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„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2015” У БЕОГРАДУ

2015. – ЕВРОПСКА ГОДИНА
ИНДУСТРИЈСКОГ И ТЕХНИЧКОГ НАСЛЕЂА
The general European theme for 2015:
Industrial and Technical Heritage
At the conference in Baku, the industrial and technical heritage was set as the general theme for the
European Heritage Days 2015. During or immediately after the meeting, the following countries
formulated their intention to focus on the European THEME 2015: Industrial and Technical Heritage or a
local version of it.

Тема програма у Србији
СТАРИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАНАТИ
ОЧУВАЊЕ И ОДРЖАЊЕ
Министарство културе и информисања, као координатор програма манифестације „Дани
европске баштине” који ће се одвијати у градовима и општинама Србије, за 2015. годину изабрало је
тему: „СТАРИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАНАТИ – очување и одржање”, имајући у виду да је у Србији 2013.
године тема била „Индустријско наслеђе – заштита и ревитализација”.
Стари занати, као одраз традиционалних знања, имају изузетно важно место у осликавању
нематеријалног и материјалног богатства културe једног народа. Како би се очували занати који су до
данас опстали, а као крајњи циљ и одржали, потребне су организоване акције на свим нивоима и
сагледавање заната са више аспеката: аспекта културног наслеђа, како нематеријалног тако и
материјалног, уметничког, али и економског.
ОТВОРЕНА ВРАТА ГРАДСКИХ ЗДАЊА, ИСТОРИЈСКИХ КУЋА И ЛЕГАТА
У Београду се традиционално током манифестације „Дани европске баштине” отварају и
градска здања, историјске куће, легати и други простори који током године нису доступни за публику
и где се приређују посебни програми, који доприносе промоцији драгоценог наслеђа, указивању на
његов значај и потребу очувања и разноврсне могућности презентације.
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„EUROPEAN HERITAGE DAYS” – „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ” У БЕОГРАДУ
„Културна баштина је камен темељац Европе, а Дани европске баштине су драгоцено оруђе да се охрабре и
унапреде поштовање, љубав и брига за наше заједничко културно наслеђе код највећег броја грађана и на
најширем могућем простору европског континента”, изјавили су Тери Дејвис, генерални секретар Савета
Европе и Јан Фигел, члан Европске комисије 2007. у Београду.
Савет Европе jе преузео основну идеjу пројекта „Отворени дани културних споменика”, одржаног у
Францускоj 1984. године, са циљем да споменици културе буду доступни широj jавности, проширивши jе на
замисао о међусобном зближавању становника старог континента бољим разумевањем сопственог
природног и културног наслеђа и разноликости наслеђа других народа. У 2010. години обележено је 25
година од Европске конференције у Гранади у Шпанији (1985. године) и прве идеје о потреби бољег
упознавања шире јавности са културним наслеђем, под слоганом „Open doors – open minds” – 25 година
одржавања Дана европске баштине – „25 years – 50 states”.
Културно-туристичка манифестација „Дани европске баштине” у Београду део је велике европске
манифестације којом се сваког септембра представља наслеђе као заједничка баштина европских народа,
разноликост култура, традиције, обичаја. „Дани европске баштине” се у Београду одржавају од 2002.
године. Београд је 2006. године био домаћин централне манифестације за Србију и семинара СЕ за земље
Југоисточне Европе, а 2007. године, у организацији са Саветом Европе, Европском комисијом и
Министарством културе, домаћин Централне прославе за читаву Европу у оквиру председавања Србије
Комитету министара СЕ.
Сваке године са другом темом, манифестација је у Београду постала својеврстан празник културе и
туризма када се припремају тематски програми, отварају градска здања, куће под заштитом, музеји и друге
установе културе. Поштујући препоруке Савета Европе, током септембра организују се програми којима се
презентује наслеђе и организују туре разгледања као својеврсни мостови између прошлог, садашњег и
будућег времена. Народи и културе, који су кроз богату и бурну историју давале печат овом граду,
доприносили су богатству, разноликости, културном идентитету и непоновљивом духу Београда.
У оквиру програма 2015. у Београду, приређени су програми у оквиру три целине: на тему
индустријског и техничког наслеђа и тему старих и традиционалних заната и програм отворених врата.
Публика ће моћи да види наслеђе о коме се старају технички музеји, да се подсети значаја дела Николе
Тесле и других научника, да упозна развој електропривреде; културну руту „Путевима Тесле и
Станојевића”; историјат производње пива (од ручних пивара, Вајфертове и Бајлонијеве пиваре и БИПа);
рудник Црвени брег на Авали и збирку минерала Рударског факултета; да види копове Рударског басена
„Колубара” у Лазаревцу, погон ТЕНТ-а у Обреновцу; чује историјат и види машине из ратне репарације у
фабрици сатова: „Инса”, ковачницу ГСП-а, радионице фабрике аутобуса „Икарбус”, старе штампарске занате
и очуване машине у штампарији „Космос”; да се током разгледања града са реке упозна са историјатом
пловидбе на нашим рекама, чује приче о београдским мостовима, Термоелектрани „Снага и светлост”,
старим и потопљеним бродовима; да се упозна са историјатом радио, тв, емисионе и кино-технике, да види
музејску поставку емисионе е-технике у подножју Авалског торња, да се упозна са развојем електронске,
машинске, пољопривредне индустрије, саобраћаја – да види старе парне локомотиве, „лејланд” и друге
аутобусе, старе трамваје, железничку станицу, ватрогасна возила, старе машине и погоне, млинове, црпне
станице, авио и војну технику и друго индустријско и техничко наслеђе и стваралаштво, архивски
материјал, али и упозна нематеријалну баштину као сачувано сећање на градитеље, визионаре,
проналазаче, носиоце индустријализације и привредног и техничког развоја земље.
У Етнографском музеју организује се конференција „Технике и технологије кроз време”, поједине старе
занатске радионице отварају врата за посете, за публику се спрема више сајмова производа и радионица
старих и уметничких заната и домаће радиности, ревија филмова о старим занатима, планира се отварање
Музеја опанчарства и др.
Како је манифестација усмерена на младе, београдске школе су позване да буду отворене за посете,
да приреде посебне програме, да у што већем броју посете изложбене поставке и учествују у радионицама
и др. Сви организатори су позвани да воде рачуна о доступности програма за особе са инвалидитетом.
У Београду, као главном граду, највећем културном и туристичком центру, где је концентрисано
наслеђе са тла бивше Југославије, традиционално се током манифестације „Дани европске баштине”
отварају и градска здања, историјске куће, легати и други простори који током године нису доступни за
публику и где се приређују посебни програми, који доприносе промоцији драгоценог наслеђа, указивању на
његов значај и потребу очувања и разноврсне могућности презентације наслеђа: здање Народне скупштине
Републике Србије, председника Републике Србије – Новог двора, Дворског комплекса, Владе Србије,
Амбасаде Француске, Народне банке Србије, здања Града Београда – Старог двора, и историјске куће – Дом
Јеврема Грујића, Кућа породице Вељковић, Кућа краља Петра Првог Карађорђевића, Легат Милорада
Павића, Легат Петра Лубарде, Легат композитора Јосипа Славенског и др.
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ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ
од 19. до 30. септембра
ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ
Студентски трг 13
Конференција „Технике и технологије кроз време”
Термин: 25. и 26. септембар 2015. године
Почетак: 25. септембар у 11.00 часова
Конференција „Технике и технологије кроз време” организована је с циљем да стручњаци, етнолози и
антрополози, историчари, археолози и историчари уметности, усмерени на проучавање заната као
елемента културног наслеђа, као и конзерватори, истраживачи у области индустријског и техничког
наслеђа, размене искуства и размотре могућности за даљи рад на очувању и одржању занатских знања и
вештина. Организатори Конференције су Друштво конзерватора Србије, које активно ради на заштити
индустријског и техничког наслеђа, и Етнографски музеј у Београду, који проучавање и представљање
старих заната препознаје као веома важну активност у погледу очувања и заштите културног наслеђа.
Конференција се реализује се уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.
Изложба „Индустријско и техничко наслеђе у Војводини”
Термин: 25. септембар 2015. године, у 11.00 часова
Изложба „Индустријско и техничко наслеђе у Војводини”, представља избор из богатог фонда индустријске
и техничке баштине сачуване у Војводини. Хидротехничко наслеђе – систем канала, преводница, црпних
станица и устава који функционише већ више од два века; саобраћајна баштина – систем железничких
колосека, станица, постројења; прехрамбено-прерађивачка индустрија – пиваре, кланице, шећеране;
текстилна индустрија – кудељаре, свиларе, такачнице, белези су који показују основне делатности које су
утицале на формирање модерног друштва на тлу Војводине. Индустрија је мењала живот и друштвене
односе у мери у којој је пратећа инфраструктура – стамбене колоније стварала моделе за изградњу насеља
и градова модерног времена. Представљање на овој изложби покушај је да се спасу драгоцени остаци овог
вредног корпуса баштине.
Контакт: 011/3281-888; info@etnografskimuzej.rs
Радионицa „Слaткa прoшлoст Бeoгрaдa”
Радионица „Слaткa прoшлoст Бeoгрaдa” осмишљена је као спoj интeрдисциплинaрнoг прeдaвaњa o
пoслaстицaмa кoje су прaвљeнe и кушaнe нa тлу Бeoгрaдa oд срeдњeг вeкa дo пoчeткa Вeликoг рaтa и
мини-рaдиoницe нa кojoj ће се, у сaрaдњи сa бoмбoнџиjскoм рaдњoм „Бoсиљчић”, прaвити jeдaн oд
њихoвих кaрaктeристичних прoизвoдa. Прeдaвaч је истoричaркa умeтнoсти, писaц и гaстрoхeритoлoг,
Taмaрa Oгњeвић, a дeмoнстрaтoри нa рaдиoници брaћa Бoсиљчић, мajстoри трaдициoнaлнoг бoмбoнџиjскoг
зaнaтa и влaсници нajстaриje бeoгрaдскe рaдњe зa прoизвoдњу бoмбoнa и рaтлукa. Прoгрaм je дeo прojeктa
„Живeти прoшлoст 2 – Гaстрoнoмиja Србиje Нoвoг вeкa”, кojи Aртис цeнтaр рeaлизуje у сaрaдњи сa
Eтнoгрaфским музejoм у Бeoгрaду.
Место: Манакова кућа, Гаврила Принципа 5
Термин: 30. септембар 2015. гoдинe
Контакт: 011/3036-114, manakovakuca@etnografskimuzej.rs;
Артис Центар: 011/3962-029; www.artiscenter.com
РАДИОНИЦА БОМБОНА И РАТЛУКА „БОСИЉЧИЋ”, Гаврила Принципа 14, 011/2623-171
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
Обележавајући Европску годину индустријског и техничког наслеђа, ТОС промовише сепарат
„Културно благо Србије” о најзначајнијем индустријском и техничком наслеђу и понуди
индустријског туризма у Србији у сарадњи са Музејом науке и технике и Секретаријатом за
привреду Града Београда. Информације: www.srbija.travel; www.facebook.com
МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
Скендербегова 51
Радно време музеја за бесплатне посете: од уторка, 22. септембра до недеље, 27. септембра, од 10.00 до
20.00 часова
Галерија „Александар Деспић” – А.Д. галерија
Изложба: Народно градитељство као инспирација
Изложба „Народно градитељство као инспирација” истражује присуство мотива народног градитељства у
српској уметности. Представљено је преко 100 цртежа, графика, слика и мапа 20 аутора из приватне
колекције господина Љуба Маринчића и архивски материјал из збирки Музеја науке и технике.
Сталне поставке:
Изложба 2. КРУГ: Представљено је око 500 предмета из 22 збирке, распоређених у четири целине:
точак–машина–мотор, комуникација, човек и техника, мера и број.
Суботом и недељом могућност куповине свих музејских издања уз 50% попуста.
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Дечји музеј: Изложено је преко 300 експоната из збирке играчака из периода од 1920. до 1970. године.
Другу целину чиние интерактивни експонати под називом Проширена стварност.
Научни центар: Приказано је 20 експоната креираних да приближе појаве и феномене из астрономије,
математике, физике, биологије, психологије и логике, да на забаван начин и кроз игру подстичу на
размишљање и развијају машту.
Музеј науке и технике – Одељење Музеј Српског лекарског друштва
Изложба „Медицина у Србији кроз векове”
Изложба приказује развојни пут медицине у Србији од времена касног палеолита до данашњих дана.
Радно време музеја, Џорџа Вашингтона 19: од уторка до недеље, од 10.00 до 20.00 часова;
Бесплатне посете: од уторка, 22. септембра до недеље, 27. септембра
Контакт: 011/3037-850; 011/3037-950; mnt@muzejnt.rs

МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
Крунска 51
Стална поставка Музеја Николе Тесле
Музеј Николе Тесле је јединствена институција науке и културе
у свету. У целости је посвећен генијалном проналазачу,
научнику и инжењеру Николи Тесли, који је човечанству
подарио огроман број значајних открића и изума. Његов
индукциони мотор, систем полифазних наизменичних струја,
генератор струја високе фреквенције и напона, комплетан
систем производње, преноса и дистрибуције електричне
енергије, радио, трансформатор без језгра, данас познат као
„Теслин трансформатор”, брзиномери, турбине и пумпе без
лопатица, даљинско управљање и многи други проналасци,
ингениозношћу решења, универзалношћу примене и померањем
многих научних и технолошких граница, изменили су слику
света око нас.
Стална поставка Музеја, кроз приказане документе, личне и
техничке предмете, макете и интерактивне моделе, верно
осликава најважније детаље Теслиних епохалних открића и
изума.
Изложба „Никола Тесла и Хјуго Гернсбек – Сарадња два
велика ствараоца и визионара”
Хјуго Гернсбек био је
један од ретких Теслиних савременика који је разумео идеје
великог проналазача и био очаран њиме, а његове идеје и
укупан допринос сматрао спасоносним за читаво човечанство.
И сам проналазач, пионир радио аматеризма у САД, чувени
издавач бројних научно-популарних часописа, „отац научне
фантастике”, маштовити стваралац визионарског духа, као и
Тесла означаван је као „човек који је измислио будућност”.
Захваљујући међусобном поверењу и уважавању и сарадњи,
између 1915. и 1919. године настаће велики број значајних
чланака
о
Теслиним
најзначајнијим
изумитељским
остварењима. Врхунац ове сарадње биће објављивање дела
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које представља најпоузданије сведочанство о бројним, важним и врло често судбоносним детаљима из
живота и стваралаштва једног од највећих проналазачких и научних умова у читавој историји човечанства.
Ово дело касније ће бити преведено на различите светске језике, публиковано и цитирано више него било
које друго дело о Николи Тесли, а исписао га је он сам и дао му необичан али у исто време и тако
једноставан назив – Моји изуми.
Изложба обухвата велики број до сада непознатих фотографија, насловних страна научно-популарних
часописа, изузетно занимљивих чланака, интервјуа и других докумената који сведоче о плодној сарадњи
Николе Тесле и Хјуга Гернсбека, која је оставила немерљиво важна сведочанства о животу и стваралаштву
генијалног српско-америчког научника и проналазача.
Радно време Музеја: од уторкa до недеље, од 10.00 до 18.00 часова
Стручно вођење на српском или енглеском језику организује се на почетку сваког сата.
Термини за бесплатне посете: 26. и 27. септембар од 10.00 до 18.00 часова
Контакт: 011/2433-886, info@tesla-museum.org
НАРОДНИ МУЗЕЈ И МУЗЕЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Народни музеј у Београду (Галерија фресака и Музеј Вука и Доситеја), у сарадњи с Музејом Српске
православне цркве и Високом школом СПЦ за уметност и конзервацију, приређује програм: Уметнички
занати – традиција и могућности.
Демонстрација старих уметничких заната и радионице за децу и одрасле: прављење мозаика,
клесање у камену, дуборез, сликање икона и фресака, израда накита и калиграфија ,
Термин: од 22. до 27. септембра 2015. године.
ГАЛЕРИЈА ФРЕСАКА, Цара Уроша 20.
Програм:
Демонстрација старих уметничких заната – 22. септембар, уторак; од 10.00 до 17.00 часова
Демонстрација старих уметничких заната – 23. септембар, среда; од 10.00 до 17.00 часова
Демонстрација старих уметничких заната – 24. септембар, четвртак; од 12.00 до 20.00 часова
Демонстрација старих уметничких заната – 25. септембар, петак; од 10.00 до 17.00 часова
Демонстрација старих уметничких заната – 26. септембар, субота; од 12.00 до 20.00 часова
Радионица за децу „Откривање мозаика” – 26. септембар у 12.00 часова. Најмлађи посетиоци упознаће се
с техником израде мозаика и сами се опробати у изради заједничког мозаика, од унапред припремљеног
материјала. Број места ограничен. Обавезно пријављивање на: eduka@narodnimuzej.rs
Радионица за одрасле: „Фреска и сусрет култура”, 26. септембар у 18.00 часова. Заинтересовани посетиоци
ће моћи да сазнају нешто више о фреско-сликарству и да се сами опробају у овој техници. Број места
ограничен. Обавезно пријављивање на: eduka@narodnimuzej.rs
Демонстрација старих уметничких заната – 27. септембар, недеља; од 10.00 до 14.00 часова
МУЗЕЈ ВУКА И ДОСИТЕЈА, Господар Јевремова 21
Радионица за младе од 14 до 18 година „Гарфитирај”, 27. септембар, недеља, у 12.00 часова. Тема:
писменост и изреке које су Доситеј и Вук забележили, а које ће ученици, кроз технику графита
прилагодити
савременом
тренутку.
Број
места
ограничен.
Обавезно
пријављивање
на:
eduka@narodnimuzej.rs
ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
Изложба „Прича о хлебу”
Након свечаног отварања, предавање на тему „Пекарски занат као део нематеријалног културног
наслеђа” одржаће Виолета Цветаноска из Народног музеја у Краљеву. У краљевачком крају се некада,
али и данас за свечаности, празнике и обреде током године припремало више врста обредних хлебова,
тако да ће посетиоци ове изложбе моћи да се упознају са обредним хлебовима из друге половине XIX века.
Термин: 17. септембар у 18.00 часова
Место: просторије Завода за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4, Београд
Контакт: 011/2180-432; mlcvetic@zaprokul.org.rs
Предавање - Сенћански марципан – Алмаши – Бицок
У посластичарници Алмаши у Сенти прави се чувени марципан, чији главни рецепти датирају са краја ХIХ и
базирају се на француском крему. Туристичка организација Сенте има занимљив туристички програм са
дегустацијом марципана, који је посвећен Сенћанској бици. Посетиоци могу да виде реконструисане
костиме из епохе, кратак филм о граду и самој бици, да гледају ватрогасним двогледом, обиђу галерију око
торња, одакле се види простор где се на Тиси одиграла по Европу пресудна Сенћанска битка и добију
послужење - чувени сенћански марципан, по рецептурама са краја XIX века, пакован као медаљон са ликом
Еугена Савојског и султана Мустафе II.
У оквиру предавања – промоција филм „Сенћански марципан” – Туристичке организације Сента.
Термин: 29. септембар у 12.00 часова
Место: просторије Завода за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4, Београд
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Контакт: 011/2180-432; mlcvetic@zaprokul.org.rs
ПТТ МУЗЕЈ
Стручно вођење кроз поставку „Тачка спајања” и тематску изложбу „175 година српске поште”,
сваког дана у 17.00 часова.
Фотографисање посетилаца који ће на поклон добити поштанску марку са својим ликом.
Целодневна дечија радионица „Поштански сатић”, на тему „Напиши и пошаљи писмо вољенима”
субота, 19. септембар од 11.00 до 18.00 часова.
Предавање Милице Ђокић из Удружења старих заната „Стара Србија” о старим занатима
субота, 26. септембар од 13.00 до 14.00 часова.
Концерт културно-уметничког друштва „Ђока Павловић”
субота, 26. септембар 2015. године, од 15.00 до 15.30 часова.
Место: ПТТ музеј, Мајке Јевросиме 13
Од 20. до 30 септембра: радним данима од 10.00 до 19.00 часова, суботом и недељом од 12.00 до 18.00
часова
Контакт: 011/3064-171; pttmuzej@ptt.r
АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА НА ЗВЕЗДАРИ
Астрономска опсерваторија је једина научна институција у Србији која се професионално бави
истраживањима у области астрономије. Са традицијом дугом 128 година, опсерваторија је и својеврстан
музеј изузетно вредних инструмената, књига и часописа који сведоче о развоју домаће и европске
астрономије.

Програм: Разгледање управне зграде, библиотеке која по свом покретном и непокретном ентеријеру
подсећа на оксфордске библиотеке, део музејске поставке старих астрономских инструмената, наш највећи
телескоп са сочивом (рефрактор) који је међу највећим те врсте у Европи и Велики пасажни инструмент
који се служио за одређивање координата небеских тела.
Разледање је бесплатно и траје око два сата уз пратњу стручног водича.
Место: Волгина 7, Звездара
Термин: 26. септембар, у 11.00, 13.00 и 15.00 часова.
Контакт: 064/4842-123, Весна Мијатовић
МУЗЕЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
Аеродром „Никола Тесла”, Сурчин
Музеј основан 1957. године при Команди ратног ваздухопловства у Земуну, имао је прву изложбу 1960. на
старом београдском аеродрому. Од 1989. Музеј се премешта на нову локацију, у близини аеродрома „Никола
Тесла”. Одлуком Владе Србије Музеј ваздухопловства проглашен је за културно добро.
Изложбена поставка модела југословенске авијације и достигнућа ваздухопловне индустрије – век војног
ваздухопловства и објеката од значаја за историју ваздухопловне индустрије обухвата више од 50 експоната
и врло интересантан историјат.
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На изложби музеја се налази један број летелица које су рађене у кућној радиности или од
стране занатлија (авион Сарић бр. 1, једрилице Чавка и Врабац-А), а представљене су и радионице
Михајла Мерћепа, као и макета једрилице др Владимира Алексића.
Такође се и сам музејски рад у току конзервације и рестаурације предмета врши као занатски рад и што је
више могуће на начин који је рађен у његовом времену.
Контакт: 011/2670-992; 011/3104-749
Аутобус 72 са Зеленог венца, аутобуси ЈАТ-а са Славије и минибус.
Најаве групних посета и школа: kontakt@muzejvazduhoplovstva.org.rs
ВОЈНИ МУЗЕЈ
Изложба: Скице и цртежи ратних сликара (1912-1918)
Место: Галерија Војног музеја, Калемегдан бб
Термин: 19. до 30. септембар, од 10.00 до 17.00 часова, улаз слободан
Контакт: 011/3344-408; 3343-441, vojnimuzej@mod.gov.rs
ГСП „БЕОГРАД”
Програм: Подсетник за незаборав – ковачница ГСП са почетка XX века
Место: ЈКП ГСП „Београд”, Кнегиње Љубице 29
Термин: 26. септембар 2015. године, од 10.00 до 17.00
часова
Први пут отворена врата ковачнице ГСП са
машинама и алатима са почетка XX века поред
стандардне поставке старих возила ГСП-а (лејланд,
чичица, глачалица, диваг, ватрогасно возило и др.) и
остале историјске грађе, биће по први пут отворена
врата ковачнице ГСП-а са машинама и алатима са
почетка XX века. Капије ГСП на Дорћолу биће
отворене за посетиоце све време, од 10.00 до 17.00
часова, док ће посете ковачници бити организоване у
групама на свака два сата, почевши од 11.00 часова.
Контакт: 011/3664-046; gsp101@eunet.rs.
ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ
Обилазак сталне изложбене поставке музеја – развој
железнице од настанка до данас, а у Србији закључно са
изградњом пруге Београд–Бар.
Место: Немањина 6
Термин: 19. до 30. септембра 2015, радним данима од
09.00 до 15.00 часова
Контакт: 011/3610-334
МУЗЕЈ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ
Југословенска кинотека, основана 1949. године сакупља,
трајно чува и обрађује филмски материјал и бави се
ширењем филмске културе, истражује и изучава
историју филма. У новој згради Југословенске кинотеке
налази се колекција кинематографске опреме и музејска збирка која чува доказе о почецима фотографије и
филма.
РЕВИЈА ФИЛМОВА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ – укупно око 130 минута.
Место: Музеј Југословенске кинотеке, Косовска 11.
Термин: 24. септембар, у 19.00 часова.
ПРИЗРЕНСКИ МОТИВИ, 1952.
Режија: Жика Митровић
Прича о Призрену, онаквом како га виде његови становници. Живописне улице, средњевековна здања,
манастири, џамије и стари занати овог града на Космету; трајање: 14 минута.
ПОСЛЕДЊИ, 1957.
Режија: Драгутин Костић
Носталгична шетња последњег фијакера улицама Београда, прераслог у велеград; трајање: 13 минута.
ПОСЛЕДЊИ ГРНЧАРИ, 1962.
Режија: Жарко Пешић
Упознавање са традиционалним начином израде грнчарије у Ђаковици; трајање: 14 минута.
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ГАРКИНА ДРВЕНА ЧИПКА, 1963.
Режија: Живко Ристић
Иконостас за манастир Јован Бигорски, у кањону реке Радике, радио је оснивач мијачке дуборезачке школе
Петар Филиповски Гарка. Иконостас представља јединствен и фантастичан склоп митолошких и канонских
сцена; трајање: 10 минута.
РУКЕ И НИТИ..., 1964.
Режија: Владимир Басара
Гостивар, рано јутро у граду. Муслиманска, шиптарска варошица у Македонији.
„Индустријско предузеће за производњу персијских тепиха, шамија и конфекције”. Раднице долазе на посао
и почиње игра њихових руку и милиона нити у току ткања тепиха. Процес ручне израде персијских тепиха;
трајање: 10 минута.
ПИРОТСКИ ЋИЛИМИ, 1964.
Режија: Жарко Пешић
Приказ начина ткања пиротских ћилима, једне од традиционалних уметности нашег народа. Истакнут
етнографски значај овог филма; трајање: 13 минута.
ПОСЛЕДЊИ, 1969.
Режија: Владимир Басара
Последњи уметнички ковачи полако нестају из нашег живота. Понеки откује још неко уметничко дело,
искали га, тј. „спали” и нестаје у вреви савремености. Остају трошне и пусте ковачнице ; трајање: 9 минута.
ПАШКЕ ЧИПКЕ, 1970.
Режија: Љиљана Јојић
Плес, чипка и архитектура Пага. Међусобним преплитањем та три елемента указује се на истанчаност плеса
који подсећа на деликатност чипке и високу култивисаност присутну у сваком детаљу амбијента; трајање: 9
минута.
ГОЛГОТА, 1979.
Режија: Мето Петровски
У хроници о злетовском крају пише да се у Леснову вековима израђује воденични камен. Износећи тај
тешки камен уз опасне стрмине, човек свакодневно доживљава голготу. У каменолому група људи бира
камен, обрађује га и клеше, све док не добије облик воденичног камена. Потом га гурају до пута, утоварају
у кола, да би на свом месту, у воденици, најзад започео рад – млевење жита; трајање: 16 минута.
РАДИОНИЦА У ЛИКВИДАЦИЈИ, 1980.
Режија: Ева Векаш
Стари занати полако одумиру. О томе говоре један дуборезац – Јулио Штурц, један музички инструментар –
Стеван Бели који израђује виолину и контрабас, и један сајџија – Шандор Сарваш; трајање: 13 минута.
ПРИЧА ИЗ ВОДЕНИЦЕ, 1984.
Режија: Милан Поповић
Један бачвар и један воденичар причају о својим занатима некада и сада; трајање: 8 минута.
ПОТКИВАЧ, 1984.
Режија: Милан Поповић
У целој Србији готово да нема ни једне поткивачнице. Време је учинило своје тако да једина поткивачница у
Горњем Милановцу, можда и последња, чека да нестане са својим газдом; трајање: 7 минута.
БАЧВАР, 1984.
Режија: Милан Поповић
Прича о старом бачвару из околине Гуче који у својој радионици израђује бачве исто као и пре педесет
година; трајање: 5 минута.
МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА
Стара механичарска радионица из двадесетих година
У збирци Братислава Петковића налазе се стари и ретки аутомобили, који су историјско сведочанство, и
имају посебан значај за упознавање примене научних достигнућа, развоја и техничког напретка
аутомобилизма код нас и у свету. Збирка садржи педесет возила, од којих је најстарији „маро гардон” из
1897. године.
Место: Музеј аутомобила, Мајке Јевросиме 30.
Термин: Бесплатне посете 26. и 27. септембра од 9.00 до 21.00 час.
Контакт: 011/3034-625.
Посластичарница „Петковић 1903.”
Илије Гарашанина 2
Братислав петковић ће представити колекцију из Музеја аутомобила, стару механичарсску радионицу и
посластичарницу „Петковић 1903.”, као и посластичарски занат.
Термин: 20. и 27. септембар 2015. године, од 12.00 до 14.00 часова
Контакт: 066/8110-025; bpetkovic@emoteproductions.com
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РАДИО И РТС –- Одељење за историографију
Таковска 10
Програм „Трезора” у „Данима европске баштине” на РТС 2 и РТС 3:
Понедељак, 21. септембар
РТС 2
ПРИЧА О КОНОПЉИ, две емисије; Образовна 1986.
Уторак, 22. септембар
РТС 2
ЦРЕПУЉАР ИЗ ЗЛАКУСЕ, Људи говоре, Образовна 1974. + ИЗМЕЂУ ВОДЕ И КАМЕНА,
Образовна 1985.
РТС 3
ЕНЕРГИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧКИХ МУЗЕЈА СРБИЈЕ, Трезор, 2009.
Среда, 23. септембар
РТС 2
У БРДИМА ИЗНАД ДРИНЕ, Људи говоре, Образовна 1990.
Четвртак, 24. септембар
РТС 2
ЗЛАТИБОРЦИ, Азбука заниманња, 1976. + КРЕЧАРИ ИЗ БРЕЗОВИЦЕ, Људи говоре,
Образовна 1987.
Петак, 25. септембар
РТС 2
У СУСРЕТ КОНГРЕСУ ВИЗАНТОЛОГА, 2015. + ВИЗАНТИЈСКИ КОНЦЕРТ, 1974.
Контакт: trezor@rts.rs
ТРЕЗОР РТС-а и средњошколци Београда
Програм:
У двочасовном програму представиће се:
– ученици Школе за уметничке занате ТЕХНОАРТ БЕОГРАД: радионицама грнчара, калиграфа, гравера,
конзерватора и модном ревијом стилских корајача
– ученици Музичкe школe ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ: четири минијатуре Класе камерне музике
Следи получасовни концерт Драгана Млађеновића са музичким програмом трубадура, трувера, студената,
жонглера и српских скомраха.
Камере „Трезора” све време снимају и пројектују на биоскопско платно вечерње дешавање.
Термин: уторак, 22. септембар, од 18.30 до 21.00
Место: наткривена тераса у Таковској улици, између зграде РТС-а и Дечијег културног центра.
Контакт: 011/3211-396
ФИЛМСКЕ НОВОСТИ
Булевар војводе Мишића 39а.
Од настанка 1944. године, Филмске новости постају саставни и незаменљиви део репертоара којим је
почињала биоскопска представа. Све до краја педесетих година XX века, једина визуелна информација у
покрету био је журнал. Данас филмске новости представљају значајан извор архивске грађе са славним
тренуцима наше прошлости.
Ревија филмских журнала о развоју индустрије Србије и Београда и старим занатима поводом одржавања
манифестације „Дани европске баштине”.
Контакт: 011/2060-501; 011/2651-653.
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, ШТАМПАРИЈА „КОСМОС”
Програм у Народној библиотеци: изложба „Стари алати Народне библиотеке Србије”.
Поставку изложбе чине алати и опрема који су се користили у процесима техничке заштите културних
добара половином 20. века. Старе књиговезачке пресе, алати за рестаурацију и повез књига, стари
микрофилм читач, камере и расвета за фотодокументацију и аудио опрема само су један део поставке која
сведочи о првим данима рада на заштити културних добара у Народној библиотеци Србије, након усељења
у нову зграду, у Скерлићевој улици. Аутори изложбе су конзерватори Одељења за заштиту, конзервацију и
рестаурацију Народне библиотеке Србије.
Термини: 21. до 26. септембар 2015. године, од 09.00 до 20.00 часова радним данима, суботом од 09.00 до
15 часова
Место: Централни хол Народне библиотеке Србије, Скерлићева 1
ШТАМПАРИЈА „КОСМОС
Програм у штампарији „Космос”: Посетиоци ће имати прилику да се упознају са кратким описом и
историјатом предузећа „КОСМОС” д.о.о. и у оквиру сектора производње да присуствују графичкој припреми,
штампи и књиговезачкој доради где ће бити описан пут израде књиге у тврдом повезу. Посета Центру за
имплементацију ОСИ у радну средину, где се налазе витрине са производима и књигама које је предузеће
израђивало од оснивања до данас.
Организована посета уз пратњу водича, обилазак штампарије уз презентацију књиговезачке дораде као
једног од најстаријих заната и њену практичну примену кроз ручну издраду књиге у тврдом повезу, као и
машинске израда књига у тврдом повезу са златотиском.
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Приказ рада машина и њихова функционалност и учешће у изради књиге као најважнијег графичког
производа.
Термини: 21. до 26. септембар 2015. године, од 13.00 до 15.00 часова, обилазак у две групе до 15
посетилаца (трајање посете око 60 минута).
Место: Светог Саве 16-18 (четврти спрат)
Контакт: Љубица Џудовић; 011/2430-510, 063/1126-441; pr@kosmosprint.com

Штампарија Космос

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
Обилазак са водичем кроз зграду Универзитетске библиотеке, посета спомен-соби Исидоре Секулић и
презентација фонда Одељења ретке и старе књиге.
Постоји могућност посете особа са инвалидитетом уз претходну телефонску најаву.
Термини: радним данима од 13.00 до 14.00 часова.
24. септембра 2015, од 12 часова – представљање дигитализоване колекције историјских новина
као несвакидашњег, али поузданог и релевантног извора информација о старим и традиционалним
занатима у Србији са краја 19. и почетка 20. века.
Универзитетска библиотека ће дигитализовати и на свом сајту учинити доступним:
„Трговинско-занатлијске шематизме Краљевине Србије” из 1899. и 1905. године.
и рукопис „Сеоски занати и занатлије у Немањићкој Србији”, који је написао познати публициста и
социјалиста Драгиша Лапчевић.
Згрaдa Унивeрзитeтскe библиoтeкe je дoступнa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм нa нивoу сутeрeнa, штo
oмoгућaвa oбилaзaк jeднoг дeлa згрaдe и прeдстaвљaњe спoмeн-сoбa (улaз je сa пaркингa иза зграде).
Место: Булевар краља Александра 71.
Виртуелна изложба „Михајло Пупин”, www.unlib.rs
Контакт: 011/3370-160

Универзитетска библиотека Светозар Марковић
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БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
Библиотека града Београда, Кнез Михаилова 56
Читаоница фонда уметности, среда, 23. септембар 2015. у 19.00
Мултимедијални програм „Ковање и ковачки занат“- филмски записи, изложба фотографија и
ковачких предмета. Учествују: археолог мр Марко Алексић, ковач мачева Жељко Пантић и витезови чланови Удружења за очување старих заната и вештина „Бели орлови“
Ковач Жељко Пантић израђује реплике историјских мачева из свих епоха – од келтских, па све до оних из
модерног доба. Међу њима су: мачеви као сто је Екскалибур, српски средњовековни мачеви, самурајски
мачеви; примерци „мускетарских” мачева; шпада какву је носио Зоро.
Место: Кнез Михајлова 56, Читаоница фонда уметности.
Термин: среда 23. септембар, у 19.00 часова.
Контакт: 011/2024-002
Изложба – Први српски нови метод кројења мушког и женског одела Милорада Милојевића –
Академија кроја 1920.
Посетиоци изложбе имаће прилику да виде на ком нивоу је у Београду, двадесетих година прошлог века,
опстајао кројачки занат, на примеру Академије Милорада Милојевића дипломираног професора кројења са
престижним дипломама париских, лајпцишких, берлинских и бечких школа моде.
Место: Библиотека града Београда – Одељење старе и ретке књиге о Београду – Завичајно одељење,
Змај Јовина 1/II спрат
Термин: 21. септембар до 16. октобра, сваког радног дана од 9.00 до 17.00 часова.
Контакт: 011/2636-266

Библиотека Града Београда

БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА
Отворени објекти на Београдској тврђави
Током трајања манифестације Дани европске баштине, на Београдској тврђави биће отворени објекти:
Војни бункер на Горњем граду Београдске тврђаве, Кула Небојша, Римски бунар, Сахат кула, Велики
барутни магацин, а у среду 23. септембра 2015. године улаз ће бити бесплатан за све посетиоце.
Војни бункер на Горњем граду Београдске тврђаве (код споменика Победник)
Радно време: понедељак – недеља, од 11.00 до 19.00 часова.
Бункер је грађен почетком 50-тих година 20. века, а како је дошло до пада могућности агресије, објекат
никад није стављен у функцију за коју је пројектован. Током обиласка бункера, посетиоци могу да виде и
изложбу „Негде између“, аутора др Бојана Димитријевић, научног саветника Института за савремену
историју, која је наменски рађена за овај простор и приказује функционисање и активности ЈНА након
Другог светског рата и у периоду Хладног рата.
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Кула Небојша

Радно време: среда – недеља, од 11.00 до 19.00 часова;
Кулa Нeбojшa je излoжбeни прoстoр у кojeм je, нa oригинaлaн нaчин, уз кoришћeњe мoдeрних aудиoвизуeлних eлeмeнaтa, излoжбa пoстaвљeнa тeмaтски и пo нивoимa.
Предавање „Заступљеност старих заната у народном градитељству у руралном простору Србије”. Коаутори:
Горан бабић. инж. архитектуре, Милан Панић и Саша Срећковић, етнолози.
Термин: 29. септембар 2015. године у 18.00 часова
Предавање уз виодео презентацију „Историја пиварства у Београду”; предавач – Ненад Лукић, историчар.
Термин: 1. октобар 2015. године у 18.00 часова
Велики барутни магацин
Радно време: понедељак – недеља, од 11.00 до 19.00 часова
У Великом барутном магацину налази се стална поставка римских камених споменика - лапидаријум.

Велики барутни магацин

Римски бунар
Радно време: понедељак – недеља, од 11.00 до 19.00 часова
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Римски бунар

Сахат кула
Радно време: понедељак – недеља, од 11.00 до 19.00 часова
Изложба „Дунав – уметник, путник и сведок”
У оквиру Дана европске баштине у Великом барутном магацину биће постављена изложба фoтoгрaфиja и
грaвирa пoд нaзивoм „Дунaв – умeтник, путник и свeдoк”, кoja посетиоцима пружa умeтнички дoживљaj
Дунaвa и тврђaвa нa њeгoвoм приoбaљу, показујући притом стање ових културних добара, као и њихове
потенцијалe.
Изложба је приказана у Српском културном центру у Паризу од 17. јуна до 25. јула 2015. године.
Спортске радионице за децу
ЈП „Београдска тврђава” у сарадњи са Спортско-рекреативним центром „Пионирски град” реализоваће
традиционалне спортске радионице за децу: „Игре које смо играли” (скакање у џаку, прескакање конопца )
и „Нове спортске игре” (игре које су популарне у америчким летњим камповима GAGA BALL и CARPETBALL).
Место: испред Стамбол капије
Термини: 19. септембар, од 17.00 до 20.00 часова
Радионица и галерија старих заната
Радионица и галерија старих заната у Стамбол капији биће отворена за посетиоце од 19. до 30. септембра
од 11 до 19 часова. У радионици старих заната изложени су старозанатски предмети и алати. Осим алата, у
Галерији старих заната, посетиоци ће моћи да виде и изложбу средњовековних костима, који су коришћени
током снимања филма „Iron Clad 2”.
Презентација ручно рађених графика
ЈП „Београдска тврђава” у сарадњи са Центром за ликовно образовање Шуматовачка, у Стамбол капији
реализује презентацију ручно рађених графика на преносивој графичкој преси, у суботу и недељу, 19. и 20.
септембра 2015. године, од 17.00 до 20.00 часова. Презентацију ће водити Јелена Дамњановић, мастер
графике.
Ad hoc израда сувенира
Испред Радионице старих заната у Стамбол капији у суботу и недељу, 26. и 27. септембра 2015. године биће
реализован програм ad hoc израде сувенира. Посетиоци ће бити у прилици да сами израде новчић деспота
Стефана, помоћу отиска који је израђен на ручној машини. Посетилац уз помоћ чекића оставља отисак на
„новчићу” и добија сувенир који је сам израдио.
Изложба студената ФПУ – Галерија Београдске тврђаве у Стамбол капији
Изложба радова студената ФПУ може се погледати од 18. до 28. септембра 2015. године, сваког дана од
11.00 до 19.00 часова.
Контакт: 011/2620-685.
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Отворена врата Сеизмолошког завода уз стручно вођење – упознавање посетилаца са стогодишњом
традицијом завода, историјом оснивања и инструментима, представљање данашњих достигнућа у области
сеизмологије (облилазак и разгледање првобитно инсталираних сеизмографа у Србији), приказ савременог
начина сеизмолошког осматрања (регистровање, анализа, лоцирање земљотреса, обавештавање јавности о
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догођеним земљотресима), колико се често земљотреси догађају код нас, где се најчешће догађају, како се
заштитити од јаких земљотреса.
Место: парк Ташмајдан.
Термин: 19, 20, 26. и 27. септембар, од 10.00 до 14.00 часова, појединачно или у групама, на сваких пола
сата. Улаз слободан. Вођење је на српском језику уз претходну најаву.
Контакт особа за организовање посета: Бранко Драгичевић, 064/823-160, branko.dragicevic@seismo.gov.rs
Контакт особа на дан посете: дежурни сеизмолог, 011/3227-013.
УМЕТНИЧКА ЛИВНИЦА „ЈЕРЕМИЋ”
Крагујевачки пут 143, 11224 Врчин, Београд
Уметничка ливница „Браћа Јеремић” наставља традицију Уметничке ливнице „Вождовац” Миодраг Мића
Јеремић основане 1927. године. У ливници су изливени: композиција „Играли се коњи врани” вајара Томе
Росандића, која краси улаз у Народну скупштину Србије, Мештровићев „Победник”, који се налази на
Калемегдану, „Човек са лавом”, Симеона Роксандића, и многи други споменици, скулптуре, рељефи, бисте и
мале форме.
Информације: www.livnica-jeremic.co.rs
AMC – AFRODITЕ MODE COLLECTION DOO
Организована посета, Цара Душана 212, Земун.
Термин: 25. септембар у 10.00 часова, група од 20 посетилаца.

Контакт и пријављивање: office@amcafrodita.rs и 011/2614-446.
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ „БЕОГРАД”
Програм посете ПКБ корпорацији, која је правни следбеник Пољопривредног комбината „Београд”,
основаног одлуком Владе 1945. године, са задатком да снабдева Београд производима исхране, који је од
скромних почетака у мочвари Панчевачког рита, израстао у некада један од највећих система агробизниса
у бившој СФРЈ: отварање архива Пољоиндустрије, изложба старих фотографија и паноа, филм о историји
ПКБ-а, обилазак производних погона, старе и нове фарме крава.
Место: Падинска Скела, Индустријско насеље бб.
Термин: 28. и 29. септембар од 10.00 до 14.30 часова.
Контакт: 011/8871-664; 011/8871-661.
Обавезно пријављивање: ТИЦ ТОБ-а, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622 и vesna.gajic@pkb.rs.
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ, РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА”
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВЦА, ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ЛАЗАРЕВАЦ”
Карађорђева 20
Контакт: 011/7872-781, tol@lazaravac.rs
Отварање изложбе „Анђели гаравог лица” , уметника Игора Грубића
Термин: 18. септембар 2015. године у 19.00 часова. Изложба ће бити отворена до 30. септембра 2015.
године.
Место: Галерија „Савременици” ЦЗК.
Контакт: 060/6767-630
Програм „Европа кроз песму, музику игру”
Програм изводи Студио Дуња из Обреновца – 22 врхунска играча народних игара, модерног плеса и балета
у трајању од 85 минута. У виду представе, преплићу се српске традиционалне игре, песме са простора
бивше Југославије, познате мађарске и румунске мелодије, европске игре и јужноамерички ритмови као
приказ једнакости и миграција становништва.
Термин: недеља, 20. септембар 2015. године
Место: Библиотека „Димитрије Туцовић”
Контакт: 069/8364-525
У Рудовцима, у порти храма Вазнесења Господњег, налази се „Спомен-кућа попа Ранка”.
Поводом 200 година од Другог српског устанка, у фебруару 2015. године у кући је постављена изложба
посвећена личностима и догађајима везаним за Други српски устанак.
Термин: 20. до 30. септембар 2015. године, од 10.00 до 12.00 часова,
Место: Рудовци.
Контакт: 065/8012-0230
Од 22. до 24. септембра 2015. године, библиотека "Димитрије Туцовић" из Лазаревца за Дане европске
баштине припремила је радионице које ће се одржавати у нашој централној згради, као и у огранцима
(Велики Црљени и Рудовци). Радионице су намењене деци школског и предшколског узраста, а основни
циљ им је неговање писане и говорне културе, као и очување српског језика (учимо архаизме и
историзме).
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Читам читаш – Гага и Зока читају деци; тема: Занати у књижевности – две радионице
Пишемо причу – Описујемо једног занатлију – две радионице, уз још две припремне на којој ће
деца правити свој речник речи потребних да опишу жељени занат.
Контакт: 060/0107-805
Изложба „Стари занати у служби позоришног костима и реквизити”
Кажу да представа траје колико и утисак о њој. Када се завеса подигне, прво што публика види односи се
на ликовност представе, на тотал дизајн. Костими, шминка, маска, сценографија, реквизити...
Вредне руке мајстора – занатлија, чине да и глумци уживају у својим креацијама. Позориште, као
синкретичка уметност не шаље само поруку речима, већ и поруке бојама, облицима.
Термин: 23. до 28. септембар 2015. године; отварање изложбе 23. септембра 2015. године у 19.00 часова
Место: Галерија „Симонида” ЦЗК
Контакт: 060/6767-630
Продајни базар уметнина и рукотворина „Арт кварт” настао је из међусобне сарадње Центра за
културу Лазаревац и креативаца и уметника из Лазаревца, али и других градова, са циљем да се на једном
месту окупе и промовишу радови иновативних креативних људи у виду продајне изложбе.
Термин: 26. септембар 2015. године, од 11.00 до 19.00 часова,
Место: Плато ЦЗК.
Контакт: 060/6767-630
Покретна мини музејска поставка оригиналних предмета нематеријалног културног наслеђа и
приказ кратких филмова о занатима у ентеријерима три путујућа возила у сарадњи са
Националном асоцијацијом за старе и уметничке занате (камиони са изражајним визуелним идентитетом)
представљају се посетиоцима у главној улици (шетачка зона).
Након разгледања изложбених поставки и приказа кратких филмова о сваком занату, за кориснике
„путујућих радионица”, предвиђено је представљање и учење седам заната: опанчарски, корпарски,
пустовање вуне, ткање, вез, калиграфија и дуборез. Аутентично костимирани мајстори – занатлије, уз
звуке одабране музике, презентују традиционалне занате, израђују старозанатске предмете и реализују
интерактивне радионице у којима активно учешће узимају сви заинтересовани корисници. Уз помоћ
мајстора – занатлије, корисници израђују конкретне предмете и производе у старозанатским техникама:
опанчић, корпица, накит од вуне, ткани детаљ, извезен детаљ, калиграфска порука, фигурица од дрвета.
Термин: 29. и 30. септембар, од 10.00 до 15.00 часова
Место: Карађорђева улица.
Контакт: 069/8364-525
Поводом обележавања 2015. – Европске године индустријског и техничког наслеђа –
Излет са обиласком баштине у Лазаревцу
Програм:
09.30 часова – Полазак групе са аутобуског стајалишта испред Скупштине Града Београда
10.30 – 12.30 часова – Посета Рударском басену „Колубара”
13.00 –Посета спомен-костурници и цркви Светог великомученика Димитрија, изграђеној у славу погинулих
војника српске и аустроугарске војске у Колубарској бици
14.00 – Обилазак Каменграда, Модерне галерије, споменика Српском ратнику
16.00 – Полазак за Београд
Термин: 29. септембар 2015. године
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”
Излет из Београда за Обреновац, са поласком групе пријављених посетилаца у 9.00 часова са стајалишта
испред Градске Скупштине у Београду.
Знаменитости које ће бити представљене посетиоцима су:
10.00 часова – Чесни дом породице Михаиловић („Милошев конак”, подигнут крајем осамнаестог и
почетком деветнаестог века), а у којој се данас налази матична обреновачка библиотека отварање изложбе
23.09.2015. у 19 часова „Влада Аксентијевић”, где ће посетиоци моћи да погледају изложбу старих заната –
Улица Милоша Обреновића.
У Улици краља Петра Првог – обреновачка Црква Силазак Светог Духа на апостоле, из 1870. године.
У Улици Милоша Обреновића, старој чаршији заштићеној законом – старо бањско варошко купатило са
зградом из 19. века, градска кафана „Централ” (некадашњи хотел „Антоновић”).
11.30 – Излетници ће обићи и Манастир Светог оца Николаја у Грабовцу, селу удаљеном 12 km од
Обреновца. Манастир је, по предању, Задужбина српског краља Драгутина Немањића, из 13. века и крај
њега се налази лековити извор Видан.
12.30/14.00 – Посета термоелектрани „Никола Тесла” (где ће посета трајати до 90 минута, у групама
од по 25 посетилаца дневно)
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14.00/14.30 – Забрешки град – музеј на отвореном. Некада међународна лука и царина са богатом
националном историјом и поставком о индуструјском и евроинтеграцијском привредном наслеђу и регата од
Забрежја до Перила – места почетка српске дипломатије (други дан) у организацији УГ „Перило Забрежјe”
15.00 – разгледање објекта Стари млин (који се налази у оквиру предузећа „Драган Марковић А.Д.” који је
грађен у периоду између Првог и Другог светског рата).
16.00 – Повратак излетника за Београд.
Информације: 064/8322-686, 065/8720-484 – Сања Мијаиловић
Термин: 21, 22, 23, 24. и 25. септембар, у групама по 30 посетилаца дневно.
Обавезно претходно пријављивање посетилаца: ТИЦ ТОБ-а, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
Контакти: Милошев конак – 011/8721-129, 063/280-417; Манастир Светог oца Николаја у Грабовцу –
011/8760-059; ТЕНТ – Станко Бекчић, 064/8362-547; Забрешки град-музеј на отвореном – Милан Катић,
063/770-774; Стари млин – Ранко Филић, 069/8672-068, Гордана Радовановић, 069/8672-001.
ОПШТИНА СОПОТ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ
„Дечји средњовековни дани” (у сарадњи са Удружењем за очување старих вештина и заната „БЕЛИ
ОРЛОВИ”) – циклус радионица за децу и младе
Средњовековне друштвене игре – презентација средњовековних друштвених игара („тавла”, „мице” и
„oпсада”) кроз излагање унапред израђених реплика предмета који се користе у овим играма, док учесници
на пројекту, задужени за ову радионицу, посетиоцима објашњавају правила игре, као и порекло и кратку
историју сваке појединачне игре.
Радионица хералдике – фотографије грбова који су постојали на простору средњовековне Србије, као и
фотографије симбола који се на њима јављају биће изложене да би на тај начин презентација o
хералдичким правилима била занимљивија и лакша за разумевање.
Средњовекововно занатство – изложба реплика средњовековних предмета са простора Србије
подразумева излагање продукта занатских радионица које постоје у оквиру удружења „Бели орлови”. У
оквиру ових занатских радионица израђују се предмети од метала, коже, тканине и дрвета, чији је изглед
прецизно одређен описима датим у стручној археолошкој и историјској литератури која се бави 13. и 14.
веком на простору Србије.
Термин: 25. септембар, у 19.00 часова.
Место: Мала сала Центра за културу „Сопот”
Контакт: 011/8251-238; czksopot@gmail.com.
ИЗЛОЖБА
ФОТОГРАФИЈА
СЕКЦИЈЕ
ФОТОГРАФА
ДРУШТВА
КОНЗЕРВАТОРА
СРБИЈЕ
„ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ” – потенцијали индустријског и техничког наслеђа Србије
Термин: 21. до 28. септембар, од 9.00 до 16.00 часова и по потреби од 17.00 до 21.00 час
Место: Галерија и фоаје Центра за културу Сопот, Космајски трг 7
Контакт за информисање и заказивање поподневних посета: 011/8251-238; www.czksopot.org.rs
ОПШТИНА ЗЕМУН
Магистратски трг 1
Изложбе
Изложба ручних радова корисника Дома из области старих заната и декупажа
Дом пензионера Бежанијска коса, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
Место: приземље Дома
Термин: 22. септембар 2015. године, од 11.00 до 15.00 часова
Изложба ручних радова и декупажа
Удружење АБ Батајница
Место: МЗ Батајница, ул. Јована Бранковића бр.2, сала за венчање
Термин: 21. до 23. септембар 2015. године, од 16.00 до 19.00 часова
Посете КУД-у „Бранко Радичевић”
Прича о ношњи и старим занатима примењеним у изради ношње (ткање, вез, опанчари.)
Посматрање пробе КУД-а
Место: Тошин бунар бр.2 (просторије КУД-а)
Термин: 21. и 22. септембар 2015. године, од 17.00 до 19.00 часова
Позориште лутака „Пинокио”
Прича о луткама и старми занатима: како се праве лутке
Предавач: Зорана Милошаковић Тасић, глумица позоришта лутака „Пинокио”
Место: Нови Београд Гоце Делчева бр. 1
Термин: 24.септембар 2015. године, од 11.00 до 12.00 часова

- 17 -

Посета Храму светог оца Николаја
Тема: „Рестаурација икона”
Предавач: Наташа Петровић, дипл. сликар, рестауратор
Термин: 28.септембар 2015. године, д 10.00 до 12.00 часова
Историја развоја традиционалних музичких инструмената
Предавач професор Музичке школе „Коста Манојловић”
Место: Музичка школа „Коста Манојловић”, ул. Немањина бр.9
Термин: 25. септембар 2015. године, од 12.00 до 13.00 часова
„Прича о једној виолини” (настанак виолине, градитељи виолина, разлика између мајсторског и
фабричког инструмента)
Предавач: Биљана Поповић, Уметничка радионица „ПУЖ“
Место одржавања: ГО Земун, доњи фоаје
Термин: 29. септембар 2015. године, од 17.00 до 20.00 часова
Скуп на тему „Конзервација књига”
Предавач: Жељко Младичевић, начелник конзервације у Народној библиотеци Србије
Место: Библиотека „Свети Сава”
Термин: 24. септембар 2015. године, од 12.00 до 13.00 часова
Индустријско наслеђе
Посета А.Д. ИНСА „Индустрија сатова”
Тема: мерење времена, модели сатова, незаобилазни будилник, шаховски сатови
Место: „Инса”, Тршћанска 21, Земун
Термин: 23. септембар 2015. године, од 10.00 до 11.00 часова

ДАН ЗАНАТЛИЈА ЗЕМУНА
Обилазак занатских радњи у центру Земуна (златари, сајџије, кројачи, шеширџије, бравари...)
Термин: 30. септембар 2015. године, од 17.00 до 19.00 часова
Златара „Андрић”, Главна 14
Часовничар „Јовић”, Господска 1
Кројач „Панић”, Главна 26
С.З.Р. за израду мушких и женских шешира и капа, Змај Јовина 13
Оштрачка радња „ШМД Тоншић”, Змај Јовина 20
Браварска радња „Нино Лино”, Змај Јовина 25
ФАБРИКА АУТОБУСА „ИКАРБУС”
Обилазак ученика завршне године Саобраћајно-техничке школе Земун и свих заинтересованих фабрике
аутобуса „ИКАРБУС”
Место одржавања: Ауто-пут бр.24;
Термин: 29. септембар 2015. године, од 10.00 до 11.00 часова
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ДВД „Матица”
Посета Добровољном ватрогасном друштву ДВД „Матица”, предавање Ђорђа Аћимовића о историјату
ватрогаства у Земуну, разгледање изложбене поставке ватрогасног друштва.
Место одржавања: ДВД „Матица”
Термин: 28. септембар 2015.године, од 12.00 до 14.00 часова
Пројекција најлепших фотографија Земуна и Београда мајстора фотографије Ђорђа Чубрила
ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО „ЗЕМУН”
Змај Јовина 14
Програм разгледања са водичем: „Занатски еснафи у Земуну”, у двочасовном обиласку
знаменитости старог језгра Земуна
Термин: 27. септембар 2015. године, од 10.00 до 12.00 часова
Место: Окупљање групе испред Земунске поште у Главној улици
Обавезна пријава у ТД „Земун” на телефон: 011/2611-008
БРАНКО НАЈХОЛД, Издавачко предузеће „Траг”, Земун
„Земун у ХХ веку, ХХ век у Земуну”
На 102 фотографије биће представљени догађаји који су обележили XX век у Земуну, од политичких
прилика и промена, преко привредних прилика, до културних и спортских догађаја. Изложбу прати обиман
каталог са репродукцијама свих изложених фотографија и детаљним описима, уз још 102 слике које додатно
објашњавају време у коме су фотографије настале или говоре о актерима догађаја.
Место: Галерија „Стара капетанија”, Земун
Отварање 23. септембар 2015. године
Трајање изложбе: 2 недеље
Контакт: 011/2613-107; 011/3164-733; trag@beotel.net.
УДРУЖЕЊЕ КОНТРАПУНКТ
Програм „ТРАГОМ ПРЕДАКА – дијалог кроз време”
Аутор и координатор пројекта: Вера Виторовић, дипл.ист.уметности
Место: Галерија „Стара капетанија”, Земун, Земунски кеј
КАЛИГРАФИЈА – радионице Силване Ручнов, уметника- калиграфа
На радионицама учесницима ће бити омогућено да се упознају са историјом појединачних занатских
дисциплина, прибором и алатима за њихово извођење, као и различитим поступцима реализације предмета
са циљем да се афирмише изабрана занатска вештина, креативни чин, као могући хоби, али и допунски
посао или професија, да се укаже на специфичности, богатство и лепоту националне баштине.
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ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Стална поставка експоната у галерији Удружења „Ризница традиције”
Термин: 24. до 28. септембар 2015. године, од 9.00 до 12.00 часова и од 17.00 до 20.00 часова.
Место: улица Јанка Катића 25
Отварање музејске изложбе „Дозиднице”
„Дозиднице” представљају правоугаона платна украшена везом са различитим везилачким техникама,
мотивима, орнаментима и занимљивимнаписима који осликавају социјални, економски и друштвени живот
породице.
Термин: 24. септембар 2015. године, у 19.00 часова.
Место: Фоаје „Центра за културу”.
Трибина „Креативни потенцијал старих заната”, у сарадњи са Дневним боравком за децу са посебним
потребама и Геронтолошким центром.
Термин: 24. септембар 2015. године, у 18.00 часова.
Место: Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић”.
Радионица удружења „Ризница традиције” – хеклање, плетење, вез, декупаж и израда накита
Термин: 25. септембар 2015. године, од 16.00 до 18.00 часова; 26. и 27. септембар од 11.00 до 13.00 часова
Место: Галерија Фоаје „Центар за културу”
Трибина „Моравски стил градње”
Посетиоцима трибине биће представљен Моравски стил градње којим је урађен манастир Павловац у
Кораћици.
Термин: 28. септембар 2015. године, од 18.00 часова
Место: у фоајеу Центра за културу.
Након трибине биће одржана и модна ревија - ученица „Техничке школе” које ће представити
свој ручни рад (шивење).
Термин: 28. септембар 2015. године, од 18.30 часова
Место: у фоајеу Центра за културу
Контакт: 011/8241-620
ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Поставка експоната и изложбe „Промоције старих и традиционалних заната”
Термин: од 21. до 25. септембра 2015. године
Место: Центар за културу Барајево, од 9.00 до 14.00 часова
ОШ „Кнез Сима Марковић”, Барајево, од 8.00 до 19.00 часова
ОШ „Павле Поповић“, Вранић, од 8.00 до 19.00 часова
Средња школа Барајево, од 8.00 до 19.00 часова
Посета етнолошкој учионици „Шумадијско двориште” Удружења „Запис” у Бождаревцу
Термин: од 28. до 30. септембра 2015. године
Контакт: 011/8302-115, локал: 251; 069/8756-087 – Миливоје Радовановић
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
Изложба Александар Јоксимовић
23. септембар у 17.00 часова – ауторка изложбе Бојана Поповић води кроз изложбу
у 18.00 часова – Предавање Модни дизајнер у социјализму: прича о Александру Јоксимовићу;
Данијела Велимировић, доценткиња Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета
24. септембар у 18.00 часова – Стручно вођење кроз изложбу саме ауторкe
26. септембар у 13.00 часова – Стручно вођење кроз изложбу саме ауторке
30. септембар у 17.00 часова – Стручно вођење кроз изложбу саме ауторке
у 18.00 часова – Предавање Александар Јоксимовић и европска модна сцена; Вања Косанић,
теоретичарка уметности
Место: Галерија Музеја примењене уметности, Вука Караџића 18.
Контакт: 011/3285-019.
MIKSER HOUSE
Mikser House је балкански дизајн центар, перманентни мултифункционални простор за културне, едукативне
и комерцијалне активности, смештен у инспиративном здању некадашње индустријске гараже, у адаптирано
индустријско постројење фирме “Челик” у историјском центру Београда, Савамали. Захваљујући сталним
активностима Миксера, овај запуштени кварт пролази кроз процес урбане трансформације у прогресивни
културни дистрикт.
Програм:
19. септембар 2015. године, у 21.00 час – Tribute to Jimi Hendrix – Texas Flood
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25. септембар 2015. године – Фестивал ромске културе и активизма (ФРКА): отварање изложбе „Роми и
уметност”; дебата – Европа, Балкан и Роми; документарни филм о Шабану Бајрамовићу; дебата: Ромкиње
између традиције и еманципације; Музички програм – Црне Мамбе Бенд, Gipsy Mafia, GRUBB.
27. септембар 2015. године – ФЕСТ НОВА СВЕСТ
29. и 30. септембар, у 21.00 час – представа „Ја или неко други” у режији Јелене Богавац
Место: Карађорђева 46, Савамала
Информације: www.mikser.rs
ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
Предавање: СТАРА ИНДУСТРИЈА БЕОГРАДА – ТЕРИТОРИЈА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА.
Предавач: Мр Рифат Куленовић, музејски саветник, Музеј науке и технике.
Термин: понедељак, 21. септембар 2015. у 19.00 часова.
Место: Свечана сала (160 места).
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЧУКАРИЦА”
Изложба „ВЕШТИНА ИЗРАДЕ И УКРАШАВАЊА ТЕКСТИЛА”
– одевни предмети, рад са вуном, конопљом и ланом.
Аутори изложбе: Бојана Лукић и Зинка Ћулибрк, удружење „Чувари заната”.
Термин: 21. до 30. септембра 2015. године
Место: галерија КЦ „Чукарица”
КУЛТУРНА УСТАНОВА ГАЛЕРИЈА '73
Изложба „СТАРИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАНАТИ – ОЧУВАЊЕ И ОДРЖАЊЕ”.
Изложба ће бити посвећена народним рукотворинама, биће истакнут разбој и ткачке ствари.
Место: Пожешка 83а
Термин: 24. септембра 2015. године, у 19.00 часова – отварање изложбе. Изложба траје до 6. октобра 2015.
године.
Контакт: gallery73@gmail.com
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „КРЕАТИВА ПЛУС”
Радионица и посета Дому за децу и омладину ометену у развоју „Сремчица”, у оквиру активности под
називом „Заједно живимо – заједно стварамо”
Термин посете: петак, 25. септембар 2015. године са почетком у 16.30 часова
КРЕАТИВА ПЛУС
Изложба у галерији „Сања” Сремчица
Термин: субота, 26. септембар 2015. године, од 17.00 часова
Контакт: 065/2523-774
ОПШТИНА ГРОЦКА,
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА
Стручно вођење Ранчићевом кућом под тематским називом „Ранчићева кућа – топлина дома народног
неимарства”
Упознавање са неимарством локалног поднебља и народном традицијом у којој је настао, са освртом на
специфичан начин градње, традиционалне материјале, лепоте и вредности народног неимарства.
Кустос: Зорица Атић, историчарка уметности
Место: Ранчићева кућа, ул. Мајевичка 9
Ликовна радионица посвећена традиционалној шари и орнаменту.
Полазници ове радионице могу стећи знање о ликовним мотивима, орнаментима и шарама одевних
предмета као и предмета за свакодневну употребу, и њиховим значењима.
Радионица намењена деци узраста од 7 до 11 година. Радионицу води Марион Дедић, академска сликарка.
Термин: од 15. до 30. септембра 2015. године.
Термини средом и петком од 14.00 до 15.30 часова.
Излоба „Токови традиције”
Изложба се организује у сарадњи са Удрузењем „Жене Бегаљице”. Изложба ће у оригиналном амбијенту
старе варошке куће са огњиштем и доксатом претставити културу живљењаи атмосферу некадашњих
стамбених простора, уз бројне предмете свакодневне намене, илуструјући начин живота и старе занате.
На отварању изложбе представиће се традиционална трпеза, биће речи о народном неимарству Гроцке и
народним ношњама Србије са посебним освртом на варошку ношњу карактеристичну за Гроцку, уз наступ
КУД „Стеван Штрбац”
Термин: 25. септембар до 13. октобар 2015. годиене; отварање је 25. септембра у 18.00 часова.
Место: Центар за културу Гроцка; Ранчићева кућа, ул Мајевичка 9.
Контакт: Зорица Атић, 064/6473-750; zorica.atic@gmail.com
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ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ „ШУМАТОВАЧКА”
Радионица КАЛИГРАФИЈЕ – исписивање иницијала и почетних слова. Теоријски део – едукација о
општим појмовима калиграфије. Практични део – креативно осмишљавање ликовних решења употребом
различитих врста ликовног материјала.
Термин: 23. септембар 2015. године, од 10.00 до 13.00 часова
Радионица на тему мозаик и старе сликарске технике у уметничко креативном смислу. Упознавање са
знањима и вештинама креирања декоративних и орнаменталних мозаика.
Термин: 19. септембар 2015. године, од 14.00 до 17.00 часова
Радионица – презентација рада у камену – ОД КАМЕНА ДО ПЛАВЕ СКУЛПТУРЕ
Време: 25, 26, и 27. септембар 2015. године са почетком у 10.00 часова
Радионица – Позориште сенки
Термин: 19. и 20. септембар 2015. године, од 10.00 до 13.00 часова.
Потребно је да се заинтересовани полазници пријаве (име, презиме, године, контакт)
Контакт и пријављивање: danijela@sumatovacka.rs
ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Интерактивна радионица „Поручи и прими поруку” има за циљ афирмисање заборављене културе
старења и непосредног дружења, размене искуства, знања и идеја појединаца у различити вештинама са
циљем хуманизације свакодневног живота појединца. Грађани ће уз помоћ волонтера радионичара
Волонетрског сервиса Звездаре израђивати магнете са порукама које ће моћи да поклоне драгим особама
или да их понесу за успомену. На радионици ће се, уз учење израде ручних радова и израду различитих
украсних предмета, дружити сениорске и младе генерације по моделу „урбаних моба”. Програм је бесплатан
и отворен за Звездарце, Београђане и суграђане са других општина.
Место: плато испред Градске општине Звездара
Термин: 23. септембар 2015. године, од 11.00 до 13.00 часова
Контакт: 011/3405-722
ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА
ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА, ДОМ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
„Пут садашњости ка будућности”
Тема: Презентације, сајам старих заната
Место: Плато испред општине Звездара
Термин: 28. септембар 2015. године, од 10.00 до 18.00 часова
КЛУБ ПРИВРЕДНИКА ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
Програм:
Међународни изложбено продајни сајам занатлија који се баве припремом и производњом хране на
традиционални начин. На 15 постављених штандова своје производе би представили произвођачи са
територије ГО Вождовац као и гости из региона и нама пријатељских земаља. У току трајања сајма посебно
би се обратила пажња на директно повезивање присутних произвођача кроз размену и промет њихових
занатских производа.
Изложбено продајни сајам (15 штандова) уметничких заната где ће своје производе представити занатлије
који се баве обликовањем племенитих материјала, камена, метала, дрвета, текстила, стакла и других
материјала, а при чијој изради долази до изражаја лични укус и вештина произвођача и домаће радиности
где прилоком израде или дораде предмета преовлађује ручни рад са естетским обележјем народне
уметности.
Округли сто на тему „Сертификовање производа старих и уметничких заната, односно послова домаће
радиности” са посебним освртом на одрђене погодности и подстицаје. Учесници: представници
Министарства привреде, Привредне коморе Београда, Секретеријата за привреду Градске управе Града
Београда.
Место: Устаничка 53
Контакт: 011/2444-247; 062/8190-366
ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА, ФОНДАЦИЈА „ДОМ ДИЗАЈНА”
Презентација рада и производа занатске израде. Занати који се реализују кроз програм презентације и
промоције у смеру приближавања занатства грађанима са циљем започињања самосталног или удруженог
профитабилног бављења занатском делатношћу: ручна израда обуће, израда торби и ташни од коже,
израда предмета од коже, хеклање, штрикање, везење, ткање.
Место: Краља Петра 22, I спрат и приземље зграде
Термин: од 20. до 21. септембра 2015. године, од 13.00 до 19.00 часова
Контакт: 061/6508-821; www.domdizajnafond.weebly.com
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ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
УК „НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА”
Контакт: www.novibeograd.rs
МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМ „ДУНАВ – РЕКА САРАДЊЕ” и ЈАХТИНГ КЛУБ „КЕЈ”
– Округли сто за облежавање Дана европске баштине и Светског дана река
Термин: недеља 27. септембар 2015. године
од 16.00 до 17.00 часова – Излагачи: др Видоје Голубовић – 2015 – Европска година индустријског и
техничког наслеђа: културно наслеђе Београда и страи занати које би вредело очувати и неговати; Зоран
Гавриловић – значај река и њиховог одрживог коришћења са посебним освртом на реке Србије и
београдских токова, Дунава и Саве.
од 17.00 до 18.00 часова – Пловидба Дунавом и Савом, уз наставак рада Округлог стола (расправа о темама,
предавања, дружење)
од 18.00 до 19.00 часова – Наставак расправе и доношење закључака
Контакт: 011/2457-042.
Место поласка брода Јахтинг клуба Кеј: Ушће бб.
Контакт: 064/8251-150; kontakt@klubkej.com
ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
Гандијева 99, блок 64, Нови Београд
Приредба Европски дан језика – представљање култура и историја Енглеске, Италије и Француске. Током
дана ученици ће правити специјалитете карактеристичне за енглеску, италијанску и француску кухињу, а у
оквиру народне традиције посетиоци могу видети и етно-кутак, изложбу етно-кућа, ручног ткања и народне
ношње.
Термин: 25. септембар 2015. Године
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ”
Јована Ристића 1
„Музеј, Галерија, Школа” телекомуникација – изложба више стотина најкарактеристичнијих уређаја
који приказују развој радиотехнике и електронске технологије, као и више од 200 пејзажних, техничких и
радних фотографија великих формата, које представљају емисионе станице и живот у њима, а која су
ауторска дела инжењера; стручно предавање инжењера и техничара
Место: „Музеј, Галерија, Школа” у згради поред Авалског торња
Термин: 19. до 30. септембар 2015. године
Обавезно пријављивање минимум два дана пре планиране посете
Контакт: 011/3693-251; jelena.gajic@etv.rs – Јелена Димитријевић Гајић
„НАШЕ РУКЕ” – Национална асоцијација за старе и уметничке занате и домаћу радиност
Контакт: 063/8785-988; naseruke@yahoo.com

Програм:
„Путујуће занатлије“
Мини музеј и пројекција филмова: Изложбена поставка оригиналних предмета нематеријалног
културног наслеђа Србије, као и пројекција колажа кратких филмова о занатима и занатлијама смештени
су у ентеријер путујућег возила.
Представљање заната: Мајстори-занатлије, уз традиционалну музику Србије, презентују занате, алате и
материјале, као и изложбену поставку својих ручно израђених производа. Представљају се традиционални
занати: опанчарство, корпарство, пустовање вуне, ткање, воскарство, ковачки занат, дуборез,
калиграфија, традиционалне игре Србије...
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Креативне радионице: Заинтересовани корисници свих узраста на лицу места, уз помоћ занатлије,
израђују конкретне предмете и производе: опанчић, корпица од прућа, накит од вуне, ткани детаљ, свећа,
калиграфска порука, искован предмет, фигурица од дрвета... и савладавају почетне кораке народних игара.
Учесници радионица израђене предмете добијају на поклон.
Термини и место:
28. септембар 2015. године, од 16.00 часова, испред ГО Звездара;
29. септембар 2015. године, од 16.00 часова, у Лазаревцу.
Програм траје три сата.
II скуп опанчара Србије и свечано отварање Музеја историје опанчарства:
Отварање Музеја историје опанчарства у просторијама Националне асоцијације за старе и уметничке занате
и домаћу радиност „Наше руке“.
Друго окупљање опанчара Србије, уз организоване радионице израде опанака у којима могу узети учешће
сви заинтересовани посетиоци скупа.
Опанак је неизоставни део националне народне ношње, има улогу у фолклорној пракси и јасну симболику
као репрезент етничког идентитета српског народа. Опанчарство, као традиционални занат и опанак као
његов продукт, представља јединствени елеменат нематеријалног културног наслеђа Србије.
Место: Село Раковица, Булевар ЈНА 75, Београд
Термин: 1. октобар 2015. године.
ОШ „Змај Јова Јовановић”
Модна ревија модела – радова ученика (сликање на платну, шивење, ткање...)
Презентација „Некад и сад” (прилагођавање старих заната и занимања модерном добу)
Мини концерт (изворне песме са мотивима старих заната у модерноом ритму)
Термин: 25. септембар 2015. године, у 18.00 часова
Место: ул. Мештровићева 19
Контакт: 064/2770-665
Удружење „Србски православни појци”
Програм:
Извођење староградске музике у више гласова са додавањем изворних српских инструмената
Место и термини:
Круг добре воље – насеље Браће Јерковић, 22. септембар у 17.00 часова
Парк код ФОН-а – 30. септембар у 19.00 часова
Школско двориште ОШ „Змај Јован Јовановић“ – насеље Браће Јерковић, 24. септембар у 13.00 часова
Кућа војводе Степе Степановића – Кумодраж, 26. септембар у 12.00 часова
Душановачки плато 28.09. у 16 часова
Удружење старих и уметничких заната Србије
Булевар ослобођења 15
Презентација српских и традиционалних заната и изложба предмета занатске производње
Информације: cutura33@ptt.rs
АСОЦИЈАЦИЈА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА СРБИЈЕ „ASUZ”
Термин: 18. септембар до 11. октобар 2015. године.
Место: Чика Љубина улица.
Контакт: Михајло Купусаревић; 064/2097-808; mihajlokup@gmail.com
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UNDERГРАД – Рециклажа
Место: Галерија Штаб, Црногорска 10, Београд

Изложба – 25. до 28. септембар 2015. године. Изложба настала у сусрету индустријске археологије и
индустријског дизајна. Изложба се састоји од фотографија индустријских објеката, пројекције филма и
експоната које су урадили уметници инспирисани идустријском баштином.
Изложба фотографија и пројекција филма: Сачувани стари производни погони, магацини, стамбени и
угоститељски објекти представљају аутентичне просторе који сведоче о периоду динамичне транформације
престонице. Ови објекти представљају наслеђе и сведоке индустијализације Београда у 19 и 20. веку.
Већина ових простора лежи запуштена и заборављена, далеко од очију јавности. Пројекат УНДЕРГРАД
представља први корак ка организованој и систематичној „рециклажи“ ових простора. Поред фотографија,
организоваће се пројекција филма у посебним условима у подземљу који је део изложбеног простора.
Експонати: Инспирисани индустријском баштином, поклоници примењене уметности, стварају нова
уметничка дела. Модерне занатлије, већ годинама рециклирају предмете из индустријског периода дајући
им нови живот. На изложби ће бити приказани столови, лампе, кревети, ормари и остали предмети, настали
у духу индустријског периода.
26. септембар 2015. – Дебата: Ова тема би трабала да покрене ширу јавну дебату о организованој
заштити и рециклажи простора и предмета. Бројни примери у свету показују веома успешно уклапање
историјског наслеђа у модерно окружење. Град Београд би требало да препозна велики потенцијал урбаног
наслеђе својој територији. У новом контексту, сачувани сегменти урбаног наслеђа испод и изнад површине
града могли би да добију нову намену у културном животу данашњег Београда. О теми рециклаже
расправљаће стручњаци који се баве индустријским наслеђем из различитих области науке на округлом
столу.
27. септембар 2015. – Радионица: Током целог дана Галерија Штаб се трансформише у радионицу, где
би на лицу места дизајнери и савремене занатлије показали своје умеће. На радионицу би били позвани
грађани Београда који би донели старе, ислужене предмете од којих би се дизајнирали нови, инспирисани
наслеђем индустријског периода.
ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ БЕОГРАДА И ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Изложба радови деце и младих из програма „Стари и традиционални уметнички занати”, настали током
школског распуста под називом „Летњи распуст мој избор!”
Изложба на којој ће бити представљен одређени број експоната: икона, калиграфска писма, мозаика,
фреско сликарства, графичких радова, макраме – радови од канапа, предмети од коже, радови ткања
настали у смирна техници и маске, као и слике – уље на платну.
Место: Дечји културни центар Београд, Таковска 8
Термин: од 23. до 29. септембра 2015. године, од 10.00 до 17.00 часова; отварање је 23. септембра у 12.00
часова.
Контакт: Александар Лазовић, секретар, 064/3161-949
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ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ЗБОГ АТА НАСТА МНОГО ЗАНАТА – Прича о старим занатима без којих се коњи не могу опремити за
јахање и вучу. Предавач: Срђан Дошен, учитељ јахања
Термин: 23. септембар 2015. године, у 11.00 часова
Место: Библиотека
СВИЛЕНЕ НИТИ – Предавање и игроказ о фазама развоја и почецима гајења свилене бубе на тлу Србије.
Предавач: Ирена Милер, биолог; Средњевековни хроничар: Горан Јоксић
Термин: 24. септемвбар 2015. године, у 11.00 часова
Место: Библиотека
СВЕТ СЛОВА – Откривање тајне калиграфије која представља културно благо једног народа.
Предавач: Силвана Ручнов, калиграф
Термин: 25. септембар 2015. године, у 17.00 часова
Место: Атеље за ликовну у метност
Програми су намењени ученицима основних школа.
ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”
Обилазак Новог гробља – Посетиоци ће бити у прилици да обиђу Централну алеју, Алеју заслужних
грађана, Алеју великана и Аркаде.
Термин: недеља, 20. септембар 2015. године, од 11.00 часова
Планирано трајање програма: 85 минута
Заинтересоване групе и појединци могу се јавити на е-mail violeta.obrenovic@beogradskagroblja.rs
до почетка манифестације.
Место: Рузвелтова 50
Контакт: 011/2071-342
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
Обилазак стогодишњих кабинета ЕТФ-а, који су део културно туристичке руте Путевима Тесле кроз Србију
(www.teslaways.rs) – Поред прича о великом пријатељству Николе Тесле и Ђорђа Станојевића. Које је
оставило огроман траг на целокупан индустријски развој Србије, посетиоци ће чути и на који начин је Тесла
производио бежичну енергију, како се мери јачина струје, како саграђену електрану повезати у систем...
На необичну туру кроз старе кабинете Електротехничког факултета посетиоце воде професори ЕТФ-а и
Млади за туризам. Поклон за посетиоце - Tesla Ways брошура са постер ”Путевима Тесле кроз Србију” и
Београд из угла Николе Тесле ''!
Пријаве за обилазак су обавезне због ограниченог броја посетилаца! Пријаве: info@mladizaturizam.rs или
Facebook странице Путевима Тесле/Tesla Ways.
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Обилазак рудника на Авали „Црвени брег” – отварање изложбе 24. септембра у 12.00 часова;
22/23. септембар – рудник отворен за посетиоце од 11.00 до 14.00 часова (групе до 15 посетилаца).
Контакт: 063/7763-405.
Пријављивање: ТИЦ ТОБ-а, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
Збирка минерала и стена – Природно-математички факултет, Студентски трг 16
Термини: 23/25/27. и 30. септембар, од 11.00 до 13.00 часова
Контакт: 011/2183-814 (групе до 15 посетилаца)
Палеонтолошка збирка – Економски факултет, Каменичка 6
Термини: 23/25/26. и 27. септембар, од 11.00 до 13.00 часова
Контакт: 011/2632-166 (групе до 15 посетилаца)
ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Милана Ракића 42
Сваког дана током трајања манифестације од 12.00 до 13.00 часова – Изложба геодетских инструмената и
фотографија.
Термини:
19. септембра 2015. године, од 12.00 до 13.00 часова – радионице.
21. септембра 2015. године, од 12.00 до 13.00 часова – Предавања експерата из Републичког геодетског
завода.
22. и 23. септембра 2015. године, од 12.00 до 13.00 часова – предавања професора школе
24. септембра 2015. године, од 12.00 до 13.00 часова – пројекција филма „Традиција и иновације у послу
геометра”.
Од 25. до 30. септембра 2015. године, од 12.00 до 13.00 часова – предавања професора школе.
Контакт: Јагода Петровић Укај; 064/1231-420
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ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Радионица калиграфије – сви посетиоци школе за време трајања манифестације „Дани европске
баштине” биће у прилици да учествују у калиграфској радионици. Поред радионице посетиоци могу видети
сталне поставке изложби „Култура ћирилице” и изложбу посвећену Првом светском рату.
Радионица намењена ученицима првог разреда, али и свима онима који показују интересовање за ову
вештину.
Термин: 25. септембар 2015. године, од 17.00 до 18.30 часова
Контакт: професор ликовне културе Марина Чудов; 063/7041-062; chudov.marina@gmail.com
Стари занати виђени очима фотографа – Чланови фото клуба ће направити неколико репортажа о
занатлијама који раде у нашој околини.
Средњовековна орнаментика као инспирација ликовног стваралаштва
Сви успели радови настали на овим радионицама и часовима биће изложени на школској изложби која ће
бити отворена 24. септембра у 18.00 часова у холу школе.
На отварању ће наступити група за етно-певање „Плетисанке”.
Термини: 24, 25, 28, 29. и 30. септембар 2015. године, од 17.00 до 20.00 часова
МУЗЕЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Стална поставка музеја у којој се налазе предмети изузетне вредности за српску културу и духовност, попут
огртача кнеза Лазара, Јефимијине похвале краљу Милутину, кивота Стефана Дечанског и др. Изложба
портрета поглавара Српске православне цркве. Примери мајсторства занатских вештина.
Место: Краља Петра бр. 5
Термин: 22. и 23. септембар 2015. године, од 8.00 до 16.00 часова, улаз слободан.
Контакт: 011/3025-136, www.spc.rs.
АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Изложба „Југославија и Прва конференција за европску безбедност и сарадњу, Хелсинки 30.
јул – 1. август 1975.”
Поставка је едукативног карактера и примерена је студентима и ученицима средњих школа.
Место: Васе Пелагића 33
Термини: За време трајања манифестације, радним данима од 9.00 до 15.30.
Контакт: 011/3690-252
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА
Палмира Тољатија 1, Нови Београд.
Изложба: „Терет признања – одликовања у легатима Историјског архива Београда”. Замисао је да
се кроз ову изложбу још једном укаже на легате значајних личности који се чувају у Историјском архиву
Београда, овог пута кроз одликовања, који су периферни сегмент легата, са којима је јавност слабије
упозната.
Место: Галерија Историјског архива Београда.
Термин: отварање изложбе је 26. септембра
Контакт: 011/2606-336; 063/410-434 Слободан Мандић; arhivbeograda@sezampro.rs.
МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА СА МУЗЕЈИМА У САСТАВУ
Током трајања Дана европске баштине, 2015. године бесплатан улаз у музеје у саставу Музеја града
Београда биће у суботу, 26. септембра 2015.
КOНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ
Место: Конак кнегиње Љубице
Адреса: Кнеза Симе Марковића 8
Радно време: током трајања манифестације – уторак, среда, петак од 10.00 до 17.00 часова, четвртак од
10.00 до 18.00 часова, субота од 12.00 до 20.00 часова, недеља од 10.00 до 14.00 часова.
Контакт: 011/2638-264; office@mgb.org.rs
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Конак Кнегиње Љубице

Стална поставка „Ентеријери београдских кућа XIX века”
Изложбена стална поставка намештаја, опреме и уметничких предмета чланова династије Обреновић и
београдских породица.
Стручно вођење, субота 19. септембар у 14 часова „Прича о старим занатима кроз предмете у сталној
поставци Конака кнегиње Љубице”, кроз поставку води Иван Келемен.
Изложба „Албрехт Дирер и његови савременици – Тријумфална поворка цара Максимилијана
I”.
Међународна гостујућа изложба из збирке Источнословачког музеја, Кошице, до сада је представљена у
више од десет градова Европе. Београдска публика има прилику да се упозна са графичким остварењима
једног од најбрилијантнијих стваралаца ренесансе. У Сали под сводовима је изложено 138 графичких
листова, конципираних у две целине.
Стручно вођење радним данима од 11.00, 13.00 и 15.00 часова, суботом од 13.00, 15.00 и 17.00 часова,
недељом од 11.00 и 12.30 часова.
АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ ВИНЧА – СТАЛНА ПОСТАВКА
Непуних 15 km источно од центра Београда, на обали Дунава, налази се археолошки локалитет Бело брдо у
Винчи. Налазиште је значајно по откривеним остацима насеља винчанске културе (5200 – 4200. године
п.н.е.), али и због чињенице да је то једно од ретких места на којем је могуће пратити континуитет живота
од раног неолита до наших дана.

Археолошко налазиште винча

Место: Археолошко налазиште у Винчи, Бело брдо 17, Винча
Радно време: уторак, среда, петак, од 10.00 до 16.00 часова; четвртак од 12.00 до 18.00 часова; субота и
недеља, од 10.00 до 18.00 часова.
Контакт: 011/8065-33
МУЗЕЈ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА - СТАЛНА ПОСТАВКА
Стална поставка изложбе најпознатијег сликара српског академског реализма, који је Београду оставио 211
уметничких дела, сликарски прибор, лична документа, дипломе, медаље и преписку.
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Место: Музеј Паје Јовановића, Краља Милана 21/IV
Радно време: четвртак од 10.00 до 18.00 часова; субота од 12.00 до 20.00 часова; недеља од 10.00 до 14.00
часова.
Стручно вођење четвртком и суботом у 12.00, 14.00 и 16.00 часова, недељом у 12.00 часова.
Контакт: 011/3340-176

Музеј Паје Јовановића

ЗБИРКА ИКОНА СЕКУЛИЋ – СТАЛНА ПОСТАВКА
У дому Паве и Милана Секулића налази се збирка 165 икона из периода од 15. до 19. века из Србије,
Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Италије, Грчке и Русије, као и уметничка дела
Константина Данила, Арсенија Теодоровића, Стевана Алексића, Јована Бијелића, Марка Челебоновића.
Место: Узун Миркова 5
Радно време: четвртак од 10.00 до 18.00 часова; субота од 12.00 до 20.00 часова; недеља од 10.00 до 14.00
часова.
Стручно вођење четвртком и суботом у 12.00, 14.00 и 16.00 часова, недељом у 12.00 часова.
Контакт: 011/2182-961
МУЗЕЈ БАЊИЧКОГ ЛОГОРА – СТАЛНА ПОСТАВКА
Музеј Бањичког логора посвећен успомени на затворенике и жртве нацистичког концентрационог логора,
део поставке чини реконструисан амбијент аутентичне логорашке собе.
Место: Павла Јуришића Штурма 33
Радно време: четвртак од 10.00 до 18.00 часова
Контакт: 011/3674-877
МУЗЕЈ ИВЕ АНДРИЋА – СТАЛНА ПОСТАВКА
Спомен-музеј најпознатијег српског књижевника у стану у коме је писац живео и стварао. Изложба
хронолошки прати животни и стваралачки опус лауреата Нобелове награде, писца и дипломате.
Место: Спомен музеј Иве Андрића, Андрићев венац 8
Радно време: уторак, среда, петак, субота од 10.00 до 17.00 часова; четвртак од 12.00 до 20.00 часова;
недеља, од 10.00 до 14.00 часова.
Контакт: 011/3238-397
МУЗЕЈ ИСТОРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Место: Ботићева 6.
Бесплатне посете Музеју историје Југославије викендом током трајања манифестације. Обилазак обухвата
нову поставку у Кући цвећа -Фигуре сећања која на иновиван начин интерпретира музејски фонд, архивску
грађу и документарни видео материјал, повезујући га савременим тренутком. У Музеју „25. мај”, посетиоци
могу обићи изложбу Забележена сећања на којој су представљени радови 23 уметника из држава
југоисточне Европе који се баве темом сећања и чије је тежиште рада историја југоистичне Европе.
Термини бесплатних посета музеју и дечијим радионицама: 19, 20, 26. и 27. септембар 2015.
године, од 10.00 до 20.00 часова. Пратећи програм: током викенда у 11.30 и 12.30 организује се стручно
вођење кроз комплекс на српском језику.
Сваке суботе радионице у 13 часова. У оквиру изложбе Забележена сећања организују се породичне
радионице. Посетиоци треба да понесу породичне фотографије. Радионица је намењена деци узраста од 6
до 12 година.
Контакт: 011/2660-015.

- 29 -

ПЕДАГОШКИ МУЗЕЈ
Камерна изложба о раду Војно-занатлијске школе у Крагујевцу, Стручно-занатске школе у Београду и
Србији, Женске занатске школе, као и организовање курсева ручног рада при Учитељској школи у Јагодини.
Музејски материјал који ће бити изложен чине школске фотографије, школска сведочанства, калфенско и
мајсторско писмо, споменице школа и школски извештаји, уџбеници који су се користили, као и поједини
елементи школског ручног прибора који се користио у настави ручног рада.
Место: Узун Миркова 14.
Термин: 19. до 24. септембар 2015. године, уторак – субота од 10.00 до 17.00 часова, недеља од 10.00 до
15.00 часова.
Контакт: 011/2627-538; Маја Николова; ngomusketar@hotmail.com
ПРОГРАМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДА
Информације и пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда,
Кнез Михаилова 5, тел. 011/2635-622.
ОПШТИНА СУРЧИН – ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИЗАМ
ПРИЧА О ИНДУСТРИЈСКОМ И ТЕХНИЧКОМ НАСЛЕЂУ И СТАРИМ ЗАНАТИМА
Програм:
Музеј ваздухопловства – пријем посетилаца од 20. до 30. септембра, понедељак, среда и петак у 14.00
часова. Стари и традиционални занати су одувек чинили важан сегмент ваздухопловства без кога није био
могућ урбани разој како је ваздухопловство доживело кроз више од пола века постојања. Прве летелице су
углавном биле израђене од дрвета, па су први конструктори морали бити мајстори столарског заната.
Временом су се управо од тих правих столара који учествовали у изради летелица издвојио велики број
заната који су сами по себи били веома посебни и специфични. Можемо уврстити старе столарске занате:
авио-столара, авио-тапетара и фарбара, авио-бравара, и авио-моделара.
Контакт: 060/5758-203, Игор Марјановић, кустос – педагог.
Превоз: линија ГСП-а бр. 72
Удружење Петруц 1910, КУД Бисер и Удружење жена Перла – Традиционална занимања и занати у
Бољевцима
Термин: 20. септембар од 13.00 до 16.00 часова;
Место: Наутичко село Бисер, Бољевци
Креативне радионице и продајне изложбе:
- поставка страшила, као и њихова израда на лицу места, у оквиру Креативне радионице
- поставка песама и игара које су се традиционално изводиле на мобама, свечарима, финферима..
Радионице:
„Од дарова природе” у којој ће посетиоци моћи да посматрају како се од врбовог плућа плету разни
употребни предмети (корпе, ограде...)
Вода – течност која живот значи. Ношење воде на обраници – заборављеном употребном предмету које
изисткује одређено знање, односно вештину.
Труковање – како се некада припремало платно за вез. Биће приказане и традиционалне мустре за
труковање фарбом у праху и петролејом.
„Засади, расади да цвета” обука о традиционалној садњи цећа и продајна изложба цвећа.
Изложба молераја – сачуване старе, традиционалне, молерске мустре („картонке”) и старе молерске
вољке. Биће приказане све сачуване четке, четкице и ваљкови који су на располагању.
Контакт: Снежана Алексић, 064/1949-130
Етно-кућа – музеј „Стајкова кућа”, Бољевци
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Стајкова кућа

Термин: 25. септембар 2015. године, од 16.00 до 19.00 часова.
Изложбене поставке које приказују како је изгледао живот сеоских породица српског и словачког народа у
Срему почетком прошлог века. Уласком у ову кућу – музеј, заборавићете на свакодневни живот дивећи се
ручним радовима веза, хеклераја и плетења, као и другим употребним предметима: одећи, намештају,
постељини, грамафону, уметничким радовима, сликама, девојачкој спреми, покућству, предметима за
свакодневну употребу у економском дворишту и др.
КОНЦЕРТИ У БОЈЧИНСКОЈ ШУМИ – на Бојчинској летњој сцени
КУД „СЛАТКОВИЋ” БОЉЕВЦИ – 20. септембар 2015. године, у 20.00 часова
КУД „ДИОГЕН” – 26. септембар 2015. године, у 20 часова
Превоз: линија ГСП-а бр. 605 до Стајкове куће, наутичког села и Бојчинске шуме у Прогару.
Једнодневни излет минибусом (до 18 путника) за медије и туристичке раднике
Термин: среда, 23. септембар 2015. године, полазак у 9.00 часова са туристичког паркинга испред
Скупштине града, повратак у Београд око 15.00 часова.
Организатор: градска општина Сурчин и ЈП за туризам Градске општине Сурчин.
Обилазак: Музеј ваздухополовста, манатир Фенек, Стајкова кућа, наутичко село „Бисер” – презентација
удружења Петруц 1910.
СРПСКО ВИТЕШКО БОРЕЊЕ – СВИБОР
Програм: на Дунавском кеју код хотела Југославија – презентација занатских вештина и израде предмета
витешке опреме, као и СВИБОР лађе „Славјана”.
Термин: 19. до 30. септембар 2015. године, од 11.00 до 19.00 часова
Информације: www.svibor.org
Контакт: svibor@beotel.net; 065/3703-370
МУЗЕЈ РОМСКЕ КУЛТУРЕ У БЕОГРАДУ
Изложба „Материјално и духовно наслеђе Рома у Београду”
Место: Рузвелтова 41-43
Термини: 28, 29. и 30. септембар 2015. године, од 10.00 до 17.00 часова
Контакт и најаве посете: 063/280-075
МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Андре Николића 14, 11000 Београд
Сваким даном од 10.00 до 18.00 часова (самостално разгледање):
Стална поставка Музеја афричке уметности
Изложба „Граница је затворена”, изложба радова насталих у интеракцији са мигрантима из Африке,
групa аутора. Изложба се реализује у сарадњи са Групом 484.
Понедељак, 21. септембар 2015. године, у 18.00 часова
Практикум – студентско вођење кроз сталну поставку
„Природа и космогонија у скулптури западноафричких народа”
Марко Ракочевић, студент основних студија педагогије
Уторак, 22. септембар 2015. године, у 18.00 часова
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Практикум – студентско вођење кроз сталну поставку
„Рађање живота – симболи плодности код народа Западне Африке”
Ана Дајић, студенткиња мастер студија етнологије и антропологије
Среда, 23. септембар 2015. године, у 18.00 часова
Практикум – студентско вођење кроз сталну поставку
„Човек који ствара: улога уметника/занатлије у традиционалној западноафричкој заједници”
Ива Кијевчанин, студенткиња основних студија историје уметности
Среда, 23. септембар 2015. године, у 19.00 часова
Филмска пројекција – из архива Музеја афричке уметности
Четвртак, 24. септембар 2015. године, од 11.00 до 13.00 часова
Традиционалне технике израде афричких посуда од глине
Креативна радионица за старије (55+)
Практикум – студентско вођење кроз сталну поставку у 18.00 часова
„Тајна знања”
Филип Шапић, студент основних студија историје
Петак, 25. септембар 2015. године, у 18.00 часова
Практикум – студентско вођење кроз сталну поставку
„Божански плес – мотиви и елементи религије код народа Догон, Бамбара и Сенуфо”
Јована Тодић, студенткиња основних студија класичних наука
Субота, 26. септембар 2015. године, од 11.00 до 13.00 часова
Радионица ручних радова и разговор са мигрантима
пратећи програм изложбе „Граница је затворена”
Субота, 26. септембар 2015. године, у 17.00 часова
Практикум – студентско вођење кроз сталну поставку
„Скарификација, фризура и боја као елементи друштвене биографије тела”
Венеса Мушовић, студенткиња мастер студија етнологије и антропологије
Недеља, 27. септембар 2015. године, у 17.00 часова
Практикум – студентско вођење кроз сталну поставку
„Музеј као експонат – историјски контекст настанка Музеја афричке уметности”
Драгана Бреберина, студенткиња мастер студија историје
Понедељак, 28. септембар 2015. године, у 18.00 часова
Практикум – студентско вођење кроз сталну поставку
„Антропоморфни мотиви на сталној поставци Музеја афричке уметности”
Марија Марић, студенткиња основних студија историје уметности
ПРОГРАМ РАЗГЛЕДАЊА ЗДАЊА, ИСТОРИЈСКИХ КУЋА И ЛЕГАТА
ДОМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ
Трг Николе Пашића 13
Обилазак са стручним водичем
Термин: 19. и 20. септембра, 26. и 27. септембра, поласци групе у 10.30 часова (по 40 посетилаца).
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622
Контакт: 011/3026-236, 011/3026-273, edukacija@parlament.rs; Група за едукацију и презентацију
баштине
ЗДАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – НОВИ ДВОР
Андрићев венац бр. 1
Обилазак са водичем
Термини: 19. и 20. септембар 2015. године, 26. и 27. септембар 2015. године, поласци група (по 40
посетилаца) у 10.30 часова.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
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Здање Председника Републике Србије - Нови двор

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Немањина 11
Обилазак са стручним водичем
Термини: 19. и 20. септембар, 26. и 27. септембар, полазак групе (25 посетилаца) у 14.00 часова.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ДЕДИЊУ
КРАЉЕВСКИ И БЕЛИ ДВОР
Булевар мира бб
Посета Краљевском двору изграђеном у периоду од 1924. до 1929. године личним средствима и по
налогу краља Александра I и Белом двору зиданом по жељи краља Александра и као резиденција за
његове синове Петра (будућег краља Петра II), Томислава и Андреја.
Место поласка: испред капије Дворског комплекса.
Термини: уторак, 22. септембар 2015. године, у 10.00 часова; среда, 23. септембар 2015. године, у
10.00 часова; понедељак, 28. септембар 2015. године, у 10.00 часова; уторак, 29. септембар 2015.
године у 10.00 часова.
У наведеним терминима посете су бесплатне. Обилазак групе (50 посетилаца) са водичем у трајању
око 90 минута.
Организатори: Канцеларија Њ.К.В. престолонаследника Александра Карађорђевића и ТОБ.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.

Краљевски Двор

ЗДАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА – СТАРИ ДВОР
Драгослава Јовановића 2
КОНЦЕРТ ЈАСМИНЕ ЈАНКОВИЋ
Термин: 22. септембар 2015. године, у 19.00 часова у Свечаној сали
Пијаниста Јасмина Јанковић, редовни проф. на Академији лепих уметности у Београду и гости.
Слободан улаз.
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ОБИЛАЗАК ЗДАЊА СТАРОГ ДВОРА СА ВОДИЧЕМ
Стручно вођење – Саша Михајлов, Завод за заштиту споменика културе града Београда.
Термин: 19. и 20. септембар 2015. године и 26. и 27. септембар 2015. године, две групе дневно по 30
посетилаца, у 11.00 и у 12.00 часова
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.

Здање града - Стари двор

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Обилазак здања Народне банке Србије:
Свечаног хола и Свечане сале објекта банке, Краља Петра 12, уз стручно вођење.
Термини за пријављивање за групне посете (до 50 посетилаца): субота и недеља, 26. и 27. септембар
2015. године, у 10.30, 12.30 и 14.30 часова.
Обавезно је претходно пријављивање са бројем личног документа на тел. 011/3027-204 или на мејл:
izlozba@nbs.rs радним данима од 10.00 до 16.00 часова.
Посетиоци ће у изложбеном холу моћи да погледају изложбе, видео записе о историјату Народне банке
и Заводу за израду новчаница и кованог новца у Топчидеру, кратак филм о Ђорђу Вајферту,
индустријалцу и гувернеру Народне банке и да добију поклон новчаницу са сопственим ликом.

Народна банка Србије

Индивидуалне посете радним данима од 10.00 до 16.00 часова, уз обавезан лични документ
(ЈМБГ, лк, пасош). Посетиоци ће моћи да погледају изложбе о историјату новца, „Српски новац од XIII
до XXI века”, видео-записе о историјату Народне банке и Заводу за израду новчаница и кованог новца
у Топчидеру, као и кратак филм о Ђорђу Вајферту, индустријалцу и гувернеру Народне банке, да
пробају шта је теже полуга од злата или од олова, да виде како се ковао метални новац, да науче да
препознају фалсификат новчанице и добију реплику новчанице са својим ликом.
Омогућен је приступ особама са инвалидитетом.
Модерно здање Народне банке Србије на Славији, Немањина 17
Радним данима изложбени простор у објекту у Немањиној 17 отворен је од 10.00 до 18.00 часова.
Улаз је слободан уз лична документа.
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АМБАСАДА ФРАНЦУСКЕ
Обилазак са водичем
Термини: субота, 19. септембар 2015. године, од 10.30 и 11.30 часова; среда, 23. септембар 2015.
године, од 11.00 и 12.00 часова; петак. 25. септембар 2015. године, од 09.00 и 10.00 часова.
Групе до 35 посетилаца. Обилазак траје од 45 до 50 минута.
Посетиоци треба да понесу важећи лични документ. Фотографисање је дозвољено.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
Радионице: Занати у позоришту
Mодератор програма - Радица Живановић Комазец,
модиста Народног позоришта у Београду.
Радионице: 23. и 24. септембар, у 12.00 часова, 25. и 29. септембар 2015. године у 18.00 часова
Обилазак Музеја Народног позоришта – бесплатан улаз
Термини: 21. до 25. септембар, од 11.00 до 17.00 часова; 28. до 30. септембар, од 11.00 до 17.00
часова
У току обиласка посетиоци могу видети и актуелну изложбу „Даворин Јенко (1835-1914)” аутора
Јелице Рељић, Грегора Јеноша, Франца Крижнара и Јелице Стевановић.
Обилазак здања Народног позоришта – „Отворена врата Народног позоришта”,
У добро осмишљеној тури кроз зграду театра, посетиоци ће, уз медијатора Драгана Стевовића, сазнати
најосновније историјске податке о овом здању културе од националног значаја. Пријава на благајни
позоришта. Окупљање на улазу.
Термин: 26. септембар 2015. године, у 12.00 часова
Контакт: 011/2626-56
РЕКТОРАТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ
Студентски трг 1

Програм: Обилазак капетан Мишиног здања, једне од најрепрезентативнијих београдских палата 19.
века. Здање је саграђено у периоду између 1857. и 1863. године, а исте године је завештана
„отечеству” за смештај више културних и просветних установа тадашње Кнежевине Србије: Велике
школе, а затим Гимназије, Министарства просвете, Реалке, Народне библиотеке, Народног музеја и др.
Данас се у згради налазе Ректорат Универзитета у Беграду, као и делови Филозофског и Филолошког
факлутета. Приликом посете посетиоци ће имати прилике да обиђу велелепну Свечану салу у којој се
налазе портрети свих досадашњих ректора, затим сале за седнице, кабинете ректора и проректора, као
и унутрашње двориште.
Термини: недеља, 20. септембра, и недеља, 27. септембра, у групама на сваких сат времена, са
почетком у 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00 часова. Окупљање посетилаца је у главном холу.
Контакт: 011/3207-458; пријављивање: vanja.radulovic@rect.bg.ac.rs
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Чика Љубина 18-20, стара зграда – приземље, улаз из дворишта.

- 35 -

ОТВАРАЊЕ ВРАТА АРХЕОЛОШКЕ ЗБИРКЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ПОСЕТЕ
Термин: 25. до 30. септембар, од 10.00 до 18.00 часова, на сваких сат времена почиње тура са
вођењем.
Контакт за најаву: др Марко Јанковић 011/2637-125.
Посетиоци имају прилику да ближе упознају Винчанску и Старчевачку културу, археолошке налазе
проф.Васића, али и египатску културу и писмо – хијероглифе и виде Београдску мумију
„БЕОГРАДСКА МУМИЈА”

Београдска Мумија

Мумију звану Несмин – Београдска мумија, купио је Павле Риђички „не за себе, него за свој народ” и
поклонио Народном музеју. Набавку специјалне витрине за чување и излагање мумије финансирао је
Град Београд – Секретаријат за привреду за потребе развоја туризма и обогаћивање туристичке
понуде.
ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА
Студентски трг 5
Концерт Арт линк трио у саставу: Уна Станић – виолина, Ирена Јосифоска – виолончело, Уки
Оваскаинен - клавир. Биће изведена дела: Дебисија, Бетовена и Менделсона.
Место: Велика дворана Коларчеве задужбине
Време: недеља, 27. 09. 2015. године у 11:00 часова.
Улаз је слободан.
Контакт: 011/2637-609, 011/3282-467
ВУКОВА ЗАДУЖБИНА
Краља Милана 2
Сваког дана од 21. до 30. септембра у Вуковој задужбини, од 12.00 до 20.00 часова изложба радова
деце из наше земље и расејања на тему ћирилице и изложба лутака (изузев недеље 27. септембра).
Програм:
21. септембар 2015. године, у 18.00 часова – Програм посвећен старим занатима
Игроказ – Вуков речник, изводе ученици основне школе „Никола Тесла” из Београда;
Лав Лукић, ученик, рецитује своју песму
Милица Ракић, ученица, представља се са својим песмама – етно-певање
Књижевници: Божидар Пешев и Славка Петковић Грујичић говоре своје текстове о старим занатима
24. септембар 2015. године – у 12.00 часова Вуково читалиште – гостује вртић Теразије из Београда;
програм Игроказ старих речи и имена и плетење прстима: у 18.00 часова – о старим занатима у
Виковим делима говори проф. др Бошко Сувајџић, професор Филолошког факултета.
28. септембар 2015. године, у 18.00 часова – Песмом и игром кроз старе занате – изводе ученици
Медицинске школе из Београда; етно-певање.
Контакт особа: Љиљана М. Симић, уредница Вуковог читалашта; 066/139-047
ЗАДУЖБИНА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
Змај Јовина 4
Свечани програм доделе награде „Доситејево златно перо” уз одговарајући уметнички програм.
Догађај је посвећен великом српском просветитељу, Доситеју Обрадовићу и утицају европске
просветитељске традиције на стварање модерне Србије.
Место: Свечана сала Скупштине града, Драгослава Јовановића 2 (Стари двор).
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Термин: 24. септембар 2015. године, у 18.00 часова
Контакт: 011/3282-240

ИСТОРИЈСКЕ КУЋЕ И ЛЕГАТИ – КУЛТУРНА ДОБРА БЕОГРАДА
ДОМ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА – „музеј историје, уметности, дипломатије и авангарде”.
„Привилеговане везе са европским дворовима и уметничко занатство”
Светогорска 17

Дом Јеврема Грујића

У аутентичном здању с краја 19. века посетиоци могу да виде уметничку збирку стару преко два века,
која садржи дела наших највећих сликара (Паје Јовановића, Уроша предића, Стеве Тодоровића...),
намештај, уметничке предмете, краљевске дарове, ретко оружје...
Свечано отварање музеја под покровитељством града Београда – 16. септембар 2015. године, у 19.00
часова.
Термини за посете током „Дана европске баштине”: 20. до 30. септембар, у 17.00 часова
Обилазак је у групама од 35 посетилаца.
Контакт: domjevremagrujica@gmail.com
Oбавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
КУЋА „ВЕЉКОВИЋА”
Бирчанинова 21

Кућа Вељковића
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Обилазак куће са Катарином Вељковић, уз причу о историји породице и Београда и Павиљону
Вељковић.
Термин: од 18. до 24. септембра, свакодневно група од 17 до 18 часова.
Обавезно пријављивање на телефон бр. 011/3618-298 и 061/2800-712.
У сарадњи са Факултетом ликовних уметности у Београду и фотографом и културним
радником, Срђаном Вељовићем, чланом УЛУС-а, тема овогодишње поставке у кући
Вељковића је ''Вођење кроз простор и судбину јединствене колекције скулптура др Воје
Вељковића'' уз излагање фотографија и једне од скулптура ''Дијана у лову'' .
Свечано отварање и концерт Вокалне радионице „БИСТРИК“ Биљане Крстић
у недељу 20. септембра у 19 часова, Бирчанинова 21.
Обавезна најава посете због ограниченог броја посетилаца на телефоне 011/3618-298 и 061/2800712.
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Програм: Реплике познатих скулптура у бронзи у слободном простору на локацији зграде Факултета
ликовних уметности.

Факултет ликовних уметности

Место: Војводе Путника 68
Термини: 22, 23. и 24. септембар 2015. године, од 12.00 до 16.00 часова; стручна вођења од 12.30 и
15.30 часова
Информације: www.flu.bg.ac.rs
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Кућа краља Петра I
Стручно вођење кроз Кућу краља Петра I водиће Лидија Јакшић
Термин: 26. и 27. септембар 2015. године, од 16.00 до 21.00 час
Концерт ансамбла Београдски барок, из циклуса „Кућни концерти у Кући краља Петра”.
На програму ће бити музика високог барока, свирана на аутентичним инструментима, а концерт је
конципиран као музицирање и разговор са публиком.
Термин: 27. септембар 2015. године, у 19.00 часова
Место: Кућа краља Петра, Васе Пелагића 40
Контакт: 011/2061-838; 064/8616-115
ЛЕГАТ МИЛОРАДА ПАВИЋА
Улица браће Барух 2, Дорћол
Отварање Легата књижевника Милорада Павића за организоване посете.
Програм посете посвећен животу и делу књижевника Милорада Павића, Хазарском речнику и др.
Термини: 22. септембар, у 12.00 часова и 25. септембар у 18.00 часова. Групе по 12 посетилаца.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
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Легат Милорада Павића

КУЋА ЛЕГАТА
ЛЕГАТ ПЕТРА ЛУБАРДЕ
Термини: 26, 27, 29. и 30. септембар, од 10.00 до 17.00 часова, уз стручно вођење дежурног кустоса
Контакт: 011/7700-299, 011/7700-320, www.kucalegata.org.

Легат Петра Лубарде

ЛЕГАТ ЈОСИПА СЛАВЕНСКОГ
Трг Николе Пашића 1/V
Концерт чланова радионице Миланке Мишевић са делима Јосипа Славенског
Термин: 25. септембар, од 17.00 до 20.00 часова; концерт у 18.00 часова
Пријављивање: smusicologicalsociety@gmail.com или поруком на број телефона 063/501-923;
расположивих места је 40.

број

ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДРЖАВАЈУ ПРАВО ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
Информације и ажуриран програм у електронској верзији на интернет страници града
Београда
www.beograd.rs; www.tob.rs

За одређене програме потребно је извршити претходно пријављивање због ограниченог броја места или евиденције посетилаца
или најава организованих група посетилаца, искључиво на бројеве телефона и на местима и у терминима који су наведени.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА
Информације и пријаве на телефон:
Туристичко информативни центар Туристичке организације Београда
Кнез Михаилова бр. 5 , 011/2635-622, 011/2635-343
сваким даном од 9 до 19 часова,
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ПОКРОВИТЕЉ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ГРАД БЕОГРАД – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА,ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА
Организациони одбор:
Председник: Тијана Маљковић, Секретаријат за привреду, заменици председника: Гордана Предић, Секретаријат за културу, Миодраг
Поповић, Туристичка организација Београда. Чланови: Борис Јовановић, Служба за информисање, драгица Моро, Секретаријат за
образовање и дечју заштиту, Дарко Главаш –Служба за коминикације и координацију односа са грађанима, Данијела Вићентијевић,
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Биљана Ђорђевић, Народни музеј у Београду, Данијела Филиповић, Етнографски
музеј, Ања Радаковић, Музеј Науке и технике, Бранимир Јовановић, Музеј Николе Тесле, Драгана Латинчић, Музеј града Београда, Маја
Николова, Педагошки музеј, Љубица Ћоровић, Библиотека града Београда, Оливера Вучковић, ЈП ''Београдска тврђава'', Маја
Живановић, Студио Б, Маја Стошковић, Привредна комора Београда, Нада Р. Зец, Секретаријат за привреду.
Стручне консултације: Музеј науке и технике, Рифат Куленовић – музејски саветник у Музеј науке и технике, аутор карте и књиге
„Индустријско наслеђе Београда”, Етнографски музеј.
МЕДИЈСКИ СПОНЗОР: СТУДИО Б
Координатор манифестације у Београду, припрема програма и водича кроз програме: Нада Р. Зец
Промоција манифестације:
Служба за информисање и Туристичка организација Београда
Туристичка организација Србије-Инстаграм LifestyleSerbia#
Фотографије из фундуса музеја и других организатора програма и Рифата Куленовића.
Фотографија на корицама: Милена Станојевић
Лектура: Служба за информисање, Весна Максимовић
Припрема за штампу:
Штампа: Служба за опште послове Градске управе града Београда
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