанском одреду
Телефон за пријаве: Ненад Ђукановић 064/1727-730 или преко електронске поште nenad.djukanovic@srbija
sume-sgbgd.co.rs
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ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ

Трг Николе Пашића 11, www.imus.org.rs
Facebook: https://www.facebook.com/istorijski.srbije
Twitter: https://twitter.com/muzejIMS,
Instagram: instagram/istorijskimuzej
ИЗЛОЖБА „ОД БИДЕРМАЈЕРА ДО МЕДИА ЛЕ – СЛИКАРС ТВО 19. И 20. ВЕКА
У ИСТОРИЈСКОМ МУЗЕЈУ СРБИЈЕ”
Ауторка Тијана Јовановић Чешке, по први пут публици представља, искључиво са уметничког аспекта, иза
брана ликовна дела рађена у техници уља.
У тематском погледу, на изложби доминирају портрети различитих категорија: устанички, династички, вој
ни, владарски, грађански, портрети рађени у сеоским срединама и дечји, а заступљени су и пејзажи, исто
ријске композиције и иконе, као примерци религиозног сликарства.
Изложба обухвата готово двеста оригиналних слика, као и скица и копија свих значајних сликара са ових
простора у претходна два века: Арсенија Петровића, Уроша Кнежевића, Живорада Настасијевића, Паје
Јовановића, Уроша Предића, Ђорђа Крстића, Стевана Тодоровића, Бранислава Мирковића, Миодрага Миће
Поповића, уметника окупљених у групи „Медиала” и многих других.
На изложби су по први пут јавности представљена и недавно набављена дела, попут портрета краља Алек
сандра Карађорђевића, рад Спиридона Боцарића, и портрета краљице Марије Карађорђевић, рад Василија
Ешкићевића. По први пут се излаже и некада цензурисана слика Миодрага Миће Поповића „7. јули – Уста
нак 1941”.
Место одржавања: Историјски музеј Србије. Улаз је бесплатан
Време одржавања: 5. октобар од 12 до 19 часова.
КОНЦЕРТ ВИОЛОНЧЕЛИСТКИЊЕ БЕЛМЕ АЛИЋ И ВИОЛИНИС ТЕ МАРКА СИМОВИЋА
се одржава у оквиру треће сезоне циклуса концерата класичне и популарне музике „Музиком кроз музеј”.
Концерт организују Историјски музеј Србије и удружење „Unica art”, a одржава се под покровитељством
Министарства култ уре и информисања Републике Србије и Секретаријата за култ уру града Београда.
На програму су композиције Хонегера, Мартинуа, Глиера и Васкса.
Особеност концерата у оквиру циклуса „Музиком кроз музеј” је и извођење по једне нумере изненађења од
српских композитора из музичке архивске грађе Историјског музеја Србије. Место одржавања: Историјски
музеј Србије. Улаз је бесплатан.
Термин: среда 5. октобар у 19.00 часова.
Обавезна резервација места на телефон: 064/858- 1296.
КОНАК КНЕЗА МИЛОША
Булевар Патријарха Павла 2, www.imus.org.rs
СТАЛНА ПОСТАВКА У КОНАКУ КНЕЗА МИЛОША У ТОПЧИДЕРУ, некадашњем двору кнеза Мило
ша, настоји да прикаже борбе за коначно ослобођење од вишевековне османске власти у Првом и Другом
српском устанку, напоре и искушења њихових покретача и вождова, родоначелника нововековних српских
династија - Карађорђа Петровића и Милоша Обреновића, и значај и заслуге његових наследника из династи
је Обреновића у другој половини 19. века, када је након стицања самосталности обновљена краљевина 1882.
и настављено јачање модерне српске државе.
Стална поставка пружа посетиоцима јединствену прилику да виде бројне оригиналне предмете који су при
падали вожду Карађорђу, кнезу Милошу и његовим наследницима, као и примерке наоружања знаменитих
устаника – Хајдук Вељка, Поп Луке Лазаревића, Јанка Катића, Петра Добрњца и других.
Поставку употпуњују оригинална платна познатих сликара Паје Јовановића, Вељка Станојевића, Ђуре Јак
шића, Петра Раносовића, Божидара Продановића и портрети кнеза Милоша, дела Уроша Кнежевића, Паве
ла Ђурковића и Јозефа Грандауера.
Конак је подигао кнез Милош 1831. године у Топчидеру, тадашњој периферији Београда. Својом структ у
ром, неокласицистичким елементима на фасадама и унутрашњом декорацијом у стилу „турског барока”,
грађевина спада у репрезентативне резиденције какве су се у то време подизале широм Османског царства.
Типично за богате приватне резиденције, и Конак кнеза Милоша је главном фасадом окренут ка врту, тј.
Топчидерском парку, који, као први плански уређен парк у Србији, у другој половини 19. века постаје оми

68

ДА НИ ЕВР ОПСКЕ БА ШТИНЕ У БЕОГРА ДУ

љено београдско излетиште.
Испред Конака, заштићеног култ урног добра од изузетног значаја, налази се чувено стабло платана, споме
ник природе, које је засађено у време Обреновића.
Стабло платана, по лепоти и димензијама спада међу најлепша и највећа у Европи и представља један од
најзначајнијих историјских и хортикулт урних споменика Београда.Аутори сталне поставке у Конаку кнеза
Милоша су кустоси Владимир Мереник, Катарина Митровић и Драгана Видовић.
Место: Конак кнеза Милоша. Бесплатан улаз.
Термин: субота 1. октобар од 10.00 до 16.00 часова.

СТРУЧНО ВОЂЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМУ „ОДЕВАЊЕ И НАКИТ СРБИЈЕ 19. ВЕКА –
ПРАКСЕ И ПОУКЕ ИЗ ПРОШЛОС ТИ”
У обиласку сталне поставке у Конаку кнеза Милоша у Топчидеру посетиоци ће се упознати са техникама
израде одеће и накита у Србији 19. века.
Посетиоци ће, поред осталог, моћи да виде и одећу кнеза Милоша Обреновића.
Кроз разговор и презентацију кустоскиња Олгица Лукановић ће заједено са посетиоцима упоредити старе
материјале и технике са савременом производњом и утврдити кључне разлике. Нека од питања, о којима ће
бити речи, су колико мода траје и да ли је могуће применити неке од ранијих пракси у на тај начин допри
нети очувању и заштити средине.
Место: Конак кнеза Милоша. Бесплатан улаз . Термин: субота 1. октобар 12.00 часова.
Обавезна резервација места на телефон: 064/858- 1295.
КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ „ОДЕЛО КНЕЗА МИЛОША”
Кустоскиње Олгица Лукановић и Доротеа Ловчевић ће на радионици намењеној најмлађим посетиоцима на
креативан начин пружити одговоре на питања: Како се облачио кнез Милош? Који су се делови одеће носи
ли у 19. веку и од кога материјала су прављени? Шта је то долама, а шта фес? Посматрајући портрете и одећу
у Конаку деца ће сазнати нешто више о томе од кога су материјала и на који начин су одређени делови одеће
прављени, чему су служили и у којим приликама су се носили, да би касније заједно учествовали у кројењу
одела за кнеза Милоша!
Место: Конак кнеза Милоша. Бесплатан улаз. Узраст: 6 – 10 година
Термин: субота 1. октобар 14.00 часова
Обавезна резервација места на телефон: 064/858- 1295.
Бесплатне онлајн програме заинтересовани грађани могу да погледају на ју-тјуб каналу Историјског
музеја Србије- концерте циклуса „Музиком кроз музеј” и предавање кустоса Бориса Марковића на тему
„Градитељска делатност кнеза Милоша”.
Обавезна резервација места на телефон 064/ 858 1295 или на мејл konakknezamilosaims@gmail.com .

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 13
Е-mail: info@etnografskimuzej.rs
Сајт : www.etnografskimuzej.rs
Фејсбук страна: https://www.facebook.com/EtnografskiMuzejBeograd.EthnographicMuseumBelgrade
Инстаграм: https://www.instagram.com/etnografskimuzejbeograd/
Радионица: У ПОТРАЗИ ЗА ПРЕГАЧАМА
Истражујући народне ношње приказане на изложби, и мотиве коришћене на кецељама, деца се инспири
шу и подстичу на стварање сопствених шара по угледу на српско култ урно наслеђе.
Шаре се изво
де помо
ћу кана
па који се лепи на кар
тон. Узраст: 6–9 годи
на
Дат ум одржавања: 10.10. – 14.10.2022. Пријава на decja.radionica@etnografskimuzej.rs или на бр.0628070056
ИЗЛОЖБА „ЈА НОСИМ ВАС, ВИ НОСИТЕ МЕНЕ“, Аутори: Катарина Радисављевић, Татјана Бугарски,
Александар Петијевић,Александар Антуновић
Место: међуспрат Етнографског музеја.
Изложба се затвара 16.октобра.Посете су радним данима и суботом од 10.00 до 17.00 часова и недељом од
9.00 до 14.00 часова. Понедељком Музеј не ради.
ГОСТУЈУЋА ИЗЛОЖБА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ представља обућу као полазну основу за причу о разли
читим култ урним утицајима у прошлости, естетици, моди, начинима производње, као и идентитетским и
комуникацијским аспектима различитих врста обуће. Предмети из ове збирке потичу углавном са краја 19.
и из 20. века. Међу њима има примерака архаичних форми обуће, које припадају европском и азијском кул
турном наслеђу, али и оних који упућују на то да су страни утицаји константно пристизали са Истока и Запа
да и огледали се у усвајању нових врста обуће и начина њихове израде и украшавања. Као карактеристич
ни делови ношње, биће представљене чарапе и обојци, као и начини њиховог ношења у прошлости. Биће
изложени и предмети који су били повезани са употребом појединих врста обуће, као што су помагала за
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изување чизама. Посебан део изложбе посвећен је обућарским занатима и изради различитих врста обуће.
За реализацију ове изложбе, ауторски тим етнолога Музеја Војводине награђен је прошле године признањем
„Михаило Валтровић“ које додељује Музејско друштво Србије.
ИЗЛОЖБА “ЛЕПА КУЋА“
Аутор: др Милош МатићМесто: Изложбена сала у приземљу Етнографског музејаДат ум отварања изложбе:
20. септембра 2022. годинеПосете су радним данима и суботом од 10 до 17 часова, a недељом од 9 до 14 часо
ва. Понедељком Музеј не ради.
У Етнографском музеју у Београду биће постављена изложба Лепа кућа која представља музеолошку интер
претацију украшавања куће у народној архитект ури на тлу Србије. Изложба се бави самим чином давања
декоративних елемената кући, чином којим се придају вишеслојна значења кући и онима који у њој обита
вају. Многобројне куће руралног народног градитељства ова изложба поставља као модел народне естетике
и као модел култ урног значења естетике куће. Намера је да се сеоска кућа не посматра само као нешто лепо
или идилично, већ као део дубљег слоја култ урног наслеђа које одражава то како људи схватају свет који их
окружује.
СТАЛНА ПОСТАВКА: НАРОДНА КУЛТУРА СРБА У XIX И XX ВЕКУ
Изложба Народна култ ура Срба у XIX и XX веку приказује саборност српског народа, његово јединство
и заједништво у окупљањима око сакралних објеката из којих је вековима зрачила духовна снага његовог
етничког и култ урног бића. Приказом народа у народним ношњама, обухваћени су многи српски крајеви.
Обрађени су и изложени и остали садржаји народног живота, почев од привредних одлика, развоја ста
ништа и култ уре становања, до истицања појединих духовних облика с назнакама разлика у појединим
култ урно-географским зонама. Осим студиозно обрађених разних облика народног живота сеоског станов
ништва, део изложбе је посвећен и грађанском слоју друштва, посебно у приказу начина одевања и амбијен
талних целина становања, с видним утицајима источњачке и европске градске култ уре.
За више информација посетите сајт Етнографског музеја: www.etnografskimuzej.rs
МАНАКОВА КУЋА
Гaврилa Принципa 5, Савски венац
Е-mail: manakovakuca@etnografskimuzej.rs , Сајт: www.etnografskimuzej.rs
Фејсбук странe : https://www.facebook.com/manakovakuca и https://www.facebook.com/manakovakuca1
„Манаково култ урно лето“Манаково култ урно лето је уметнички мултидисциплинарни пројекат базиран
на афирмацији култ урне баштине, пре свега Србије 19. века. Учешћем реномираних извођача и тематски
минуциозно одабран, овај програм нуди најширој домаћој и страној публици поред едукативности и широ
ку култ урну понуду у аутентичном амбијент у. Програми су обједињени у неколико тематских целина које
се у јеку летње туристичке сезоне изводе у дворишту Манакове куће: Савамалски концерт (класична музи
ка, оперске арије, евергрин музика, етно музика, етно-џез музика), Боемска Савамала (поетске вечери са
угледним књижевницима, драмским уметницима и плесним групама), представе за децу и младе, Театар на
ђумруку (камерни позоришни програм домаћих аутора из 19. века и са почетка 20. века), Кино Манак (про
јекције на отвореном документарних, играних историјских и етно филмова овенчаних наградама у земљи и
свет у). Публику дочекују глумци костимирани у Мана Михаиловића, Косту Вујића и друге знамените лич
ности из 19. века, који пре сваког програма као водичи проведу публику кроз Манакову кућу, а заједно са
кустосима и кроз збирку Христифора Црниловића.
Реализација у сарадњи са Центром за мултимедијалну уметност и комуникацију Танграм Београда.Мани
фестација Манаково култ урно лето почиње у четвртак 1. септембра.Програми ће се одржавати : средом,
четвртком, петком и суботом и трајаће до суботе 30.септембра 2022. године Више информација о програму
и сатници погледајте на сајт у Музеја: www.etnografskimuzej.rs или на фејсбук страни Манакове куће.
Стална поставка: Народне ношње и накит централнобалканског подручја из XIX и првих деценија ХХ
века
Стална изложба Народне ношње и накит централнобалканског подручја из 19. и првих деценија 20. века,
отворена је у мају 2016. године у Манаковој кући, једном од најстаријих објеката старобалканске архитект у
ре у Србији из прве половине 19. века. Унапређена изложба о раду Христифора Црниловића, као и нови мул
тимедијални изложбени садржаји, саставни су део ове изузетне поставке, која приказује основне елементе
Црниловићевог етнографско-истраживачког рада на терену – претежно у подручјима јужне Србије, Косова
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и Метохије и Македоније, у периоду између два светска рата. Основна начела Црниловићевог истражива
ња су географске, етничке и дијалектолошке особености становништва, а на основу њих су приказана три
„комплекса“ народних ношњи: шопски, моравски и вардарски. Посебна пажња је посвећена представљању
рукописне заоставштине Црниловића која спада у ред највреднијих дијалектолошких записа о језику и кул
тури у Србији, али и на ширем простору Балкана, с почетка 20. века.
Стручна вођења кроз сталну поставку Манакове куће пријаве нa мејл адрес у: manakovakuca@etnografskimu
zej.rs или телефон: 0113036114

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА
Трг Николе Пашића 11/III

Интернет адреса: muzejgenocida.rs
Facebook: https://www.facebook.com/muzejzrtavagenocida

СТАРО САЈМИШТЕ- стручно вођење кроз комплекс некадашњег логора на Старом Сајмишту пружиће
посетиоцима прилику да се на месту злочина и месту сећања упознају са трагичном прошлошћу међуратног
Сајмишта које је током Другом светског рата постало место смрти у којем су животе изгубиле хиљаде људи.
Вођени простором где су очувана аутентична здања посетиоцима програма пружиће се прилика да се путо
вањем кроз време упознају са основним инфромацијама у вези са логором, невиним жртвама и њиховим
џелатима, људским судбинама, судбином логора после рата, и Сајмиштем као важним елементом савремене
политике памћења.
Домаћин: др Драган Цветковић, историчар, музејски саветник Музеја жртава геноцида
Локација: код централне куле на Старом Сајмишту
Време: 4. октобар у 18.00 часова
Контакт информације: др Драган Цветковић (dragan.cvetkovic@muzejgenocida.rs)

КАЛДРМА БОЛА - стручно вођење предвиђа посет у местима у ужем градском језгру која су током Другог
светског рата обележена страдањем недужног становништва. План програма предвиђа да се вођење започе
не испред улаза у Музеј жртава геноцида, да би се потом кренуло ка Тргу Николе Пашића где се током током
рата налазио затвор Гестапоа, потом: Теразије (вешање петорице цивила), Трг Републике (седиште немачког
окупационог система), Обилићев венац (седиште и затвор Специјалне полиције), Природно-математички
факултет (Затвор Управе града Београда – Главњача), Дом Војске (седиште Гестапоа). Програм се завршава
испред Музеја жртава геноцида где ће прис утни бити упознати са деловање и улогом Музеја у чувању пам
ћења на невине жртве рата.
Домаћин: Бојан Арбутина, историчар, кустос
Локација: Трг Николе Пашића код споменика Николи Пашићу
Време: 11. октобар у 18.00 часова
Контакт информације: Бојан Арбутина (bojan.arbutina@muzejgenocida.rs)
ПОВРАТАК: ПРИЧА КОЈА ТРАЈЕ- стручно вођење кроз изложбу „Повратак : прича која траје“ аутора
Јасмине Тутуновић-Трифунов, вишег кустоса Музеја жртава геноцида. Завршетак Другог светског рата у
Југославији, за многу преживелу децу која су током рата била заточена у логорима, или одрастала у породи
цама које су их усвојиле и у установама социјалне заштите, значио је само крај оружаних сукоба. У тадашњој
југословенској штампи објављивани су лични огласи, попут Тражим неког свог, мислим да сам са Козаре,
Можда је незнанка спасила малу Зору, Мајка Драгиња очекује своје синове... Изложба говори о нади и истрај
ности преживеле деце, данас већ особа у позним годинама, који ни после скоро осам деценија од завршетка
Другог светског рата, нису престали да верују да ће сазнати ко су, чији су и одакле су и шта се, у току рата,
десило са њиховим породицама. Уз стручно вођење кроз изложбу, биће уприличен и разговговор са прежи
велим логорашима, који су као деца били заточени у јасеновачким и другим логорима Независне Државе
Хрватске.
Домаћин: Јасмина Тутуновић-Трифунов, историчар, виши кустос
Локација: Музеј примењене уметности, Галерија „Анастас Јовановић“, Вука Караџића 18
Време: 16. септембар у 13.00 часова
Контакт информације: Јасмина Тутуновић-Трифунов (jasmina.tutunovic@muzejgenocida.rs)

МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ У БЕОГРАДУ
Михаила Мике Јанковића бр.6
www.muzej-jugoslavije.org
ПРОГРАМ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ РЕАЛИЗУЈУ МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
И МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ
„КОРАКОМ КРОЗ ИСТОРИЈУ БЕОГРАДСКЕ СТАРЕ ИНДУС ТРИЈЕ“
Развој индустрије у Београду током 19. и прве половине 20. века текао је паралелно са ширењем града и у
значајној мери је утицао на његов просторни и урганистички развој. Положај града на ушћу Саве у Дунав
био је од великог значаја за развој индустрије, која је претежно била смештена изван централних делова Бео
града и тежила је ка његовим ивичним и мање изграђеним просторима. На прелазу из 19. у 20. век уз обале
двеју великих река формирали су се индустријски центри. Један од првих настао је уз саму обалу Дунава и
простирао се од Дорћола до данашњег Пачевачког моста и даље ка Карабурми.
Током шетње улицама Поенкареовом и Венизелосовом учесници ће имати прилику да се упознају са једном
од првих индустријских зона у Београду, њеним развојем, али и гашењем ових индустријских предузећа кра
јем 20. и почетком 21. века. Поред тога, упознаће се са њиховим (потенцијалним) новим животом, односно
пренаменом, о чему ћемо говорити у Музеју науке и технике који се налази у згради старе термоелектране.
Током обиласка, учеснићи ће имати прилику да виде Веоградски памучни комбинат, Дунав станицу, Умет
ничку ливницу „Пластика“ и Платнару.
Разговор о урбаној рециклажи индустријских објеката наставља се на другој шетњи, која ће започети код
некадашње фабрике текстила Беко и даљим обиласком различитих индустијских комплекса на Доњем Дор
ћолу. Причаћемо о развоју ове индустријске зоне, на који начин је утицала на развој индустрије у Београду,
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али и на развој и модернизацију самог града. Поред фабрике Беко, учеснићи ће моћи да виде Магацин на
Дорћолу, термоелектрану „Снага и светлост“ и фабрику чоколаде Косте Шонде, а разговор се завршава у
Музеју науке и технике.
Датум реализације: 24. септембар и 1.октобар.
Информације код организатора.
ПРЕПОРУКА-ОБИЛАЗАК МУЗЕЈА НАУКЕ И ТЕХНИКЕ- БЕОГРАД
www.muzejnt.rs
FB: /MuzejNT, Inst: muzejnaukeitehnike
Twiter: Muzej nauke i tehnike – Beograd
Скендер-бегова 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.
Галерија „Александар 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.
Галерија играчака - 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...
Научна играоница
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.
Галерија „51“- Изложба Развој службе телекомуникација
ОДЕЉЕЊЕ МУЗЕЈА НАУКЕ И ТЕХНИКЕ – МУЗЕЈ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
Џорџа Вашингтона 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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РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ЗБИРКА МИНЕРАЛА И СТЕНА
Рударско-геолошког факултета – је део академског наслеђа Универзитета у Београду, са фундусом од око
5000 примерака. Стварана је за потребе студената, односно теоријске и практичне наставе још у време Лице
ја и Велике школе. Најстарију колекцију чини збирка од 500 примерака минерала коју је још 1835. године
барон Хердер, рудрарски инжењер из Саксоније, поклонио кнезу Милошу Обреновићу. Збирка је већим
делом сачувана до данас и налази се у изложбеном простору Збирке минерала и стена Рударско-геолошког
факултета. Ова колекција се сматра родоначелницом стварања универзитетског наслеђа.
Место: Хемијски факултет, Студентски трг 16.
Термини: Посете се заказују путем мејла радним даном од 9 до 14 часова
е-маил: muzej.mkpg@rgf.bg.ac.rs
тел.: 011/333-6768, др Алена Здравковић, кустос
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МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА
Мајке Јевросиме 30
Музеј аутомобила, збирка Братислава Петковића, најмлађи је у низу техничких музеја у Србији. Оснивачи
Музеја су Скупштина града Београда и Братислав Петковић, колекционар из Београда, власник збирке исто
ријски значајних аутомобила и архивске грађе о развоју аутомобилизма у нас.
Седиште Музеја је у згради која је под називом Модерна гаража проглашена за култ урно добро и представља
карактеристичан споменик техничке култ уре времена у коме је настао. Изграђена је 1929. године као прва
јавна гаража у центру града, по плановима руског архитекте Валерија Сташевског. У њој су били смештени
и аутомобили учесника прве београдске међународне аутомобилске и мотоциклистичке трке, одржане 3.
септембра 1939.
У збирци се налазе стари и ретки аутомобили, који су историјско сведочанство и имају посебан значај за
упознавање примене научних достигнућа, развоја и техничког напретка аутомобилизма код нас и у свет у.
Збирка садржи педесет возила, од којих је најстарији Маро Гардон из 1897. године. Предмет заштите су и
направе, уређаји, научна и стручна литерат ура, возачке дозволе, први саобраћајни прописи и закони, реги
старске таблице, алати, филмски и фотографски записи, уметничка дела и дела примењене уметности, који
доприносе изучавању историје аутомобилизма.
Музеј аутомобила ће бити отворен за бесплатне посете 17. и 18. септембра.
Посетиоци ће моћи да обиђу сталну поставку музеја.

ПТТ МУЗЕЈ
Мајке Јевросиме 13, Београд
www.pttmuzej.rs, Е-маил: pttmuzej@ptt.rs
Дечја радионица „Поштански сатић” са темом Напиши и пошаљи писмо вољенима
Термин: субота, 01. октобар 2022.године од 12.00 до 13.00 часова
Стална поставка „Тачка спајања” – хронолошки приказ поштанско-телеграфско-телефонског саобраћаја
са стручним вођењем
Термин: субота, 01.10.2022. године од 17.00 до 18.00 часова
Контакт:011 3064 172; 011 3063 278;011 3641 353;
О терминима свих дешавања - на интернет страници ПТТ музеја www.pttmuzej.rs и на званичним страница
ма Поште Србије на друштвеним мрежама Инстаграм и Фејсбук.
Сервис:Омогућен приступ особама са инвалидитетом. Интернет:Омогућен је бесплатан Wи-fi.
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„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д
ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ
Београд, Немањина 6, www.zeleznicesrbije.com
011/3610 334; 011/3618 344
Facebook: Zeleznice Srbija ad; Instagram: medijacentarzeleznicesrbije
muzej@srbrail.rs; medijacentar@srbrail.rs
Железнички музеј је музеј у саставу привредног друштва „Железнице Србије“ ад. Основан је у фебруар
у
1950. године. Као техничко-историјски музеј, у свом фонду чува сведочанства о настанку и развоју железни
це на нашим просторима. Прву сталну поставку „Кроз историју југословенских железница“ Музеј је добио
30. априла 1953. године.
Музејски фонд броји око 3.500 предмета, који су распоређени у четири основне збирке: Техничку, Исто
ријску, Уметничку и Збирку примењене уметности. Музеј располаже и богатим Архивским одељењем и
стручном библиотеком, као и збирком модела и макета, која илуструје развој железничких средстава код
нас.
Железнички музеј има и својеврстан „музеј на отвореном“ – Одељење узаног колосека Пожега, у коме
се чувају неки од најстаријих и највреднијих експоната из Техничке збирке – локомотиве узаног колосека:
„Рама“, „Милан“, „Костолац“, затим салон-кола Франца Јозефа, али и остали предмети попут дизалица, теле
фона, станичних сатова, станичног намештаја...
ИЗЛОЖБА: „НАСТАНАК И ИЗГРАДЊА ЖЕЛЕЗНИЦЕ У СРБИЈИ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА“
Аутор: Ивана Радојевић Бошковић, кустос; сарадник Александар Пфићер,
фотограф; техничка подршка Медија центар „Железнице Србије“ ад.
Изложба ће бити постављена у Галерији Железничког музеја у септембру 2022. године
Термин: отварање изложбе до краја септембра
Кроз призму политичких, друштвених и економских прилика, ауторка изложбе приказује најважније дога
ђаје у историји железнице, етапе њеног развоја и техничке изазове приликом изградње на појединим део
ницама, али и указује на значај успостављања железничког саобраћаја и повезивања са суседима у процес у
борбе за самосталност и стварање нововековне, модерне Србије. Изложбу чине три дела: Период планирања
и стварање услова за изградњу железница (од 1833. до 1881. године); Изградња прве пруге Београд–Ниш и
повезивање са суседним државама и Наставак изградње железница до 1914/15. године. Посетиоци ће имати
прилике да виде оригинална документа (правилнике, законе, чланке из тадашње штампе), затим фотогра
фије и тродимензионалне предмете из тог периода.
За све посетиоце биће организовано стручно вођење кроз изложбу и сталну поставку Железничког музеја.
Радно време Железничког музеја је од 8.00 до 16.00 часова током недеље. Посете викендима и групне посете
договарају се и заказују телефоном. Улаз у Музеј је слободан. Детаљније информације о термину отварања
изложбе и радном времену за време трајања манифестације погледајте на www.zeleznicesrbije.com.

77

ДА НИ ЕВР ОПСКЕ БА ШТИНЕ У БЕОГРА ДУ

МУЗЕЈ ВАЗДУХОПЛОВС ТВА
Аеродром Никола Тесла, Сурчин, www.muzejvazduhoplovstva.org.rs
Због реконструкције ентеријера Музеја и прилаза, Музеј није у могућности да отвори врата за посетиоце ове
године за „Дане европске баштине“. Током протеклих година одржавања манифестације у Београду , Музеј
је публици понудио бројне изложбе, стручна вођења, радионице или и снимљене филмове, снимке из вазду
ха, вирт уелни обилазак Музеја ваздухопловства и др. Посетиоци су се могли упознати са богатом историјом
националног ваздухопловства кроз готово век авијације на нашим просторима од првог авиона који је летео
над небом данашње Србије до времена НАТО агресије.
Музеј ваздухопловства је инстит уција основана у сарадњи војног и цивилног ваздухопловства 1957. годи
не, који се од 1989. године налази у садашњој згради на међународном београдском аеродрому. На више од
6000 m2 изложбеног простора смештена је историја ваздухопловства дужа од једног века. Својим богатим
музејским фондом, Музеј ваздухопловства се сврстава међу десет водећих музеја овог типа у свет у и уједно
је један од најпосећенијих музеја у Србији.
Контакт: 011/2670 992, kontakt@muzejvazduhoplovstva.org.rs .Аутобуски превоз: 72, 860и, 607 и А-1..
Током Дана баштине емитовање раније сниманих филмова на више локација.
МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОС ТИ
Вука Караџића 18
Email MPU: info@mpu.rs ; Web stranica MPU: https://mpu.rs/; Facebook MPU: https://www.facebook.com/mpu.rs
Instagram MPU: https://www.instagram.com/mpu.rs/
Радно време музеја: уторак - субота 11:00 – 19:00 часова; +381 11 2626841/494
Стална поставка изложбе на галерији „Драгутин Инкиостри Медењак“ На први (п)оглед:
Музеј примењене уметности, представља експонате из музејских колекција историјских одсека.
Термини вођења за публику кроз сталну музејску поставку, Леа Зеи, водич: уторак, 20.септембар у 11.00
часова, уторак, 27. септембар у 11.00 часова – Светски дан туризма, уторак, 04. октобар у 11.00 часова ,
четвртак, 13. октобар у 11.00 часова.
ИЗЛОЖБА: СЛОЈЕВИ, АЛЕКСАНДАР ВАЦ
Кустос изложбе: Јелена Поповић, виши кустос Музеја примењене уметности
Термин: октобар 2022. Организација: Музеј примењене уметности
Самостална изложба посудних форми, инсталација и скулпт ура од керамике Александра Ваца Слојеви,
организована је у оквиру Салона савремене примењене уметности МПУ. Велики утицај на његов уметнички
развој имао је археолошки локалитет Сирмијум (Sirmium) тако да ће у једном делу изложбе бити предста
вљени археолошки предмети од глине из Музеја Срема, а друга два дела су посвећена новим радовима и
сублимирају сва досадашња искуства до којих је уметник дошао. Александар Вац у свом раду користи тех
нику тера сигилата, којом су током периода Римског царства израђиване лукс узне римске посуде. Владање
техником и технолошки експеримент у процес у рада за њега су битан део процеса којим повезује традицио
налне технике стварања са савременим изразом у потрази за природним и органским елементима.
Александар Вац је дипломирао на Факултет у примењених уметности у Београду – Одсек керамика. Учесник
је на многобројним колонијама и симпозијумима. Више пута је награђиван за свој рад. Живи и ради у Бео
граду.
ИЗЛОЖБА: 57. ДЕЧЈИ ОКТОБАРСКИ САЛОН: „ПУТОВАЊА, АХ ТА ПУТОВАЊА“
Кустос изложбе: Милица Цукић, музејска саветница МПУ
Организација: Музеј примењене уметности. Термин: октобар 2022.
„Путовања, ах та путовања“ слоган је под којим се одржава 57. Дечји октобарски салон Музеја примењене
уметности у октобру месецу 2022. године. Путовања чине живот лепшим, садржајнијим и узбудљивијим. Да
би мали људи порасли у велике људе спремне да самостално кроје сопствени живот, неопходно је да им од
малих ногу усадимо навику да путују. Неки храбри истраживачи откривали су некада нове светове и шири
ли границе заједничког искуства, проналазећи нове могућности и изазове за човечанство. Путовања нам
доносе сусрете са различитим људима који говоре другим језиком, нове пределе, и култ уре са садржајима
различитим од оних на које смо навикли. Зато су путовања била наш предлог теме на Конкурс у за овогоди
шњу манифестацију, на којој учествује око 100 установа, а за изложбу је одабрано преко 500 дечјих радова.
Пратећи и радионички програм пратите на музејским друштвеним мрежама.
Музеј примењене уметности је најзначајнија инстит уција култ уре за област примењене уметности, архи
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тект уре и дизајна у нашој земљи. Основан је 1950. године и припада категорији уметничких музеја специја
лизованог типа. Данас Музеј поседује 39000 предмета примењене уметности, међу којима се налазе и дела од
изузетног уметничког и култ урног значаја. Музеј има једанаест одсека: Одсек за стилски намештај, Одсек за
текстил и костим, Одсек за метал са накитом, Одсек керамике, порцелана и стакла, Одсек за фотографију
и примењену графику, Одсек савремене примењене уметности и Одсек за архитект уру. Ту су и специјализо
вани одсеци за конзервацију, документацију, едукацију, комуникацију и библиотека.
МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОС ТИ СРБИЈЕ
Господар Јевремова 19, Београд, телефон +381 11 2626 630
www.mpus.org.rs; www.teatroslov.mpus.org.rs; program@mpus.org.rs
Изложба МИХАИЛО ЈАНКЕТИЋ- ПОЗОРИШНА ПОСВЕТА- ауторка Биљана Остојић
Изложба је отворена 15. маја и биће доступна посетиоцима до новембра 2022. у просторијама Музеја позо
ришне уметности Србије, Господар Јевремова 19.
Изложба у Музеју позоришне уметности Србије посвећена је српском позоришном прваку, драмском умет
нику Михаилу Јанкетићу (1938–2019). То је својеврсно подсећање на позоришну биографију која сведочи о
посвећености, професионалној изузетности, наградама и признањима публике и критике – почаст његовом
шездесетогодишњем глумачком трајању и јединственом уметничком изразу. Саставни део поставке су и
инсерти из његових улога доступни на QR кодовима, као и избор снимака маестралног интерпретирања
поезије, коју је Михаило Јанкетић често с љубављу говорио.
Срећне околности пратиле су позоришне почетке Михаила Јанкетића. Његов глумачки сензибилитет,
после завршене Академије за позориште, филм, радио и телевизију, усмерио је професор Мата Милошевић,
рекавши да је он глумац предодређен за Југословенско драмско позориште. У том периоду то је кадровски
и репертоарски најпрестижније позориште. Ваљало је пробијати се поред етаблираних величина као што
су: Стево Жигон, Љуба Тадић, Слободан Перовић... Као статиста, на сцену је стао 6. јануар
 а 1960. а дебито
вао 1961. улогом Трећег гласника у представи Ричард Трећи. Издвојила се потом и улога Бошка Југовића у
представи Бановић Страхиња, за коју су му рекли да је почетак једне успешне глумачке каријере. У ЈДП-у је
одиграо 68 улога, био је најмлађи првак, касније „стуб театра“ и носилац репертоара. Непрекинути глумач
ки развој представљале су улоге у представама: Наши синови (Гиле, мала, али значајна улога), Прљаве руке
(Иго, прва велика улога), Обична прича (Александар Адујев), Кад су цветале тикве (Љуба Врапче), Злочин и
казна (Раскољников, Октобарска награда за улогу), Трамвај звани жеља (Стенли), Авети (Освалд Алвинг),
Колубарска битка (Војвода Живојин Мишић), Путујуће позориште Шопаловић (Благоје Бабић), Родољуп
ци (Гавриловић), Ревизор (Градоначелник), Народни посланик (Јеврем Прокић), Мртве душе (Мањилов),
Прљаве руке (Одерер). Добитник је осам годишњих награда ЈДП-а. Говорило се да је по начину игре „послед
њи Мохиканац старог ЈДП-а, и први војник неког новог, модерног, које долази“. За тумачење националног
репертоара добио је четири Стеријине награде – за улоге у представама: Клаустрофобична комедија (Јагоша
Крај, Звездара театар), Принцеза Ксенија од Црне Горе (Краљ Никола, Краљевско позориште „Зетски дом“),
Народни посланик (Јеврем Прокић, ЈДП), Смртоносна мотористика (Чика Драги, Атеље 212).
Позориште је увек било његов први избор, прилика за истраживање, нова авант ура, морална проповедаони
ца, одраз садашњости и кад говори о прошлости. Највише је волео улоге које су га допуниле или измениле,
с којима је унапредио себе – звао их је „улоге стожери“, прекретнице, нова поглавља. Био је глумац добре
позоришне литерат уре, добре приче. Глума је занат, који се ретко претвара у уметност, говорио је. Њему су
се улоге дешавале у правом тренутку, по вишој промисли и систему. Играо је у скоро свим београдским и
позориштима Србије и Црне Горе; подједнако успешан и на филму, телевизији, радију. Сматрао је да се једи
на права слобода осваја радом. Био је професор глуме на Академији уметности у Новом Саду од 1998. За
Михаила Јанкетића није постојало ништа важније од позоришта и дома. Свој позоришни круг затворио је
улогом Крнеца у комаду Краљ Бетајнове (И. Цанкар / М. Нешковић), 2018. у Југословенском драмском позо
ришту, где је почела његова позоришна прича.
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ПРОГРАМ УДРУЖЕЊА ТУРИС ТИЧКИХ ВОДИЧА – УТВС
СРБИЈЕ ЗА ДАНЕ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БЕОГРАДУ

Телефони: 0113230566, 0649621330
Интернет страница: http://www.guides-serbia.com/ Еmail: guides.serbia@gmail.com
Facebook: Udruženje Turističkih Vodiča Srbije – UTVS, Instagram: guides.serbia
Туристички обиласци на отвореном у пратњи лиценцираних туристичких водича
чланова Удружења туристичких водича Србије –
ЖЕНЕ О КОЈИМА СЕ ПРИЧАЛО И О КОЈИМА СЕ ЋУТАЛО
Прича о десет великих жена Србије, које су биле несхваћене за живота, и неправедно забораљене после смр
ти, а имале су важну улогу у нашој култири и историји. Водич: Зорица Арсић
Место окупљања: код Конака кнегиње Љубице Термин: 9. октобар у 17.00 часова
ОБРЕНОВИЋИ У БЕОГРАДУ
Пратећи низ објеката који су постојали или постоје и данас у Београду, а грађени су у време Обреновића,
пратимо стварање и развој Србије и Београда тог времена и историју ове значајне породице која је, у току
само једно дана, несатала. Водич: Зорица Арсић
Место окупљања: полазак од цркве Светог Марка Термин: 20. септембар у 17.00 часова
ЗАДУЖБИНАРИ, прва шетња,
Задужбинари, људи великог срца, који су обележили нашу култ уру 19. века, Миша Анастасијевић, Илија
Коларац, Велемир Тодоровић, Дјока Влајчић… Водич: Зорица Арсић
Место окупљања: полазак из Калемегданског парка, из Узун Миркове улице
Термин: 24. септембар у 17.00 часова
ЗАДУЖБИНАРИ, ДРУГА ШЕТЊА
Наставак приче о задужбинарима где ћемо упознати Алекс у Крсмановића, Николу Спасића, брачни пар
Кики, Персиду Миленковић.. Водич: Зорица Арсић
Место окупљања: полазак из Кнез Михаилове, од Библиотеке града Београда
Термин: 25. септембар у 17.00 часова
ВЛАДАРКЕ И ПРЕТЕНДЕНТКИЊЕ
Супруге владара и оних који то нису постали, а били су надомак тога, су најчешће остајале у сенци својих
мужева и о њиховим животима се много мање зна и много строже суди него о мушкарцима чије су супруге
биле. Ово је прича о њима. Водич: Зорица Арсић
Место окупљања: полазак од Конака кнегиње Љубице
Термин: 01. октобар у 17.00 часова
НУШИЋЕВ БЕОГРАД
Кратка шетња од Калемегдана до Теразија у којој је сажет буран и богат живот нашег највећег комедиографа
и сатиричара Бранислава Нушића Водич: Зорица Арсић
Место окупљања: полазак од павиљона Цвијете Зузорић Термин: 02. октобар у 17.00 часова
ЗЕМУН КОРАК ПО КОРАК
Старо језгро Земуна прича нам о времену када је Земун био са друге стране границе, када је био погранични
град Аустријске царевине и стециште разних народа који су овде оставили свој траг. Водич: Зорица Арсић
Место окупљања: позалак испред поште на Главној улици у Земуну
Термин: 08. октобар у 11.00 часова
ПИОНИРСКИ ПАРК
Водич: Јасмина Ћирић
Место окупљања: код фонтане „Девојка са крчагом“
Термин: 8. октобар 2022. у 11.00 часова. Време трајања : око 1,5 сата
Некада дворска башта, а данас јавни парк, Пионирски парк у себи чува приче о некадашњим дворовима и
изузетном зеленилу посађеном како би се оплеменио простор око ових важних и лепих здања.
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ВРАЧАРСКИ ПЛАТО И КАРАЂОРЂЕВ ПАРК
Водич: Јасмина Ћирић
Место окупљања: код споменика Карађорђу.
Термин: субота 1.октобар 2022. у 11.00 часова
Време трајања обиласка : око 1,5 сата
Mесто састајања је код споменика Карађорђу, одакле се, после уводне приче о Врачарском платоу и његовим
значајним местима, прво обилази Карађорђев парк , па плато испред Храма „Св. Саве“ , где прво следи при
ча о Народној библиотеци Србије и самом Храму Светог Саве, а онда се улази у Храм и после, уколико има
заинтересованих, и у малу цркву „Св. Саве“.
ДУНАВСКА ПРОМЕНАДА
Водич: Бојана Шестовић
Место окупљања: испред споменика ваздухопловцима код хотела „Југославија“.
Термин:недеља 18. септембар 2022. у 12.00 часова
Време трајања обиласка: око 2 сата.
На тури ће се промовисати заштићено природно добро- Велико ратно острво, Земунски кеј са специјализо
ваним ресторанима и клубовима за спортове на води и споменичко наслеђе земунског приобаља.
„НЕСВРС ТАНИ“- БИЦИКЛИС ТИЧКИ ГЛАМ-ПИКНИК У ПАРКУ ПРИЈАТЕЉС ТВА
И РОМАНТИЧНИ ГАРДОШ
Водич: Славица Јовановић
Место окупљања: Бранков мост, проширење моста иза аутобуског стајалишта испод Косанчићевог венца
Термин: 25. септембар 2022. у 11.00 часова
Време трајања обиласка : 3-4 сата
Вожња бициклистичком стазом преко Бранковог моста, поред Скејт парка, ТЦ Ушће уз Булевар Николе
Тесле. У Парку пријатељства правимо паузу и причамо о Покрет у несврстаних и историјат у парка. Правимо
кратак пикник у стилу Броза и Јованке, евоцирамо успомене на култ урну дипломатију некадашње Југосла
вије, фотографишемо се, а потом настављамо даље ка хотелу Југославија и Земуну. Преко центра Земуна
пењемо се на Гардош до Миленијумске куле, фотографишемо и уживамо у романтичном погледу на Дунав
и град. Вожња назад.
КР„ПРИРОДЊАЧКИ ПИКНИК НА КАНАЛИМА САВСКОГ НАСИПА“
БИЦИКЛИС ТИЧКА ТУРА
Бициклистичка тура- Природњачки пикник на каналима Савског насипа
Водич: Славица Јовановић
Место окупљања: крај Савског шеталишта и бициклистичке стазе изнад окретнице аутобуса у блоку 45
(Др Ивана Рибара)
Доћи својом или изнајмљеном бољом бициклом, идеално за offroad.
Термин: субота 24. септембар 2022. у 14.00 часова
Време трајања обиласка : 3-4 сата
Циљ туре је упознавање са природним богатством флоре и фауне које се налази на свега пола сата удаље
ности од новобеоградских блокова. On- и offroad вожња преко пољских путева и уживање у природи. Опу
штање и пикник поред воде на каналима Галовица и Петрац, фотографисање природе. Посматрање птица,
брање лековитог биља, бобица зове за мармеладу и јестивог биља које будемо успут нашли.
ТУРА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ГРАДА
Стилови у архитект ури кроз време.
Интерактивна тура од два сата, од Београђанке до Тржног центра Галерија, кроз Кнез Михаилову, Калемег
дан, Београд на води. Вођене туре на српском и шпанском језику.
Водич: Гордана Стојсављевић Говедарица
За више информација: Удружење туристичких водича
Телефони: 011 3230566, 064 9621330
Интернет страница: http://www.guides-serbia.com/ Еmail: guides.serbia@gmail.com
Facebook: Udruženje Turističkih Vodiča Srbije – UTVS, Instagram: guides.serbia
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КРИМИНАЛИС ТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Београд−Земун, ул. Цара Душана 196
Телефон: 011/3107−111, Имејл: rektorat@kpu.edu.rs, www.kpu.edu.rs
ПОСЕТА СПОМЕН-СОБИ ДР АРЧИБАЛДА РАЈСА - обилизак са водичем
Водичи: др Рената Самарџић, историчар уметности и научни сарадник Ивана Гајић, историчар
Термини за обилазак спомен собе и изложбе:
понедељак, 3. октобар 2022. године у 10.00 часова, група од десет посетилаца;
уторак, 4. октобар 2022. године у 10.00 часова, група од десет посетилаца.
Обавезно је пријављивање са бројем личног документа на телефон 066/8895−608 или на имејл prijava.deb@
kpu.edu.rs, у периоду 1930. септембра 2022. године, сваког радног дана у времену 10.00−14.00 часова. Посети
оци треба да понес у важећи лични документ.
Др Арчибалд Рајс био је утемељивач и родоначелник криминолошких студија као научне дисциплине у све
ту и оснивач две научне инстит уције у тој области у Лозани (1909) и Београду (1921). Високо позиционирани
интелект уалац, Европљанин демократских назора, Рајс jе на позив српске Владе дошао у Србију 1914. године
и постао бескомпромисни заштитник правде, права и истине о страдању у првом Великом рату у историји
човечанства (1914−1918). На Криминалистичко-полицијском универзитет у у Београду име др Рајса посебно
је важно. Његовом заслугом, а формално Уредбом Министарства унутрашњих дела, 8. фебруара 1921. годи
не основана је прва модерна Полицијска школа у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Суштинску идеју
да се развој полицијске професије у Србији заснива на образовању кадра, као и вредности које у том смислу
симболизује 8. фебруар 1921. године, наставио је да баштини.
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Криминалистичко-полицијски универзитет. Као признање овом истакнутом криминологу светског гласа,
научнику и универзитетском професору, на Криминалистичко-полицијском универзитет у у Београду чува
ју се предмети из његове личне заоставштине коју су поклонили наследници Мирјана и Никола Гачић из
Горњег Милановца. Овде су изложени неки од предмета који су чинили неизоставни део његовог свакодне
вог живота. Посебну вредност у поставци има оригиналан рукопис славног политичког тестамента Чујте
Срби (Ecoutez Serbes!, Belgrade, le 1 juin 1928), као и писаћа машина на којој су откуцани његови редови на
француском језику. Поводом девет деценија од његове смрти, Криминалистичко-полицијски универзитет и
Завод за уџбенике објавили су „Изабрана дела Арчибалда Рајса“ у пет томова, у оквиру којих угледни српски
и швајцарски аутори целовито сагледавају његову професионалну генезу, као и његову историјску улогу у
Србији током Великог рата.
Линкови:
Спомен соба др Арчибалда Рајса може се погледати на адреси: https://www.kpu.edu.rs/virtuelna-setnja/arci
bald/tura_arcibald.html
Каталог изложбе „Рајсова соба“ у пдф формат у може се преузети на адреси: http://jakov.kpu.edu.rs/han
dle/123456789/1040
Дигиталну копију оригиналаног рукописа „Чујте Срби!“ Родолфа Арчибалда Рајса, Београд, 1. јун 1928 (Eco
utez Serbes!, Belgrade, le 1 juin 1928) може се преузети на адреси: http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/990
ИЗЛОЖБА „ЦРВЕНА ЛИСТА УГРОЖЕНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
У ЈУГОИС ТОЧНОЈ ЕВРОПИ
RED LIST OF SOUTHEAST EUROPEAN CULTURAL OBJECTS AT RISK“
у организацији Криминалистичко-полицијског универзитета и Националног комитета ICOM Србијa
Аутори изложбе су чланови Радне групе НК ICOM Србија: др Адам Црнобрња, музејски саветник и
археолог, председник Српског археолошког друштва; др Рената Самарџић, историчар уметности и науч
ни сарадник; Марија Радин, МА, виши документариста−конзерватор; и Наталија Ћосић, МА, археолог
и виши конзерватор. Руководилац Радне групе је доц. др Никола Крстовић, професор на Историји умет
ности Филозофског факултета у Београду и председник НК ICOM Србија.
Опис програма:
У борби против нелегалне трговине уметничким делима и антиквитетима, Међународни савет музеја (Inter
national Council of Museums – ICOM) је осмислио данас светски познате и незаменљиве инструменте за
очување светске култ урне баштине – Црвене Листе угрожених култ урних добара. ICOM Листе нису листе
украдених култ урних добара. То су Листе предмета који су најугроженији у смислу крађе и нелегалне трго
вине. Међународно су признате као модел за едукацију и јачање свести о значају култ урне баштине. На
Црвеној листи угрожених култ урних добара у југоисточној Европи налази се преко 110 артефаката из пре
ко 40 музејских установа. Национални Комитет ICOM Србија се укључио у њено креирање у октобру 2019.
године формирајући националну Радну групу која је у сарадњи са музејским установама у Србији прику
пљала релевантне информације о потенцијално угроженим покретним култ урним добрима. Њена основна
сврха је да допринесе заштити култ урне баштине фокусирањем на подручја која су највише погођена неле
галном трговином. Креирана је у сарадњи са ICOM стручњацима из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугар
ске, Хрватске, Црне Горе, Северне Македоније, Молдавије, Румуније, Србије и Словеније. Осим фотографија
предмета српске култ урне баштине који су се нашли на ICOM Црвеној листи угрожених култ урних добара
у југоисточној Европи, на изложби су представљене и студије музејских стручњака, књиге из области кри
минала у вези с уметнинама, књиге о заштите култ урних добара у Србији, као и мултимедијални садржаји
Линкови:Каталог изложбе у пдф формат у можете преузети на адреси:
http://jakov.kpu.edu.rs/handle/123456789/1310
Црвену листу угрожених култ урних добара у југоисточној Европи у ПДФ-формат у можете преузети на
адреси: https://icom.museum/wp-content/uploads/2022/02/Red-List-for-Southeast-European- Cultural-Objectsat-Risk.pdf
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ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
KОНЦЕРТ ЕЛЕКТРИЧНОГ ГУДАЧКОГ КВАРТЕТА „DINAMIKA МUSIC“
Електрични гудачки квартет ће извести свој концертни пројекат „Viva LA vida“ и прославити своју 10. кон
цертну сезону. Пројекат „Viva LA vida“ припреман је током ковид изолације са посебном жељом да се слави
живот. Репертоар овог пројекта одише посебном динамиком и моћним звуком, што и јесу карактеристике
овог оригиналног квартета.
„Dinamika мusic“ ће извести у својим аранжманима и ремиксима дела Моцарта, Бетовена, Росинија, Супеа
као и најпознатије филмске хитове и етно бисере Балкана.
Термин: 16. септембар, петак у 20.00 часова
Место одржавања: плато испред зграде ГО Вождовац, Устаничка 53
ОБИЛАЗАК АВАЛСКОГ ТОРЊА И ЦРКВЕ – БРВНАРЕ ПОСВЕЋЕНЕ
СВЕТОМ ДЕСПОТУ СТЕФАНУ ЛАЗАРЕВИЋУ И КОНЦЕРТ НА ЛЕТЊОЈ ПОЗОРНИЦИ
У ПОДНОЖЈУ ТОРЊА КУД-ОВА СА ОПШТИНЕ
Обилазак укључује бесплатан обилазак Торња, који је понос свих београђана, као и цркве брвнаре посвећене
Светом деспот у Стефану Лазаревићу. У оквиру црквене порте изграђен је Музеј, са поставком историјата
средњовековног града Жрнова, од Римског доба до рушења. Чува се и јастуче које је било испод моштију
Свете Петке, као и епитрахиљи са моштију Светог Василија Острошког и Светог Нектарија Егинског. Посе
тиоци ће моћи да се освеже у гостопримници, где се служе домаћа освежења за која није истакнута цена, већ
је реч о драговољном плаћању.
Концертом КУД-ова на бини испод Торња заокружићемо лепо дружење на једној од најзанимљивијих тури
стичких дестинација у Београду, Авалском комплекс у. Најмлађим посетиоцима на располагању су терени за
фудбал, одбојку и кошарку, као и дечији парк и игралиште са вештачком стеном.
Термин: 18. септембар у 11.00 часова
Место: организован полазак испред зграде ГО Вождовац, Устаничка 53

ОБИЛАЗАК ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА САНУ И САНУ- УЧЕНИЦИ
ОШ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“
ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ ове године слави 20 година постојања. Име је добила по научнику, путописцу,
просветном раднику, једном од најугледнијих људи свог времена, председнику САНУ. Академик Милићевић
рођен је у Рипњу, где је похађао основну школу.
ГОВ, Етнографски инстит ут САНУ и САНУ обележиће сећање на Милана Ђ. Милићевића и честитати јуби
леј ученицима школе која је добила име по њему. Организоваћемо посет у Инстит ут у, где ће о академику и
једном од председника САНУ говорити директор Инстит ута.
После предавања, ученици ће обићи САНУ.
Термин: 20. септембар у 11.00 часова, Милан Ђ. Милићевић наш савременик
ОБИЛАЗАК РУДНИКА НА АВАЛИ „ЦРВЕНИ БРЕГ“ И УЛАЗАК У РУДАРСКО ОКНО
У просторијама Музеја посетиоцима ће бити одржано предавање о руднику који се налази у подножју Авале
и представља некадашње налазиште олова и цинка. Историјат рудника је знак богате рударске прошлости
Авале и околине. Посетиоци ће сићи до дубине од 195м и видети унутрашњост јаме у којој је вршена експло
атација, као и формиран пећински накит.
Термин: недеља, 25. септембар, четвртак у 11.00 часова
Место: организован полазак испред зграде ГО Вождовац, Устаничка 53
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ОРГАНИЗОВАН ОБИЛАЗАК ЦРКВЕ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У РИПЊУ,
МАНАС ТИРА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ
И ЦРКВЕ СВЕТЕ МАРИЈЕ МАГДАЛИНЕ У БЕЛОМ ПОТОКУ
Термин: субота, 24. септембар у 11.00 часова
Место: полазак испред зграде ГО Вождовац, Устаничка 53
Црква Свете Тројице је саграђена у периоду између 1892. до 1894. године на истом месту на коме се прво
битно налазила црква брвнара из 1820. године. Место на коме је саграђена црква значајно је по томе што
је Вожд Карађорђе 1804. године са тог места покренуо војску на чијем је челу био у операцији ослобођења
Београда од Турака. Задужбинар цркве брвнаре био је кнез Милош. Црква има изузетну вредност и налази
се под заштитом Завода за заштит у споменика култ уре.
Од посебних вредности посетиоци и верници могу да виде иконостас из 1824. године и богослужбене књиге
из 17. и 18. века које су у употреби. Свештеник ће говорити о историјат у цркве.
Манастир Пресвете Богородице Тројеручице у околини Рипња- један од најмлађих манастира у СПЦ,
изграђен је 2012. године. Црква брвнара посвећена је Пресветој Богородици Тројеручици, а монаси манасти
ра Хиландар даровали су икону која се чува у манастиру. Манастир се налази на путу за Дробњаке, у шумо
витом делу Рипња и асфалтиран је пут до манастира. У цркви се чувају мошти светитеља: Св Нектарија, Св
Серафима Саровског, Св Јустина Ћелијског, Св Марије Магдалине.
Црква Свете Марије Магдалине у Белом Потоку подигнута је 1883. године захваљујући добровољним при
лозима и раду становника села. У порти је изграђена нова звонара. У црквеној порти се налази споменик
ратницима из периода 1912. – 1918. године и белопоточанину Васи Чарапићу, сахрањеном уз северни зид
цркве у манастиру Раковица. У порти цркве у Белом Потоку налази се камени крст који је донет са прво
битног Споменика Незнаном јунаку на Авали, када је срушен 1934. године. Део ограде подзидан је каменом
од остатака минирања средњовековног града Жрнова, који су донели сами белопоточани. У олтару цркве
налазе се честице моштију Свете Марије Магдалине.
ОБИЛАЗАК ВЕШТАЧКОГ ЈЕЗЕРА БЕЛА РЕКА У РИПЊУ КОЈЕ ЈЕ ПРИРОДНИ
ДРАГУЉ НАДОМАК ГРАДА И ОБИЛАЗАК ШУМЕ ТОРЛАК ДО ИЗВОРА ТОЧАК
Рекреативни дан почињемо обиласком Шумске управе, где се налази најстарији расадник у Србији и изло
жба животиња из ловишта. Настављамо шетњу до језера Бела река које је настало изградњом бране 1988.
године и напаја се чистом водом из Беле Реке, али и из два подводна извора. Уз брану се налази плажа. Иако
се налази у самом подножју Авале, далеко је од очију излетника и случајних намерника.
Торлачка шума је оаза чистог ваздуха, мира и тишине. Посетици могу уређеном трим стазом рекреативно да
обиђу шуму која се налази на једном од највећих брда у Београду и има леп поглед на главни град.
Термин: 28. септембар организован полазак у 11.00 часова
Место: испред зграде ГО Вождовац, Устаничка 53
ОРГАНИЗОВАН ОБИЛАЗАК МУЗЕЈА БАЊИЧКОГ ЛОГОРА СА ВОЂЕЊЕМ
И ОБИЛАЗАК РОДНЕ КУЋЕ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА У КУМОДРАЖУ
Посетиоци ће моћи да обиђу музејску поставку која чува успомену на заточенике и жртве Бањичког кон
центрационог логора, који је постојао током Другог светског рата. Бањички логор је формиран 5.јула 1941.
године у комплекс у старе касарне 18. Пешадијског пука Војске Краљевине Југославије, а први затвореници
заточени су 9.јула 1941. године. Није познат тачан број убијених логораша, јер су спискови непотпуни. Све
до распуштања логора октобра 1944. године групе затвореника су одвођене на стрељање.
Обилазак родне куће војводе Степе Степановића у којој је рођен 1856. године обухвата преглед сталне
поставке о војничкој каријери и обилазак просторија комплекса, као и краће упознавање са најзначајнијим
војничким и животним аспектима његовог живота.
Термин: 1. октобар у 11.00 часова
Место: Полазак испред зграде ГО Вождовац, Устаничка 53

ОБИЛАЗАК МУЗЕЈА КЊИГЕ И ПУТОВАЊА И МУЗЕЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОС ТИ „АДЛИГАТ“
У овом јединственом музеју представљене су све земље и култ уре света путем њихових књига. Баштини се
и велики број значајних оригиналних предмета, од којих се издвајају гардеробни орман краљице Наталије
Обреновић, штап краља Милана, први радио у Југославији, гусле које је један наш војник направио у рову
током битке за Једрене како би бодрио саборце, писмо Николе Тесле. На полицама су сложене књиге из
библиотеке Николе Пашића, енциклопедије из кабинета Милутина Гарашанина. Могу се видети књиге из
целог света, какве не можете ни сањати да постоје. Ту су књиге на најквалитетнијој кинеској свили, затим
јестиве са страницама од пиринча, од палминог лишћа, на пергамент у, на таблицама од тиковог дрвета. Од
прворазредног значаја за српску књижевност су писма Милоша Црњанског, Саве Шумановића, Исидоре
Секулић, Михаила Петровића Аласа затим рукописи Оскара Давича, Добрице Ерића, Добрице Ћосића и
Владете Јеротића.
Термин: 5. октобар у 11.00 часова
Место: организован полазак испред зграде ГО Вождовац, Устаничка 53
ОБИЛАЗАК НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
ПОВОДОМ 45.ГОДИНА ОД СМРТИ РАШЕ ПЛАОВИЋА,
НАШЕГ СУГРАЂАНИНА СА УЧЕНИЦИМА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЊОВИЋ“
Раша Плаовић, глумац, позоришни редитељ и педагог, управник НП, живео је на Вождовцу, у близини
Вождовачке цркве. Мала сцена НП носи име по њему.
Са ученицима Музичке школе „Петар Коњовић“ обићи ћемо велику и малу сцену, кабинете балета и опере,
шминкерницу и костимографски део. За крај ове занимљиве посете оставили смо Музеј НП, у коме ће уче
ници разговарати са познатим уметником ове куће.
Термин: 11. октобар у 11.00 часова
ОБИЛАЗАК СА УЧЕНИЦИМА ОШ, ДАН РАДОС ТИ У БАЈФОРДОВОЈ ШУМИ
Термин: 17.октобар, понедељак, у 11.00 часова
Са ученицима ОШ организоваћемо едукативни час о природном наслеђу и обилазак Бајфордове шуме. Уз
стручно вођење, ученици ће сазнати о ретким врстама биљног и животињског света који имају станиште у
овој шуми. У малом амфитеатру биће одржана приредба на којој ће ученици говорити о заштити животне
средине.
О некадашњој Бањичкој, а од 2015. године Бајфордовој шуми, београђани су мало знали. Та оаза ретких
врста птица и дрвећа у срцу нашег Вождовца, за многе је било лепо излетиште за децу, трим стаза здравља,
предах за викенд када нам треба природа и њен мир. За Тимотија Џона Бајфорда ова шума је била много
више. Посвећенички, откривао је невидљиве законитости биљног и животињског света који живе у симби
ози урбаног града један сасвим свој, посебан живот. И деле га са људима. Џон Бајфорд нам је открио какву
природну вредност имамо која је формирана 50.-их година прошлог века добровољним акцијама, када је
Бањички поток добио вегетацију вештачки подигнутом шумом. А са вегетацијом, доселиле су се птице.
Нисмо обраћали пажњу које птице нам певају сваког јутра, а Џон Бајфорд јесте, па нам је откривао тај чуде
сни свет. Најпознатији Британац у Србији је током 80.- их година направио списак од 76 врста птица на том
подручју, чији је боравак пратио. Ту се гнезде неке од ретких птица попут кобаца, зелене жуне и шумске сове,
а највише је малих славуја, великих сеница и црноглавих грмуша. Џон Бајфорд нам је откривао и колико
прис уство шуме у градском средишту има одређену вредност у погледу заштите биодиверзитета, има улогу
регулатора мезоклиме, ублажава климатске и друге екосистеме и резервоар је чистог ваздуха.

АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА НА ЗВЕЗДАРИ
Астрономска опсерваторија у Београду је једна од најстаријих активних научних установа не само код нас,
већ и на простору Југоисточне Европе.
Приликом обиласка посетиоци могу да виде Управну зграду, коју је почетком 20. века пројектовао познати
чешки архитекта Јан Дубови, музејску поставку старих астрономских инструмената, да посете највећу и нај
потпунију научно-стручну астрономску библиотеку у Србији, Мали рефрактор и Велики пасажни инстру
мент.
Програмом стручног вођења предвиђена је и панорамска шетња парком Опсерваторије, који се налази уну
тар заштићеног природног добра Звездарска шума.
Окупљање је испред главног улаза Астрономске опсерваторије, 10 минута пре почетка вођења.
Датум обиласка: 24. септембра 2022. године током Дана отворених врата
Термини стручног вођења су у 11.00 и у 13.00 часова.
Домаћини: Весна Мијатовић и мр Ненад Миловановић.
Улаз је слободан! Пријављивање је обавезно на мејл posete@aob.rs
Особа за контакт: Весна Мијатовић, телефон: 011 / 30 89 063, мејл: vesna@aob.rs
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ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
ПРОГРАМ 11. “ДАНА СЕНИОРА НА ЗВЕЗДАРИ 2022“- “СРЕБРНЕ ПОРУКЕ“
(од 26. до 30. септембра 2022.)
Манифестација 11. годину наставља традицију неговања култ уре сећања и нематеријалног наслеђа, као и
афирмисање позитивне слике о старењу и старијим људима. Предложени садржаји промовишу важну кул
тура памћења породице и заједнице као и сениоре као важне чланове сваке заједнице и актере те култ уре
као ризнице сећања времена које је прошло. Мото манифестације је „Сребрне поруке“ на којој ће сениори
на непосредан и аутентичан начин сведочити о вредностима времена које је прошло а које не може да заме
ни дигитализација и вирт уелна комуникација. Програм „Дана сениора“ треба да информише, инспирише и
активира појединце у области нематеријалних вредности како би живот у заједници учинили хуманијим и
квалитетнијим.
Садржај Програма је у корелацији са темом овогодишње манифестације „Дани европске баштине „Чување
прошлости за будуће генерације“.
ОТВАРАЊЕ МАНИФЕС ТАЦИЈЕ И ИЗЛОЖБЕ ФОТОГРАФИЈА ПОД НАЗИВОМ
„СЕЋАЊЕ ИЗ АЛБУМА НАШИХ БАКА И ДЕКА“
Фотографије су изабране након реализованог конкурса на сајт у Општине и медијима. Изложба је, као сво
јеврсни времеплов кроз време које је прошло, прилика да негујемо култ уру сећања породица и породичне
солидарности, да се прис утни кроз интерактивни разговор подсете важности култ урног наслеђа за иденти
тет сваког појединца, породице и целокупне заједнице.
Место одржавања: Галерија Миљковић, Булевар краља Александра бр. 298
Време одржавања: 26. септембар у 12.00 часова
ПОЕТСКО МУЗИЧКИ МАТИНЕ „СТЕПЕНИЦЕ ВРЕМЕНА“
Талентовани сениори, учесници, полазници и сарадници радионице „Књига као лек“ Волонтерског серви
са Звездаре, ће говорити поезију коју памте или су њихови аутори. Програм има за циљ да нас подсети да
су култ ура и машта важни за наше материјално и духовно благостање без обзира колико имамо година. За
сваког посетиоца припремљени су поклони- уникатни бук маркери и штампани цитати из одабране литера
туре, прозе и поезије.
Аутор програма: Милена Исаиловић, професор књижевности и песникиња
Место одржавања: Галерија Миљковић, Булевар краља Александра бр. 298
Време одржавања: 26. септембар од 18.00 часова
СЛИКАРСКА КОЛОНИЈА са учешћем академских и сликара аматера
Завршени и изабрани радови биће изложени на хуманитарној аукцији у Клубу КУЛТ. Приход од продаје
намењен је за лечење двоје деце са Звездаре. Веза култ уре и хуманости требало би да покажу да су социјална
кохезија у заједници, солидарност и хуманост важни као социјалне вредности за одрживост сваке заједнице
и то за све њене чланове, и оне којима је помоћ потребна и оне који могу да помогну.
Место одржавања: СЦ Олимп, Вјекослава Ковача
Време одржавања: 27. септембар од 11.00-14.00 часова
КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ИЗРАДЕ СУВЕНИРА „ПОЗДРАВ СА ЗВЕЗДАРЕ“
Радионица на коју су позвани суграђани свих генерација да понес у предмете које више не користе. Уз помоћ
креативних радионичарки које ће им показати како да их рециклирају, поправе или им дају ново рухо и
постану уникатни поклон. Радионица је прилика да појединци науче нову вештину и креативно посматрају
предмете око себе.
Место одржавања:
Време одржавања: 27. септембар
ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА И АУКЦИЈА СЛИКА
насталих на сликарској колонији на СЦ Олимп током манифестације Дана сениора Позив да учествују у
откупу слика упућен је појединцима и компанијама који су социјално одговорни.
Место одржавања: Клуб Култ, Булевар краља Александра бр. 77
Време одржавања: 30. септембар од 12.00 до 13.00 часова
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РАДИОНИЦА ЗА СЕНИОРЕ на којој ће се промовисати и формирати вибер заједнице сениора на Зве
здари. Циљ радионице је афирмисање важности дигиталне писмености за сениоре. Након презентације на
радионици ће се одржати почетна обука и умрежавање сениора, подршка у стварању њихових нових навика
и начина дигиталне комуникације, информисања и едукација које ће их у континуитет у оснажити и на тај
начин као нови садржај унапредити квалитет свакодневног живота сениорске генерације. Вибер заједница
сениора ће бити од значаја у наредном периоду као канал информисања старијих суграђана о бесплатним
садржајима које организује Општина.
Место одржавања: Волонтерски сервис Звездаре, БКА 395. Време одржавања: 28. септембар у 11.00 часова
ПОЗОРИШНА ПРЕДС ТАВА „ГЕНЕРАЛНА ПРОБА ЖИВОТА“
Сениор театра и глумачке екипе од 65 до 77 година Промовисање култ уре сећања и старења, креативност
и драгоценост сениора у живот у наших породица и заједнице као недовољно отворених ризница њихових
аутентичних сведочења о догађајима, успоменама и сећањима на време које је прошло. Личне приче десетак
сениора чине колаж заједничке приче једне генерације која има своје „Сребрне поруке“ и вредност које тре
ба чути. Редитељ представе је Милош Видаковић.
Место одржавања: Велика сцена у Липовом ладу, Булевар краља Александра бр. 298
Време одржавања: 29. септембар у 19.00 часова
ЗАТВАРАЊЕ МАНИФЕС ТАЦИЈЕ И КРАТАК УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
Место: Клуб Култ, Булевар краља Александра бр. 77. Време: 30. септембар од 13.30-14.00 часова

ПРОГРАМИ НА ЧУКАРИЦИ
КУЛТУРНА УСТАНОВА ГАЛЕРИЈА 73
Пожешка 83а
https://galerija73/com /
ТРИБИНА „БЕОГРАД ЗА ПОЧЕТНИКЕ“ СМИЉАНЕ ПОПОВ, ауторке и уреднице серијала:
ТЕМА: „ЛОВ НА ИЗГУБЉЕНО БЛАГО ЧУКАРИЦЕ“
Специјални гост је Раде Милић, археолог и познавалац археолошког блага Чукарице.
Археолошка налазишта, лагуми, тунели, подземне војне базе, фабрике, пећине представљају култ урно и
природно благо Чукарице. Како је настала импозантна фабрика из доба Обреновића - бисер индустријског
наслеђе Европе? Како су се крајем 19 века за Чукарицу отимали инвеститори из Белгије, Енглеске, Немачке,
Аустрије, па чак и из Јапана ... Како су почетком 20 века у крви угушени раднички штрајкови? Где у Београду
осим на Славији постоји споменик Димитрију Туцовићу? Арборет ум- где још у Београду, осим у Ботаничкој
башти можете да видите ретке врсте домаћих и егзотичних врста биљака са свих страна света?
Термин: 23. септембар са почетком у 19.00 часова. Аутор: Смиљана Попов
ТРИБИНЕ О ИСТОРИЈАТУ ЧУКАРИЦЕ
Теме трибина:
1. Настанак и формирање Чукарице крајем 19. и почетком 20. века
2. Обнова индустрије, занатства и демографски опоравак Чукарице у првој деценији по окончању Првог
светског рата. Аутор и модератор трибине: Ненад Лукић, историчар и кустос Музеја науке и технике
ПРЕДАВАЊЕ „СЕЋАЊЕ НА ЧУКАРИЦУ“
Организатор: Удружење „Стари Чукаричани“. Удружење грађана које се бави очувањем култ уре у заједни
ци „Стари Чукаричани“ организоваће интерактивно предавање „Сећање на Чукарицу“, где ће најстарији
суграђани делити своја сећања о историји Чукарице са чукаричким школарцима. У целокупан пројекат биће
укључени малишани из Чукаричких основних школа, који ће кроз упознавање локалне заједнице у којој
живе стећи више сазнања, али и бити активно укључени у ликовни и едукативни програм током трајања
манифестације. Програм креативних радионица биће организован током свих дана трајања Манифестације,
уз стручна вођења кроз изложбе.
Програм манифестације „Дани европске баштине“ подржан је од стране ГО Чукарица.
Напомена: Целокупан програм прилагођен је особама са инвалидитетом, а за слепе и слабовиде програм ће,
као и сваке године, бити доступан на Брајевој азбуци.
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ДОКУМЕНТАРИС ТИЧКА ИЗЛОЖБА: МИЛИВОЈЕ МИША РУПИЋ
„СТОПАМА ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА“
Документаристичка изложба о лику и делу Деспота Стефана Лазаревића који је оставио великог трага у срп
ској историји, култ ури, спољној политици, књижевности итд. У оквиру изложбе приказаће се деспотов рад
и дела на уједињењу српских земаља, проглашењу и развоју Београда као престоног града, рад на заштити,
права и законитости у области рударства најзначајније привредне гране тог времена у Србији.
Посебна пажња посвећена је деспотовом раду на уздизању писмености - преписивачкој школи, подизању
цркава и манастира у оквиру СПЦ. Приказ повеља и дародавница Хиландару, Београду, манастиру Милеше
ви. о ковању новца, о грбу и печат у деспота Стефана. Осврт на унутрашњу и спољну политику коју је деспот
водио у однос у на Турску, Византију, Угарску, Зету, Дубровник, Венецију... Све ће бити пропраћено текстом
и фотографијама. Аутор: Миливоје Миша Рупић
Термин: четвртак, 22. септембар са почетком у 19.00 часова

ТУРИС ТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА
Шумадијски трг 2, Београд; https://cukarica.info/
ПРЕЗЕНТАЦИЈА СА ДЕГУС ТАЦИЈОМ НА ТЕМУ: ВАЈФЕРТОВА ПИВАРА
У БЕОГРАДУ ОД 1873.Г. ДО 1947.Г.
Историја пиварства у Београду интересантна је и динамична, а нарочито оне прве српске парне пиваре Дјор
дја Вајферта, која је данас као погон бивсег БИП-а, најстарији индустријски локалитет у Београду, у коме се
и данас врши исти вид производње, као и на њеном оснивању 1873.г. Предавање је базирано на приказивању
развоја и општег историјата Вајфертове пиваре, с освртом на њене власнике, а прати га интересантна Повер
Поинт презентација, на којој ће посетиоци моћи да виде велики број фотографија и архивалија.
Предавач: Ненад Лукић, историчар, кустос Музеја науке и технике, аутор више научних радова који се баве
историјом пиварства, коау тор једне од најбољих монографија Дјордја Вајферта.
Организатори: Туристичка организација Чукарица, Музеј града Београда, Музеј науке и технике.
Место: Завичајни музеј Жарково, адреса: Аце Јоксимовића бр.2,
Термин: 16. септембар од 19.00 до 20.00 часова
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА СА ДЕГУС ТАЦИЈОМ НА ТЕМУ: „БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН БИП,
КАКАВ БИП, СТРАШАН БИП“
Посетиоци ће бити у прилици да чују како је БИП од једне застареле пиваре, за 12 година постао једна од нај
већих пивара на Балкану, чији су производни капацитети превазилазили капацитете бивше СФРЈ. Такође,
старији посетиоци ће моћи да се подсете на пива која су конзумирали током своје младости, а они млађи да
се упознају са њима. Презентацију прати занимљива PoverPoint презентација, а посетиоци ће моћи да поста
вљају питања везано за историју пиварства у Београду и активно учествују у предавању. Предавање о БИП-у
је својеврстан увод у пригодну публикацију коју ће крајем наредне године објавити Музеј науке и технике.
Предавач: Ненад Лукић, историчар, кустос Музеја науке и технике, аутор више научних радова који се баве
историјом пиварства, коау тор једне од најбољих монографија Ђорђа Вајферта.
Организатори: Туристичка организација Чукарица, Музеј града Београда, Музеј науке и технике.
Место: Завичајни музеј Жарково, адреса: Аце Јоксимовића бр.2,
Термин: 30. септембар од 19.00 до 20.00 часова

ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“
Тургењевљева 5 , www.kccukarica.rs
НАСТУП ХОРА „СВЕТИ ЂОРЂЕ“– „ОРО СЕ ВИЈЕ КРАЈ МАНАС ТИРА“
Хор при храму Светог великомученика Георгија у Београду – Чукарица
Диригент: Емилија Милин
Програм: Туев, Чесноков, Бахметјев, Станковић, Мокрањац, Гавриловић
Термин: 26. септембар у 19.30 часова
РАДИОНИЦА ПЛЕТЕЊА ЗА ОСОБЕ СРЕДЊЕГ И СТАРИЈЕГ ДОБА
„ ПОСЕЛО НА НАШ НАЧИН“
Радионицу води: Јованка Драговић
Термин: 26-30. септембар од 10.00-12.00 часова
РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ– „УКУСИ БАКИНЕ ТРПЕЗЕ“
Аутори и реализатори: Јелена Муцић, Татјана Хаџић Јововић, Снежана Богићевић,
Данијела Алексић, Весна Костић
Термин: 26. септембар у 13.00 часова
ПРЕДАВАЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
„ОДРЖИВО НАСЛЕЂЕ У ОБРАЗОВАЊУ“
Предавачи: Данијела Алексић, Весна Костић, Јелена Муцић, Зорана Матичевић
Термин: 26. септембар у 15.00 часова
НАСТУП НАРОДНОГ ОРКЕС ТРА УДРУЖЕЊА
„ЖАРКО МИЛАНОВИЋ“- „ТРАДИЦИЈА КРОЗ МУЗИКУ“
Изворна народна кола и песме, староградске песме.
Термин: 29. септембар у 19.30 часова
ПРОЈЕКЦИЈА ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА- „ПУТЕВИМА ЧУКАРИЧКОГ НАСЛЕЂА“
Аутор филма је Марина Петровић, ПР Култ урног центра „Чукарица“.
Пројекција документарног филма „Путевима чукаричког наслеђа“, који је Култ урни центар „Чукарица“ сни
мио уз подршку Секретаријата за култ уру града Београда.
Филм има за циљ да богато култ урно-историјско наслеђе Чукарице сачува од заборава и представи га гра
ђанима, нарочито млађој популацији, који често пролази поред значајних локалитета, споменика и других
обележја, а нису упознати са њиховом историјом.
Реализацију филма помогли су: Национални филмски архив Републике Србије - Југословенска кинотека,
Филмске новости, Завод за заштит у споменика култ уре града Београда, ОШ „Карађорђе“ Остружница,
Црква Светог Николе у Остружници и ЈП „Хиподром Беград“.
Термин: 3. октобар у 19.00 часова
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ПРОГРАМИ НА ВРАЧАРУ
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
www.vracar.rs
КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ВЛАС ТИМИРУ ПАВЛОВИЋУ ЦАРЕВЦУ
Учесници програма су истакнути вокални солисти као и победници певачког такмичења на Фестивалу
„Царевчеви дани“, уз Народни оркестар РТС под управом Владе Пановића.
Водитељ програма Проф. Никола Рацков, сценариста Мирјана Дробац.
Место одржавања: Плато испред Храма Светог Саве,
Време одржавања: петак, 16. септембар у 18.00 часова
Изложба Црвени крст- Организатор: Црвени крст Врачар
Изложба је конципирана као колективни пројекат људи са инвалидитетом, који су својим талентом и вољом
учествовали у сликарској радионици, и оставили иза себе око 20так радова. Радови ће бити изложени у гале
рији градске општине Врачар од 7. до 12. октобра. Црвени крст Врачар је организатор изложбе која ће имати
хуманитарни карактер и сва средства од продаје слика користиће аутори, особе са церебралном парализом.
Контакт телефон: 063/86-70-605, 011/2456-557
ОБИЛАЗАК ХРАМА СВЕТОГ САВЕ
Обилазак Храма Светог Саве са Криптом уз водича на српском и српском знаковном језику.
Место одржавања: Храм Светог Саве
Време одржавања: 19, 21, 23. септембар у 11.00 часова и 13.00 часова.
Пријаве на телефон ГО Врачар, број 011/3081 543, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.
Пријаве заинтересованих на телефон ГО Врачар, број 011/3081 543, радним даном од 9.00 до15.00 часова.

фотографија Гастром Њефт
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
Скерлићева 1, www.nb.rs, https://www.facebook.com/nbsrb, https://twitter.com/nbsrb
https://www.youtube.com/user/nbsrb, https:// www.instagram.com/narodnabibliotekasrbije
ИЗЛОЖБА: “BIBLIOTHECA MORTALIS”
Прва самостална изложба фотографија илустратора и карикат уристе Југослава Влаховића
Место одржавања: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1
Време одржавања: од 15-30. септембра 2022. године
Изложба „Bibliotheca mortalis” је колекција 170 фотографија са мотивима књиге које је аутор снимио од 2013.
до 2021. године на гробљима Србије и Европе.
Идеја о „Библиотеци” јавила се Влаховићу пошто је пролазио поред гроба са великом отвореном књигом у
близини своје породичне гробнице на београдском Новом гробљу, а потом је на сахрани брата од тетке на
Новом бежанијском гробљу, на гробу до његовог, уочио црну књигу.
„’Bibliotheca mortalis‘ је скромни допринос култ ури сећања и уз Гетеово да ‘човек има јак дух и слабо тело’,
приказује његов отпор пролазности. Само је један лични поглед на књигу као мотив на гробљима из угла
уметника, без претензија на научни или сличан рад”, рекао је Влаховић.
Према његовим речима, у избору се водио по критеријуму естетског доживљаја у домену уметничке фото
графије али је укључио и неке документарног карактера које показују време и место њиховог настанка с
обзиром на број од двадесетак посећених локација.
„Такође, намера ми је била и да иницирам трибину-расправу о карактеру и квалитет у гробљанске архитект у
ре и праксе код нас с обзиром на ново доба и чињеницу да је скоро све препуштено каменоресцима и зана
тлијама, са ретким новим уметничким делима на њима”, навео је Влаховић.
Термин: Изложба ће у Народној библиотеци Србије бити отворена до 30. септембра 2022. године, а прати је
обиман каталог на 168 страна у коме су и текстови рок публицисте Петра Пеце Поповића и академика Мати
је Бећковића.
ЦЕНТАР ЗА ФОТО ТАЛЕНТЕ, ВРАЧАР
https://www.facebook.com/cft.bgd
https://www.instagram.com/centar_za_foto_talente/
„БАШТИНА ЦЕНТРА ЗА ФОТОТАЛЕНТЕ“
Колективна изложба фотографија чланова Центра за фото таленте и полазника Школе дигиталне фотогра
фије.У склопу отварања изложбе биће одржано десетоминутно објашњење о вези фотографија и баштине.
Термин: од 03. до 16. октобра
отварање изложбе - 03.октобра 2022. године у 19.00 часова
Место: Галерија Градске општине Врачар
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ „БОЖИДАРАЦ“
Радослава Грујића 3, https://www.bozidarac.rs/lat/
ОДРЖИВИ БОЖИДАРАЦ - ОДРЖИВА ЕВРОПА
Целодневни догађај од вођене туре Врачаром - урбано култ урно наслеђе, second hend маркета, радионице
чаја, радионице прављења мини баште у фиокама, као и радионице Стари рецепти - (одр)жива кухиња.
Догађај је праћен отварањем изложбе Врачарске кафане - аналогна забава и завршава се пројекцијом европ
ског филма.
Локација: на отвореном
Термин: 17. септембар од 10.00 часова
Организатор: Божидарац
„СТО ХИЉАДА ПЕСНИКА ЗА ПРОМЕНЕ“
Придружићемо се стотинама организатора поетско-уметничких програма широм света, који ће, симултано,
истог датума, реализовати култ урне догађаје у славу песника, снаге поезије и писане речи. Реч је о највећој
глобалној култ уролошко-уметничкој акцији „Сто хиљада песника за промене“ која је покренута 2011. годи
не у Америци. У Чубурском парку или галерији Божидарца би било организовано читање поезије.
Локација: Чубурски парк
Термин: 24. септембар у часова
Организатор: Београдски читач, Божидарац
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КОНЦЕРТ “БЕОГРАДСКИ КВАРТЕТ ХАРФИ – ПРВИХ 35 ГОДИНА”
Организатор: Божидарац и Удружењe "Артико", Београд
Београдски квартет харфи основан је 1987. године на Факултет у музичке уметности у Београду, под руко
водством доајена харфе и тадашње редовне професорке Милице Барић. Ансамбл се свих ових година одр
жао захваљујући ентузијазму 14 професионалних београдских харфисткиња. Оснивање овог јединственог
ансамбла, израслог из вишевековне традиције неговања врхунске естетике у звучној и визуелној презента
цији, имало је за циљ транспарентнију афирмацију уметничке музике за харфу кроз интензивне промоције
постојећег репертоара као и његовог обогаћивања. Изабрани репертоар, поред признатих класика обогаћен
је звуком различитих уметнички приређених жанрова. Програм је састављен од композиција писаних и
аранжираних за ансамбл харфе домаћих и страних композитор. Од 2022. састав квартета је следећи: Сиби
новић Софија, Марија Ђурђевић Павловић, Милица Миливојевић и Дијана Сретеновић.
Локација: Божидарац
Термин: 22.септембар у часова
БОЖИДАРАЦ “LANGUAGE CAFFE“ - ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
У сусурет Европском дану језика који се обележава 26. септембра. Божидарац организује Божидарац Лангу
аге Цафе онлине. Идеја је да се вежбају страни језици кроз дружење и међусобно упознавање. Језици су део
нематеријалног култ урног наслеђа и у Европи их има преко двестотине.
Локација: Божидарац или on-line.
Термин: 26. септембар у часова
УПОЗНАЈ СЕ СА ФОТОГРАФИЈОМ СА НАМА - РАДИОНИЦА ЗА СЕНИОРЕ
Две радионице, упознавања са техником снимања фото апаратом и преноса података на компјутер, са
полазницима „трећег доба“. Укупно 40 сениора. Предавач: Момир Драгићевић – председник ЦФТ-а.
Локација: Божидарац
Термин: 27. септембар-Светски дан туризма у часова
Организатори: Божидарац, Центар за фото таленте
ПЕВАЧКО ВЕЧЕ ГРУПЕ ‘’КРИС ТАЛИ’’
Група је основана 2019. године и окупља заљубљенике добре музике из времена њихове младости и музике
за „сва времена“. У програму ће се певати евергреен нумере из из 50их и 60их година XX века, као и познате
песме које се певају у нашем окружењу и у народима који су учествовали у стварању наше историје.
Локација: Божидарац двориште
Термин: 29. септембар у часова
Организатор: Божидарац, Певачко друштво Кристали

ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ
Његошева 51 www.nhmbeo.rs
„Чување прошлости за будуће генерације“
ИЗЛОЖБА „ЕВОЛУЦИЈА“
Аутори: др Борис Иванчевић, др Милан Пауновић, др Зоран Марковић и Сања Алабурић Публика ће имати
прилику да види најстарије икада пронађене фосиле настале у праокеанима пре 3,5 милијарди година, нај
старије животиње, прве биљке које су се појавиле на копну а неки од ових изузетних предмета су пронађени
на територији Србије. Ова изложба је прилика да се публика упозна са кључним материјалним доказима
развоја живота на Земљи и види предмете који су расветлили еволуцију људске врсте. Путем атрактивних
експоната лобања, цртежа и реконструкција, приказан је еволутивни низ древних предака у еволуцији чове
ка, дуг више од 30 милиона година, међу којима су фосили примата и човеколиких мајмуна и људских врста
које су изумрле. Међу њима су и скелети аустралопитекуса Луси, откривеног у Етиопији 1974. године, затим
пекиншког и неандерталског човека, али и мало познатог данашњег блиског рођака људи, бонобоа. Галерија
има и улаз који особама са посебним потребама омогућава безбедан и лак приступ.
Место: Галерија Природњачког музеја на Калемегдану
Термин: 21-28. септембар 2022. – улаз слободан понедељком Галерија не ради
Напомена: бесплатан узлаз се односи само на појединачне посете, а уколико је потребно групно стручно
вођење, улаз се наплаћује. Најава групних посета на телефон: 011 3284 317 или на мејл galerija@nhmbeo.rs .
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СУСРЕТИ СА ПУБЛИКОМ – ЕВОЛУЦИЈА И АТЛАНТИДА
Галерија Природњачког музеја на Калемегдану
кустос домаћин - др Борис Иванчевић
Климатске промене, еволуција и опстанак
предавач проф. др Владимир Ђурђевић
Куда води еволутивна стратегија људске врсте? О климатској кризи може већ лично сведочити свако старији
од четрдесет година. Смртоносне врућине, топљење глечера, катастрофалне суше сви осећамо. Заустављање
ових промена мора бити приоритет човечанства.
Термин: 24. септембар 2022. у 19.00
Биодиверзитет - мрежа живота и доказ еволуције
предавач : академик Владимир Стевановић
Врста Homo sapiens у терминалној фази свог развоја значајно утиче на функционисање планетарне мреже
живота. Уништавањем органских врста и околине утиче на токове еволуције и сопствени опстанак. То се
дешава и непосредно око нас.
Термин: 30. септембар 2022. у 19.00 часова
Наслеђене слике о еволуцији природе, предавач др Воислав Васић
Шта смо баштинили од еволуције, ми људи? Да ли етику одређује култ ура или екологија? Мит о еколошкој
кривици, греху, искупљењу и спасењу. Да ли знамо последице?
Термин: 15. октобар 2022. у 18.30 часова
ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА - ИНСЕКТИ, НАШЕ КОМШИЈЕ
Аутор: Драгана Вучићевић, кустос едукатор
Радионица је намењена деци млађег школског узраста. Циљ радионице је упознавање са особинама инсека
та, прегледање неких инсекатских збирки и уочавање сличности и разлика међу различитим врстама инсе
ката. Који инсекти живе у Србији, а којих нема на нашим просторима, како се заштитити од оних досадних
(какви су комарци или смрдибубе) нека су од питања којима ћемо се бавити. На крају, ученици ће нацртати
свој омиљени инсекат.
Радионицу воде Драгана Вучићевић и Симка Вукојевић музејски едукатори. Учешће на радионици је бес
платно. Обавезно је пријављивање на телефон 011 3442 147 или на е-маил draganav@nhmbeo.rs .
Место: Природњачки музеј, Његошева 51 (главна зграда Музеја на Врачару)
Термини : 20. септембар 2022. у 12.00 часова, 23. септембар 2022. у 12.00 часова
и 23. септембар 2022. у 12.00 часова
МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
www.tesla-museum.org , Крунска 51
Музеј Николе Тесле организује бесплатан улаз уз стручно вођење кроз изложбену поставку.
Музеј Николе Тесле је данас по свему јединствена инстит уција науке и култ уре у Србији, а и у свет у. Једи
ни је музеј који чува оригиналну и личну заоставштину српског генија Николе Тесле. Поред упознавања са
Теслиним открићима кроз причу наших стручно обучених демонстратора и пуштања у рад фантстичних
експоната, посетиоци ће моћи да виде и кратак документарни филм о живот у Николе Тесле. Наша поставка
прилагођена је свим узрастима па ће и старији а и најмлађи грађани подједнако уживати.
Место одржавања: Музеј Николе Тесле, Крунска 51
Време одржавања: 19. септембар понедељак, од 12.00 до 18.00 часова

26. МЕЂУНАРОДНА НОЋ СЛЕПИХ МИШЕВА
Аутор: др Милан Пауновић, музејски саветник
Традиционална манифестација посвећена слепим мишевима, њиховој биологији, екологији и заштити, као
и суживот у са људима. Програм обухвата мултимедијална предавања о слепим мишевима, разговор струч
њака са грађанима, извештај о позивима грађана и интервенцијама стручњака, док посебан сегмент чини
приказивање живих примерака слепих мишева публици и њихово пуштање на слободу.
Место: Галерија Природњачког музеја на Калемегдану
Термин: 01. октобар 2022. у 18.00 часова
Сви програми су бесплатни.
ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ „ШУМАТОВАЧКА“
Шуматовачка 128
акт мејл: art@sumatovacka.rs
За учешће на радионицама обавезна је пријава путем мејла: име, презиме, узраст.
САМОС ТАЛНА ИЗЛОЖБА Татјане Мартицки
бесплатан улаз у галерију за све посетиоце.
Трибински програм током октобра на коме ће своја предавања одржати Радош Антонијевић, редовни про
фесор на Факултет у ликовних уметности, и Славимир Стојановић Футро, графички дизајнер. На овим пре
давањима број места је ограничен и улаз је бесплатан.
Отворени атељеи у оквиру уметничко-образовних програма Центра, који се реализују кроз предавања,
вежбе, часове практичне наставе, као и јавне стручне и уметничке презентације биће доступни свим заин
тересованим суграђанима у следећим терминима:
ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ ( радионице цртања за старије од 14 година)
14. октобар од 18.00 до 20.00 часова у класи класи мр Милана Тепавца Тарина
ВАЈАЊЕ И ЦРТАЊЕ (радионица вајања за старије од 14 година)
22. септембар од 18.00 до 20.00 у класи Милана Кулића
ИКОНОПИС (радионица за старије од 16 година) –
30. септембар од 18.00 до 20 .00 часова у класи МА Александра Пантића
КАЛИГРАФИЈА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ ( радионица за децу узраста од 11 до 19 година)
05. октобар од 18.00 до 20.00 часова у класи МА Јелене Манић
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН И ДИГИТАЛНО ЛИКОВНО ОБЛИКОВАЊE (бесплатна радионица за полазнике
старије од 14 година) 26. септембар од 11.00 до 15.00 часова у класи Вање Додига
ШАРЕНИ ТАБАНИ креативне радионице за децу узраста од од три до девет година – 25. септембар од
10.00 до 12.00 сати у класи Марије Урошевић
ЊАУШУМОВА РАДИОНИЦА креативне радионице за децу узраста од седам до четрнаест година -02.
октобра од 12.00 до 14.00 часова у класи Марије Урошевић
Место одржавања програма: Центар за ликовно образовање „Шуматовачка“, Шуматовачка 128.
ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКИ КЛУБ „ПОБЕДА“ У САРАДЊИ
СА ПЛАНИНАРСКИМ САВЕЗОМ СРБИЈЕ И ПЛАНИНАРСКИМ САВЕЗОМ БЕОГРАДА
организује XVII спортско - такмичарску манифестацију “Дан чистих планина” у оквиру које ће се одржати
Трофеј града Београда у планинарству, планинарски вишебој и такмичење у орјентирингу.
Место одржавања: Рајац. Време одржавања: 24.-25. септембар 2022. https://www.pdpobeda.rs/
УДРУЖЕЊЕ ШИЉКАН
организује манифестацију са акцентом на трибинама о Српској традицији, култ ури и обичајима, као и етно
музици. Одржаће и мини концерт познате етно групе.
https://www.udruzenjesiljkan.rs/
Термини:
-30. септембра у 18.00 часова - свечано отварање и предавање о старим употребним предметима.
-1. октобра у 18.00 часова - предавање на тему Народне ношње, као и презентација исте
-2. октобра у 18.00 часова - предавање на тему Крсних слава и обичајима који би требало да их прате.
Место одржавања: Божидарац, Радослава Грујића 3.

УДРУЖЕЊЕ „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВРАЧАРА“
у сарадњи са ученицима основних школа организују пројекат под називом „Урбане микро баште“
Термин: од 1-15. октобра 2022. године
ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА "ДЕЧЈЕ СРЦЕ" У КАФИЋУ „ЗВУЦИ СРЦА“
ће промовисати могућности младих са сметњама у менталном развоју. Место: кафић и радионица „Звуци
срца“ у Чубурској 12 на Врачару.
Термини: сваког радног дана од 15.септембра до 22. септембра од 16-19:30 часова, сваког дана осим недеље.
Током читаве недеље посетиоци ће моћи да узму активно учешће у радионици под називом „Подсети ме
шта то беше расизам“ која је осмишљена тако да кроз разговор са особама са сметњама у развоју освестимо
шта је то расизам и креирамо поруке које би се потом штампале у нашој радионици на цегерима, мајицама
или шољама. Радионица има за циљ да подигне свест о важности прихватања других и другачијих, а један од
начина је да директно у разговору са маргиналиузованом групом људи и креирамо поруке које би се потом
штампале у нашој радионици на цегерима, мајицама или шољама. Радионица има за циљ да подигне свест
о важности прихватања других и другачијих, а један од начина је да директно у разговору са маргинализо
ваном групом људи освестимо своје баријере, премостимо их и стекнемо увид у joш једну различитост коју
означавамо (не)расизмом. Млади са сметњама у развоју објасниће учесницима на радионици читав процес
штампе, а потом ће заједно са њима креирати производе које симболише говор без предрас уда.
Ван времена предвиђеног за радионицу, добро дошли сте да оставите своју порукицу на нашем зиду под
називом „Подсети ме шта то беше расизам“, уживате у јединственој кафи и соковима домаће производње
које производе млади из удружења „Ево рука“.
Кафе-радионица „Звуци срца“ отворена је од 09.00 до 20 часова, недеља је нерадни дан.
http://www.decjesrce.rs
ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА "ДЕЧЈЕ СРЦЕ"
У КАФИЋУ „ЗВУЦИ СРЦА“ ОРГАНИЗОВАЋЕ ЋИРИЛИЧНИ ЂИР
Место одржавања: кафић и радионица „Звуци срца“ у Чубурској 12 на Врачару.
Време реализације: 23 – 30. септембар од 16.00 до 19.30 часова сваког дана осим недеље.
Ћирилица као важан симбол националног идентитета и култ урне баштине, поред назива званичног слу
жбеног писма често у сленгу упућује и на саму култ уру и све оно што она са собом носи. Тако су само нека
од обележја култ уре нашег народа обухваћена нашим недељним Ћириличним ђиром у коме ће те моћи да
пробате качамак на инклузиван начин, ајвар без предрас уда, и да одиграте цица маце у правом традицио
налном духу.
Од 9.00 до 12.00 часова качамак на инклузиван начин.
Кажу да је човек оно што једе и како живи. Зато вас позивамо да доручкујете инклузивно, а живите отворено
и прихватате без предрас уда. Од 12.00 до 20.00 часова играмо Цица маце.
Подсетите се како су се играле наше баке и деке и дозволите да вам наши запослени (особе са сметњама у
развоју) буду противници.
ДЕЧЈА БИБЛИОТЕКА „РАСТКО“
РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ НА ТЕМУ ЕКОЛОГИЈЕ
Радионица посвећена старијој вртићкој групи 5- 6 година.
Тема радионице биће екологија. Деца ће се путем кратког квиза и пригодних сликовница упознати како и на
који начин могу од најранијег детињства допринети да се заштити окружење у коме се налазимо.
Место одржавања: Дечја библиотека Растко, Вишка 3
Време одржавања: петак 7. октобар у 11.00 часова
РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ НА ТЕМУ РЕЦИКЛАЖЕ
Радионица посвећена млађим основцима 1-4. разреда основне школе.
Тема радионице биће рециклажа. Ученици ће се упознати шта је то рециклажа и на који начин и како све
могу рециклирати употребљене ствари. Осврнућемо се и на то колико је важно да водимо рачуна на наше
одрживо наслеђе.
Место одржавања: Дечја библиотека Растко, Вишка 3
Време одржавања: петак 14. октобар у 11.00 часова
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КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ГРАДИМИР“
КОНЦЕРТ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВО „ГРАДИМИР“
Место одржавања: КУД Градимир, Милешевска 42а
Време одржавања: 22. септембар у 18 часова
Куд „Градимир“ жели да, кроз презентацију игара, песама и народног костима, приближи деци традицију
српског народа. Фолклор је изузетно значајан за развој деце, заједно са социјализацијом са вршњацима и
позитивном атмосфером, која би несумњиво децу испунила осећајем припадности и радошћу.
Циљ је да кроз једноставно представљање садржаја демонстрирањем, коришћењем фотографија, аудио мате
ријала, вежбањем, самом опцијом вршњачког подучавања, учењем обичаја кроз приче и записе пружимо
деци увид у значај очувања народне традиције и култ урне баштине, као и осећај припадности свом народу,
култ ури и историји, чиме се КУД Градимир бави са својим члановима.
Ове године ће бити представљена култ ура Источне Србије, која је током деветнаестог века насељена ста
новништвом из различитих крајева земље, услед индустријализације саме регије. Свака струја досељеника
са собом је донела своје обичаје, песме, култ уру, начин одевања који су утицали на затечено становништво.
Најтипичнија подела је, ипак, на српска и влашка села, међу којима се виде и највеће култ уролошке разлике.
Представићемо карактеристичну ношњу, разлике у стилу играња, али и сличности између, наизглед, суппр
отстављених култ ура, које су несумњиво имале огроман утицај једна на другу.
http://www.kudgradimir.org.rs

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
Радослава Грујића 11, http://www.heritage.gov.rs/
УДРУЖЕЊЕ ЕДУКАЦИЈА ЗА 21. ВЕК
Поводом конференције „Образовање о култ урној баштини Србије“, 9. и 10. септембра на Филозофском
факултет у , oбавиће се три туре обиласка култ урно-историјског наслеђа:
„БАШТИНА ДЕЦИ“ - Тура обиласка у сарадњи са Републичким заводом за заштит у споменика култ уре
Време одржавања: 27.август/3.септембар у 17.00 часова
Култ урно историјски слојеви Београда у области Калемегдана
Водичи: Ученици и студенти- учесници пројекта БЕОградска аванТУРА
Османско-јеврејска баштина Београда
Водичи: Ученици и студенти- учесници пројекта БЕОградска аванТУРА
За више информација: Телефон: 013351472
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БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
www.bgb.rs, Кнез Михаилова
ИЗЛОЖБА МЕМОРИЈАЛИ БОГДАНА БОГДАНОВИЋА- 100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА
Мултимедијална изложба целокупног меморијалног стваралаштва арх. Богдана Богдановића (1922, Београд
- 2010, Беч) по свом карактеру представља велику ретроспективну изложбу посвећену јубилеју стогодишњи
це његовог рођења. У историографији, Богдановић представља једног од највећих југословенских архитеката
послератног периода, и свакако најеминентнијег и најплоднијег градитеља споменичке архитект уре. Осим
неимара, Богдановић је био и филозоф, књижевник, професор. Ипак, у улози неимара меморијала нашао је
пуну и најширу слободу свог израза. Тако створен Богдановићев архитектонски језик представља аутенти
чан, ванвременски документ који последњих деценија постаје врло привлачно али неисцрпно поље за домаће
и међународне презентације и истраживања. Концепт изложбе има у виду Богдановићев енорман допринос
београдској (био је градоначелник Београда 1982-86, декан и професор Београдског универзитета), српској
(био је члан САНУ) и југословенској (био је председник Савеза архитеката Југославије) култ урној средини.
Изложба има двоструки карактер: стручни и уметнички. У стручном смислу, она ће представити живот и
развојно-стваралачки пут аутора, уз резултате најновијих истраживања и неопходну призму милтидисци
плинарног приступа (споменици као сведоци времена, виђени кроз одлике епохе - идеологију, историју,
филозофију, књижевност, ликовну уметност). У уметничком смислу, изложба се одвија мултимедијално и
такође ауторски. Експонати на изложби су фотографска и видео остварења нашег реномираног фотографа
Предрага Новаковића, први пут приказана управо на овој изложби. С обзиром на комплексност Богданови
ћевих остварења, која су тако осмишљена да имају нераскидиву везу са тлом и амбијентом, и представљају
заправо више сценографију пејзажа а не пуку скулпт уру и архитект уру у амбијент у, њихов потпун доживљај
може се постићи само видео записом који укључује снимак из сваке равни (како земљишне, тако и вазду
шне – употреба камере и дрона).
Аутор: Маре Јанакова Грујић, историчар уметности
Место одржавања: Библиотека града Београда, Кнеза Михаила 56, Галерија Атријум
Датум одржавања: 21. септембар – 10. октобар
ИЗЛОЖБА „СТАРЕ РУКОПИСНЕ КЊИГЕ ФРУШКОГОРСКИХ МАНАС ТИРА“
Изложба „Старе рукописне књиге фрушкогорских манастира“ настала је у оквиру пројекта „Каталог библи
отека фрушкогорских манастира“ који је подразумевао дугогодишњи рад на формирању манастирских
библиотека, стручну обраду библиотечке грађе која се налази у манастирима, богаћење фондова поклоном,
штампање публикација, заштит у и дигитализацију рукописне и старе и ретке књиге. Посебан значај пројек
та огледао се у попис у старих рукописних и штампаних ретких књига, из ког је произашла и изложба. На
изложби ће на паноима бити представљене репродукције 23 рукописа старе рукописне књиге из пет мана
стира: Беочина, Гргетега, Крушедола, Мале Ремете и Новог Хопова, који датирају из времена од 1399. године
до 19. века. Сви рукописи имају нарочит у култ урно- историјску вредност и сведоче о времену настанка,
писарским средиштима, ктиторима, кретању и судбини књиге.
Ова изложба представља значајан корак ка очувању заштити и презентацији овог дела српске култ урне
баштине.
Српска читаоница у Иригу, Аутори: Весна Петровић и Дубравка Симовић
Место одржавања: Библиотека града Београда, Кнеза Михаила 56, Галерија Атријум
Датум одржавања: 12 – 28. октобар
РАДИОНИЦА „СУПЕРХЕРОЈИ ИЗ КОМШИЛУКА У БОРБИ ЗА ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ”
радионица за децу основношколског узраста
У оквиру радионице биће организована промоција књиге списатељице Николете Новак „Суперхерој из ком
шилука”. Роман се, између осталог, бави и екологијом, једном од тема овогодишњих Дана европске баштине
„Одрживо наслеђе”.
Радионицу воде ауторка Николета Новак и Виолета Ђорђевић, дечји библиотекар.
Трајање радионице: 45 до 60 миунта
Место одржавања: Дечје одељење „Чика Јова Змај“, Змај Јовина 1
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ПОСЕБНА ВИТРИНА ЗА ИЗЛАГАЊЕ СТАРЕ И РЕТКЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ:
Култ урна добра од изузетног значаја, први роман савремене европске књижевности преведен на српски
језик 1776. године, „Велизариј“ од Жан Франсоа Мармонтела, члана Француске академије.
Манифестација Дани европске баштине 2022. године је обележена темом „Одрживо наслеђе“, која у контек
сту разноликог култ урног наслеђа Европе, усмерава на континуитет и учење из традиције, као и на начине
на који изграђено наслеђе може допринети одрживој будућности.
Подстакнути темом, у Библиотеци града Београда смо одлучили да публици представимо култ урно добро
од изузетног значаја, први роман савремене европске књижевности преведен на српски језик 1776. године,
„Велизариј“ Жан Франсоа Мармонтела, члана Француске академије. Примерци које представљамо реста
урисани су и конзервирани у Народној библиотеци Србије 2017. године и спремни за кориснике и после
готово два и по века од штампања.
Место одржавања: Одељење за рад са корисницима, Позајмно одељење Библиотеке града Београда, Кнеза
Михаила 56
Датум одржавања: 15. септембар − 18. октобар
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
ОД ВЕЛИКОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА − КОНТИНУИТЕТ УЧЕЊА
И ТРАДИЦИЈЕ, ПРВИХ ПЕТ ВЕКОВА
Библиотека града Београда је заснована 1929. године управо на разноврсној библиотечкој грађи посвећеној
историји нашег града. Већ од првих година рада Библиотеке, Београдска општина као оснивач подржава
набавку старе и ретке књиге чија је тема бурна прошлост Београда. Данас Фонд старе и ретке књиге и књиге
о Београду чува старе штампане књиге (настале од 1536/38. до 1867. године), ретка и ратна издања, стару и
новију картографску грађу, рукописе новијег доба, збирку фотографија и старих разгледница, књиге издате у
Београду или у којима се говори о Београду. Од преко хиљаду и сто наслова старе штампане српске и стране
књиге, које су као власништво Библиотеке града Београда, уписане у Централни електронски регистар старе
и ретке библиотечке грађе, услед мањих или већих оштећења заштићено је рестаурирано и конзервирано
средствима Министарства за култ уру и информисање 44 наслова у 46 примерака.
Место одржавања: Посебни фондови Библиотеке града Београда, Завичајно одељење, Змај Јовина 1, II спрат
ИЗЛОЖБА РЕСТАУРАЦИЈА, КОНЗЕРВАЦИЈА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БАШТИНЕ
Изложба има за циљ представљање метода рестаурације, конзервације и дигитализације баштине као одр
живог развоја за будуће генерације, са фокусом на очување, презентацију и промоцију култ урног наслеђа
кроз серисјке публикације као сведока времена и печата епохе. Изложба ће представити стање оригинал
них серијских публикација, приказујући најстарије оригиналне примерке српске периодике попут Летописа
Матице српске из 1824. године, најстаријег српског часописа и у европским оквирима са непрекидним изла
жењем до данас, уз приказ начина евидентирања, смештаја и чувања, поред излагања специфичних повеза
и изгледа серијских публикација пре и након процеса рестаурације и конзервације. Изложба обухвата и
периодичне публикације које су кроз пројекте Библиотеке града Београда рестауриране и конзервиране а
потом и дигитализоване. Изложбу прати и електронска презентација Дигиталне библиотеке града Београда
са колекцијама дигитализоване старе и ретке библиотечке грађе, периодике, завичајном грађом, картограф
ском и другом грађом представљајући сам процес скенирања и дигитализацију.
Аутор изложбе: библиотекар-саветник Зоран Здравковић
Место одржавања: Фонд периодике Библиотеке града Београда, Студентски трг 19, Београд
Датум одржавања: 15. септембар – 30. октобар
РАДИОНИЦА „ПРИРОДУ ПОДРЖИМО, ГРАДОВЕ ОДРЖИМО”
радионица за децу на тему очувања природе и улоге природе у градовима
На радионици деца ће учити о улози природе и савезништву са њом у циљу изградњеодрживих градова,
подсетиће се бонтона живота у граду, научити на који начин лично могудопринети његовом очувању, и од
лего коцкица саградити и засадити одрживи зелени (Бео)град.
Радионица је предвиђена за децу основношколског узраста. Програм воде Миља Вуковић, еколошка акти
висткиња и Јасна Бркић, дечји библиотекар.
Трајање радионице: 45 до 60 минута.
Место одржавања: Дечје одељење „Чика Јова Змај“, Змај Јовина 1
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РАДИОНИЦА „БЕОГРАДСКА АМАЗОНИЈА”
радионица за децу о Бељарици
На обали Дунава, на десетак километара од Београда налази се Бељарица. Она је зелени коридор значајан за
заштит у Београда од поплава, као и за пречишћавање воде и ваздуха који стижу у главни град. Због многих
заштићених врста које је насељавају зову је Београдска Амазонија. Ко су биљни и животињски становници
Београдске Амазоније и зашто су важни? Одговоре даје Драган Симић, еколог и орнитолог.
Радионицу намењену ученицима старијих разреда основне школе воде еколог Драган Симић и Биљана
Петровић, дечји библиотекар. Трајање радионице: 45 до 60 минута
Место одржавања: Дечје одељење „Чика Јова Змај“, Змај Јовина 1
РАДИОНИЦА „АЛА ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ”
радионица за децу предшколског и млађег школског узраста
На радионици се деци представљају песме и приче за децу које говоре о природи и човековом однос у према
њој, као и важности да се природа сачува. Радионицу води Биљана Петровић, дечји библиотекар . Трајање
радионице: 45 до 60 минута
Место одржавања: Дечје одељење „Чика Јова Змај“, Змај Јовина 1

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА
Студентски трг 5, www.kolarac.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!

ЗАДУЖБИНА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

Краља Милана 2, објекат Ц, други спрат, улаз из дворишта,
www.dositejeva-zaduzbina.rs;
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 18. РОЂЕНДАНА ЗАДУЖБИНЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Локација: Народно позориште у Београду, сцена „Раша Плаовић“
Термин: 17. септембар у 18.00 часова
РАЗГЛЕДАЊЕ СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ ИЗЛОЖБЕ „ДОСИТЕЈ У БЕОГРАДУ“
Локација: Доситејев дом, Краља Милана 2/II, Београд, (улаз из дворишта)
Термини: Од 20. септембра, за време трајања манифестације „Дани европске баштине“,
радним данима од 10.00-15.00 часова
ДОДЕЛА КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „ДОСИТЕЈЕВО ЗЛАТНО ПЕРО“
Локација: Доситејев дом
Краља Милана 2/II, Београд (улаз из дворишта)
Термин: 22. септембар у 13.00 часова
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НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
У ШКОЛСКИМ ПРОГРАМИМА И НАСТАВНОЈ ПРАКСИ“
Локација: Доситејев дом, Краља Милана 2/II, Београд (улаз из дворишта)
Термин: 06. октобар у 10.00 часова
На сајт у Задужбине у дигиталној форми ће посетиоци моћи да посете изложбу „Београд - стопама Доси
теја“ аутора Саше Станојловића, прелистају образовно туристичку публикацију аутора Марије Бишоф
и Гордане Гордић, као и да погледају видео запис који је саставни део изложбе.
У питању је туристичко-образовни програм „Београд-стопама Доситеја“, који ће у електронској форми
водити заинтересовану публику у обилазак Београда, посебно на места која се вежу за Доситејев живот и
рад у Београду. Значај пројекта „Београд – стопама Доситеја“ препознао је и финансијски подржао Секрета
ријат за привреду града Београда.
Задужбина подсећа на серију „Доситеј, путник просвећености“, ауторке Валентине Делић. Kроз живот и рад
Доситеја Обрадовића воде нас четири наратора, др Јасмина Ахметагић, др Драгана Грбић, Златко Паковић и
Валентина Делић, ауторка серије, редитељ и сценариста .
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ПРОГРАМИ НА САВСКОМ ВЕНЦУ
МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОС ТИ – збирка Веде и др Здравка Печара
Андре Николића 14, 011 2651 654, www.mau.rs, kontakt@mau.rs
Музеј је отворен сваког дана од 10.00 до 18.00 часова.
Teмa Дaнa eврoпскe бaштинe 2022. године 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.
Програми који су део манифестације Дани европске баштине и који се одржавају у Музеју су бесплатни.

ШЕТАЛАЧКА ТУРА“ КУЛТУРНА БАШТИНА ТОПЧИДЕРА“ – обилазак са водичем
Као програм који је започет 2017. године у оквиру манифестације Дани европске баштине, шетња „Култ ур
на баштина Топчидера“ се и ове године одржава током последње суботе у септембру. Окупљање је у Музеју
афричке уметности (Андре Николића 14), у коме обилазимо сталну поставку и нову изложбу „Антиколони
јални музеј”. Након МАУ, шетамо кроз историју и динамични живот Куће краља Петра, и туру завршавамо у
Легат у Петра Лубарде и причом о његовом инспиративном живот у и уметничким делима. Са вама шетају и
причају историчарке уметности Ана Кнежевић и Ивана Затежић. Шетња је пример добре праксе и одрживог
развоја култ урне и туристичке понуде.
Термин: субота, 24. септембар у 11.00 часова
Улаз је за септембарску туру слободан, а како је број места ограничен, пријаве су обавезне на:
kulturnabastinatopcidera@gmail.com
Понесите добро расположење, и придружите нам се током ове шетње кроз зелену оазу Београда!
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EДУКAТИВНИ ПРOГРAМИ СA РAДИOНИЦAМA
Недеља, 25. сeптeмбaр, у 11.00 и у 13.00 чaсoвa
Двa везана прoгрaмa – са почетком у 11.00 и у 13.00 часова – oсмишљeнa су тако дa пoвeзуjу нajшири aдитoри
jум – дeцу и oдрaслe кроз заједничко упознавање са примерцима афричке уметности на сталној поставци и
заједничким креативним радионицама. Програм је намењен свим узрастима (деци са родитељима и стара
тељима).
”СЛИКOВИТE ПРИЧE”
Припoвeдaњe изaбрaних причa o живoтињaмa и рaдиoницa изрaдe фигурa oд рeциклaжних мaтeриjaлa - од
11.00 дo 12.30 часова
Музejи као чувaри мaтeриjaлнoг културнoг нaслeђa, такође негују и нематеријалне облике култ урне баштине
попут древних знања и прича из народа. У музејима је такође могуће излoжити приче путем приповедања –
умећа које се вeкoвимa негује зaхвaљуjући усмeнoм припoвeдaњу, трaгaњу зa „прaвим“ изрaзoм. Након при
чања приповетки уследиће рaдиoницa изрaдe фигурa живoтињa oд рeциклaжних мaтeриjaлa и пoсeтиoци ћe
имaти зaдaтaк дa дoчaрajу ликoвe jунaкa кoристeћи вeћ различите рециклажне материјале попут картонских
кутија и рoлни, зaтвaрaча, и томе сл.
Број учесника је ограничен, пријаве су обавезне на: kontakt@mau.rs
Вoдe Aлeксaндрa Гaчић и Joвaн Прoдaнoвић, сарадници МАУ
„MУЗEJ КAO ЧУВAР ПРИЧA“
Вoђeњe крoз стaлну пoстaвку и учeшћe у „припoвeдaчкoм кругу“, 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 учесника је ограничен, пријаве су обавезне на: kontakt@mau.rs , Вoди Aнa Aцић, сарадница МАУ.
Предавање „AУТOХТOНA ЗНAЊA И OДРЖИВИ РAЗВOJ У AФРИЦИ ДAНAС“
Дискусиja нa тeму aнимирaнoг филмa „Кирику и дивљe живoтињe” и рeпoртaжe „Дeчaк кojи je укрoтиo
вeтaр”
Предавање о аутохтоним знањима и одрживом развоју у Африци данас биће илустровано видео исечцима
из анимираног филма „Кирику и дивље животиње” и репортаже „Дечак који је укротио ветар”. Циљ пре
давања и отворене дискусије су скретање пажње на начине на које мoжeмo дa будeмo вишe мoтивисaни зa
друштвeнe прoмeнe у нaшoj зajeдници, али и размишљање о томе шта све може да ојача еколошку свест и
боље ангажовање појединца у заједници?
Термин: срeдa, 12. oктoбaр у 17 чaсoвa
Број учесника је ограничен, пријаве су обавезне на: kontakt@mau.rs
Говоре: Александра Гачић, мастер антрополошкиња и Ана Ацић, студенткиња антропологије
КУЋА КРАЉА ПЕТРА I
Васе Пелагића 40, Београд
Контакт: Милан Кецман, тел: 011 26 52 986, 064 861 69 76; kucakraljapetra@gmail.com; www.kucakraljapetra.rs
ИЗЛОЖБА СЛИКА СУНЧИЦЕ МАЦУРЕ „ПУТЕВИ И СНОВИ“
Сунчица Мацура, психолог, ликовним радовима се бави скоро три деценије. У изложбеном простору Мага
цин Дома Омладине и у Галерији СКЦ Нови Београд 2007. године излагала је серију радова у техници уље на
дрвеној подлози.
На изложби под називом Путеви и снови која ће се реализовати у Кући краља Петра у Београду, у перио
ду од 30. августа до септембра 2022. године, изложиће 40 ликовних радова насталих у периоду од 1994. до
2022. године. Радови обухватају 32 слике - уља на платну, акрилик на картону, уље на дрвет у; и осам цртежа.
Сунчица Мацура је редовни професор на Факултет у педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Живи у
Београду.
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ИЗЛОЖБА СЛИКА ДЕПАРТМАНА ЗА УМЕТНОСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ
УНИВЕРЗИЗЕТА У НОВОМ ПАЗАРУ
Изложба радова студената
Департман за уметност Интернационалног универзитета у Новом Пазару београдској ликовној публици
представио је 2019. године студентске радове који су обухватали неколико уметничких дисциплина; гра
фика, сликарство, цртеж, дигитална и модна илустрација. На Департману за уметност образују се студенти
који су остварили завидне резултате на пољима ликовне и примењене уметности и трудимо се да њихов рад
представимо широј ликовној сцени на што бољи начин.
Пандемија вируса COVID- 19 онемогућила је излагање радова предходне две године, али без обзира на окол
ности, студенти су наставили марљиво да раде онолико колико је то било могуће па би и ове године поставка
била мултидисциплинарна и богата радовима различитих ликовних израза. Након скоро три године студен
ти овог Унивезитета претставиће нам се новим радовима током септембра месеца текуће године.
Термин: 19. септембра
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОДИШЊИЦЕ КРУНИСАЊА КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА
Годишњица крунисања ће се обележити стручним вођењем кроз сам објекат током целог дана.
Термин: 21. септембра
ОРГАНИЗОВАНА ПОСЕТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ШЕТЊА ТОПЧИДЕРОМ“,
У сарадњи са музејем Афричке уметности. Термин: 24. септембра
ИЗЛОЖБА „БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН БЕОГРАД“
Целокупна прича око ове изложбе кренула је као Фејсбук група неколицине ентузијаста да би временом пре
расла у нешто много озбиљније. Свакодневним објавама настојали су да осветле прошлост Београда кроз
најразличитије визуре.
Причама о одређеним здањима, уметницима, кафанама, догађајима из историје града, “малим” и великим
људима придодат је велики избор фотографија које су део личних колекција и ретко су, или никада раније,
виђене у јавности. Окосницу групе чини десетак активних чланова, уједно и администратора од којих су
већина управо и колекционари старих фотогафија и докумената. Групу чини и велики број врсних познава
лаца из области архитект уре, уметности, и осталих сегмената друштва који нам својим знањем и сугестијама
несебично помажу у стваралачком смислу. Многи администратори групе су објављивали књиге из историје
Београда ( Београд за понети, књига о Доксат у Де Морезу творцу барокног Београда, као и велика фотомонографија Београд наше младости)
Идеја се проширила и на активност у излагачком облику, јер наилази на велику подршку и захтев чланова
да тако нешто и оствари. У изузетне колекције фотографија које припадају групи спадају и необјављиване
фотографије чувеног фоторепортера „Политике“, господина Аце Симића. Фотографјије су део породичне
збирке, у власништву чланице групе а саму збирку чини неколико хиљада атрактивних фотографија из исто
рије Београда.
Током ове изложбе посетиоци ће бити у могућности да виде неки други давни Београд.
Термин: 30. септембра
Напомињемо да ће током овог периода трајања изложбе, свакога дана посетиоцима бити омогућено
стручно вођење кроз објекат.
ЈАВНИ АКВАРИЈУМ И ТРОПИКАРИЈУМ БЕОГРАД – AQUA LIFE
Миленка Веснића 3, Београд, Савски венац, www.javniakvarijum.rs
Рeтрoспeктивa мeђунaрoдниг фeстивaлa крaткoг пoдвoднoг филмa "Нeчуjнo"
1-7 сваког викенда од 9-16 сати на www.javniakvarijum.rs. fejsbuk profilu https://www.facebook.com/Javniakva
rijum/, i instagram profilu https://www.instagram.com/javniakvarijum/ .
Контакт: Брaнислaв Jaкoвљeвић, дирeктoр и мeнaџeр прojeктa, 011/403 2873; 063/654 784;
e-mail-info@javniakvarijum.rs; Branislav.jakovljevic@javniakvarijum.rs;
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ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Центар за култ уру „ Влада Дивљан“

ИЗЛОЖБА „ХЕРОИНЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ“
у сарадњи са ЕТШ „РАДЕ КОНЧАР“, чији су ученици творци изложбе у Центру за култ уру „ Влада Дивљан“
Термин: 26.септембар, Центар за култ уру „ Влада Дивљан“
ПРЕДС ТАВА „ЖЕНСКО СРЦЕ У ШИЊЕЛУ“
Термин: 28.септембар у 20.00 часова, Центар за култ уру „ Влада Дивљан“
У представи „Женско срце у шињелу“ пратимо три глумице Искру, Јасну и Сенку које покушавају да ураде
представу поводом обележавања годишњице Првог светског рата. У представи оне се баве животима три
хероине из Првог светског рата: Милунком Савић, која је била најодликованија жена војник у истори
ји ратовања, Флором Сендс, која је била једина Британка са чином капетана у српској војсци и Надеждом
Петровић, која је напустила лагодност свог живота и вратила се у Србију да помогне свом народу спремна
да и свој живот да ако је потребно. Чекајући да дође редитељ, глумице и саме преиспит ују своје животе,
присећајући се комичних доживљаја из своје глумачке професије али и међусобно откривају ствари које не
знају једна о другој.
КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „UNA SAGA SERBICA“
Термин: 30.септембар
Центар за култ уру „ Влада Дивљан“
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ПОРТРЕТА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
Термин отварања изложбе: 02. октобар, Центар за култ уру „ Влада Дивљан“
Аутор изложбе је Хаџи Марко Вујичић, фоторепортер „Вести“ и дугогодишњи уредник фотографије у нови
нама српске Патријаршије- листу „Православље“.

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
ПРОГРАМ ЗА „ДАНЕ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ У МЛАДЕНОВЦУ
125 ГОДИНА СПОМЕН ЧЕСМЕ "ЦРКВЕНАЦ"
У знак захвалности мисији шкотских жена које је предводила др Елси Инглис, али и другим хуманитарним
мисијама током 1915 године, војници Моравске дивизије I позива подижу чесму на месту пољске болнице
на извору "Црквенац".
Организатор: ГО Младеновац
Термин: 15. септембар у 12.00 часова
Место: Спомен чесма "Црквенац" Младеновац
МЛАДЕНОВАЦ НА СТАРИМ ФОТОГРАФИЈАМА
Фотографије као верна сведочанства догађаја и времена хронолошки сабране на једном месту представљају
верно сведочанство настанка и развоја једног града. Друго измењено и допуњено издање ове публикације
аутора Славомира Војиновића је управо то, верно сведочанство развоја нашег града. Организатор: ГО Мла
деновац
Термин: 19. септембар у 18.00 часова
Место: сала "др Елси Инглис"
160 ГОДИНА СРПСКОГ БРОДАРС ТВА
Изложба макета бродова који су обележили српско бродарство у претходних 160 година је јединствена збир
ка у Србији, чији је аутор Ђорђе Латовљевић, капетан унутрашње пловидбе у пензији. Изложба је плод
40-тогодишње истраживачког рада аутора и први пут је обједињена и представљена јавности.
Организатор: ГО Младеновац
Термин: 20. септембар у 10.00 часова
Место: Музеј града Београда, Музеј Младеновца
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ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ "ОД УСЕЉЕНИКА ДО ПРОНАЛАЗАЧА"
Монографија "Од усељеника до проналазача" приређивача Мирослава Станковића представља вредно све
дочанство које на свеобухватан начин говори о живот у и делу великог научника Михаила Пупина.
Организатор: ГО Младеновац
Термин: 21. септембар у 18.00 часова
Место: Свечана сала „Др Елси Инглис“, Младеновац
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ "ЖУБОР МЕТАФИЗИЧКОГ 2"
Књига критика, књижевника и књижевног критичара проф Душана Стојковића "Жубор метафизичког 2,
подцењени и прецењени песници, есеји о Српским песникињама и песницима" представља најзначаније
критике аутора сабране на једном месту. Организатор: Удружење ЛИТЕРА Младеновац
Термин: 22. септембар у 19.00 часова
Место: Свечана сала „Др Елси Инглис“, Младеновац
МАНИФЕС ТАЦИЈА „ИЗ МЛАДЕНОВЦА ЗА СРБИЈУ“
Природно наслеђе као и наслеђе у традиционалном припремању хране чине једно подручје препознатљивим
и јединственим. Ова манифестација обједињује укусе насталих прерадом производа узетих из природе на
традиционалан начин.
Организатор: ГО Младеновац у сарадњи са Удружењем „Од предака за будућност“, Удружењем произвођача
меда „Космај“ и Удружењем виноградара и воћара Младеновац
Термин: 23/24. септембар, од 9.00 – 16.00 часова . Место:Градски парк у Младеновцу
ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА "ДЕСПОТОВА РИЗНИЦА"
Зборник "Деспотова ризница" саобрао је поезију песникиња и песника инспирисано ликом и делом овог зна
чајног владара и светитеља, који је живео и стварао у периоду од 1377. до 1427. године.
Приређивач зборника је Зоран Антонијевић.
Организатор: ГО Младеновац
Термин: 26. Септембар у 18.00 часова
Место: Свечана сала „Др Елси Инглис“, Младеновац
ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „СЕЛТЕРС“ МЛАДЕНОВАЦ, БЕОГРАД
Предавање уз пројекцију фотографија
„Развој и одрживо коришћење лековите воде у бањи „Селтерс“ од оснивања до данас“
Бања Селтерс , једина је бања на територији града Београда. Излажу: др Снежана Костић, директор Инсти
тута за рехабилитацију „СЕЛТЕРС“ Младеновац и Мила Алавања
Термин: 30. септембар у 12.00 часова
Место: сала Туристичке организације Србије, Чика Љубина 6

ПРОГРАМ У СОПОТУ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ
ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ„ЈЕВРЕЈИ У СОПОТУ“Култ урно наслеђе јеврејске заједнице на територији сопотске општине у првој половини 20 века
Трибина и мултимедијална изложба, Књижевни програм, Представљање књиге „Писма Матвеју“
Аутор:Александар Ајзенберг . Модератор: Иван Животић, професор историје
Место:Центар за култ уру Сопот 18.00 часова
Термин: 20. септембар 2022. У 18. 00 часова
МАНИФЕС ТАЦИЈА „ДАН ДУХОВНОГ БЕСЕДНИШТВА“
Програм се реализује у сарадњи Центра за култ уру Сопот и Црквене општине Поповић
Казивање беседа позваних гостију
Мултимедијална изложба сакралног наслеђа са територије Космаја и Града Београда
Концерт традиционалне и духовне музике
Место:Порта Цркве у Поповићу
Термин: 01. октобар 2022. у 15.00 часова
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ЕТНОГРАФСКА ПОСТАВКА „ВЕЗ“ – традиционална вештина и уметност која траје“
Вез у изради употребних предмета у покућству) . Аутор: Драгана Чолић
Место:Галерија Центра за култ уру Сопот
Термин:Етнографска поставка ће бити отворена за посетиоце од 07. 10. до 15.10. 2022.
Предвиђено је кустоско вођење кроз изложбу
Радно време Галерије 10.00 до 16.00 часова, и за организоване посете по договору
Контакт Центра за култ уру Сопот:Тел: 011 8251 238 , мејл адреса: czksopot@gmail.com
МАНИФЕС ТАЦИЈА „ФЕСТИВАЛ ХРАС ТА“Центар за култ уру Сопот у сарадњи са Удружењем грађана „Запис Космаја“
Мултимедијалне радионице за децу и одрасле на тему храста
Израда, презентација и дегустација прехрамбених производа од жира , Ликовна радионица , Радионица
мозаика
Етнолошка радионица (веровања и легенде), Планинараска акција (шетња деце са менторима космајским
стазама)
Спортско-рекреативна радионица (традиционалне дечје игре на пропланцима Космаја)
Термин: манифестација ће бити одржана у Центру за култ уру Сопот (Хол, Мала сала и плато) 12. октобра
2022. у периоду од 11.00 до 14.00 часова и на пропланцима планине Космај 13.октобра 2022. у периоду од
11.00 до 14.00 часова.
Информације и контакт: Далибор Пешић, уредник Центра за култ уру Сопот, тел: 011 8251 238, мејл адреса:
czksopot@gmail.com
Организатор задржава право евент уалних измена термина одржавања предвиђених манифестација, као и
реализацију додатних програма, о чему ће благовремено обавестити.
ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ - СПОМЕН КОСТУРНИЦА КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ
Домаћин посете: свештеник Марко Митић, старешина Храма
Посете се најављују на тел. бр. 064 8270928.

ТУРИС ТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ
ДАНИ ПЧЕЛАРС ТВА
Место одржавања: Карађорђева улица, шеталишна зона
Термин: 10. септембар
34. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА ЗА ДЕЦУ
Место одржавања: Библиотека "Димитрије Туцовић" Лазаревац , Термин: Од 13-15. септембра
НАЦОНАЛНА ИЗЛОЖБА ПАСА
Језеро Очага, 16. септембар од 10.00 часова
ПОЛУДЕЦЕНИЈСКИ ЈУБИЛЕЈ
Међународни фестивал литерарног стваралаштва – ФЕЛИС
Тематски конкурс поводом обележавања значајног датума 19. септембра - ослобођење Лазаревца.
Централна манифестација и додела награда одржава се у Лазаревцу 19. септембра 2022. године.
ПОЗОРИШНА ПРЕДС ТАВА "КАО ДА НЕ БИСМО"
Текст Сања Савић, режија Ана Пинтер
Место одржавања: Пулс театар Лазаревац
Термин: 19. септембар у 20.00 часова
Арт директор и креатор лутака: Сандра Никач, Кореографија: Ирина Митровић, Композитор: Бранко Џино
вић, Фотографија: Тања Дробњак . Извођач музике на хармоници: Наташа Максимовић Миладиновић
Играју: Жена: ЈЕЛЕНА ЦВИЈЕТИЋ / ИВАНА НЕДЕЉКОВИЋ, Мушкарац: ДАРКО БЈЕКОВИЋ
РАДИОНИЦА:"ВЕЗ И ПЕСМА ШУМАДИЈСКЕ КОЛУБАРЕ"
Песма и вез Шумадијске Колубаре - аутор радионице Нада Марковић . Радионице су намење основцима, а
планирана реализација је у периоду од 20.09. до 24. 09. (три радионице за градске школе) и једна у школи
"Вук Караџић" у Степојевцу. Тачно време у договору са школама. Термин: 20-24. септембар
РАДИОНИЦА: "МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ"
Место одржавања: Библиотека "Димитрије Туцовић"
Термин: 26, 27, 28.септембар у 13.00 часова
Aутор радионице Јасмина Иванковић. Радионице намењене свим узрастима. Реч је о кукичању, старој тех
ници која је последњих година веома актуелна, како у модној индустрији тако и у дизајну ентеријера.
ПРЕДС ТАВА " ВРАПЧИЋ"
Место одржавања: Пулс театар Лазаревац
Термин: 26. септембар у 20.00 часова
Текст Наташа Илић, режија Милош Јагодић
Врапчић - прича о живот у Едит Пјаф, биографска је музичка мелодрама о живот у најпознатије шансоњер
ке XX века у извођењу ансамбала лазаревачког Пулс театра и крагујевачког Књажевско-српског театра, са
Јасмином Димитријевић у насловној улози. Аутор Врапчића, Наташа Илић, кроз своју драму прати пева
чицин живот од најранијег детињства и младости, преко професионалних почетака, до великог успеха и
трагичног краја. Највећи хитови Пјаф, за ову представу препевани на српски језик, које оркестар на сцени
изводи у аранжманима Габора Ленђела, такође воде гледаоца кроз узбудљиву причу о невероватном живот у
певачице, испуњеном великим љубавима, страдањима, вихору рата, пријатељствима са некима од најпозна
тијих људи прошлог века, кроз све оно што чини буран живот једне праве звезде.
Представа Милоша Јагодића је, по мишљењу оних који су је погледали, редак бисер ове врсте настао ван
музичког театра. Врапчић је премијерно изведен 2017, београдску премијеру имао је 2018. у Народном позо
ришту а до сада је извођен, осим на сценама поменутих копродукцијских позоришта, и у Краљеву, Новом
Пазару, Пирот у и Александровцу, сваки пут пунећи сале и срца публике.
Наташа Илић - ВРАПЧИЋ
Редитељ: Милош Јагодић, Сценограф: Дејан Пантелић, Костимограф: Соња Которчевић, Препев песама:
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Јасмина Димитријевић, Музички аранжмани: Габор Ленђел, Кореограф: Ирина Митровић
Играју: Едит Пјаф - ЈАСМИНА ДИМИТРИЈЕВИЋ, Едит Пјаф, девојчица - ИВА МАРКОВИЋ, Симона ИВАНА НЕДЕЉКОВИЋ
Лујза, Жена из публике 1, Грађанка 1, Медицинска сестра - ЈЕЛЕНА ЦВИЈЕТИЋ, Кармен, Жена из публике
2, Грађанка 2, Болничарка - МАЈА СОФРОНИЈЕВИЋ, Луј Лепле, Лисјен, Колпортер 3, Грађанин 3, Лекар ДАРКО БЈЕКОВИЋ и др.
Копродукција: Прво приградско позориште – Пулс театар Лазаревац / Књажевско-српски театар Крагујевац
ПРОГРАМ: ЛЕКОВИТО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ КАО ЕЛЕМЕНТ
ТРАДИЦИЈСКЕ КУЛТУРЕ У НАШОЈ ОКОЛИНИ
Аутор програма: Станица Милосављевић, проф.разредне наставе ; сарадник Снежана Ивковић проф.енгле
ског језика. Термин: 30. септембар, подручно одељење Чибутковица.
1. Природа нам дарује биље
2. Лековита својства биљака
3. Вера и здравље: Лековито биље
4. Лековито биље у исхрани
5. Здравље без рецепта
6. Улога зачинског биља у исхрани
7. Мелодије и рецитације о лековитом и зачинском биљу
8. Очување здравља
РАДИОНИЦА ДРВОРЕЗБАРС ТВА
Милутин Ранковић, православни иконописац дрворезбар - радионица дрворезбарства намењена основци
ма. Како удахнути живот дрвет у које је годинама обрађивала река Колубара, а које уз помоћ длета овај
прослављени уметник већ 40 година обликује у светски признат у наивну скулпт уру. Уз приче о уметности,
најмлађи ће отпратити поступак настанка скулпт уре у различитим етапама, од припреме, нацрта, алата до
финалног уметничког дела.
Место одржавања: Библиотека "Димитрије Туцовић"
Термин: 04.октобар у 12.00 часова
ПРОМОЦИЈА КОСОВСКЕ СТРУГАНЕ ПОГАЧЕ КАО СИМБОЛ НАРОДА СА КОСОВА
Место одржавања: Библиотека "Димитрије Туцовић"
Термин: 04.октобар у 13.00 часова
Симбол чувања традиције и обичаја Срба са Косова и Метохије је косовска стругана погача. Не зна се тачно
када је погача настала тј. када су жене у селима почеле да је припремају, али свакако је важан податак да се
та традиција преноси са колена на колено. Као симбол гостопримства, косовска погача је најстарији и нај
значајнији специјалитет са тог подручја Србије.Косовска погача се прави за укућане и госте као гест добро
дошлице и гостопримства.
Тако на пример, погача се прави за кума као позив за кумство, свадбу, за име новорођенчета.
Слатку стругану погачу носи девер и после обичаја куповине невесте, даривања прстена и ципела, невести
ломи погачу изнад главе . Тада сви прис утни у младиној соби узимају по парче погаче како би по старом
обичају и веровању и они дочекали своје свадбе. Обично се носе и три погаче за свадбу, које домаћин ломи
са кумом, старим сватом и пријатељем. Погачу ломи домаћин (младожењин отац) са старим сватом и прија
тељем, а младожења са кумом, као знак да ће је ломити и на крштењу свог детета. На погачи су коцке шеће
ра,бомбоне, украшен босиљак.
ПОГАЧА ЗА СЛАВУ - Ломи се уочи славе и на дан славе са кумом, ујаком,тастом или са комшијом. Погачу
ставља испред посебног госта, укрштава је и тек тада је домаћин ломи са својим почасним гостом. Изговара
се молитва, окреће се погача и ломи. Милица Стојковић, председница удружења Етно домаћице.
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ "КУХИЊСКЕ ПЕСМЕ"
Место одржавања: Библиотека "Димитрије Туцовић"
Термин: 05. октобар 2022 у 12.00 часова
Промоција књиге "Кухињске песме" аутора Милоја Радовића. Поред тога што збирка одише породичном
атмосфером и амбијентом дома посебно кухиње, књига је права ризница заборављених речи и израза који
младе читаоце уводе у свет традициналне и националне кухиње. Поред тога, у сарадњи са удружењем Етно
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домаћица прис утни на програму ће моћи да испробају и традиционалне специјалитете, попут Стругане
погаче, која је недавно уписана у листу нематеријалног наслеђа Републике Србије. Такође, моћи ће да чују и
песме и предања везана за ову погачу.
ТЕХНИКА ФИЛЦАЊЕ СА ВУНОМ
Место одржавања: Музеј вуне, Село Брајковац
Термин: 13.,14. и 15. октобар
Национална асоцијација за старе и уметничке занате и домаћу радиност Наше руке придружује се европ
ским музејима вуне. У овом јединственом музеју у Србији, посвећеном вуни, можете да видите алате и пред
мете за обраду вуне, да чујете идеје како све вуна може да се третира и то, не више као отпад, већ као ресурс
Контакт: Дејан Милосављевић , Национална асоцијација Наше руке

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РАКОВИЦА
www. ckorakovica.com

ДУХОВНЕ СВЕЧАНОС ТИ „ПУТ ДУХОВНОС ТИ“ 2022. (од 15-21. септембра)
ОТВАРАЊЕ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОС ТИ „ПУТ ДУХОВНОС ТИ“
Поздравне речи и беседа. Термин: четвртак 15. септембар у 19.00 часова
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
Учесници програма: Сестре Гобовић и хор Славујчић, Етно бенд „Наше тетке“, певачко друштво „Прело“ и
драмски уметник Лепомир Ивковић. Водитељ Дарко Пановић
Место одржавања: Храм Светог Владике Николаја Жичког у Реснику
Термин:четвртак 15. септембар у 19.15 часова
РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ - МАНАС ТИРИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
(УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ТЕРИРОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА)
Место одржавања: порта Храма Преображења Господњег
Термин: 16. септембар од 12.00 – 14.00 часова
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ „ПУТ ДУХОВНОС ТИ“ / ИЗЛОЖБА МАКЕТА
ПРАВОСЛАВНИХ МАНАС ТИРА/
Место одржавања: Центар за култ уру и образовање Раковица.Термин: 16. септембар у 19.00 часова
САЗВУЧJА - САБОР ДУХОВНЕ МУЗИКЕ - Хорске свечаности
Место одржавања: Центар за култ уру и образовање Раковица. Термин: 17. септембар
ТРИБИНА „ДУХОВНОСТ КАО ИНСПИРАЦИЈА УМЕТНИЦИМА“
/КОСОВСКЕ СВЕТИЊЕ КАО ИНСПИРАЦИЈА УМЕТНИЦИМА /
Модератор Сања Пановић. Термин: понедељак 19. септембар у 19.00 часова
КВИЗ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА РАКОВИЦЕ - Манастири Косова и Метохије
Место одржавања: Центар за култ уру и образовање Раковица Термин: 20. септембар у 14.00
САБОР ДУХОВНЕ ПОЕЗИЈЕ, У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА РАКОВИЦЕ
Место одржавања: манастир Раковица Термин: 21. септембар у 12.00 часова
ПРЕПОРУКА - МАНАС ТИР РАКОВИЦА - СОБА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Светосавска 2. www.barajevo.org.rs

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА И ТЕКС ТОВА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Поставка је предвиђена у ОШ „КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“ у Барајеву. У периоду од 19. септембра- 10. окто
бра 2022.
У Центру за култ уру Барајево Миодрага Вуковића бр. 2. организоваће се предавање 26. септембра 2022.
године од 12.00-14.00 часова.
ПРЕДАВАЊЕ ПРОФЕСОРА НЕНАДА САВИЋА О КРЕМЕНИТИМ ЊИВАМА
које су локалитет који се налази на територији општине Барајево, на надморској висини од 225 метара.
Научној јавности познат је више од једног века и сврстава се међу најраније истраживане неолитске локали
тете код нас. Том приликом ће проф. историјеНенад Савић приповедати деци, представницама ђачког пар
ламета основних школа, о култ урном материјалном и нематеријалном наслеђу Барајева. Професор је аутор
књиге: „ Космајски партизански одред од 1941-2021“, тако да ће деца имати могућност да се ближе упознају
са писцем и његовим ауторским делом и историјским наслеђем.
ЛИКОВНА И ГРНЧАРСКА РАДИОНИЦА ПОД НАЗИВОМ „СЈАЈ ЧЕТКИЦЕ И ГЛИНЕ“
биће одржана 28. септембра 2022. године од 12.00 часова-где ће учествовати деца различитих старосних гру
па предшколског и школског узраста са подручија ГО Барајево. Овде ћемо представити најстарије занатлије
из грнчарске породице Минчић из Барајева који ће водити грнчарску радионицу.
Организатор овогодишње манифестације „Дани европске баштине 2022“ биће Одељење за привреду и дру
штвене делатности, ГО Барајево, Светосавска бр.2.
Наведени програм ће се реализовати у сарадњи са Центром за култ уру Барајево, Центром за култ уру Вра
нић, школама и удужења из области култ уре који/е се налазе и/или делују на подручију ГО Барајево.
Контакт особа: Тања Михаиловић-млађи референт , тел. 011 8302-117 и 060 30054-90
Е-mail: privreda.barajevo@gmail.com

ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
Вука Караџића 74, Обреновац
www.obrenovac.rs

ДУО ДРАМА О ЖИВОТУ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
у реализацији глумца Позоришта на Теразијама Александра Дунића. Српско позориште у Будимпешти је
продуцирало представу "Патријарх Павле'' средствима Мађарског Министарства култ уре добијеним на кон
курс у.
Место одржавања: позоришна сала СКЦ-а
Термин: 17. септембар у 19.00 часова
ХУМАНИТАРНА ПРЕДС ТАВА О РАЗУМЕВАЊУ
И ЉУБАВИ ПРЕМА ДЕЦИ “МЕНЕ НИКО НЕ ВОЛИ“
Место одржавања: позоришна сала СКЦ-а
Термин: 19. септембар у 19.00 часова
КОНЦЕРТ КВАТРЕТА „ДИНАМИКА“ СА ПОПУЛАРНОМ МУЗИКОМ ИЗ ФИЛМОВА,
СЕРИЈА И ОБРАДАМА ПОЗНАТИХ ХИТОВА
Место одржавања:на сцени у Обреновачкој бањи
Термин: 21. септембар у 19.00 часова
ВЕЧЕ ПОЕЗИЈЕ И КАНТАУТОРСКЕ МУЗИКЕ ФИЛИПА И МИЛОША ЈОВИЧИЋА
Место одржавања: на простору Обреновачке бање
Термин: 22. септембар у 19.00 часова
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КОНЦЕРТ БЛУЗ ГРУПЕ “BLUEЅ NIGHT BAND“
Место одржавања: сцена под платанима код СКЦ-а
Термин: 23. септембар у 19.00 часова
ВИНСКО ВЕЧЕ-ФЕСТИВАЛ ВИНА ПОСВЕЋЕН ВИНАРИМА ОБРЕНОВАЧКОГ КРАЈА
И ПОЕЗИЈА ДОМАЋИХ ПЕСНИКА И МУЗИКА ПОСВЕЋЕНА ГРОЖЂУ И ВИНУ
Место одржавања:на простору Обреновачке бање
Термин: 24. септембар у 19.00 часова
МОНОДРАМА ПОСВЕЋЕНА МИХАИЛУ ПУПИНУ
Место одржавања: позоришна сцени СКЦ-а
Термин: 25. септембар у 19.00 часова
ИЗЛОЖБА РАДОВА ОБРЕНОВАЧКОГ СЛИКАРА АМАТЕРА ПОК.ИЛИЈЕ ВИЋИЋА
Место одржавања: Библиотека „Влада Аксентијевић“
Термин: до 8. октобра 2022.
Организатори: библиотека “Влада Аксентијевић“ и Спортско-култ урни центар Обреновац уз подршку
Комисије за култ уру и доделу награда и јавних признања Већа Градске општине Обреновац.

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН - КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН
"СУПЕРХЕРОЈИ ОПШТИНЕ СУРЧИН"
БКЛ - "Бојчинско култ урно лето" је најзначајнија култ урно-уметничка манифестација у Сурчину, која се
сваког лета организује у Бојчинској шуми у Прогару, а програм манифестације обухвата концерте, позори
шне представе и друге култ урне догађаје. У оквиру "Бојчинског култ урног лета 2022", најслађе остављамо за
крај, а то је балетско-музичка представа у извођењу деце са територије ГО Сурчин. Програм је слободан за
све посетиоце и медијски испраћен.
Место: Отворена летња сцена у Бојчинској шуми, Прогар, ГО Сурчин
Термин: 18. септембар 2022. године oд 18.00 часова
Организатор: АРТ ЦЕНТАР СУРЧИН, уз подршку Култ урног центра Сурчин . Контакт: Ивана ИвановскиИлић 064/ 1670-388
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАЖНИХ ИСТОРЈСКИХ ДАТУМА
Култ урни центар Сурчин током године обележава све важне историјске датуме, организовањем полагања
венаца жртвама страдалим у претходним ратовима, као и знаменитим личностима са територије ГО Сурчин
уз пригодан програм. Програм је слободан за све посетиоце и медијски испраћен.
Обележавање Дана ослобођења Бечмена у Другом светском рату
Место: Бечмен, ГО Сурчин
Термин: четвртак 11. октобар у 11.00 часова Бечмен
Организатор: Култ урни центар Сурчин . Контакт: Ивана Дрлић 066/8637-533
Обележавање Дана ослобођења Добановаца у Другом светском рату
Место: Добановци, ГО Сурчин
Термин: понедељак 15. октобар у 11.00 часова, Добановци
Организатор: Култ урни центар Сурчин . Контакт: Ивана Дрлић 066/8637-533
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА СРПСКОГ ЈЕДИНС ТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ
Култ урни центар Сурчин обележава овај важан државни празник који негује српски идентитет, симболично
установљен да се прославља на дан пробоја Солунског фронта, који се прослава широм територије Репу
блике Србије и Републике Српске. Циљ успостављања новог празника јесте оснаживање, јединство између
српског народа, као и јачање култа националне заставе. Ове године предвиђен је глумачки перформанс у
Петровчићу. Програм је слободан за све посетиоце и медијски испраћен.
Место: Петровчић, ГО Сурчин
Термин: четвртак 15. септембар у 12.00 часова, Петровчић
Организатор: Култ урни центар Сурчин . Контакт: Ивана Дрлић 066/8637-533
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"СРЕДЊИ ВЕК У НАУТИЧКОМ СЕЛУ"
Туристичко-историјска манифестација која се одржава у Наутичком селу “Бисер” у Бољевцима у органи
зацији Удружења за очување старих заната и вештина “Бели орлови” и КЦС. Борбе витезова за наклоност
принцезе, стреличарство, бацање копља и секире, мачевање, средњовековна музика и плес, представљају
само неке од садржаја манифестације првенствено намењене деци. Програм је слободан за све посетиоце и
медијски испраћен.
Место: Наутичко село "Бисер", Бољевци, ГО Сурчин
Термин: први викенд у октобру/у зависности од временских услова
Организатор: Култ урни центар Сурчин
Контакт: Ивана Дрлић 066/8637-533
Тачан програм, са свим детаљима ће бити доступан на сајт у КЦ Сурчин и друштвеним мрежама, а накнадно
достављен секретаријат у.

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН - ТУРИС ТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО СУРЧИН
www.surcin.rs

РАЗГЛЕДАЊЕ СУРЧИНА СА РЕКЕ САВЕ
У оквиру традиционалне регате ,,Река“, која ће седму годину упловити у Наутичко село ,,Бисер“ у Бољев
цима, за све заинтересоване суграђане омогућили смо пловидбу бродом, учествовање у регати и разгледа
ње Сурчина са реке Саве. Полазак је на Ади Циганлији-Чукарички рукавац и плови се до Наутичког села
,,Бисер“ у Бољевцима.
Термин: петак 16. септембар од 09.00 часова
Начин доласка: сопствени превоз до места поласка. Скуп учесника регате је до 9. 00 часова, на Ади Циган
лији – Чукарички рукавац.
Организатор: Туристичка организација Градске општине Сурчин
Контакт: Обавезна је претходна пријава на број телефона 066/8796-101 – Марина Кузмановић.
Напомена: Број места је ограничен. Повратак у Београд је у сопственој режији.
ОБИЛАЗАК ВИНАРИЈЕ ,,ЧОЛАКОВИЋ“
Традицију производње сремачких вина моћете видети и осетити у овој винарији кроз обилазак и кратко
упознавање са истим; у овој винарији се дегустирају домаће производи и најлепша вина.
Место: Добановци
Начин доласка: сопствени превоз, аутобуска линија 603
Термин: 16. септембар од 18.00 часова
Организатор: Туристичка организација Градске општине Сурчин
Контакт: 066/8796-101 – Туристичка организација Градске општине Сурчин
Напомена: Обавезна је пријава и најава доласка на наведени број телефона.
,,ДАНИ СРЕМАЧКИХ КОЛАЧА“
Традиционална манифестација излагања сремачких колача и вина, коју организује Удружење жена из Јакова.
Слатки колачи, вожња фијакером, весела атмосфера и гостопримство је оно по чему је Сурчин познат, а за
све то ће се постарати вредне жене удружења жена из Сурчина и околних места. Место: Простор ФК ,,Срем“
Јаково
Термин: субота 17. септембар од 15.00 часова
Начин доласка: сопствени превоз, аутобуска линија 605, 610, 860И, 904
Организатор: Удружење жена из Јакова и Туристичка организација Градске општине Сурчин .
Контакт: 064/9062169 – Љиља Жужић
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ГОСПОЈИНСКИ ДАНИ СУРЧИНА- обележавање славе Сурчина – Мале Госпојине
,,Госпојински фестивал вина“
Традиционална манифестација која се организује у парку на центру Сурчина, као централни догађај у окви
ру „Госпојинских дана Сурчина“. Организатор манифестације је Клуб вина Сурчин, у сарадњи са Туристич
ком организацијом Градске општине Сурчин, а под покровитељством Градске општине Сурчин. Очекује се
учешће преко 30 излагача домаћих и гостујућих винарија, произвођача хране и сувенира, а у оквиру Програ
ма биће одржан и целовечерњи концерт сремачких тамбураша.
Место: Парк у центру Сурчина, Сурчин
Начин доласка: сопствени превоз, аутобуске линије 601, 602, 603, 604, 605, 610, 860и
Термин: среда 21. септембар од 18.00 – 22.00 часова
Организатор: Клуб вина Сурчин, Туристичка организација ГО Сурчин и Градска општина Сурчин
Контакт: 066/8796-101 – Марина Кузмановић
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ У ОКВИРУ ГОСПОЈИНСКИХ ДАНА СУРЧИНА
Место: Позоришна сала у центру Сурчина (зграда општине), Сурчин
Начин доласка: сопствени превоз, аутобуске линије 601, 602, 603, 604, 605, 610, 860и
Термин: среда 21. септембар од 20 часова – концерт КУД „Диоген“ из Сурчина
четвртак 22. септембар од 20 часова- позоришна представа „Жена мога мужа“
петак 23. септембар од 20 часова- концерт плесна група „М+“ из Сурчина
субота 24. септембар 20 часова - концерт балетски студио „Арт центар“ из Сурчина
Организатор: Туристичка организација ГО Сурчин . Контакт: 066/8796-101 – Марина Кузмановић
ЛОВАЧКА СЕКЦИЈА- ЛОВАЧКА ШИЦАРА
Ловачка секција Сурчин, у оквиру сеоске славе Сурчина Мале Госпојине, организује ловачку шицару и гађа
ње глинених голубова. Пријаве су на лицу места, а ловци ће током дана припремати ловачки гулаш.
Место: Ловачки дом Сурчин . Термин: недеља 18. септембар од 09.00 – 20.00 часова
Начин доласка: сопствени превоз, аутобуске линије 601, 602, 603, 604, 605, 610, 860и
Организатор: Ловачка секција Сурчин . Контакт: 064/186-00-81 – Дејан Бранковић
ДАНИ ЗА РИБОЛОВЦЕ
Удружење риболоваца Сурчин, у оквиру сеоске славе Сурчина Мале Госпојине, организује такмичење у
шаранском пецању и кувању рибље чорбе. Пријаве су на наведени бр. телефона.
Место: језеро „Тврдењава“ у СРЦ Сурчин.
Термин: 16, 17. и 18. септембар шаранско такмичење; 21. септембар такмичење у кувању рибље чорбе
Начин доласка: сопствени превоз, аутобуске линије 601, 602, 603, 604, 605, 610, 860и
Организатор: Ловачка секција Сурчин . Контакт: 063/1462-622 – Реља Пухаловић
,,БИСЕРНА ГРИВА ДОЊЕГ СРЕМА“
Традиционална манифестација ,,Бисерна грива Доњег Срема“, у организацији Туристичке организације
Градске општине Сурчин, Ергеле “Булић” из Сурчина, Коњичког клуба “Сремац” из Јакова, Удружење одга
јивача липицанске расе коња Србије , а под покровитељством Градске општине Сурчин. Циљ манифестације
је промоција лепоте коња и неговање љубави према коњарству као спорт у.
Место: Наутичко село ,,Бисер“, Реље Опарушића бб, Бољевци
Начин доласка: сопствени превоз, аутобуска линија 605, 860И и 904
Термин: недеља 02. октобар од 11.00 часова
Организатор: Туристичка организација ГО Сурчин, Ергела ,,Булић“ Сурчин,
Коњички клуб ,,Сремац“ Јаково,
Удружење одгајивача липицанске расе коња Србије
Контакт: 066/8796-101 – Марина Кузмановић
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ОБИЛАЗАК МАНАС ТИРА ФЕНЕК И КАРАЂОРЂЕВЕ СОБЕ
Манастир Фенек је задужбина деспота Стефана и Ангелине Бранковић из друге половине XV века,
посвећен је Св. Петки, преподобној матери Параскеви, чије су мошти боравиле у Фенеку. У Фенеку су се
у 18. веку састали кнез Алекса Ненадовић и аустријски цар Јосиф, у њему је боравио и Карађорђе са сином
Алексом. Садашњи храм је обновљен у 18. веку. У оквиру комплекса манастира налази се и Карађорђева
соба, у којој је он боравио када је реком Савом долазио у манастир.
Место: Јаково . Начин доласка: сопствени превоз, аутобуске линије 605, 610, 860и и 904
Термин: 02. октобар и 03. октобар 2022. године од 12.00 до14.00 часова
Организатор: Туристичка организација ГО Сурчин . Контакт: 066/8796-101
Напомена: Обавезна је пријава и најава доласка на наведени број телефона.

,,ПОСЕТА КОМПЛЕКСА ЕРГЕЛЕ БУЛИЋ“
У комплекс у ,,Ергеле Булић“ можете да обиђете салон фијакера, једини и јединствен у Србији; штале и одма
ралиште. Обавезна је најава доласка у наведеним терминима.
Место: Браће Пухаловић 36, Сурчин
Начин доласка: сопствени превоз, аутобуске линије 601, 602, 603, 604, 605, 610, 860и
Термин: 05. октобар од 14.00 до 17.00 часова
Организатори: Ергела Булић и Туристичка организација Градске општине Сурчин
Контакт: 066/8796-101 – Туристичка организација Градске општине Сурчин
Напомена: Обавезна је пријава и најава доласка на наведени број телефона.
СКПД ШАФАРИК И МОМС ДОБАНОВЦИ И АКТИВ ЖЕНА
Сајт удружења - http://www.kpdsafarik.co.rs
Фејсбук страница словачког дома –
https://www.facebook.com/SlovackiDomDobanovciSlovenskyNarodnyDomDobanovce
Фејсбук страница удружења - https://www.facebook.com/skossafarik
Фејсбук страница секције актива жена - https://www.facebook.com/aktivziensafarik
Досадашње изложбе - активности наших уметника, радионица, појединаца, занатлија, актива жена са нај
ширим спектром споја традиције и модерног, култ уре и образовања, гастрономије историје и будућности
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„НОВО ГРОБЉЕ - МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ“ - ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”
Рузвелтова 50
Ново гробље, као својеврстан музеј под отвореним небом, ексклузиван простор сећања где се додирују
пролазност и вечност, је својом рафинманом и уметничким дометима, али и као сведочанство нематери
јалног култ урног наслеђа, још 2004. године заслужило престижно место међу чланицама Удружења кул
турно значајних гробаља Европе (Association of Significant Cemeteries in Europe - ASCE). Oвогодишњa
манифестацијa Дани европске култ урне башине се одржава у години када је Београд домаћин Међуна
родне конференције култ урно значајних гробаља Европе. Ново гробље и ЈКП „Погребне услуге“ су 2021.
године обележили 20 година постојања Удружења култ урно значајних гробаља Европе, које је основано
у Болоњи 2001. године. Чланице ове значајне ораганизације су чувена европска гробља као што је гробље
Стељано из Ђенове, које је УНЕСКО препознао као светску култ урну баштину, укључујући и многа друга
не мање значајна европска гробља (више од 180 гробља из близу 30 европских држава). Поред овога, 2021.
година је за ЈКП „Погребне услуге“ била у знаку још једног не мање значајног јубилеја, јер је 17.08.2021. годи
не навршено тачно 135 година од оснивања Новог гробља. Огранизовањем три вођена тематска обиласка
Новог гробља која су у претходних неколико година изазвала највеће интересовање наших суграђана, ЈКП
„Погребне услуге“ ће се и ове године укључити у манифестацију „Дани европске баштине“.

СТРУЧНИ ОБИЛАСЦИ НОВОГ ГРОБЉА –МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ
ОБИЛАЗАК НОВОГ ГРОБЉА-МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ
ВЕЛИКИ ЉУДИ ШИРОКЕ ДУШЕ
Прича о задужбинарима и добротворима- шетњом алејама Новог гробља, посетиоци ће чути причу о
способним трговцима, моћним индустријалцима, политичарима, официрима, али и обичним грађанима,
скромним занатлијама и земљорадницима, а сетићемо се и свих оних сјајних људи који су доброчинство у
виду финансијске потпоре научним инстит уцијама, култ урним и образовним установама, сматрали сво
јом моралном и патриотском обавезом, као што су: Илија Милосављевић Коларац, Велимир Теодоровић,
Лука Ћеловић, Ђока Влајковић, али и многи други. Сетићемо се људи који ни у најтежим временима нису
заборавили своју земљу и свој народ. Овом шетњом осврнућемо се на доброт у у другима и у нама самима.
Датум и време одржавања: 25. септембар у 11.00 часова. Трајање обиласка: 120 минута
Место окупљања: на платоу код главне капије Новог гробља (Рузвелтова 50)
Прича и води: др Виолета Обреновић, историчарка уметности
Контакт за групе и појединце: 011/2071-342 (радним данима од 7 до 15 часова); info@beogradskagroblja.rs
ОБИЛАЗАК НОВОГ ГРОБЉА - МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ
ТРАГОМ СТРАНАЦА НА НОВОМ ГРОБЉУ У БЕОГРАДУ
Међу посебним богатствима и вредностима града Београда су помешаност култ ура, разноликост архитек
тонских стилова и наравно бројност странаца који су овде долазили и остајали учествујући у стварању сли
ке града који плени посебним духом и енергијом. Велики број странаца препустио се овој средини, не само
у живот у, већ га је изабрао и за вечно почивалиште. Посетиоци ће се упознати само са делом људи који су
напустили своје постојбине и домовине и за свој живот изабрали Београд, а за нову домовину Србију. У овој
динамичној шетњи алејама Новог гробља упознаћете се са животима људи који су дошли са стране, а који су
стварајући, улепшавајући, градећи, побољшавали слику града и нас самих. Посетићемо гробове уметника,
индустријалаца, научника и других који су обележили живот овог града инкорпорирајујући своју душу и
знање у његове животне токове. Овом шетњом разумећемо зашто су други изабрали баш нас.
Датум и време одржавања: 2. октобар у 11.00 часова. Трајање обиласка: 120 минута
Место окупљања: на платоу код главне капије Новог гробља (Рузвелтова 50)
Прича и води: др Виолета Обреновић, историчарка уметности
Контакт за групе и појединце: 011/2071-342 (радним данима од 7 до 15 часова); info@beogradskagroblja.rs
ОБИЛАЗАК НОВОГ ГРОБЉА- МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ
СТВАРАЛИ СУ ПЕРОМ И ДУШОМ
„Док год има мрака, биће и сванућа!”
у оквиру богате ризнице Новог гробља и сећања на животе које чувају његове алеје и камени сведоци сећа
ња издвојићемо приче о бунтовницима духа, вечитим Одисејима, људима о којима је много писано, али
никад довољно јер се увек нешто може додати и открити. Ова тура је посвећена књижевницима и песни
цима двадесетог века, творцима духа, људима који су својим идејама и делима крчили пут ка модерности
и савремености. Подсетићемо се оних великих духова новог времена, који су дубоком емоцијом прожима
јући судбину човека и света, уплићући властит у емоцију и душу, неретко налазећи се у тешким животним
и емоционалним ситуацијама, стварали дела која су надрасла ове просторе, као и време у коме су настала.
У оквиру овонедељне шетње присетићемо се приче о књижевницима који су у исто време били дипломате,
присетићемо се приче о последњем двобоју код нас, приче о једном чувеном љубавном троуглу, али и приче
о зависти средине према онима који излазе из оквира просечности. Прича о борби за веру у човека и љубави
према живот у.
Датум и време одржавања: 6. новембар у 11.00 часова. Трајање обиласка: 120 минута
Место окупљања: на платоу код главне капије Новог гробља (Рузвелтова 50)
Прича и води: др Виолета Обреновић, историчарка уметности
Контакт за групе и појединце: 011/2071-342 (радним данима од 7 до 15 часова); info@beogradskagroblja.rs
Прича и води: др Виолета Обреновић, историчарка уметности. Обиласци су бесплатни.
Додатне информације на: info@beogradskagroblja.rs, или на бројеве телефона: 011/2071-341 и 011/2071-342
(радним данима од 7:00 до 15:00 часова)
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ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Таковска 8, Стари град, www.dkcb.rs
ДЕФИЛЕ И КОНЦЕРТ „ДАН ТРАДИЦИЈЕ“
Дечји култ урни центар Београд у сарадњи са ГО Стари Град и Удружењем кореографа народних игара Срби
је организује програм Дан традиције: Свечана поворка учесника програма обучених у народне ношње про
шетаће кроз Кнез Михаилову улицу од платоа код Рајићеве улице до Трга републике.
Музичко-сценски програм на Тргу републике у којем учествују глумци, певачи, Култ урно уметничка дру
штва из целе Србије, ученици Балетске школе „Лујо Давичо“, Хор ДКЦБ и други
Термин: 15. септембар 2022. од 15.00 до 18.30 часова
Место: Кнез Михаилова улица и Трг републике . Уредник програма Ивана Теодоровић Стојановић.
ИЗЛОЖБЕ У ЛИКОВНОЈ ГАЛЕРИЈИ
3 – 18. септембра – годишња изложба Ликовног атељеа Дечјег култ урног центра Београд
Ликовни атеље Дечјег култ урног центра Београд основан је давне 1956 године при тадашњем Дому пионира
који се налазио у Кнез Михаиловој 9. Њим је руководила Иванка Лукић-Шотра, академски сликар. У сеп
тембру 1964 године, Атеље се сели у Таковску 8, где се и данас налази, а рад са децом преузима мр Лепосава
Туфегџић, сликарка и ликовни педагог изузетног сензибилитета. Даљи печат Атељеу дају академски сликар
Небојша Здравковић, Драган Симоновић и Горан Симић.
Рад у Ликовном атељеу је заснован на чињеници да ликовна култ ура није намењена само ужем кругу даро
витих и посебно заинтересираних ученика, него свима без изузетка. Ради се у складу са психофизичким
узрасним могућностима полазника, јер им се на тај начин помаже у свесном откривању структ уралних вред
ности у природи, науци и уметности у циљу развијања материјалне и духовне култ уре. Данас Атеље води
Катарина Булајић Павловић, магистар сликарства.
20 – 29. септембрa – годишња изложба Малог ликовног атељеа студија „БИС!“
Мaли ликовни атеље је почео са радом пре девет година, када је постао део едукативно-креативних активно
сти Студија „БИС!“. Програм је осмислила и води Виолета Јовић, примењени уметник и професор ликовне
култ уре. Мали уметници из атељеа уживају у стваралачкој игри, упознају ликовне технике, упијају и сами
стварају лепот у и најважније, стичу естетске критеријуме које ће користити у свакодневном живот у. Ова
ликовна игра се одвија у ОШ „Милош Црњански“ на Бановом брду, у школској учионици која, током викен
да као чаролијом, постаје ликовни дечји атеље.
1.октобра – 2. новембра – Изложба награђених радова XXIV Међународногликовног конкурса Радост
Европе
Најмлађу програмску целину Манифестације, која је једина такмичарског карактера, чини Међународни
ликовни конкурс „Радост Европе“. Већ двадесет и четири године раскошно ликовно стваралаштво окупља
децу и младе ствараоце (од 4 до 18 година) из целог света. Ликовни сусрет на најлепши могући начин даје
подршку природном и креативном начину живљења, јер дечје ликовно стваралаштво носи у себи непоно
вљиву оригиналност, снагу и свежину. Уредник ликовних програма Лидија Сеничар, историчар уметности
Заказивање за вођење кроз изложбу на lidija.senicar@dkcb.rs
ИЗЛОЖБА ЕКСПОНАТА ИЗ ПРИВАТНЕ ЕТНОГРАФСКЕ ЗБИРКЕ ЖЕЉКА УТВАРА
И ПРЕДАВАЊЕ „ДРЕВНА ЗНАЊА У НАРОДНОЈ НОШЊИ САЧУВАНА“
Деца ће на изложби свечане српске народне ношње сагледати њену врхунску лепот у и вредност. На предава
њу ће сазнати о старим занатима који су се практиковали у 19. веку, о народној мудрости која се преносила
кроз векове не само путем народних умотворина, обичаја и обреда, већ и посредством веза, плетења, ткања,
обликовања и украшавања употребних предмета. Предавач Жељко Утвар, дипл. инж. архитект уре
Термин: 20. септембар 2022. у 10.30 часова
Место: Мала сала. Уредник програма Снежана Станковић. Заказивање на snezana.stankovic@dkcb.rs
Представљање књиге - музичког комада за децу Бранкице Јовановић „Куд плови плава вила Земљана“
27. 09. 2022. У 10. 00 часова Библиотека О књизи ће говорити Оливера Станишић, издавач, Весна Видојевић
Гајовић, књижевница, Јелена Гавела, илустраторка и ауторка Бранкица Јовановић.
У програму ће наступити ученици петог разреда ОШ Владислав Рибникар и ОШ Старина Новак. Модератор
књижевног сусрета Јасмина Атанацковић-Гајић.
Термин: 27. 10. 2022. у 10.00 часова. Место:библиотека. Уредник програма Снежана Станковић
Заказивање на snezana.stankovic@dkcb.rs
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РАДИОНИЦА „ТАЈНЕ ТАШМАЈДАНСКОГ ПАРКА“
Деца ће се упознати са заштићеним стаблима у парку, сисарима и птицама који у њему живе, занимљивом
геолошком прошлошћу овог места и историјским догађајима везаним за парк. Предавач и водич Маријана
Петровић, еколог
Термин: 22. септембар 2022. у 10.00 часова. Место: Библиотека ДКЦБ и Парк Ташмајдан
Уредник програма Снежана Станковић . Заказивање на snezana.stankovic@dkcb.rs
КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ С ПЕСНИКИЊОМ РАДМИЛОМ ШЕХИЋ „ВИТКЕ БОРОВЕ САДИМ“
Библиотека ДКЦБ, Таковска 8
Поезије Радмиле Шехић је попут уџбеника радости, љубави и наде из кога се деца уче да воле и вреднују
законе природе.
Разговор с Радмилом Шехић води Дајана Лазаревић, проф. језика и књижевности
Термин: 7. октобар 2022 . у 10.30 часова. Место: Библиотека ДКЦБ, Таковска 8
Уредник програма Снежана Станковић. Заказивање на snezana.stankovic@dkcb.rs
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11 АПРИЛ“ , НОВИ БЕОГРАД
Народних хероја 12 А, Нови Београд; https://11april-nbgd.edu.rs/
ПУ „11. април“ се традиционално прикључује обележавању манифестације „Дани европске баштине“, тру
дећи се да активностима, примереним предшколском узрасту, укаже деци на значај познавања и очувања
култ урног, историјског и природног наслеђа своје земље, као и наслеђа осталих народа са евопских просто
ра. Током септембра, у свим вртићима ПУ „11. април“, Нови Београд биће организоване бројне активности
на тему: „Одрживо наслеђе “. У радионицама ће учествовати сва деца и запослени у сарадњи са родитељима
и локалном заједницом.
Активности ће се организовати у свим вртићима установе уз учешће све деце и запослених у сарадњи са
породицом и локалном заједницом.
За носиоца активности за ову годину одабрали смо вртић „Петлић“, који ће у периоду обележавања
манифестације бити отворен за посетиоце током једног радног дана (датум ће бити истакнут благовре
мено)
Програми:
Сегмент 1: ПРИРОДНО ЈЕ ДА БРИНЕМО О ПРИРОДИ
- Велики помажу малима - азил за бубе и птице у дворишту вртића. Одрасли и деца у дворишту вртића пра
ве хотеле за инсекте и кућице и хранилице за птице, пружају им уточиште и помажу њихов опстанак у граду.
- Остани са нама, прикључујемо се борби за опстанак свих биљних и животињских врста на планети
Запослени и деца у сваком вртићу бирају једну животињу или биљку чији је опстанак на планети угрожен
и постају њени заштитници (истражују све што може да се сазна о њеним особинама и условима опстанка,
пишу заједничко писма надлежним службама у земљи и иностранству, ирзађују плакате и други материјал
којим промовишу својуј мисију, повезују се са вршњацима из других крајева света који имају слична интере
совања, одређују место у холу вртића, где бележе и објављују све своје активности везане за мисију...).
- Детективи за звуке и трагове у природи- Деца заједно са родитељима истражују које то животиње живе
у нашем комшилуку (откривају трагове на тлу и фотографишу их, ослушкују оглашавање птица и снимају
звук, посматрајуптице двогледом, фотографишу их, истражују на интернет у и у књигама о којим птицама се
ради, повезују начин оглашавања са врстом птица... Сакупљени материјал и резултати истраживања изла
жу се сукцесивно у холу вртића (фотографије, записи, коментари, снимци птичије песме... видео- бим, QR
кодови...
-Сликар ботаничар - ликовна радионица, креирамо природно. (Деца и одрасли сакупљају дивље цвеће,
лишће, травке и гранчице, креирају колаже и мобилне скулпт уре од њих на заједничкој радионици, а потом
представљају настале радове на изложби у холу вртића или одговарајућем месту у локалној заједници)
-Ухвати облак Изложба фотографија необичних облака, које су начинила деца заједно са својим родитељи
ма, у холу вртића или у одговарајућем простору у локалној заједници.
Сегмент 2: ЈА ОВАКО ПОМАЖЕМ ПЛАНЕТИ, А ТИ?
-Стара ствар, нова радост Радионица,играоница, разменионица на отвореном
Родитељи, пријатељи вртића, комшије, запослени у вртићу и деца организују радионице, размену и дружење
у дворишту вртића са темом „ Од старог ново“, уз сарадњу са уметницима и занатлијама из локалне зајед
нице
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(размена играчака и гардеробе, књига и играчака, поправка бицикла, оживљавање старих предмета и ситни
јих комада намештаја, фарбањем, декорисањем, пренаменом... радионице ручно прављеног папира, модна
ревија креација од прерађених старих комада гардеробе, израда скулпт ура од кућних предмета и ситница
које се више не користе...)
-Храна некад и сад - Филмић на видео-биму у холу вртића састављен од прилога родитеља и запослених
и едукативних садржаја преузетих са интернета на тему како се храна паковала и чувала у временима кад
су фрижидери били реткост, шта је најчешће било на менију наших предака, колико често су на столу биле
посластице и од чега су се правиле, здрави рецепти из давнина и слично
-Шта све можеш на два точка - Активности којима запослени у вртићу, заједно са родитељима и децом,
промовишу већу употребу бицикла у свакодневном живот у (израда полигона за вожњу бицикла удворишту
вртића, радионице за обуку вожње и понашања у саобраћају, организоване туре обиласка околине вртића
на бициклу са родитељима, децом и запосленима и бициклијаде...)
О програму се стара Тим за сарадњу са друштвеном средином ПУ „11.април“, Нови Београд
У активностима ће бити укључена деца, родитељи и васпитачи
Место: простор вртића и његово непосредно окружење
Контакт: info@11april-nbgd.edu.rs;
„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД“
www.prijateljidecenovibeograd.rs
Програм активности у оквиру манифестације „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2022“, на тему: „Одрживо
наслеђе“ за ученике основних и средњих школа општине Нови Београд, и остале заинтересоване.
Планиране активности одржаће се у ОШ“Бранко Радичевић“, Јурија Гагарина 195 (блок 45), Нови Београд.
Информације и контакт:Сузана Поњавић, председница, уредница програма, 064 2007104, 065 506544
„СРПСКЕ НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ И ИЗРЕКЕ“ Истраживање (питања и одговори)
Илустровање српских народних пословица и изрека – ликовна радионица (стандардне форме-непосред
но) - Цртање/Сликање, уз корект уру; Завршна дотеривања радова; Припрема радова за излагање; Евалуа
ција кроз групну дискусију
Термин: 22. септембар и 23. септембар 2022. од 16.00 до 17.00 часова
Илустровање српских народних пословица и изрека - ликовни конкурс за ученике основних и средњих
школа Новог Београда – технике по слободном избору.
Расписивање конкурса и пријем конкурсних радова у периоду од 14. септембра до 27. септембра 2022.
Илустровање српских народних пословица и изрека - Жирирање, постављање и отварање изложбе награ
ђених радова, додела Диплома и награда (књига) награђеним учесницима ликовног конкурса, као и отвара
ње изложбе ликовних радова насталих у креативној радионици (стандардне форме - непосредно) у периоду
од 28. септембра до 5. октобра 2022.
Едукативно креативна радионица "Школа ручног ткања" биће реализована кроз следеће активности: упо
знавање основа ручног ткања, припрема основе за ткање, учење о техникама и основним преплетајима,
материјалима, као и алатима и опреми неопходним за рад, читање ткачке шеме, и практичан рад који укљу
чује реализацију ручно тканих предмета и узорака, као и учење народних техника и комбиновање разли
читих преплетаја. Завршна дотеривања радова; Финална израда; Припрема радова за излагање; Евалуација
кроз групну дискусију.
Термин: 22. септембар и 23. септембар 2022. од 16.00 до 17.00 сати
и 8.октобар – 9. октобар 2022. од 12.00 до 13.00 часова
Едукативно креативна радионица "Школа ручног ткања“ - Отварање изложбе радионичарских радова
(стандардне форме – непосредно).
Термин: 9. октобар 2022.- 13.00 часова
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ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА „ПИНОКИО“, НОВИ БЕОГРАД
Булевар маршала Толбухина 1, 11070 Нови Београд, www.pinokio.rs
Позориште лутака “Пинокио” у субот у 17.09. отвара нову сезону 2022/2023. Тог дана на репертоару ће бити
представе „Вук и седам јарића“ и „Каријус и Бакт ус“, а на платоу испред Позоришта публика ће имати при
лику да се дружи са нашим луткама Ружицом и Вуком. Ружица и Вук су лутке висине од два метра, у лико
вима младе и младожење, које су израђене у оквиру пројекта „Магија великих марионета у јавном просто
ру-алат за култ урне и образовне раднике“ под темом „традиционално српско венчање“. Ружица и Вук вас
чекају да се дружите у субот у 17.септембра, на платоу Позоришта лутака „Пинокио“ од 11.00-17.00 часова.
Поводом отварања сезоне, а у оквиру манифестације Дани европске баштине, карте ће се тог дана за обе
представе продавати по цени од 250 динара (50% попуста).
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.vukova-zaduzbina.rs:
Контакт: урeдницa Вукoвoг читaлиштa Љиљaнa M.Симић,тeл.066 139047.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „СТАРА БЕЖАНИЈА“

Храм култ уре, Војвођанска 68, Бежанија, www.starabezanija.rs
ХРАМ КУЛТУРЕ „БЕЖАНИЈА“
историјско здање које чува традицију и идентитет
ОШ „Јован Стерија Поповић“, Средња туристичка школа, пројектни тим „Култ уре сећања Новобеограђана“,
Удружење бораца НОР-а Нови Београд. Модератори: Ранко Спалевић, Жељко Вујковић, Драгутин Миличић
Термин: 22. септембар 2022. године од 18.00 часова, Храм култ уре „Бежанија“.
ОДГОВОРНИ ТУРИЗАМ У КОНТЕКС ТУ КОНТИНУИТЕТА ТРАДИЦИЈА
И КУЛТУРНИХ ИЗРАЗА НОВОГ БЕОГРАДА
15. октобар 2022. од 18.00 часова – Храм култ уре „Бежанија“ Средња туристичка школа. Модератор: Дра
гутин Миличић Буди Дунав -Мултикулт урални програм, представљање књиге песама „Буди Дунав“
Аутор: др Пра Милан Младеновић, философ и књижевник
ТЕСЛА - Никола Тесла
Уметност, светлост, енергија у делима познатих српских сликара, говориће Бранимир Јовановић дугогоди
шњи директор музеја Никола Тесла и Велимир Абрамовић професор естетике, философ и теслинијанац
Мултимедијални програм - Представљање пројекта, изложба, пројекција
Термин: 30. септембар 2022. од 18.00 часова
Место: Храм култ уре „Бежанија“. Аутор: Предраг Пеђа Гавровић, академски сликар
Монодрама „Тако је говорио Мика Антић“ - Аутор Горан Лазовић
Термин: 9. октобар 2022.године у 18.00 часова, Храм култ уре Бежанија
Јесењин у Београду , Аутор Горан Лазовић 9. октобар 2022. у 18.00 часова у Храму култ уре БежанијаЧувари
природног наслеђа Новобеоградски извиђачи „Пантер“ и „Бежанијски илегалци“ у походе и камповање на
Галовици, Ушћу и Старој Бежанији.
15. септембар – 2. октобар 2022; 15. септембар у 12.00 часова: објава активниости на платоу ГО Нови Београд
Креативна радионица „Борац“: Пре
ци су нам на чува
ње оста
ви
ли леву оба
лу Саве
22-29. септембар 2022. Локације: ОШ „20. октобар“, Блок 70, Савски кеј
Реализација: Зорица Церовић и чланови Радионице - 22- 29. септембар 2022.
Редакција: Соња Илић – уредник програма, Жељко Вујковић, Волга Илић, Ранко Р. Спалевић, Драгутин
Миличић, Зорица Церовић, Владимиер Петковић
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СВИБОР САВЕЗ СРБИЈЕ
24. МЕЂУНАРОДНИ ВИТЕШКИ ТУРНИР СВИБОР 2022 „БУДИ ВИТЕЗ“
током „Дана европске баштине“
први и најстарији и средњовековни фестивал у Србији и региону –
СВИБОР Савез Србије с Благословом Његове Светости Патријарха српског г. Порфирија, а на основу више
деценијског истраживања српске витешке традиције, борилачког наслеђа и предања, те великог искуства у
организовању досадашњих витешких турнира и учешћа на престижним витешким турнирима и фестива
лима широм Европе, у сарадњи са пријатељима из земље и иностранства организује незабораван доживљај
историје оживљене на нов начин. Манифестација се одржава уз подршку Секретаријата за привреду Београ
да. Због ограниченог броја лица окупљених на једном месту, Турнир одржава по сегментима и уз предходну
пријаву посетилаца у ванредним терминима сваког викенда од 10. септембра до 15. октобра, на више места
и то: Београдски Витешки Парк на Ушћу код Палате Србија, Средњовековна витешка лађа Славјана, Вите
шки музеј на Дунаву.
Мото догађаја – БУДИ ВИТЕЗ- је древни српски позив на окупљање витезова. И данас у 21. веку је неоп
ходно сабрати се око идеје заштите историјске култ урне баштине и племенитог витешког наслеђа. Одржава
се по узору на „ђостре“ и „багорде“ (витешке игре и надметања) које су славни и свети краљеви, цареви и
деспоти српски приређивали кроз златно доба наше прошлости. Турнир је по правилима и у дисциплинама
старе српске војске, као и за времена Светог Деспота Стефана Лазаревића који је и сам учествовао са својим
витезима на највећим турнирима свога доба у Европи. Свети Деспот и његови витези су били надалеко чуве
ни по својој вештини и снази, а хроничари су забележили њихове блиставе победе. Познато је да је Деспот
Стефан организовао витешке турнире у Београду на које су долазили племићи и витезови из читаве Европе.
За Стефана Лазаревића Константин Философ саопштава: „И краљеве благоверне и славне витезе имађаше
власт венчавати.“ Даље биограф наводи да се европска господа поносила говорећи „мени Деспот витештво
уручи.“ Многобројни су примери одржавања витешких турнира широм српских земаља кроз читав средњи
век.
Витешко умеће, средњовековна наутика, афирмација Дунава и старозанатско мајсторство су срж програма.
Прикази вештине и турнирски бојеви, изложба уметничких и хералдичких радова, предавања из археоло
гије, вежбања посетиоца разним врстама средњовековних оружја, ручно грађење предмета, краснописање
повеља и сертификата о посети и учешћу на Турниру, дегустација заборављених специјалитета старе српске
кухиње, школа за мале витезове са меканим и безбедним реквизитима, пловидба Дунавом репликом сред
њовековне лађе, обука провереним вештинама средњовековне наутике за посетиоце, давна музика и плес.
За детаље програма потребно је обратити се организатору. Услед ограничења броја учесника и посетилаца
манифестације потребно је претходно заказивање посете на телефоне 065 370 3 370 и 064 127 1475 или на
имејл: svibor@beotel.net. За све делове програма улаз је бесплатан.
Обавештења ће бити истакнута и на инстаграму: sviborvitezovi, као и на сајт у www.svibor.org

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
ИЗЛОЖБА „СЛОВАЧКО НАИВНО СЛИКАРС ТВО У СРБИЈИ“
Место: Галерија Завода за проучавање култ урног развитка
Термин: од 3. до 15. октобра од 10.00 до 16.00 часова
Дигитални архив Завода за проучавање култ урног развитка: www.zaprokul.org.rs
Часопис „Култ ура“: www.casopiskultura.rs
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОС ТИ
Ушће 10, Блок 15, Нови Београд
РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА СРЂАНА БАЈИЋА
Кустошки тим: Мирослав Карић, Александра Мирчић, Жаклина Ратковић
Изложба “Непоуздани приповедач” представља вишедеценијски стваралачки опус Мрђана Бајића, једног од
најпроминентнијих актера савремене уметничке сцене у Србији. Постављена на свих пет нивоа и у непо
средном окружењу Музеја, изложба је структ урирана кроз хронолошке и тематске целине (‘80 вс ‘90, Југому
зеј, Непоуздане приче) које прате све фазе развоја Бајићевог скулпторског рада и грађења једне специфичне
ауторске поетике, приступа и израза у медију скулпт уре. Поставком су обухваћени уметникови, сад већ,
амблематски радови и пројекти који су последње четири деценије обележили уметничка дешавања код нас,
у региону и интернационално, укључујући и нову интерпретацију пројекта Југоомузеј као и продукцију која
је наменски рађена за актуелну изложбу.
Термин: Отварање 24. септембар. Изложба ће бити доступна публици од 24.септембра до 23.01.2023.
Реализацију изложбе су помогли Министарство култ уре и информисања, Секретаријат за култ уру града
Београда, САНУ – вајарски одсек и др.
Бесплатан улаз : 24.септембра - на дан отварања изложбе и 5.октобра
Стручно вођење кроз изложбу -5.октобра у 18.00 часова
Информације о посетама током „Дана европске баштине“ и контакт: 011 3115713, Александра Мирчић
МУЗЕЈ ИЛУЗИЈА БЕОГРАД
Промо пулт на платоу испред Музеја илузија, у Нушићевој 11 у периоду 16.00-20.00 часова
Музеј илузија ће на музејском платоу за све школарце организовати решавање мањих и већих еколошких
мозгалица. Термин: 21.септембар и 5.октобар. Попуст од 10% на улазницу у Музеја илузија имаће школарци,
студенти као и пензионери уз доказ о стат ус у.
Термин: 21.септембар и 5.октобар - за децу без родитељског старања или децу са инвалидитетом биће
обезбеђен бесплатан обилазак Музеја илузија у периоду од 9-10 часова. Посете морају бити унапред
резервисане, због ограниченог броја посетилаца, преко мејла: info@muzejiluzija.rs.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДA
ПРОГРАМ МАНИФЕС ТАЦИЈЕ ''ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ'' У ОБЛАС ТИ СПОРТА
СПОРТСКО ПЕЊАЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
Спортско Пењачки Савез Београда одржава презентације спортско пењачких дисциплина (тежинско, брзин
ско и болдер пењање) на вештачкој стени, где ће се приказати технике пењања при рекреативном и такми
чарском пењању.
На презентацији ће бити прис утни демостратори и аниматори свих узрасних категорија, од деце, до сенио
ра. Биће организован посебан програм за почетнике у тренирању, као и за грађане који изразе жељу да се
опробају у овој олимпијској спортској дисциплини.
Tежинско пењање: Термин: 24.09.2022. године од 10.00 до 14.00 часова
Места окупљања: Земун Кеј (прекопута Великог Ратног острва) - вештачка стена Пењачког клуба „Земун“.
Термин: 01.10.2022.године од 10.00 до 14.00 часова
Места окупљања: Кошутњак вештачка стена (Републички завод за спорт ни медицину спорта);
Болдер пењање: Термин: 08.10.2022.године од 10.00 до 14.00 сати
Места окупљања: Сењак, ул. Виктора Игоа, затворен простор-сала
Контакт: Пријаве са именом и годиштем на телефоне: 065 265 05 71 (Блек Рок) и 063 247 815 (Земун)
ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА
„Дани европске баштине 2022“ – „Avenza maps“, „Orienteering plogging“ и
Предео изузетних одлика „Авала“
Адреса: Палмира Тољатија 5, локал 143Л, 11070 Нови Београд. Интернет презентација: bgorijentiring.org
Контакт: 064/259-30-10, Сава Лазић, генерални секретар. Мејл адреса: bgorijentiring@gmail.com
Програм Оријентиринг савеза Београда промовише „међусобно одржавање“ природе и човека. Реч „PLOG
GA“ потиче из Шведске и комбинација је речи „подижи“ и „трчи“, а опис ује активност како у току лаганог
трчкарања скупљаш смеће свуда куда пролазиш. Ми смо отишли корак даље и активност кретања у природи
са оријентиринг картом у апликацији „Avenza maps“ назвали „Orienteering plogging“ што би у преводу значи
ло: оријентисање, џогирање и сакупљање смећа свуда на рути кретања.
Шта Вам је потребно за „Orienteering plogging“ и који су кораци потребни за припрему:
•
паметан телефон, бесплатна апликација, кеса за смеће, рукавице, добра воља, опрема за физичку
активност;
•
постоји могућност коришћења апликације на „терену“ без интернет конекције (након претходне
припреме код куће). Свакако је боље укључити и интернет ради прецизније ГПС локације;
•
карта терена се прати на телефону, док симболе можете научити код куће или их понети са собом и
подсећати се у току кретања по терену;
•
инсталирање апликације: корак 1: преузимање апликације „Avenza maps“ са „Google play-а“ или
„Play Store-a“, бесплатно, а затим инсталирање исте; корак 2: преузимање карата Авале (празне или са кон
тролним тачкама) са веб сајта Оријентиринг савеза Београда (http://bgorijentiring.org/takmicenja.html), корак
3: отварање апликације и клик на наранџасти + како би убацили карт у у апликацију, клик на „Download or
import a map“, затим изабрати „Cloud storage or device“ и након тога изабрати преузет у оријентирнг карт у
Авале; корак 4: на терену плава тачка нам показује тачну локациу где се налазимо тренутно и док се крећемо
на терену и она се помера на карти заједно са нама;
•
имамо опрему, карт у, апликацију и спремни смо за акцију „orienteering plogging-a“!
Волонтери Оријентиринг савеза Београда ће 15. и 16. октобра 2022. бити на располагању током целог дана
на Авали, у близини ресторана и планинарског дома „Чарапићев брест“, свима којима је неопходна помоћ
било око инсталирања апликације или око било којих других питања око ове и сличних тема.
Такође, за све заинтересоване у могућности смо да акцију спроведемо и у Споменику природе „Шума Кошут
њак“ 22.10.2022. за када је планирано Штафетно првенство Београда са стартом и циљем код „Ски стазе“,
као и поново на у Пределу изузетних одлика „Авала“ 30. октобра 2022.
На веб сајт у Оријентиринг савеза Београда (http://bgorijentiring.org/takmicenja.html) можете погледати пре
ко 50 оријентиринг карата и контактирати нас уколико имате жељу за неким посебним тереном међу којима
су и друга природна добра и шуме Београда како би Вам припремили подлогу за „Avenza maps“ тренинг или
припремили карт у у ПДФ формат у коју можете одштампати у боји уколико желите.
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ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
ДАН ПЕШАЧЕЊА 2022. – програм манифестација
Планинарски Савез Београда 10. септембра 2022. године организује велику планинарску акцију ,,Дан пеша
чења”. “Дан пешачења” представља позив јавности у Београду да се тога дана покрене и направи корак бли
же здрављу. Планинари из Београда анимираће старе и младе, породице, тинејџере, пензионере, запослене,
школарце и студенте да се тога дана прикључе акцији и препешаче 100 метара или целу предвиђену стазу.
Тога дана ће се пешачити по означеним стазама у парковима, природи у окружењу, планинама око Београда.
Тога дана направићемо корак ближе здрављу!
БЕОГРАД (КОШУТЊАК)
Почетак стазе: Испред пијаце на Бановом Брду, (код подземног пролаза, на раскрсници Кировљеве и Поже
шке улице).
До полазне тачке може се доћи са ГСП: 12,13, 23, 37, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 85, 88.
Време поласка на пешачење: 09.00 часова
Опис догађаја: Лака пешачка тура (дужина стазе је око 12 км, висинска разлика око 150 м, прелази се за око 5
часова умереног хода). Стаза је потпуно уређена, приступачна за све узрасте и није захтевна. Може се изаћи
са стазе, у случају потребе, јер су около линије градског саобраћаја. Могу учествовати заинтересовани грађа
ни, љубитељи природе. Савет ујемо да се обућа и одећа прилагоде временским условима и терену. Упознајте
стазу ради самосталног обиласка са породицом и пријатељима, јер је стаза у Београду. После окупљања кре
таће се у мањим групама и у временском размаку од 5 минута.
Водичи ПСД „Копаоник“ и из других друштава Београда усмераваће учеснике на свакој раскрсници.
Организатор: ПСД “Копаоник” Београд. Контакт телефон: 064/285-1572
БЕОГРАД (АВАЛА)
Субота, 10. септембар 2022.
Место окупљања: парк у подножју Авале (Пиносава).Време окупљања: од 9.30 до 10.00 часова.
Отварање манифестације: у 10.00 часова . Почетак пешачења: у 10.05 часова
Опис догађаја: Маршрута пешачења: Авала (Шумска управа Авала) – извор Сакинац – кружном стазом око
Авале – Споменик совјетским ратним ветеранима – врх Авале (Споменик Незнаном јунаку) – планинарски
дом „Чарапићев брест“ – кружном стазом око Авале – трим стаза – Авала (Шумска управа Авала); Дужина
стазе: 7 километара. Учеснике пешачке акције стазама Авале водиће планинарски водичи и волонтери Пла
нинарско спортског клуба Балкан.
Како доћи до старта? Градским јавним превозом – аутобуси број 400, 401, 403, 404, 405, 407 и 408 (погледати
ред вожње). Сићи на станици Авала. Пријава: на лицу места пре почетка пешачења.
ПСК „Балкан“ организованим групама обезбеђује захвалнице, а за све учеснике код планинарског дома биће
обезбеђен чај и сок за освежење.
Прикључите се акцији и пешачите омиљеним шеталиштем, парком, излетиштем и планином. Нека после
тога сваки ваш корак постане лакши, праћен осмехом. У ствари, желимо да се пешачење претвори у добру
навику. Дан пешачења је забаван и једноставан начин да у најбољем друштву истражите радост ходања!
Позивамо вас да 10. септембра сви заједно будемо корак ближе здрављу!
Организатор: ПСК “Балкан” Београд. Контакт телефон: Миланка Арсић 064 1824440
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БЕОГРАД (БОЈЧИНСКА ШУМА) СУРЧИН
Почетак стазе: почетак Бојчинске шуме, код локала “Бојчинска колеба”, до кога се може доћи сопственим
превозом или линијом 605 градског превоза, за коју је почетна станица окретница код блока 45. Време пола
ска на пешачење: 10.00
Опис догађаја: Дужина стазе је 6 км. Време потребно за пролазак 2 сата и 30 минута.
Почетак стазе - Станица ГСП на улазу у Бојчинску шуму, 80 м
Крај стазе - Станица ГСП на изласку из Бојчинске шуме, 80 м Бојчинска шума се налази на територији
општине Сурчин и заштићена је као Споменик природе због својих посебности (неке од ретких биљних
и животињских врста, међу којима и орао белорепан). Простире се на око 650 хектара, а на њеном самом
почетку се налази Летња позорница на којој се одржава чувена манифестација “Бојчинско култ урно лето”.
Стаза је трасирана кроз најлепше делове Бојчинске шуме. У почетку пролази поред ограде фарме мангулица,
затим поред Партизанских база и ергеле липицанера, а завршава Трим стазом и етно комплексом “Бојчин
ска колеба”.
Тежина стазе - лака.
Организатор: ПД “Железничар”
Контак телефон: +381 69 345 16 78; +381 63 123 45 61;
БЕОГРАД (РИТОПЕК – ВИНЧА)
Почетак стазе: Окретница аутобуса 304 у Ритопеку. Аутобус број 304 за Ритопек полази из Устаничке у
близини места где завршавају трамвајске линије 5, 6, 7 и 14. Обзиром да не знамо колики ће бити одзив и
евент уална гужва, препоручујемо да користите поласке у 8:05 и 8:40 и најкасније у 9:16. Уколико не буде
непредвиђених околности, аутобуси би требало да стигну на одредиште за 35 минута. Ако дођете раније,
упутићемо вас где у близини можете сести на самој обали Дунава и попити кафу. Време поласка на пешаче
ње: 10.00 часова
Опис догађаја: Дужина стазе 8,7км, време обиласка 3:30. После поздравног говора, полазимо на пешачење до
оближњег споменика палим борцима Црвене армије за ослобођење Ритопека и Београда. Након тога, кре
ћемо се улицама Ритопека, а затим настављамо земљаним путем кроз воћњаке, све до улаза у насеље Винча.
У Винчи обилазимо цркву Светих апостола Петра и Павла (има чесма за освежење) и на крају музеј – Архе
олошко налазиште Винча. Свакако препоручујемо посет у музеју, где ћете чути изузетно надахнут у причу
кустоса музеја, Драгана Јанковића. Цена за све учеснике ове акције ће бити 100 динара по особи. Из Винче
се, аутобусом број 307, враћамо у Београд (Устаничка).
Организатор: ПД “Железничар” Београд. Булевар Михајла Пупина 167, 11070 Нови Београд
+38169 345 16 78; +38163 123 45 61
http://www.zeleznicar.org.rs
БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРСКА ШУМА)
Почетак стазе: око 100 м од окретнице аутобуса 65 у Звездарској шуми или 15 минута пешака од станице
аутобуса 27. До места окупљања можете стићи аутобусом бр. 65 и бр. 27, као и сопственим возилом или
пешака.
Време поласка на пешачење: у 09.00 часова. Опис догађаја: Стаза је дугачка око 2.5 км, а пролази се кроз трав
нат у површину (парковски део) и шуму. Организатор: Алти „СК“, Београд.
Контакт телефони: 064 16 00 522
КОСМАЈ
Почетак стазе: манастир Тресије; Време поласка на пешачење: 10.00
Опис догађаја: Полазак на кружну пешачку стазу је од манастира Тресије тачно у 10 ч. Идемо до споменика
палим борцима и видиковца Косшутица, па настављамо до следећег видиковца Голи врх, а у повратку оби
лазимо и спомен костурницу, те следи повратак до манастира Тресије. Укупна дужина ове кружне стазе је
12 км и погодна је за све узрасте.
Организатор: “Гребен” ПК Младеновац
Контакт телефон: +381 64 198 3719; +381 63 823 48 02
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ЛАЗАРЕВАЦ
Почетак стазе: Градска општина Лазаревац.
Време поласка на пешачење: 08.00- окупљање полазника, 09.00- полазак на пешачање.
Опис догађаја: Акција се одвија у четири варијанте на стазама прилагођеним психофизичкој снази и узрасту
учесника. Све стазе су покривене радарима ПД ВИС.
Стаза „Полетарац“
Дужина стазе је око 6 километара са висинском разликом од око 20 метара. Ово је релација за ученике до
четвртог разреда. Релација: ССЦ (Стари спортски центар) - улицама поред гробља - Црква у Дрену - језеро
на Глиништу - назад до ССЦ.
Стаза „Јуниор“
Дужина стазе је око 11 километара са висинском разликом од око 130 метара. Ово је релација за ученике
од петог разреда до четврте године средње школе. Релација: ССЦ - улицама улицама поред гробља - Црква
у Дрену - путем поред гробља у Дрену - Школа у Дрену - резервоар водовода у Улици 1300 каплара - Дом
здравља - назад до ССЦ.
Стаза „Лазаревачки видици“
Дужина стазе је око 16 километара са висинском разликом од око 250 метара. Релација: ССЦ - улицама ули
цама поред гробља - Црква у Дрену - путем поред гробља у Дрену - Школа у Дрену - око брда Пантиница
(327м), Кременица (359м), Стубички вис (393м) - ловачка кућа у Лукавици - Лукавичким путем - назад до
ССЦ.
СТАЗА „ШАНЧЕВИМА КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ“
Дужина стазе је око 26 километара са висинском разликом од око 250 метара. Релација: ССЦ - улицама ули
цама поред гробља - Црква у Дрену - путем поред гробља у Дрену - Школа у Дрену - око брда Пантиница
(327м), Кременица (359м), Стубички вис (393м) - асфалтом и даље венцем, преко Маџарца, до Обренових
ливада, где се скреће десно према Лазаревцу - назад до ССЦ. У случају погоршања епидемиолошке ситуа
ције, Дан пешачења ћемо обележити шетњом само једном стазом и то стазом „Јуниор“ у дужини од 11 км.
Организатор: ПД “ВИС” Лазаревац. Контакт телефон: +38164 616 13 68
БИЦИКЛИС ТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
Позивамо бициклисте свих узраста и оба пола да се у недељу 02. октобра 2022. године придруже зајед
ничкој бициклистичкој вожњи. Такође, овом приликом би све учеснике упознали са култ урном баштином
која се налази на траси, а пре свега да са спомеником „Вечна ватра“, који је подигнут у знак сећања на жртве
НАТО бомбардовања током 1999. године и Старо сајмиште – Споменик жртвама геноцида у Другом свет
ском рату.
Место окупљања: Ушће, Парк пријатељства код споменика „Вечна ватра“
Време окупљања: 10.00. Време поласка: 11.00
Траса: Од споменика „Вечна ватра“ бициклистичком стазом до Старог сајмишта, Бродарском улицом до
Јурија Гагарина потом излазак на бициклистичку стазу на савском кеју и вожња до Блока 45.
Пријаве: danievropskebastine@bsbgd.rs
Савез би организовао све потребно за безбедну и сигурну вожњу, као и лиценцираног туристичког водича
који би све прис утне детаљно упознао са знаменитостима нашег Града. Да се данашње генерације упознају са
наслеђем као заједничке баштине европских народа. Контакт: Јелена Лончаревић, +381 60 703 33 04
АСОЦИЈАЦИЈА „СПОРТ ЗА СВЕ“
Адреса : Делиградска 27, Београд
www.sportzasvebeograd.rs
Асоцијација „Спорт за све“ у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину града Београда организује
спортско рекреативне програме, намењене свим узрастима. Датуми програма су подложни изменама, о чему
ће корисници бити благовремено обавештени.
ДАН ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕШТИНА
има за циљ очување народног идентитета и традиције, као и да нашим суграђанима и гостима презент ује
богатство наше традиције из области физичке култ уре, народног надметања, вештина и такмичења.
Датум и време: субота, 10. септембар 2022. са почетком у 11.00 часова
Место окупљања: зелена површина - Трим стаза Кошутњак.
Пријава заинтересованих на e-mail адрес у sportaso@sbb.rs ; Максимални број пријављених учесника: 100.
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ДЕЧИЈЕ ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА
спортско рекреативне игре за предшколце.
Датум и време: субота, 17.септембар 2022. са почетком у 11.00 часова.
Место окупљања: ОШ „Народни херој Душан Дугалић“.
Пријава заинтересованих на адрес у sportaso@sbb.rs; Максимални број пријављених учесника: 60
ЗАВЕСЛАЈМО ЗАЈЕДНО
промоција рекреативног веслања, од Чукаричког рукавца до СЦ Милан Гале Мушкатировић.
Датум и време: недеља, 16. октобра 2022 са почетком у 11.00 часова.
Место окупљања: Чукарички рукавац, код ресторана Стенка.
Пријава заинтересованих на e-mail адрес у sportaso@sbb.rs; Максимални број пријављених учесника: 60.
АКТИВНОС ТИ ЗА ТРЕЋЕ ДОБА
програм вежбања и рекреативних садржаја намењен старијим суграђанима (60+).
Датум и време: недељом са почетком у 10 часова у току септембра, октобра и новембра.
Место окупљања: судијски торањ Ада Циганлија.
Пријава заинтересованих на e-mail адрес у sportaso@sbb.rs
ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - МУЗЕЈ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ
Улица Љутице Богдана 1а,Београд
office@crvenazvezdafk.com
Музеј ФК Црвена Звезда представља значајан објекат који сведочи о постојаној историји и успесима нашег
фудбалског клуба.У њему су обједињене седамдесет шест година успеха и победа које нам се представљају
кроз јединствену збирку трофеја,заставица и признања изложених у нашем Музеју.
У простору од 400 м2 представљена је једна од најлепших и најраскошнијих спортских збирки у свет у.Цело
купну збирку чини 1400 експоната (трофеја,плакета,слика итд.),од цега је 680 трофеја изложено и предста
вљено,док се остатак експоната налази у депоу Музеја.
Програм : Обилазак Трофејне сале Музеја уз стручно вођење кустоса, као и могућност изласка на ВИП гале
рију одакле је могуће видети цео стадион. Кустос музеја Предраг Тркуља
Термин: од 19. септембра до 1. октобра 2022.године од 10-16 часова осим недеље 26. септембра
Пријаве заинтересованих на телефон бр. 011/2067-773

МУЗИЧКА ШКОЛА „МОКРАЊАЦ“
Дечанска 6, Београд, Сајт: https://mokranjacbg.rs/
УДРУЖЕЊЕ "ARTICO", БЕОГРАД
КОНЦЕРТ БЕОГРАДСКИ КВАРТЕТ ХАРФИ – ПРВИХ 35 ГОДИНА
Београдски квартет харфи основан је 1987. године на Факултет у музичке уметности у Београду, под руко
водством доајена харфе и тадашње редовне професорке Милице Барић. Ансамбл се свих ових година одр
жао захваљујући ентузијазму 14 професионалних београдских харфисткиња. Оснивање овог јединственог
ансамбла, израслог из вишевековне традиције неговања врхунске естетике у звучној и визуелној презента
цији, имало је за циљ транспарентнију афирмацију уметничке музике за харфу кроз интензивне промоције
постојећег репертоара као и његовог обогаћивања.
Квартет је нарочито подстицао композиторе на стваралачку креативност у пољу харфе и тиме остварио зна
чајно наслеђе за будуће генерације извођача и публике. Изабрани репертоар, поред признатих класика обо
гаћен је звуком различитих уметнички приређених жанрова. Програм је састављен од композиција писаних
и аранжираних за ансамбл харфе домаћих и страних композитора.
Програм: С. Божић: Нокт урно за Чарнојевиће, Б. Андре: Рагаца, Ж. Бизе/Лузињан: Кармен свита- Хабанера,
Сегедиља, Песма боема, А.Вивалди: Четири годишња доба, С. Рахмаљинов/Мчеделов: Италијанска полка,
Д. Бељански: Што те нема, А. Виљолдо/И. Албениз: El Choclo-Tango, В. Mерс: Dirty Elise, Sweet Cherry Waltz
Место одржавања: Установа култ уре „Божидарац 1947“
Време одржавања: 22. септембар и 28. септембра у оквиру манифестације „Јесен на Чукарици“ у култ урном
центру „Чукарица“
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СРБИЈА ГЛОБАЛ АРТ ТИМ
Дечије радионице у ОШ “Свети Сава” у Вршину
http://www.serbiaglobalarttea.wix.com/sgat, https://www.facebook.com/SerbiaGlobalArtTeam/
Информације о програмима код организатора.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА
Палмира Тољатија 1, 11070 Нови Београд
Сајт: https://www.arhiv-beograda.org/rs/. Контакт телефон: 011 2606-336
Електронска верзија публикације Историјског архива Београда
ТУРИЗАМ У БЕОГРАДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
(Development of tourism in Belgrade between the two world wars)
Поводом 80 година од проглашења Београда за туристичко место, Историјски архив Београда је 2016. године
приредио изложбу на којој је представљен развој туризма у престоници између два светска рата, са акцен
том на време доношења Правилника о проглашењу туристичких места у Краљевини Југославији, на основу
кога је министар трговине и индустрије 22. децембра 1936. године донео Решење о проглашењу Београда за
туристичко место у ужем смислу. Двојезично издање публикације у пдф формат у из 2017. године, настало
на темељу истоимене изложбе, на целовит и свеобухватан начин расветљава историјске околности и аспек
те развоја туризма између два светска рата, како у Београду тако и у Краљевини СХС/Југославији. Ауторка
изложбе и публикације Туризам у Београду између два светска рата је Снежана Лазић, тада вижи архивиста,
а сада архивски саветник у Историјском архиву Београда.
Уочи Другог светског рата Београд бележи више посетилаца од тада највећих туристичких центара Краље
вине Југославије – Дубровника и Бледа. Београд прима све више туриста, али и Београђани путују. Разви
ја се спортски туризам, откривају се туристички и здравствено-рекреативни потенцијали српских бања и
планина. Имућнији сталеж летује на Јадрану и путује авионом или сопственим аутомобилом. Истовремено
се развија и непрофитни, омладински туризам, па и школска популација путује у морска или планинска
омладинска одмаралишта. О туризму се пуно пише, било у радовима теоријског и научног карактера или у
форми путописа.
Представљена документа у овој публикацији сведоче и о значају који је тадашња градска власт – Општина
града Београда, придавала туризму као привредној грани, али и средству промоције Београда у иностран
ству.
Публикација у електронској форми је данас свима доступна у режиму отвореног приступа преко web пре
зентације Историјског архива Београда, на url адреси:
https://www.arhiv-beograda.org/images/publikacije_elektronske_pdf/RAZVOJ_TURIZMA_IAB.pdf
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ТОКОМ МАНИФЕС ТАЦИЈЕ „ДАНИ ЕВРОПКЕ БАШТИНЕ“ ШИРОМ ГРАДА, НА ВИШЕ ЛОКАЦИ
ЈА, У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УСТАНОВА БИЋЕ ОДРЖАНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИЛ
МОВА , ТВ ЕМИСИЈА, ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА КОЈИМА СЕ ПРОМОВИШЕ КУЛТУРНО И ПРИРОДНО
НАСЛЕЂЕ, КАКО БИ БИЛО ШТО ДОСТУПНИЈЕ НАЈШИРЕМ КРУГУ ПУБЛИКЕ и тако допринели и
одрживом коришћењу и развоју и презентацији и популаризацији !!!
ПРЕПОРУКE: ПРЕТРАЖИВАЧ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ покренуло је Министарство култ уре и
информисања РС .Кроз свеобухватну претрагу , посетиоци портала добијају основне информације о диги
тализованом култ урном наслеђу и приступинтерактивној мапиустанова култ уре на територији Републике
Србије /www.kultura.rs;
На сајт у ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА www.beogradskonasledje.rs
налазе се ИНТЕРАКТИВНЕ МАПЕ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА за свих 17 градских општина,
каталози о култ урним добрима на српском и енглеском језику, часопис „Наслеђе“ и др.

ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДРЖАВАЈУ ПРАВО ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
Информације и ажуриран програм у електронској верзији
на интернет страници града Београда и ТОБ – а
www.beograd.rs; www.tob.rs
За одређене програме потребно је извршити претходно пријављивање због ограниченог броја места или евиденције посетила
ца или најава организованих група посетилаца, искључиво на бројеве телефона и на местима и у терминима који су наведени.
ТУРИС ТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА
Информације и пријаве на телефон:
Туристичко информативни центар Туристичке организације Београда
Кнез Михаилова бр. 56, 011/2635-622, 011/2635-343, e-mail bginfo.knezmihailova@tob.rs
сваким даном од 9.00 до 19.00 часова

ПОКРОВИТЕЉ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ГРАД БЕОГРАД – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
ТУРИС ТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА
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.

Стручне конс ултације: Завод за заштит у споменика култ уре града Београда, Народни музеј.,Славко Спасић, Природњачки
музеј, Рифат Куленовић (индустријско наслеђе Београда), Музеј науке и технике.
Припрема програма и водича кроз програме:
Нада Р. Зец, координатор манифестације у Београду, 063 454 713
Промоција манифестације:
Секретаријат за информисање и Туристичка организација Београда, Туристичка организација Србије
Фотографије из фундуса Завода за заштит у споменика култ уре града Београда, Управе Храма Светог Саве – фотографије
Гаспром Нефт, ЈП „Београдска тврђава“- аутор Душан Стојанчевић, Музеја града Београда, градских општина, Секретаријата
за заштит у животне средине, ЈКП „Зеленило Београд“
и других организатора програма.
Корице: Фотографија на насловној страни из фундуса Завода за заштиту споменика културе града Београда Припрема за сајт:
Секретаријат за привреду Градске управе града Београда
Техничко уређење: Јефимија Парежанин, Завод за заштиту споменика културе града Београда
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