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European Heritage Days

A joint action of the Council of Europe and the European Commission /
Journées européennes du patrimoine

Une action commune du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne
„EUROPEAN HERITAGE DAYS” 2017. 

The general European theme for 2017:
Heritage and Nature

Тема програма у Србији 
НАСЛЕЂЕ И ПРИРОДА: ЛЕПЕЗА МОГУЋНОСТИ

‘’ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2017” У БЕОГРАДУ

 

„EUROPEAN HERITAGE DAYS”

Манифестација „Дани европске баштине” у Београду део је велике европске манифестације 
Савета Европе и Европске Комисије, којом се сваког септембра, по истим принципима и са истим 
симболима, представља наслеђе као заједничка баштина европских народа, разноликост култура, 
традиције, обичаја.
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.
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 „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ” 
2017 У БЕОГРАДУ

„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. Том 
приликом у Дому народне Скупштине, потписане су три европске конвенције: Европска конвенција 
о заштити археолошког наслеђа, Оквирна конвенција Савета Европе о вредности културног наслеђа 
за друштво (Фаро конвенција) и Европска конвенција о пределу.
 „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.
 
Министарствo културе и информисања, као координатор програма Дана европске баштине у 
Републици Србији, одлучило је да овогодишња тема буде „Наслеђе и природа: лепеза могућности“. 
Србиja сe тако прикључилa инициjaтиви Сaвeтa Eврoпe дa „Дaни eврoпскe бaштинe“ нa eврoпскoм 
нивoу буду oбeлeжeни зajeдничкoм тeмoм „Heritage and Nature’’-’’Нaслeђe и природа“. 
 Као инспирација за припрему програма манифестације „Дани европске баштине 2017. у Београду“ 
свим организаторима програма достављен је материјал „101 ИДЕЈА ЗА ПРИПРЕМЕ ПРОГРАМА 
ДАНА ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ припремљен у оквиру пројекта Савета Европе, преведен на српски 
језик, као и Преглед заштићених културних и природних добара на територији града Београда, који 
су обухваћени програмом ове године.
 У Београду се сваке године реализују бројни програми промоције наслеђа на читавој територији 
града. Користећи расположиве ресурсе, партнерство и сарадњу, припремају се разноврсни програми: 
предавања, изложбе, презентације, разгледања са водичима, представе, радионице, квиз знања, 
такмичења, видео пројекције, дечји програми, пројекције филмова, радио и тв емисије, концерти 
и други музички програми и др. Сви који за то имају могућности, позвани су да припреме програме 
којима се могу укључити у манифестацију, настојећи да скрену пажњу на значај и потребу очувања 
културног и природног наслеђа и потенцијал који наслеђе носи као специфичан ресурс развоја, 
чијим се одрживим коришћењем и ревитализацијом може допринети општем развоју заједнице и 
обогаћивању туристичке понуде. 
Посебно је важно упознавање деце и младих са значајем наслеђа, могућностима одрживог 
коришћења, очувања и презентације. Младима је, у ове сврхе, посебно интересантна примена 
модерних технологија. Примери добре праксе требало би да служе као подстицај свима да брину o 
свoм, a сaмим тим нaшeм, зajeдничкoм материјалном и нематеријалном нaслeђу. Пoтeнциjaл кojи 
нуди материјално и нематеријално културнo нaслeђe oгрoмaн је и кoристи свимa. 

Природа, као неизоставан и неисцрпан извор креативности различитим песницима, писцима и 
уметницима, такође, представља примарну инспирацију Данима европске баштине ове године. 
Елементи баштине и природе заједно ће промовисати позитивне ефекте провођења времена 
у природи али и потребу активног учествовања у очувању наше средине. Европско удружење за 
интерпретацију наслеђа (Interpret Europe) преко свог нацрта студије случаја труди се да понуди 
велики број идеја за догађаје који су инспирисани природом на пример: изузетни природни предели 
(биљке, баште, животиње, реке...), везе између природног окружења и уграђених материјала, јавне 
историјске личности које се могу довести у везу са историјом природе, нематеријално наслеђе 
(легенде, бајке, басне или кулинарска умећа). Све ове идеје охрабрују нас да пажљивије осмотримо 
средину која нас окружује, а упоредо и да нас инспирише да пронађемо нова, другачија значења и 
скривене вредности природе у нашем свакодневном животу.
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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. 
Београд је престоница богата зеленим површинама, шумама и парковима са више од 45 заштићених 
природних добара. У оквиру манифестације Дани европске баштине, посетиоци ће имати прилике 
да обиђу најсевернију планину шумадијске греде, Авалу, са око 600 биљних врста, која има и велики 
културно-историјски значај, препознатљив Авалски торањ, споменик Незнаном јунаку, споменик Васи 
Чарапићу Митровићев дом, споменик Руским ветеранима. Програмом је обухваћено и Заштићено 
природно добро Космај, манастир Павловац, а на локалитету Бели Камен посебна атракција за 
посетиоце је видиковац са којег се пружа поглед на прелепо окружење. У оквиру Манифестације, 
Град Београд ће представити и друга заштићена природна добра, као што су: зелена оаза у центру 
града - Велико Ратно острво, Академски парк, Пионирски парк, Топчидерски парк, Бајфордова шума 
и Бојчинска шума и др.
Публика ће између осталог, моћи да научи нешто више о заштићним појединачним стабалима: 
платан у Топчидерском парку, Храст на Цветном тргу и др. Програмима је обухваћено наслеђе о 
коме се старају Природњачки музеј, Ботаничка башта ‘’Јевремовац’’, технички и други музеји и 
установе; да се упозна са животом и делом дела Николе Тесле, Михајла Пупина, Јована Цвијића, 
Јосифа Панчића, Милутина Миланковића, Светог Саве; да види рудник Црвени брег на Авали и 
збирку минерала Рударско геолошког факултета; копове Рударског басена „Колубара” у Лазаревцу, 
стара возила и ковачницу ГСП-а; да чује приче о београдским мостовима, старим и потопљеним 
бродовима, виде изложбу у културном центру на бетонском броду СИП; да види музејску поставку 
емисионе е-технике у подножју Авалског торња; да види старе парне локомотиве, „лејланд” и друге 
аутобусе, старе трамваје, железничку станицу Топчидер, авио и војну технику и друго индустријско 
и техничко наслеђе и стваралаштво, али и упозна нематеријалну баштину као сачувано сећање на 
градитеље, визионаре, носиоце развоја земље, да упознају старе занате и др.
 Како је манифестација усмерена пре свега на младе, приређен је веома велики број дечјих програма. 
Београдске школе приређују посебне програме, позивају колективе и ученике да у што већем броју посете 
изложбене поставке и друге разноврсне програме, да учествују у радионицама и др. 
 Сви организатори су позвани да воде рачуна о доступности програма за особе са инвалидитетом.
 Поред тематских програма, 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 Дома Народне скупштине Републике Србије, 
председника Републике Србије – Новог двора, Дворског комплекса-Краљевског и Белог двора, 
Владе Србије, Палате Србија, Амбасаде Француске, Народне банке Србије, САНУ, здања Београдске 
задруге, здања Града Београда – Старог двора, и историјске куће – Музеј историје и дипломатије 
- Дом Јеврема Грујића, Кућа породице Вељковић, Кућа краља Петра Првог Карађорђевића, Легат 
Милорада Павића, Легат Петра Лубарде и др. 
 Разноврсни програми током “Дана европске баштине” бациће мало више светлости и удахнути 
живот споменицима и другим траговима бурне прошлости Београда, а Београђанима, посетиоцима 
и туристима сваки сат који посвете Београду биће незаборавно искуство, прилика да открију нешто 
ново и уживају у скривеним тајнама и лепотама града.
Манифестација у Београду је део програма у Србији. Град Београд је потписао протокол о сарадњи са градовима 
и општинама које имају тврђаве на Дунаву и са њима развија сарадњу и у Данима европске баштине.
Програм Дана европске баштине у општини Бач организује се 23. септембра. Контакт: turizambac@gmail.com

mailto:turizambac@gmail.com
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ПРОГРАМ У БЕОГРАДУ
Септембар месец је посвећен промоцији наслеђа у Београду.
БЕОГРАД НА УШЋУ САВЕ У ДУНАВ
“Београд је један од најстаријих и најчешће рушених градова света. Они који воле и познају овај 
град, не познају га на основу онога што су у њему видели или дотакли, његов највећи и можда 
најлепши део је онај који је ишчезао нетрагом па га више никада нећемо видети, фотографисати 
или додирнути. Али историји припада и онај цео нестали део који се више никада неће моћи 
реконструисати, онај део историје који се налази у нама, а не у свету око нас.” Милорад Павић
‘’Ко је једном видео обрисе града, изнад сребрних трака Саве и Дунава, 
никада их неће заборавити’’- Милош Црњански

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА” 
www. beogradskatvrdjava.co.rs; 

Програм Дана европске баштине на Београдској тврђави
Отварање програма: Петак, 15. септембар у 12 часова 
Концерт: џез оркестар и хор Музичке школе „Станковић“, Музички павиљон
Представљање новог издања „Монографија Београдске тврђаве“ 
прикладне за широк круг посетилаца и туриста, по угледу на слична светска издања у области туризма. 
У промотивном периоду од 15 до 17. септембра посетиоци ће уз купљену монографију добити 
бесплатне улазнице за све објекте на Београдској тврђави. 

Галерија Београдске тврђаве у Стамбол капији
Изложба „Метрополис“ Теодоре Џудовић, од 6. до 27. Септембра

Недеља мароканске културе
Поводом 60 година од успостављања дипломатских односа између Републике Србије и Краљевине 
Мароко, од 15. до 24. септембра, на Савском шеталишту Београдске тврђаве, одржаће се Недеља 
мароканске културе у организацији установе La maison de l’ artisan и у сарадњи са Градом Београдом, 
Секретаријатом за културу и Амбасадом Краљевине Мароко. У форми традиционалног мароканског 
села сачињеног од стилизованих шатора, занатлије ће представити вештине и производе регија 
Марока: накит, резбарене предмете од дрвета, керамику, тканине, дамаск, седларски прибор и 
друге локалне прозиводе и традиционалну музику. 

Тура кроз Ташмајданске пећине - „Од Панонског мора до Старог гробља“
Посетиоци ће бити у прилици да се упознају са геолошком и историјском вертикалом Ташмајданске пећине. 
У оквиру програма, кроз четири београдски новинар Зоран Николић и др Видоје Голубовић, аутори 
неколико књига о Београду провешће посетиоце кроз Ташмајданске пећине и представити тајне 
подземног Београда. 
Због ограниченог броја места по тури, неопходна је претходна пријава на телефон бр: 011 26 29 756; 
e-mail: dragana.kujovic@jpbt.rs .Бесплатно за посетиоце.
Термини: субота, 23. септембар 2017 – групе у 10, 12, 14 и 16 часова и недеља, 24. септембар 2017 – 
групе у 10, 12, 14 и 16 часова 

Радионица старих заната у Стамбол капији
Tоком трајања манифестације, радионица и галерија старих заната, биће отворена за посетиоце 
од четвртака до недеље од 11 до 19 часова. Осим упознавања са изложеним старозанатским 
предметима и алатима, посетиоци ће моћи и да учествују у раду грнчара, ткача, опанчара... 

mailto:dragana.kujovic@jpbt.rs


14 ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2017 У БЕОГРАДУ

Отворени објекти на Београдској тврђави 
Током манифестације Дани европске баштине, на Београдској тврђави биће отворени:
Римски бунар, Сахат кула, Кула Небојша, Стамбол капија, Војни бункер и Велики барутни магацин. 
У среду 27. септембра 2017. године, поводом Светског дана туризма улаз у објекте ће бити 
бесплатан за све посетиоце. 
Радно време свих објеката је од 11 до 19 часова сваког дана, осим Куле Небојша која је отворена од 
среде до недеље (од 11 до 19 часова). 
Римски бунар изграђен је у периоду од 1717. до 1739. године, за време барокне аустријске 
реконструкције Београдске тврђаве. Бунар је дубок шездесет метара и скоро три и по метра широк. 
Сахат кула - кула са сатом, грађена средином 18. века, висока 27.5 метара, посетиоцу пружа 
јединствен поглед на Београдску тврђаву и парк Калемегдан, али и на друге делове града. 
Кула Небојша, изграђена у 15. веку као одбрамбена кула, у време османске власти, постаје 
најпознатија тамница и мрачни симбол Београда. Од 2011. године представља модеран изложбени 
простор у ком се, уз помоћ аудио визуелних ефеката, посетиоци могу упознати са делом српске и 
грчке историје. 
Војни бункер на Горњем граду (код споменика Победник), грађен је 50-тих година 20. века, а осим 
унутрашњости објекта, посетиоци ће бити у прилици да виде и изложбу “Негде између”, која је 
наменски рађена за овај простор.
У Стамбол капији, у оквиру програма „Путовање у средњи век“, посетиоци могу да се упознају са 
изгледом једне средњовековне просторије, да виде и пробају средњовековне костиме и сликају се у њима. 
У Великом барутном магацину, осим сталне изложбене поставке римских камених споменика – 
лапидаријума, биће изложенe и римске скулптуре и надгробне стеле. 

ЈП Београдска тврђава и Народни музеј у Београду
У среду, 27. септембра у 11 и 12 часова кустоси Народног музеја (чијој збирци споменици и припадају), 
организоваће стручно вођење кроз збирку за све посетиоце Великог барутног магацина. Контакт за 
све програме: Реља Сератлић, +381 64 640 68 55, relja.seratlic@jpbt.rs; office@jpbt.rs

ЗООЛОШКИ ВРТ
Мали Калемегдан 8

Изложбена поставка „Некад и сад” - фотографије које дочаравају историјски развој врта током 80. 
година постојања. Поставка ће бити доступна посетиоцима свих дана током трајања манифестације, 
у току радног времена врта од 08.00 до 19.00 часова.
Током трајања манифестације бесплатан улаз биће омогућен особама са инвалидитетом, особама 
ометеним у развоју и за све друге категорије лица са посебним потребама.
Контакт: 011/2624-526, office@beozoovrt.rs; 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

Током манифестације, културно историјско и природно наслеђе Београда и Србије промовише се 
и информативно пропагандним материјалима ТОСа, приказивањем промотивних филмова као 
што је филм „Дунав у Србији – 588 утисака“, који је остварио запажене успехе на међународним 
фестивалима туристичког филма широм света. Снимањем овог филма кроз камеру су “ухваћени” 
чаробни детаљи реке која спаја 10 земаља и више од 100 милиона људи, приказује разноликост 
предела и историјских локалитета и туристичку атрактивност Дунава као једне од највећих и 
несумњиво најлепших река у Европи, и то на њеном 588 километара дугом току кроз Србију.
Путовање Дунавом је као посета музеју европске историје, испуњена “изложбама” природних 
драгоцености и реткости, дубоким слојевима културног наслеђа, шароликим животним стиловима, 
живописним културама, догађајима и туристичким садржајима. Дунав је сведок времена, он 
је сталан и стално се мења, Дунав је нит која спаја, порука је промотивног филма.Филм можете 
погледати на званичном Јутјуб каналу Туристичке организације Србије, као и на Фејсбук страници 
Туристичка организација Србије.

mailto:relja.seratlic@jpbt.rs
mailto:office@beozoovrt.rs
https://www.youtube.com/watch?v=_TiHfYWhDmo
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ТОС промовише и сепарате издања „Културно благо Србије”, између осталог и о османском наслеђу 
Србије и о најзначајнијем индустријском и техничком наслеђу и понуди индустријског туризма у 
Србији, припремљеним у сарадњи са Музејом науке и технике и Секретаријатом за привреду Града 
Београда. Информације: www.srbija.travel; www.facebook.com
 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА
Калемегдан, Горњи град 14
Радионица „Наслеђе и културни предео“ 
Радионица и предавање о споменичком наслеђу града Београда за ученика нижих разреда основе 
школе. У форми интерактивне презентације, у складу са темом „Културни предео-лепеза могућности“ 
биће речи о културном добру Ботаничка башта „Јевремовац“. Предавање ће садржати два блока: 
презентацију и радионицу под називом „Наслеђе и културни предео“ – уз активно укључивање 
посетилаца и решавање задатке. Презентацију, предавање и радионицу ће држати етнолог Ана 
Сибиновић и документариста Слађана Милојевић.
Место: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Термини: 16, 17, 23. и 24. септембар 2017. године, од 11:00 до 12:30 часова. 
Пријављивање није потребно. 
„БеоГрадска КулТура – Бео Кул Градска Тура“
Пројекат сарадње Завода са београдским средњим школама: Архитектонско-техничком школом, 
Првом београдском гимназијом, Деветом гимназијом „Михаило Петровић Алас“, Тринаестом 
београдском гимназијом, Четрнаестом београдском гимназијом и Школом за дизајн. Ученици ће 
представити своја предавања на тему изабраних споменика и објеката Дунавске падине: Споменици 
Јосифу Панчићу и Доситеју Обрадовићу у оквиру Академског парка, Турбе шеих Мустафе, Подручје 
око Доситејевог лицеја са објектима Доситејев лицеј, зграда Велике школе, Божићева кућа, Кућа 
вајара Драгомира Арамбашића, Кућа Михаила Ђурића и Бајракли Џамија.
Програм спроводе ауторке, историчарке уметности Ксенија Ћирић и Бојана Ибрајтер Газибара, виши 
стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Место: Окупљање испред споменика Јосифу Панчићу у Академском парку од 10,45
Термин: 16. септембар у 11 часова.

Шетња – Парк пријатељства у Новом Београду
Парк пријатељства утврђен је за знаменито место и природно добро Београда. Окружен је 
најзначајнијим новобеоградским грађевинама – Палатом Србија, Музејом савремене уметности 
и Палатом Ушће (СИВ). Парк је меморијалног карактера формиран поводом Прве конференције 
несврстаних у свету одржане у Згради СИВ-а 1961.године. Спомен-парк архитекте Милана 
Палишашког замишљен је као музеј на отвореном са универзалном поруком мира свих народа 
света. Према специфичним архитектонско-урбанистичким вредностима репрезент је политичке и 
културне климе након Другог светског рата. 
Место окупљања: на почетку Алеје Мира (наспрам Споменика Вечној ватри), Парк пријатељства
Обилазак води историчарка уметности Ивана Весковић, стручни сарадник Завода.
Термин: понедељак, 18. септембар 2017. у 16:30 
Претходно пријављивање није потребно
Шетња Београдском тврђавом 
Београдска тврђава представља најстарији и најзначајнији део урбане структуре Београда и језгро 
из кога се током два миленијума развијао град. Због својих културно-историјских вредности који 
презентују комплексно историјско наслеђе, простор Београдске тврђаве је утвврђен за културно 
добро од изузетног значаја. Циљ шетње на Београдској тврђави у склопу манифестације Дани 
европске баштине, 2017. године је упознавање заинтересоване јавности са културним и историјским 
наслеђем који овај простор носи. 
Обилазак води историчар уметности Александар Божовић, стручни сарадник Завода за заштиту 
споменика културе града Београда.
Место окупљања: плато испред Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“
Термин: субота, 23. септембар 2017. у 12:00
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Шетња Земунском тврђавом
На Гардошу, доминантној лесној заравни изнад Доњег града и Дунава, налазе се остаци утврђења, 
који сведоче о прошлости насеља и стратешкој позицији Земуна. Прегледност терена с узвишења, 
плодност земљишта и безбедност од поплава омогуђили су људским заједницама да се настане и 
да трају седам миленијума на овом месту. Постојећи бедеми земунске тврђаве потичу с краја XIV 
и почетка XV века. Средњовековно утврђење Земуна је сачувано у остацима цитаделе тзв. готског 
типа. Рушевине тврђаве представљају најстарије грађевинске остатке у старом језгру Земуна и стога 
су проглашене спомеником културе 1948. године.
Обилазак води историчарка уметности Александра Дабижић, виши стручни сарадник Завода.
Место окупљања: плато испред Миленијумске куле
Термин: уторак, 19. септембар 2017. у 17:00
Шетња улицом Краља Петра 
Улица краља Петра у Београду је улица са највише споменика културе од свих улица у граду укупно 
14, а протеже се и кроз четири просторне културно-историјске целине. Одувек је била важна градска 
трансферзала која повезује симболично Саву и Дунав, а у стварности савску и дунавску падину, 
Косанчићев венац и Дорћол, некадашњи српски и турски део града. Ту су се сустицали прилазни 
путеви са разних страна света, те није ни чудо да је имала трговачки карактер. Готово све куће дуж ове 
старе београдске чаршије су имале станове на спрату, а у приземљу угоститељске локале и дућане. 
Истовремено, на овом месту било је политичко, црквено, школско, али и друштвено средиште 
Београда. И данас смо сведоци огромног значаја Улице краља Петра у Београду, јер је у самој улици 
и на њеним ободима највећи број споменика културе у нашем граду. Поред тога, посматрајући ову 
улицу у целини, може се пратити историја града, наслеђе различитих етничких група, као и смена 
различитих стилских концепција од балканске архитектуре, преко историјских стилова, академизма, 
сецесије, модернизма, ар декоа до савремене архитектуре. Шетња ће обухватити историјски развој 
улице и споменике културе.
Обилазак води историчарка уметности Бојана Ибрајтер Газибара, виши стручни сарадник Завода.
Место окупљања: испред Конака кнегиње Љубице
Термин: недеља, 24. септембар 2017. у 11:00

Шетња: Дворски комплекс на Теразијама са обиласком Старог двора (Скупштина града Београда)
Дворски комплекс на Теразијама, један од највреднијих амбијената историјског језгра Београда, 
формиран је у размаку од средине 19. века до почетка треће деценије 20. века. Стари двор заједно 
са зградом Новог двора и Пионирским парком данас представља сведочанство његовог постојања 
и симбол владавине две династије, Обреновић и Карађорђевић. Саграђен је у периоду од 1881. до 
1884. године на углу улица Краља Милана и Дворске, према пројекту архитекте Александра Бугарског 
а на основу замисли и према упутствима самог краља Милана Обреновића. Након Другог светског 
рата пренамењен је у административни објекат, а од 1961. године у њему се налази Скупштина 
града Београда.
Обилазак води историчарка уметности Саша Михајлов, виши стручни сарадник Завода за заштиту 
споменика културе града Београда.
Место окупљања: фонтана између Старог и Новог двора из улице Краља Милана
Термин: недеља, 24. септембар 2017. , групе у 11:00 и 12:00 часова
Обавезно претходно пријављивање: Туристичко - Информативни центар Туристичке организације 
Београда, Кнез Михаилова 6, тел. 2635622.

Током одржавања манифестације Дани европске баштине 2017. године, публикације Завода за 
заштиту споменика културе града Београда продаваће се по сниженим ценама у износу од 50% 
задњи четвртак у месецу септембру (28. септембар 2017) у току радног времена у периоду од 8:30 
до 14:30 часова у просторијама Завода на Београдској тврђави.
Током одржавања манифестације Дани европске баштине 2017. године на интернет страници Завода 
за заштиту споменика културе града Београда биће презентован Зборник радова VII Конференције 
под називом „Културни предео“, одржане 2016. године.
Контакт за све програме Завода: 011 3287 577, zzskgb@beotel.rs; 

mailto:zzskgb@beotel.rs
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „БЕТОНСКИ БРОД“
Карађорђева бб, (поред Бранковог моста)

Први Културни центар на реци, отворен у надграђу потпуно реконструисаног  Бетонског брода 
„СИП“, на површини од 200м2
Изложба „Између реке и неба“, посвећена следећим темама:
Историјат Бетонског брода „Сип“, период његовог спашавања и реконструкције
посетиоци ће моћи да се упознају са богатом историјом Бетонског брода „Сип“, веома занимљивој фази 
његовог спашавања са дна реке Саве и периоду радова на његовој реконструкцији
Историјат и развој Бетонских пловила кроз епоху времена
заинтересованим посетиоцима дати одговоре на многа питања која се тичу настанака и развоја бетонских 
пловила кроз епоху времена. Од теме: „Како бетон плови ? “, до представљања многих занимљивих 
бетонских пловних објеката, као што су: бетонске подморнице, бетонски кануи, бетонске једрилице, куће 
и многи други пловни објекти, који и данас имају веома широку комерцијалну примену
Екологија на реци
Бетонски брод је један од примера заштите животне средине на реци. Израдом еколошких танкова 
за фекалије, отварањем Еко учионице и постављањем Еко марине, посетиоци изложбе ће научити 
много о начину заштите животне средине и обавезама које ћемо у скоријој будућности морати сви 
да се придржавамо, како би сачували животну средину
Виртуелни музеј бродарства
Представљање идеје пројекта „Виртуелни музеј бродарства“ обрадиће тему десет бродова, 
проглашених за Културна добра Србије, који ће ускоро кроз промоцију Виртелне реалности, моћи 
да се представе свима које интересује ова тема. План је да се подигне свест о значају ових бродова 
и допринесе њиховом спашавању. 
Термин: од 18. до 30. септембра, од 12 до 20 часова, свим данима у недељи - улаз бесплатан
Контакт: office@betonskibrod.rs, 063-8801943

Удружење ‘’Дунав у срцу’’ и Асоцијација шефова кувара Србије на кеју код Небојше куле, на платоу 
испред ресторана ‘’Венација’’
Практична демонстација припреме хране као из доба Неолита у Винчи и традиционалне српске ракије 
Субота, 30.септембра са почетком у 12 часова.
Контакт: 064 4808 102, 063 208244.

ВОЈНИ МУЗЕЈ

Изложба: „Предмети из ризнице војног музеја“
У оквиру Дана европске баштине Војни музеј позива заинтересоване да посете сталну изложбену 
поставку на 2.300 м2. Поставка обухвата историју Срба, и других народа који насељавају Балкан и 
територије бивше југословенске државе од преисторије до 1999. године, тј. до НАТО бомбардовања. 
Посетиоци могу да виде: оружје, униформе, заставе, одликовања, уметничка дела, фотографије, 
архивска документа, уз коришћење разних илустративно-уметничких решења.
Термин: од 22. августа, од 12 до 20 часова
Место: Галерија Војног музеја, Калемегдан бб
Контакт: 011/3344-408; 3343-441, vojnimuzej@mod.gov.rs 
ПРОГРАМИ ПРОМОЦИЈЕ ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са Удружењем „Еколошки покрет Земун“ организује 
Традиционалну манифестацију „Дани леса“
Циљ манифестације је промовисање заштићених подручја „Лесни профил Kапела у Батајници“ 
и „Земунски лесни профил“ као нових београдских туристичких дестинација. „Дани леса“ ће се 
обележити пловидбом од Земуна до Батајнице и назад. Ако вас и вашу децу занима шта је лес и 
како је настао, колико је стар, када су мамути шетали овим просторима и да ли су неке животиње 
преживеле Ледено доба или ако желите да сазнате шта су „лесне лутке“ и припремите их за 
„излазак“, придружите нам се. 
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Окупљање пријављених грађана у 24. септембра 2017. године, од 11 сати 
Број учесника је ограничен. Предвиђено трајање обиласка је око 3 сата.
Пријава заинтересованих на: ekopokret.zemun@gmail.com; или 062/8019-064 (Нада Ђурић)

Секретаријат за заштиту животне средине и Удружење „Еколошки покрет Земун“ организују
Обилазак заштићеног природног добра Земунски лесни профил
Сачуван запис климатских промена током последњих приближно 1.000.000 година на овим 
просторима, лепо се виде као наизменични светло жути и тамни слојеви. Одговорићемо на питања 
да ли је лес стена настала од устњеног стеновитог материјала са Алпа, када су живели мамути, 
рунасти носорог, шта су лесне лутке.
Промоције се организује воденим путем - чамцем, којим ће се учесници превести до заштићеног 
подручја, тако да ће током вожње моћи да уживају у погледу са Дунава на Земун и Гардош и све 
садржаје који се налазе на најлепшем кеју. Програм промовише како природно добро тако и 
културно-историјске вредности и амбијенталну целину Земуна. Предвиђено трајање обиласка је око 3 сата
Окупљање пријављених грађана у 16. и 23. септембра 2017. године, од 10 сати
Број учесника је ограничен. Пријава заинтересованих на: djuricnada52@gmail.com

Секретаријат за заштиту животне средине 
ЦЕНТАР ‘’МАЛИ ДУНАВ’’ Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
„Мали Дунав“ речни ток – жива макета реке Дунав дужине преко 1000 метара настао је у кориту 
бившег загађеног потока Шугавац, чија је отпадна вода најпре делимично природно пречишћена. 
Вода у Малом Дунаву потиче из издани одакле се црпи са дубине од преко 120 метара дубине, 
а потом извире на направљеном на „врелу“ Малог Дунава по узору на прави извор реке Дунав у 
Шварцвалд. Горњи део Центра простире се на левој и десној шумовитој обали горњег тока „Малог 
Дунава“ на површини од око 6 хектара. Средњи део тока протиче кроз средиште Огледног добра 
Радмиловац, на чијој се десној обали налази Подрум вина и јаких пића, Дегустациона сала у којој 
се може пробати студентско, али и ректорско вино, пекмез од парадајза, цеђени сокови, сезонско 
воће – више стотина сорти јабука, брескви, кајсија... На левој обали налази се Медна долина, где 
пчеле са испаше по Огледном добру стварају квалитетан мед. Горњи и средњи део „Малог Дунава“, 
нажалост, посетиоцима није доступан док не буду обезбеђена средства за ограђивање „Мале 
Подунавске дивљине“ и одржавање горњег и средњег дела тока „Малог Дунава“.
Дан и време обележавања Дана европске баштине: субота, 23.9.2017. са почетком у 13 часова
Програм: У 13.00 –филм о „Малом Дунаву“– www.cefah.agrif.bg.ac.rs, Обилазак Центра „Мали Дунав“:
 Акваријум са изложбом дунавских врста риба и Изложба Христивоја Павловића „Лепенски облутак 
свој на своме“; Мала водена ботаничка башта; Зоо-врт са воденим птицама; Оаза водених корњача; 
Кутак – Њено величанство „Вода“; Мало-Велико ратно острво са аласком кућом, Острво „Еволуција 
живота на земљи“, Пловидба Малом Ђердапском акумулацијом...)
У 15.00 –Програм и играно-документарни филм о Милутину Миланковићу www.milutinmilankovic.rs;
Најава посете Центру „Мали Дунав“ путем мејла: zoranmm@agrif.bg.ac.rs, телефона 011 8065877 или 
слањем СМС-а на моб. тел. 063 8401993 . Улаз за посетиоце је бесплатан.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД”

Обилазак заштићеног природног добра „Бајфордова шума“ са предавањем 
Предавач: Др Снежана Антонијевић
Термин: 28. септембар у 10 часова
Контакт: Др Снежана Антонијевић, 064 881 3019
Обилазак Споменика природе Академског парка са предавањем
Предавач: Јасна Трифуновић.
Термин: 26. септембар у 11 часова 
Контакт: Јасна Трифуновић, 064 881 3129
Обилазак Споменика природе Пионирског парка са предавањем 
Предавач:Јасна Трифуновић 
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Термин: 26. септембар у 13 часова
Контакт: Предавач Јасна Трифуновић, 064 881 3129
Обилазак Споменика природе Топчидерског парка са предавањем 
Термин: 27. септембар у 11 часова
Контакт: Јасна Трифуновић, 064 881 3129
Контакт: Милица Ковач, дипл. инг. шум. Руководилац РЈ за заштићена природна добра, тел. 011 2284 636, 
064 881 3021, milica.kovac@zelenilo.rs

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТИНСТИТУТ ЗА БОТАНИКУ И БОТАНИЧКА БАШТА „ЈЕВРЕМОВАЦ“

Природно добро Ботаничка башта „Јевремовац“ заштићено је од 1995 године као споменик природе 
од великог значаја. Налази се у ужем центру Београда, на територији општине Стари град, а простире 
се на површини од 4,81 хектара. 
У њеном саставу налазе се: Стаклена башта, Јапански врт, Хербаријум, Библиотека, отворене 
површине, управна зграда, слушаонице и лабораторије. На отвореном простору Ботаничке баште 
налази се преко 250 врста дрвећа и жбунова и око 750 зељастих врста домаћих, европских, егзотичних 
предела, док се број тропских, суптропских и пустињских биљака које се гаје у Стакленој башти 
процењује на близу 1000 различитих врста. Хербаријум Института за ботанику и Ботаничке баште 
„Јевремовац“ Биолошког факултета Универзитета у Београду настао је 1860. године када је Јосиф 
Панчић поклонио своју збирку Великој школи у Београду. Обогаћивању хербара допринели су и 
многи други ботаничари, тако да данас броји преко 150000 хербарских листова. Библиотека садржи 
више од 6000 књига, научне и стручне часописе, а ту је и један број веома ретких издања. Под 
покровитељством јапанске амбасаде у Београду у башти је 18. маја 2004. године отворен јапански 
врт на површини од око 2000 м2. 
Бесплатан улаз - 25. септембра од 09 до 19 часова. Таковска 43
Информације и најаве на телефон 064 823 7919. Контакт: 064/8237903, 011/3246655, garden@bio.bg.ac.rs

Током манифестације приказивање Филма „Подводни свет Аде Циганлије“ . Ронилачки клуб 
С.Д.Т. Свет Роњења. Инструктори пливања Ивана Орловић Крањц и Јанез Крањц направили су 
снимак који показује изглед Аде током свих годишњих доба и временских прилика. Снимљено је 
више различитих врста рибе: смуђ, сом, штука, али и друге врсте које Аду Циганлију налазе својим 
природним стаништем. Трогодишње испитивање Савског језера резултовало је и изложбом од 
60 најлепших фотографија постављеној на Ади Циганлији, и брошуром поводом 60. година од 
оснивања ЈП „Ада Циганлија”. Клуб је направио Изложбу подводних фотографија испод површине 
воде у Савском језеру. Контакт: Јанез Крањц, 065 880 66 80, svetronjenja@yahoo.com

МУЗЕЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
Краља Петра бр. 5

Термин: 25. септембар, од 8:00 до 16:00 часова, улаз слободан.
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. Контакт: 011/3025-136, www.spc.rs.2638875.
У порти Саборне цркве налази се споменик природе –’’Две тисе Саборне цркве’’

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 13

Изложба: Чувамо за будућност Поводом обележавања 60 година Одељења за за превентивну заштиту, 
конзервацију и рестаурацију у Етнографском музеју
Отварање: 20. септембар 2017. године 
Кроз фотографије из документације Етнографског музеја посетиоци ће имати прилику да виде развој 
конзерваторских радионица, као и рад на систематизацији и уређењу збирки. У оквиру матичне функције 
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Музеја, представиће се дугогодишња сарадња са манастиром Хиландар, регионалним музејима и сродним 
институцијама. Одабиром 10 предмета од различитих материјала из збирки Музеја, конзерватори ће 
приказати истраживачки рад и сложене поступке конзервације и рестаурације. 
Стална поставка: Народна култура Срба у XIX и XX веку
Изложба приказује саборност српског народа, његово јединство и заједништво у окупљањима 
око сакралних објеката из којих је вековима зрачила духовна снага његовог етничког и културног 
бића. Приказом народа у аутентичним народним ношњама, обухваћени су многи српски крајеви. 
Обрађени су и изложени и остали садржаји народног живота, почев од привредних одлика, развоја 
станишта и културе становања, до истицања појединих духовних облика с назнакама разлика у 
појединим културно-географским зонама. Осим студиозно обрађених разних облика народног 
живота сеоског становништва, део изложбе је посвећен и грађанском слоју друштва, посебно у 
приказу начина одевања и амбијенталних целина становања, с видним утицајима источњачке и 
европске градске културе. 
Предавање: Занати који при изради производа користе еколошке материјале на територији града 
Београда. Очување старих заната и традиционалног начина израде занатских производа обично се 
везује за очување културне баштине, али како се већина ових заната базира на употреби природних 
материјала, њихови производи се могу сматрати и еколошким. Традиционалним начином израде 
производа и употребом природних материјала, занатлије чувају и негују животну средину. Предавач: 
историчар Иван Келемен
Место: Етнографски музеј, Биоскопска сала
Термин: 26. септембар 2017. године у 14.00 часова

МАНАКОВА КУЋА
Гaврилa Принципa 5, Савски венац

Е-mail: manakovakuca@etnografskimuzej.rs 
Изложба: Народне ношње и накит централнобалканског подручја из XIX и првих деценија ХХ 
века у Манаковој кући, једном од најстаријих објеката старобалканске архитектуре у Србији из прве 
половине XIX века. Унапређена изложба о раду Христифора Црниловића, као и нови мултимедијални 
изложбени садржаји, приказују основне елементе Црниловићевог етнографско-истраживачког 
рада на терену – претежно у подручјима јужне Србије, Косова и Метохије и Македоније, у периоду 
између два светска рата. Основна начела Црниловићевог истраживања су географске, етничке и 
дијалектолошке особености становништва, а на основу њих су приказана три „комплекса“ народних 
ношњи: шопски, моравски и вардарски. Посебна пажња је посвећена представљању рукописне 
заоставштине Црниловића која спада у ред највреднијих дијалектолошких записа о језику и култури 
у Србији, али и на ширем простору Балкана, с почетка XX века.
Контакт: 

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУВЕЛИКИ БАРУТНИ МАГАЦИН – БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА

Римски жртвеници посвећени Јупитеру
Радионица за децу од 7 до 12 година - 23. септембар
У оквиру радионице деца ће имати прилику да се упознају са римским каменим споменицима 
и скулптурама, откривајући која је била њихова намена у чаробном простору Великог барутног 
магацина; сазнати ко је био Јупитер, који су натписи њему посвећени, колико је био поштован на 
нашем тлу. У креативном делу радионице деца ће уз квиз, тумачење епиграфских натиса и цртање 
покушати да сазнају што више о Јупитеру.
Број места за радионицу је ограничен; пријава заинтересованих на мејл: edukacija@narodnimuzej.rs
О римским каменим споменицима -27. септембар – 
Током Дана европске баштиине публика ће имати прилику да у друштву кустоса Народног музеја 
у Београду, Веселинке Нинковић, открије чари и занимљивости римских камених споменика, 
скулптура и надгробних стела који се налазе у Великом барутном магацину.
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БЕОГРАДСКА МУМИЈА 
АРХЕОЛОШКА ЗБИРКА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
Радионица: Мој египатски скарабеј-30. септембар –
Понесени јединственом атмосфером и велом мистерије, која прати стари Египат, деца од 3 до 7 
година ће имати прилику да сазнају ко је био Несмин и откуд он у Београду. Откривајући делове 
прошлости и обичаја у старом Египту сазнаћемо и зашто су скарабеји били најпопуларнији амулети 
у том добу и ко их је носио. Али и окушати у прављену амулета, од беолина, како би и ми данас 
могли да понесемо са собом мали део Египта и њихових веровања.
Број места за радионицу је ограничен; пријаве заинтересованих на мејл: edukacija@narodnimuzej.rs. 
Београдска мумија -Стручно вођење - 28, 29. и 30. септембар
Народни музеј у Београду организује стручно вођење о Београдској мумији у Археолошкој збирци 
Филозофског факултета. Током вођења посетиоци ће сазнати нешто више о Хаџи Павлу Риђичком, 
пустоловинама Несминове мумије, али и о култу мртвих, мумификацији, историји и култури 
птоломејског Египта из ког мумија потиче.
Мумију свештеника Несмина публика може видети у Археолошкој збирци Филозофског факултета. 
Овај, редак експонат староегипатског периода из фонда Народног музеја, Хаџи Павле Риђички је 
купио у Египту 1888. године – не за себе већ за српски 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.
Пријаве за посету на мејл адресу: edukacija@narodnimuzej.rs. 
Улаз кроз двориште Капетан Мишиног здана из Улице Вука Караџића.

НАРОДНИ МУЗЕЈ - МУЗЕЈ ВУКА И ДОСИТЕЈА
Господар Јевремова 2

‘’Мозаик и природа’’ Радионица за одрасле
Окружени природом дворишта Музеј Вука и Доситеја опробаћемо се у прављењу мозаика. Тајне 
технике и занимљивости мозаика као и природе, која је неисцрпан извор и тема и сликарских 
материјала, откриваћемо корак по корак током радионице. Термин: 23. септембар
Стручно вођење кроз сталну поставку Музеја Вука и Доситеја Термини: 23. 26. и 30. септембра
Шта се јело у средњем веку? Радионица за младе од 10 до 14 година. Термин: 28. септембар
Кроз разговор, обогаћен фотографијама фреско сликарства и декоративне пластике, сазнаћемо шта 
је красило средњовековну трпезу и одакле су намирнице долазиле. 
Азбука Србије Радионица за децу од 4 до 7 година. Термин: 29. септембар
Пратећи слова азбуке откриваћемо појмове природе и упознавати се са лепотом и богатством 
српског језика и природе око нас, а истовремено ћемо учити и слова.
Како је све лепше уз цртже, наши малишани ће се подсетити омиљеног слова, омиљеног дела града 
или онога што највише волимо из природе стварајући нова уметничка дела. 
Како је број места за радионицу ограничен, пријаве заинтересованих на електронску адресу 
i.jankovic@narodnimuzej.rs
Предавање Споменик Кнезу Михаилу, 
Термин: 01. октобар
Подстакнути спомеником Кнеза Михаила, која краси Трг Републике, у предавању ће се дати осврт на улогу 
коју је кнез имао у развоју културе и културног идентитета у Србији. Кроз занимљиву причу о споменику, 
његовом аутору и историјским околностима подсетићемо се и Београда и Србијe из 19 века.
ДОМ ВОЈСКЕ Додела награде ликовног конкурса Овако је сликао Дега, овако сликам ја...
30. септембар 2017. У амбијенту сликара временски блиског Едгар Дега, који је послужио као 
инспирација учесницима конкурса, одржаће се додела награде за најбоље радове, обогаћена и 
радионицом посвећеној перспективи у уметности и њеној примени у цртању пејзажа или портрета 
људи из нашег окружења. 
Стручно вођење кроз иложбу ‘’Слика грађанског груштва’’, Портрети Анастаса Јпвановића из 
Збирке Народног музеја у Београду,26. и 27. септембра.
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Математика свуда око нас 
Радионица у сарадњи са Природњачким музејом у Галерији Природњачког музеја на Калемегдану 
намењена младима до 8 до 11 година. 24. септембра
Први део радионице подразумева вођење кроз изложбу, уз разговор о томе где све у природи 
можемо видети математичке појмове и законе (симетрија, ритам, геометријски облици, испупчене 
и удубљене форме, пуне и празне форме) идр. Кроз, цртање призора из природе, транспонованих 
у геометријска тела и облике. Број места за радионицу ограничен, пријава заинтересованих на 
i.jankovic@narodnimuzej.rs

МУЗЕЈ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕРЕВИЈА ФИЛМОВА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ 
18. септембра од 17 часова
Музеј Југословенске кинотеке, Косовска 11

Југословенска кинотека, основана 1949. године сакупља, трајно чува и обрађује филмски материјал 
и бави се ширењем филмске културе, истражује и изучава историју филма. У новој згради 
Југословенске кинотеке налази се колекција кинематографске опреме и музејска збирка која чува 
доказе о почецима фотографије и филма.

МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ – БЕОГРАД
Скендер –Бегова 51

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У МУЗЕЈУ НАУКЕ ТЕХНИКЕ од 12. до 17. септембра 2017. године - 
Бесплатан улаз
Сталне поставке - Главна зграда Музеја, Скендер-бегова 53
На сталној поставци Други круг изложено је преко четири стотине предмета из фонда Музеја науке 
и технике. Поставка  приказује технолошки развој и његов утицај на живот људи,  и организована је 
у четири целине: точак–машина–мотор, комуникација, човек и техника,  мера и број.
Дечји музеј налази се у приземљу Музеја. Представљен је део фонда Музеја из Збирке играчака. 
Поставка као и цео простор  намењени су деци разних узраста и  висином постамената и доступношћу 
предмета прилагођени њима. Представљено је преко 150 експоната/играчака из периода од 1920. 
до 1970. године: лутке, аутомобили, плишане меде, металне механичке играчке на навијање, дрвене 
играчке, музичке кутије, модел парне машине, модел железничке станице...
Научни центар Музеја науке и технике. Поставка је осмишљена тако да промовише учење кроз 
откривање, учествовање, експериментисање и непосредан контакт с научним изазовима. 
Интерактивни експонати приближиће вам  феномене из области астрономије, математике, физике, 
биологије, психологије и логике на забаван начин, и  подстаћи вас на размишљање и маштање 
ангажујући ваша различита чула и способности. 
Медицина у Србији кроз вековеЏорџа Вашингтона 19, Зграда Српског лекарског друштва
Стална поставка Медицина у Србији кроз векове налази се у згради београдске болнице изграђене 
у 19. веку, О дијагностиковању и лечењу различитих болести сведоче скелетни остаци, патолошки 
препарати, медицински инструменти, уређаји и апарати. На изложби можете  открити по чему 
се  разликују стари  хируршки инструменти од данашњих, ко је основао прве болнице у Србији, 
чему су служиле „магијске формуле″, како се давала  трансфузија крви у прошлости, како се лечила 
туберкулоза пре открића лекова против Коховог бацила и др.
Изложба – ‘’Старе искре за нове наде’’ Главна зграда Музеја, Галерија „Александар Деспић“ 
Аутор изложбе: Давид Флорес, професор природних наука из Шпаније
На изложби је приказано 25 радних реплика машина, апарата и инструмената који оживљавају 
кабинет за физику специјализован за електростатику с краја 19. века. Све изложене реплике 
израдио је аутор изложбе Давид Флорес. Заступљени су сви најважнији типови електростатичких 
машина, међу којима су и реплике врло ретких машина као што су Нарнова, Кареова, Холцова, 
Ригијева и Боненбергова. Део ове изложбе су значајне књиге из историје науке са описима машина 
и илустрацијама према којима су машине израђене, као и узорци коришћених материјала. Контакт: 
Иван Станић, кустос, 0653260750
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– Одељење Музеј Српског лекарског друштва 
Изложба „Медицина у Србији кроз векове” 
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 
Изложба приказује развојни пут медицине у Србији од времена касног палеолита до данашњих дана.
Контакт: 011/3037-850; 011/3037-950; mnt@muzejnt.rs 
Фестивал међународног едукатовног карактера: Etnology
Термин: од 12. октобра до 14. октобра, од 16 до 23 часова у Музеју науке и технике
Etnology је тродневна интернационална манифестација која представља широк спектар етном 
инспирисаних тема кроз модне ревије, изложбе, рукотворине, музичко-сценски наступе, 
документарне филмове као и семинаре, радионице и предавања. Контакт: Јелена Радошевић – 
организатор музејских програма, 011 3037 962, jelena.radosevic@muzejnt.rs, Гордана Грубјешић, 
аутор пројекта, 065 5111159, goga@superstarculture.com; 

ОПШТИНА ВРАЧАР
ПРОГРАМИ НА ВРАЧАРУ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
Програм са ОШ ‘’Свети Сава’’ „Препознај и мапирај наслеђе: 
културни оријентиринг’’ на Врачарском платоу
Циљ је едукација деце о културним споменицима Врачарског платоа као амбијенталне целине 
уз истраживачки обилазак парка и задржавање на одабраним локацијама и подстицање деце да 
идентификују, тумаче, учествују у очувању културних објеката у парку и парка као њиховог парчета 
природе у граду. Организовање ликовних конкурса кроз чије се учешће подстиче развијање 
сопственог доживљаја објекта културног наслеђа код деце. Ликовни конкурс’’ Ствараоци наслеђа’’.
Од 18. до 22. септембра
Контакт: Јелена Глишовић, Народна библиотека Србије , 069 200 4121, jelena.glisovic@nb.rs 
Међународни дан без аутомобила на Врачару
Термин: петак, 22. септембар, од 09 до 13 часова.
Циљ акције је важност и значај пешачких зона и зона успореног саобраћаја 
Пројекција филма посвећеног природи у оквиру уобичајене недељне филмске пројекције за сениоре
Термин: уторак, 26. септембар, од 15 до 17 часова
Место: сала ГО Врачар
Уторак, 26.09.2017. / у преподневним часовима/Храст на Цветном тргу – спада у заштићено 
природно добро од 2001. године /споменик природе/;
Платан / Макензијева 73/ као споменик природе, спада у заштићено природно добро. 
(Организоваћемо децу из ПУ „Врачар“ – „Нада Пурић“ еколошки вртић, ученике ОШ „Владислав 
Рибникар“, ОШ „Јован Миодраговић,“ и ОШ „Свети Сава“ да са васпитачима и учитељима припреме 
рецитације на тему природе, певају, играју, напишу састав на тему природе);
У сарадњи са Природњачким музејем организоваћемо дендролошку радионицу како би подигли 
свест о старим стаблима и као о делу природе и као о споменицима културе;
„Дан чишћења“
Термин: среда, 27. Септембар преподневни часови
У сарадњи са  основним и средњим школама на Врачару, ЈКП Градским зеленилом, ЈКП Градска 
чистоћа и ЕКО ПАТРОЛА организоваћемо  дан који ће бити посвећен уређењу и сређивању школских 
дворишта, као и делова Врачара који нису у надлежности ЈКП-а,  а у акцију чишћења биће укључено 
и руководство ГО Врачар
„Повратак природи“
Термин: четвртак, 28. септембар од 9 до 16 часова 
Познато врачарско одмаралиште на Авали „Шупља стена“ послужиће нам како бисмо окупили 
младе, наше гимназијалце и провели дан у природи без коришћења интернета и технологије.  
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У сарадњи са Планинарским друштвом - „Победа“ организоваћемо предавање и промоцију здравих 
стилова живота и активности у природи.
Акција удомљавања напуштених животиња, у сарадњи са ЈКП „Ветерина Београд“
Термин: од 11 часова или  недеља, 1. октобар 
Место: Чубурски парк
Засадићемо дрво као споменик природе за будуће генерације
Термин: недеља, 2. октобар
Консултоваћемо се и сарађивати са ЈКП „Зеленило Београд“ како бисмо нашли адекватну локацију 
на Врачару за садњу дрвета, што ћемо забележити постављањем плоче са датумом, називом дрвета 
и логом ГО Врачар;
 Подстаћи школе да одржавају јавни час у природи и свежем ваздуху, а деци указати на значај природе, 
одржавању школског врта итд. Пружићемо прилику наставницима да се стручно усавршавају кроз 
семинар који ће бити посвећен екологији;
Радионице које ће дрво представити као баштину и истражити различите употребе дрвета у 
традиционалним објектима, изградњи, занатима итд.
Сарадња са Републичким заводом за заштиту споменика културе.
Место: Републички завод за заститу споменика културе, Радослава Грујића 11.
Руководство ГО Врачар провешће пре подне на кафи са добитницима награда „За зеленији Београд“;
„Дан рециклаже на Врачару“
Представа „Тишина“ 
У сарадњи са Градском организацијом глувих Београда.
Место: сала ГО Врачар
Контакт: Весна Гњеч, 011 3081 572, 069 8851 082, v.gnjec@vracar.rs
Ивана Нинковић, помоћница шефа кабинета, 011 3081 591, 069 8851 155, i.ninkovic@vracar.rs
МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, ОПШТИНА ВРАЧАР
Музеј Николе, Тесле Крунска 51, је јединствена институција науке и културе у свету, у целости 
посвећен генијалном проналазачу, научнику и инжењеру, 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. 
Нова Стална поставка Музеја Николе Тесле
Заоставштина Николе Тесле пренета је из САД у Београд 1951. године. Музеј Николе Тесле основан 
је 5. децембра 1952. Стална поставка Музеја кроз приказане документе, личне и техничке предмете, 
макете и интерактивне моделе, осликава најважније детаље Теслиних епохалних открића и изума. 
Изложбени простор организован је у два сегмента. Први део прати Теслин живот и уводи у други 
део који представља развој науке о електрицитету и магнетизму до појаве Теслиних открића. Кроз 
демонстрацију радних модела оживљени су Теслини изуми и открића која је остварио у областима 
електротехнике и машинства.
Термини за бесплатне посете: 26. септембар од 10.00 до 18.00 часова
Контакт: 011/2433-886, info@tesla-museum.org; 

ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ
Његошева 51, Врачар

Изложба „ОД СТЕНЕ ДО СТЕНЕ, ПЕТАР СТЕВАНОВИЋ – ПОРТРЕТ НАУЧНИКА“
Место: Центар за културу Барајево 
Термин: 7. септембар 2017. у 18 часова
Аутор: др Александра Маран, музејски саветник Природњачког музеја
Ретроспективна изложба посвећена академику Петру Стевановићу (1914-1999) који је својим 
делом обележио историју геологије и палеонтологије 20. века у Србији, у Југославији и на Балкану.  
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Геолог и природњак, један од првих кустоса Природњачког музеја и професор Рударско-геолошког 
факултета у Београду, Стевановић је дао велики допринос равоју музеологије и заштити геолошког 
наслеђа Србије.
21. МЕЂУНАРОДНА НОЋ СЛЕПИХ МИШЕВА
Место: Галерија Природњачког музеја на Калемегдану, Велики Равелин
Термин: 16.септембар 2017. у 19 часова
Аутор: др Милан Пауновић, музејски саветник Природњачког музеја
Традиционална манифестација која обухвата мултимедијална предавања о слепим мишевима, разговор 
стручњака са грађанима, извештај о позивима грађана и интервенцијама стручњака, док посебан сегмент 
чини приказивање живих примерака слепих мишева публици и њихово пуштање на слободу.
ИЗЛОЖБА: AЛЕРГЕНЕ БИЉКЕ
Место: Канцеларија за младе, ГО Земун, Косовска 9
Термин: 18.9 - 2.10.2017.
Аутори: др Марко Несторовић, музејски саветник; Мирослав Јовановић, виши конзерватор 
Путем постера, фотографија, хербарског материјала и узорака из природе на стручан али и популаран 
начин представљене су биљке нашег окружења које изазивају алергију, која према подацима 
Светске здравствене организације у последњих четврт века представља све већи здравствени 
проблем становништва. 
Изложба има за циљ да упозна публику са узрочницима алергије – алергеним биљкама, али и да 
путем радионица и предавања од стране стручњака едукује становништво како да се „изађе на крај“ 
са овом врстом „напасти“.
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ „ЧОВЕК И ВИНО“
Место: Изложбена галерија општине Врачар, Његошева 77, Београд
Термин: 19.септембар 2017. у 13 часова
Аутори: др Деса Ђорђевић Милутиновић и др Александра Маран, музејске саветнице Природњачког музеја 
На популаран и сликовит начин, уз добро одабране експонате, изложба посетиоцима пружа 
могућност да хронолошки прате пут винове лозе и вина кроз простор и време, уз сазнавање многих 
занимљивости о сличностима и разликама дивљих и питомих представника винове лозе, винским 
обичајима и винској култури разних поднебља, као и многим тајнама из света природе, винарства 
и виноградарства.
ПРЕДАВАЊЕ „СТАРО И НЕСТАЛО ВОЋЕ СРБИЈЕ“
Место: Центар за културу Барајево 
Термин: 19. септембар 2017. у 12 часова 
Предавач: Александра Савић, виши кустос Природњачког музеја 
На предавању ће бити представљено богатство и разноврсност великог броја сорти аутохтоног воћа 
наших простора, које је потребно забележити, које су од значаја за нашу средину и њено наслеђе. 

ИЗЛОЖБА „АМБРОЗИЈА“
Место: Галерија библиотеке „Влада Аксентијевић“, Обреновац 
Термин: 22. септембар 2017. у 18 сати, отварање изложбе 
Аутор: др Марко Несторовић, музејски саветник 
Амброзија је најпознатија и најопаснија алергена биљка на свету. Њен полен изазива алергију код 
10% људи, а узрочник је 50-60% свих поленских алергија. Циљ изложбе је да се укаже на биолошки, 
еколошки, пољопривредни и здравствени значај амброзије, да посетиоци могу самостално да 
препознају ову врсту у непосредном животном окружењу, као и да науче како да се заштите. 
РАЗГОВОР О ЗАШТИЋЕНИМ СТАБЛИМА БЕОГРАДА И ЗНАЧАЈУ ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА, 
Место: Културни центар – Кућа Краља Петра – Сењак
Термин: 22. септембар 2017. у 13 часова 
Предавач: Александра Савић, виши кустос Природњачког музеја
Заштићена стабла Београда представљају значајну баштину града, од посебног су значаја као флора 
урбаног подручја, али и као носиоци културне и историјске баштине града. Програм се реализује у 
сарадњи са Геодетском техничком школом из Београда.
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Еколошка мини-представа: САЧУВАЈМО ПРИРОДУ ОД НАС САМИХ
Место: Галерија Природњачког музеја на Калемегдану
Термин: 23. септембра 2017. у 13 часова
Аутор: Драгана Вучићевић, кустос Природњачког музеја
Еколошка мини представа на којој учествују ученици основних школа, у оквиру које је радионица и 
пропратни скеч Да дрвеће више не плаче, има за циљ подизање еколошке свести. У оквиру радионице, 
учесници ће у саксији засадити мање дрво и разговараће о томе како се дрво може неговати и где све 
расте у природи, уз разне занимљивости и анегдоте везане за дендрологију и ботанику. 
МАШИН МАЈДАН, Топчидер – геолошко наслеђе Београда -Топчидерски парк.
Термин: 23.септембар 2017. Предавач: Ранко Пејовић, кустос Природњачког музеја, контакт: 064 
8844672, pejovic.ranko@nhmbeo.rs
Београдска Летња позорница или „Машин мајдан“ је изванредна геолошка атракција Топчидерског 
парка која баштини природни геолошки амфитеатар, спрудне кредне наслаге са налазима егзотичних 
кредних мекушаца, у оквиру које се могу видети тектонски контакт и раседна зона која одваја старију 
и млађу Креду. 
ТАШМАЈДАНСКИ МИОЦЕНСКИ СПРУД – Геолошко наслеђе Београда
Место: Ташмајдан, каменолом код Спортског центра Ташмајдан
Термин: 23.септембар 2017. 
Предавач: проф. др Љупко Рундић, Рударско-геолошки факултет, ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs
Програм скреће пажњу јавности на значај овог изузетног подземног простора и његов културни и 
туристички потенцијал.
Необична прича о миоценском спруду, органогено-спрудном кречњаку који се простире од 
Калемегдана, преко целог центра Београда и излази на површину код старог каменолома поред 
спортског центра Ташмајдан. РАДИОНИЦА „МАТЕМАТИКА СВУДА ОКО НАС – ПРОПОРЦИЈЕ У 
ПРИРОДИ И НА СЛИКАМА“, сарадња Природњачког музеја и Народног музеја у Београду, 
Место: Галерија Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5, Београд. 
Термин: 24. септембар 2017. у 13 часова
Аутори: Драгана Вучићевић, кустос Природњачког музеја и Ивана Јанковић, кустос Народног музеја.
Обавезне пријаве на 011-3442147 или draganav@nhmbeo.rs . 
На радионици ће учесницима бити објашњени математички појмови: мање, више, појам удаљености, 
међусобних величина, као и разломака, на примерима слика и предмета из природе. Радионица је 
намењена деци од 7 до 11 година.
ДЕНДРОЛОШКА РАДИОНИЦА: ЗАШТИЋЕНА СТАБЛА БЕОГРАДА 
„ДРВО – НАЈСТАРИЈИ СТАНОВНИК БЕОГРАДА“ 
Место и термин: 26. септембар 2017. у 10 часова Цветни трг – заштићени храст и у 12 часова – 
Мекензијева улица, кафана Трандафиловић – заштићени платан. 
Аутор: Александра Савић, виши кустос Природњачког музеја. 
Радионица се реализује у сарадњи са Општином Врачар и намењена је ученицима основне школе.
Заштићена стабла Београда представљају значајну баштину града, од посебног су значаја као флора 
урбаног подручја, али и као носиоци културне и историјске баштине града. Неки од најстаријих 
„становника“ Београда су храст на Цветном тргу и платан у Макензијевој улици на Врачару.
ИЗЛОЖБА И ПРЕДАВАЊЕ: „СТАРО И НЕСТАЛО ВОЋЕ СРБИЈЕ“
Место: Галерија библиотеке „Влада Аксентијевић“, Обреновац
Термин: 29. септембар у 18 часова 
Аутор: Александра Савић, виши кустос Природњачког музеја
На изложби ће бити представљен део природног наслеђа старих традиционалних сорти воћа у Србији 
које се гаје вековима, а које су угрожене и нестају. Међу њима су јабуке: петровача, памуклија, шарунка, 
крстовача, шимширка, овчији нос, тетовка, будимка, сенабија; крушке: видовача, илињача, лубеничарка, 
сијерак, медунак, стамболка, такиша, караманка, јерибасма, лончара; шљиве: црвена ранка, пожегача, 
белошљива, округлица, црвени пискавац, тургуља, панађурка, моравка, бардаклија, пандара и друге. 
На предавању ће бити представљено богатство и разноврсност великог броја сорти аутохтоног воћа 
наших простора, које је потребно забележити, које су од значаја за нашу средину и њено наслеђе. 
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РАДИОНИЦА „ЛИСТИЋ ПО ЛИСТИЋ – ДРВО“, за децу од 4 до 7 година
Место: Панчићев кабинет, Зграда Природњачког музеја, Његошева 51, Београд
Термин: 30. септембар 2017. у 12 часова
Аутор: Драгана Вучићевић, кустос Природњачког музеја
Деца се упознају са деловима биљака: листом, кореном и стаблом, као и значајем садње дрвећа 
„као плућима града“ и њиховој важној улози у градовима.
Обавезне пријаве на 011 34 42 147 или draganav@nhmbeo.rs
ИЗЛОЖБА „МЕТЕОРИТИ, ГЛАСНИЦИ СВЕМИРА“, текућа изложба Природњачког музеја до новембра 2017.
Место: Галерија Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5, Београд
Аутор: Александар Луковић, кустос Природњачког музеја
Бесплатан улаз у периоду: 19-24. септембра 2017. 
Метеорити су део Природњачког музеја од његовог оснивања и у оквиру изложбе представљена 
је уникатна Збирка метеорита музеја. Публика има прилику да види неке од наших најпознатијих 
метеорита и уједно највреднијих и најстаријих експоната музеја: Сокобањски, Јелички и 
Димитровградски, који су у Музеј доспели заслугом великана наше науке, Јована Жујовића и Јосифа 
Панчића. На изложби су представљени и други чувени метеорити из света, међу којима су Кањон 
Диабло, Мудрабиља, Хенбери, Бјорбуле, Толука.
Програм Града Београда на платоу Великог Равелина
РАДИОНИЦА ТАЈЧИЧУАН И ЋИГОНГ „ЗАГРЛИ ДРВО“ 
Место: Простор поред Галерије Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5 
Термин: 28. септембар 2017. у 17 часова
Аутор: Центар „Осам“, центар за психофизички развој

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ „ШУМАТОВАЧКА”
Шуматовачка бр. 122

Графички дизајн и дигитално ликовно обликовање
Циљ програма је упознати и усмерити полазнике да овладају дигиталним програмима и алатима 
за ликовно обликовање у савременом дизајну, модерним приступом методици рада и употреби 
савремених техничких средстава. ПриликА да упознају области из маркетинга, дигиталне фотографије, 
веб дизајна, анимације, видео-рада итд. Намењен је онима који желе да своју креативност и таленат 
преточе одговарајућим визуелним језицима у форме. Пријаве на art@sumatovačka.rs
Предавач:дипломирани индустријски дизајнер Вања Додиг
Место: Студио за графички дизајн Центра за ликовно образовање Шуматовачка
Термин: 18. септембар 2017. године од 16 до 18 часова
Радионица: Скулптура (вајање) 
Намењена је онима који су склони ликовном изражавању и онима који би да се опробају у 
тродимензионалном обликовању и раду са глином. Прилика да раде на скицама и скулптурама 
малог формата у вајарском атељеу и да одабрани мотив истраже и преведу у скулптуру, класичним 
приступом у изради тродимензионалног уметничког дела. За полазнике изнад 14 година, претходно 
искуство није неопходно. Број полазника је ограничен. Пријаве са подацима (име и презиме, узраст, 
назив програма за који се пријављују) слати на art@sumatovačka.rs. Реализатор: Дуња Трутин, вајар. 
Термин: 19. септембар 2017. године од 18 до 20 часова
Натава: Графика
Оспособљавање полазника да самостално овладају технолошким процесима графике уз помоћ 
којих ће остварити креативно-уметничке резултате, да самостално владају технолошким 
процесима припреме за штампу и штампања у циљу стварања графичког оригинала – уметничког 
дела. За полазнике старости изнад 14 година. Број полазника је ограничен. Пријаве са подацима  
(име и презиме, узраст, назив програма за који се пријављују) слати на art@sumatovačka.rs
Предавач: магистар графике Јелена Дамњановић
Место: Атеље за графику Центра за ликовно образовање Шуматовачка
Термин: 20. септембар 2017. године од 16 до 18 часова
Настава: Мозаик
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Полазници ће, на основу личног избора узорака, радити мозаике између већег броја понуђених 
орнаменталних предложака који ће унапред бити припремљени. Мозаичка техника којом се ради 
је ткзв. директно слагање мозаика. Водитељ поучава полазнике како да направе мозаик, како да 
обрађују и користе материјал и др.
За формирање збирке орнаменталних узорака биће коришћени орнаментални мотиви из различитих 
историјских епоха и култура (праисторија, антика, средњи век, етно мотиви, модерна и савремена 
декоративна уметност).
Предавања су отворена за полазнике старости изнад 14 година. Број полазника је ограничен. Пријаве 
са подацима (име и презиме, узраст, назив програма за који се пријављују) слати на art@sumatovačka.rs
Предавач: ликовни и примењени уметник Александар Пантић
Место: вајарски атеље Центра за ликовно образовање Шуматовачка
Термин: 24. септембар 2017. годин од 12 до 16 часова
Радионица фотографије у Шуматовачкој
Пријаве слати на art@sumatovacka.rs
Контакт: Данијела Ранчић, 060 5040575, 011 640 4846, danijela@sumatovacka.rs; 

ХРАМ СВЕТОГ САВЕ 
Управа Храма Светог Саве и градска општина Врачар организују
Групне посете деце и младих са оштећеним слухом са водичем уз пратњу професионалног водича 
из Храма Светог Саве и у сарадњи са Савезом глувих и наглувих уз тумача знаковног језика 
Промотивни обиласци за време Дана европске баштине како би постали део редовне праксе једном месечно.
Концерт Ђурђевих ступова. Термин: 19.09. 2017. године. Место: Крипта Храма 
Премијера документарног филма Бориса Малагурског ‘’Косово Моменат у цивилизацији’’ о 
баштини на листи УНЕСКО, на платоу испред Храма Светог Саве
Термин: 22.09.2017. године у 20:00 часова

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Радионице за децу основношколског узраста „Како чувамо културно наслеђе” - кроз предвиђен 
програм деци се представља рад Завода, занимања у оквиру службе заштите, разноврсни начини 
бриге о културном наслеђу. Програм је базиран на активном учешћу деце, која ће имати прилику 
да буду актери у симулацији археолишког ископавања, грађења старинске куће, конзервацији једне 
слике и другим забавним активностима. Циљ радионице је да се на релаксиран начин, кроз игру, деци 
приближи тема непокретног културног наслеђа, укаже на његове вредности и непоходност чувања.
Термин:Место: Радослава Грујића 11

УДРУЖЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА СРБИЈЕ 
Обулазак са водичем: Црква Св Саве и Врачарски плато
У недељу, 24.09.17. у 11.00 сати, окупљање испред цркве Св Саве.
Водич: члан  Удружења туристичких водича Србије
Обилазак са водичем: Ташмајдански парк и црква Св Марка
У уторак, 26.09.17. у 16.00 сати, окупљање испред цркве Св Марка
Водич: Тодор Петровић, члан  Удружења туристичких водича Србије

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Таковска 8, Стари град
Литерарна радионица: „Дарови природе у српским народним бајкама, митовима и легендама“, 
реализација Јасмина Атанацковић Гајић, проф.књижевности и Снежана Станковић, уредник 
културно-образовног програма
Термин: 22. 9. у 11 сати у Библиотеци
Предавање: „Симболика орнаменталних представа живог света у српској средњовековној 
уметности“, гости: Душан Миловановић, историчар уметности имузејски саветник, проф. Љуба 
Димитријевић, музичар и Хор ДКЦБ, диригент Невена Ивановић
Термин: 26. 9. 2017. у 19 сати у Великој сали
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Предавање и радионица: „Истражујем, сазнајем, откривам благо Пионирског парка“, реализација 
Ирена Милер, дипломирани биолог и Снежана Станковић, уредник културно-образовног програма
Термин: 27. 9. у 14 сати. Место: Библиотека и Пионирски парк
Предавање: „O вегетацији кроз примере Српско српског речника“, гост Радован Дамјановић, 
историчар и истраживач језика
Учешће вегетације у стварању корпуса прајезичког лексичког фонда српског језика биће објашњено 
кроз примере: древно – од дрвета; липа – лепљивост; буква – буквар; храст – раст, дуговечност, 
запис; бор – четинари, бодље, борење; пласт – пластика; трава – отров; Шумадија (која то више није)...
Место: Библиотека. Термин: Шумадија (која то више није)...
Место: Библиотека. Термин: 29. 9. у 12 сати 
Контакт: Снежана Станковић, тел. 011 3242 011, snezana.stankovic@dkcb.rs 
 
ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
Изложба фотографија ‘’Траг у води’’ Бориса Ерга. Отварање - 25. септембар у 13 часова. 
Контакт:011 2910 702, 064 1385 171

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ  
РАКОВИЦА – РАКОВИЧКЕ ДУХОВНЕ СВЕЧАНОСТИ „ПУТ ДУХОВНОСТИ“
- Отварање духовних свечаности „Пут духовности“,
у порти Храма Светог Владике Николаја Велимировића
Термин: 15. септембар у 18 часова 
- Музички колаж хор Монахиња, „Косовка девојка“ (Ивана Жигон), Игре и обичаји код Срба
Културно-уметничка друштва (дечији ансамбли): „Младост-Авала“, „Бранко Марковић“, Димитрије 
Котуровић“ и „Лазар Хребељановић“
Термин: петак, 15. септембар
Изложба икона „Моје слово љубави“ Мирјане Каурин
Термин: субота, 16. септембар у 18 часова
Место: Центар за културу и образовање Раковица
Премијера представе: „Слике из живота Владике Николаја или Монах Тадија“ 
у режији Владимира Лазића
Термин: субота, 16. септембар у 20 часова
Место: Центар за културу и образовање Раковица
Ликовна колонија у Храму Светог Владике Николаја Велимировића, Ресник
8 и 30 часова: Литургија у парохијском дому Храма Светог Владике Николаја Велимировића
10 часова: Отварање ликовне колоније
10 часова: Духовно радовање – креативне радионице, израда цртежа и предмета на тему православља
и храма и игре на отвореном за децу
Термин: недеља, 17. септембар
Место: Храм Светог Владике Николаја Велимировића, Ресник
Представљање зборника „Богословије Светог Саве 1836-2016.“
Термин: понедељак, 18. септембар у 18 часова
Место: Манастир Раковица
Отварање изложби: „Деца у Великом рату“ и „Бизерта памти мртве“
Термин: уторак, 19. септембар у 18 часова
Место: Храм Рођења Светог Јована Крститеља, Петлово брдо
Етно група КУД „Димитрије Котуровић“
Термин: уторак, 19. септембар у 15 часова
Место: Црква Светих Апостола Вартоломеја и Варнаве
Промоција књиге „Књижевници и политика у српској култури 1814-2014“ Зорана Аврамовића
Термин: среда, 20. септембар у 18 часова
Место: Храм Преображења Господњег, Видиковац
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Пројекција филма 
Термин: среда, 20. септембар у 20 часова
Место: Центар за културу и образовање Раковица
Сабор духовне поезије
Термин: четвртак, 21. септембар у 11 часова
Место: Центар за културу и образовање Раковица
Смотра песника награђених и похваљених радова са ранијих Сабора
Термин: четвртак, 21. септембар у 15 часова
Место: Црква Светих Апостола Вартоломеја и Варнаве
Затварање духовних свечаности „Пут духовности“
четвртак, 21. септембар у 17 часова у Манастиру Раковица
Контакт: Ивана Милинковић Челебић, уредник образовног програма, 
тел. 011 3582 493, 011 3514 601, kcrakovica@gmail.com

ПТТ МУЗЕЈ 
Мајке Јевросиме 13, Стари град
За „Дане европске баштине“ Музеј ће радити са продуженим радним временом – радним данима 
и викендом од 10.00 до 15.00 часова. Суботом од 11 до 19 часова.
Стручно вођење кроз сталну поставку музеја „Тачка спајања”, 
сваког радног дана у 12.00 часова, а суботом у 17. часова.
Уз сарадњу са колегама РЈ „Србијамарка”, биће организована изложба на самостојећим холдерима 
са оригиналним радовима флоре и фауне за поштанске марке. Сваки рад ће пратити као финални 
производ и пратећа поштанска марка. 
Дечије радионице:После стручног вођења у 12 часова
Предавање: Како настаје поштанска марка 
Термин: 23. септембар 2017. године са почетком у 12 часова
Радионица: Напиши и пошаљи писмо вољенима 
Термин: 16. и 30. септембар, са почетком у 12 часова
Радионице су стручно вођене уз фотографисање – поштанска марка са ликом посетиоца.
Изложба оригиналних радова за поштанске марке сликара из РЈ ‘’Србијамарка’’, приказивање 
поштанске марке и коверте првог дана, као финални производ.
Контакт: Татјана Секулић, 011/306-3278, 064 6980 378; tatjana.sekulic@posta.rs, pttmuzej@ptt.rs
АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА НА ЗВЕЗДАРИ
Волгина 7, Звездара
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: Обилазак са водичем
Посетиоци могу да виде Управну зграду, коју је почетком 20. века пројектовао познати чешки 
архитекта Јан Дубови, музејску поставку старих астрономских инструмената, да посете највећу и 
најпотпунију научно-стручну астрономску библиотеку у Србији, Велики пасажни инструмент и 
Велики рефрактор, највећи телескоп те врсте на Балкану. 
Програмом стручног вођења предвиђена је и панорамска шетња комплексом Опсерваторије, који 
се налази унутар заштићеног природног добра Звездарска шума. Такође, посетиоци ће моћи, у 
простору наших павиљона са астрономским инструментима, да чују кратко предавање o историји 
Астрономске опсетваторије и презентацију са темом из области астрономије у амбијенту прелепе библиотеке.
Термин: 30. септембар, групе у 11.00, 13.00 и 15.00 часова. 
Контакт: Весна Мијатовић, 011 30 89 063 . Заказивање групних посета на: vesna@aob.rs
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ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”
Кнегиње Љубице 29
Програм: Из века у век – 125 година јавног градског превоза у Београду
Поред стандардне поставке старих возила ГСП и остале историјске грађе биће изложен и модел 
трамваја са почетка увођења јавног градског превоза у престоници. Посетиоци ће, такође, бити у 
могућности да погледају електробус, први аутобус на електрични погон који превози Београђане. 
Биће отворена и врата ковачнице ГСП са машинама и алатима са почетка XX века. Посетиоци ће све 
напред наведено моћи да виде у кругу на Дорћолу у времену од 10 до 17 часова.
Место: ЈКП ГСП „Београд“, Кнегиње Љубице 29
Термин: 23. септембар, од 10 до 17 часова
Контакт: Србобранка Убипариповић, шеф Службе за медијски наступ, 011 366 40 47, gsp101@eunet.rs 

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

МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА – Стара механичарска радионица из двадесетих година
Мајке Јевросиме 30.
У збирци Братислава Петковића налазе се стари и ретки аутомобили, који су историјско сведочанство, 
и имају посебан значај за упознавање примене научних достигнућа, развоја и техничког напретка 
аутомобилизма код нас и у свету. Збирка садржи педесет возила, од којих је најстарији „маро 
гардон” из 1897. године.
Термин: субота 30.септембар од 09 до 20 часова
Контакт: 011/3034-625 066/8110-025; 

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
Булевар краља Александра 71
Обилазак Универзитетске библиотеке са водичем-посета спомен соби Исидоре Секулић и 
презентација фонда Одељења старе и ретке књиге. Обилазак читанице и магацина и упознавање 
са расположивим фондом Библиотеке и презентација дигиталних рукописа кроз виртуелну посету 
фону Библиотеке уз претходну најаву. 
Magic Box-виртуелно прелиставање драгоцене и заштићене библиотечке грађе-Универзитетска 
библиотека је под покровитељством Министарства културе и информисања набавила Magic Box, 
уређај који омогућава виртуелно прелиставање заштићене и ретке библиотечке грађе. 
Линк за виртуелне изложбе је http://www.unilib.rs/sadrzaji/virtuelne-izlozbe

Згрaдa Унивeрзитeтскe библиoтeкe je дoступнa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм нa нивoу сутeрeнa, штo 
oмoгућaвa oбилaзaк jeднoг дeлa згрaдe и прeдстaвљaњe спoмeн-сoбa (улaз je сa пaркингa иза зграде). 
Контакт, информације и пријављивање групних посета: 011/3370-160 

mailto:gsp101@eunet.rs
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БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
Завичајно одељење Библиотеке града Београда, Змај Јовина 1 , други спрат
Изложба књига: Естаственица (наука о природи) у Београду XIX века
Посетиоци ће имати прилику да виде прву српску зоологију Григорија Лазића објављену у Будиму 
1836. године, прву Естествену повестницу за младеж српску, професора Вука Маринковића, 
штампану у Београду 1851. године, али и прве уџбенике естаственице за београдску децу у основним 
и средњим школама и на Лицеју. О Важности естаственице штампана је 1866. године посебна беседа 
Владана Ђорђевића а детаљи Пута лицејских питомаца, Естаственичког одељења по Србији – 
1863. године, забележени су у засебној књижици. 
Термин: 18−29. септембар, радним данима 09:00−19:00
Библиотека града Београда, Читаоница Фонда уметности, Кнез Михаилова 56
Два предавања:
„Природа у средњем веку – загонетка и огледало”
Говори проф. др Оливер Томић, историчар уметности (Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу)
О предавању:
Средњовековно поимање природе и њених феномена, флоре и фауне и човеков однос према 
тоталитету универзума поларно се разликује од савременог, о чему сведоче књижевни и историјски 
извори, са једне, и представе природе у уметностима, са друге стране. Данашњем човеку потребно 
је подсећање на хришћански поглед на свет, у коме се све доживљавало као део Божје творевине и 
Његовог плана. Ништа није било случајно, ништа сувишно и непотребно: сваки цвет, сваки инсект, 
свака птица и звер имали су не само своје Богом одређено место у природи, већ су и били лекција 
човеку, у којој се он сусретао са загонетком живота и сагледавао себе, као у огледалу, у контексту 
читаве Творевине.
О предавачу:
др Оливер Томић, историчар уметности, радио је у Хиландарском одбору САНУ, потом као кустос 
Народног музеја у Београду, затим као предавач на Филозофском факултету у Београду и Факултету 
за уметност и дизајн, а сада је запослен на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Одржао је 
низ циклуса и појединачних јавних предавања у Библиотеци града Београда, Коларчевој задужбини, 
Народном музеју итд. Објавио је више научних и стручних радова у домаћим и страним часописима, 
а такође је учесник (и аутор) бројних телевизијских и радио емисија.
Место: Библиотека града Београда, Читаоница Фонда уметности, Кнез Михаилова 56
Термин: уторак, 19. септембар 2017. у 19:00
„Коњ и змија у српским народним веровањима и обичајима”
Говори Ирина Томић, историчар уметности, М. А. етнологије и антропологије 
(Академија лепих уметности и мултимедија)
О предавању: 
Митологизација коња и змије у народној религији и традицији је значајно присутна: коњ и змија 
су довођени у везу са натприродним, са култом плодности, са смрћу и култом мртвих. Врло често 
они се срећу као атрибути, пре свега, одређених митских бића, попут водењака, вампира, вештице, 
море, тодораца и са личностима попут Тројана, Великог Тодора, али и хришћанских светитеља, као 
што су свети Теодор, свети Ђорђе, свети Никола, свети Сава, свети Илија, свети арханђео Михаило. 
О предавачу:
Ирина Томић је дипл. историчар уметности, мастер етнологије и антропологије. Предаје историју 
уметности и антропологију на Академији лепих уметности и мултимедија. Аутор је монографије 
Рада Селаковић, као и један од аутора каталога уметничке збирке Медија центра “Одбрана” 
Министарства одбране. Редовно објављује радове у домаћим и страним стручним часописима. У 
области етнологије и антропологије, њена истраживања везана су за народне обичаје и веровања 
на територији Балкана, родне студије и антропологију тела.
Место: Читаоница Фонда уметности
Термин: Понедељак, 25. септембар 2017. у 19:00
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Библиотека града Београда, Библиотека “Свeти Сава”, Петра Зрињског 8, Земун
Два програма:
„Природа је живот“, у сарадњи са Градском општином Земун
Предавање и интерактивна радионица на тему утицаја климатских промена на природу и пределе. 
Интерактивно предавање о екологији (прилагођено узрасту); креативна радионица цртања; 
презентовање радова уз дружење.
Упознавање са активностима које се предузимају како би се предупредило прекомерно загревање 
наше планете.Начини на које сваки појединац може дати свој допринос очувању здраве 
животне  средине. Употреба обновљиве природне енергије. Израда малих метеоролошких станица. 
Потреба подизања свести о угрожености човековог станишта климатским променама.
Предавачи: Др Владимир Ђурђевић − Институт за метеорологију Физичког факултета и др Ана 
Вуковић − Пољопривредни факултет
Термин: четвртак, 21. септембар 2017, 17:00−18.30
„Иде маца око тебе“, отварање изложбе Светлане Спасојевић
На Дечјем одељењу Библиотеке “Свети Сава” , Петра Зрињског 8, у петак, 22. септембра 2017, од 
18:00−19:30 часова, отвара се изложба керамичких звончића под називом “Иде маца око тебе” 
аутора Светлане Спасојевић. 
На отварању ће певати дечји хор „Растко“
Библиотека града Београда, Библиотека „Ђорђе Јовановић“, Стари град, Дечије одељење „Драган 
Лукић“, Студентски трг 19. Два програма:
„Жива библиотека у локалном парку“. Дечије одељење „Драган Лукић“ се налази на ободу 
Студентског парка, па ће радионица бити посвећена историјату парка а у оквиру истог темата у 
плану је и програм „Природњачки детектив“. Радионица је намењена ученицима нижих разреда 
основне школе, па ће учешће на овом програму узети ученици другог и трећег разреда ОШ „Краљ 
Петар први“ и ОШ „Михаило Петровић Алас“.
Место: Дечје одељење „Драган Лукић“ и Студентски парк
Термин: 20. септембар 2017. године, 10:00
„Потрага за лишћем“. Радионица је намењена предшколцима и започеће у Студентском парку 
сакупљањем што више листова различитог дрвећа (у парку је регистрована 21 врста дрвећа); 
причаћемо о заштићеним врстама и Јосифу Панчићу. Програм ћемо наставити у простору Дечје 
библиотеке где ће деца цртати лист који им се посебно допао.
Термин: 22. септембар 2017. године, 10:00
Библиотека града Београда, Библиотека „Петар Кочић“, Врачар, Вишка 3, Дечје одељење „Растко“
Радионица Магија дрвета
Радионица је намењена предшколској групи. Учесници ће се упознати са традиционалним 
предметима направљеним од дрвета у сеоским домаћинствима, као и начину њихове изаде. 
Радионици ће присуствовати деца из припремне групе ПУ „Нада Пурић“. 
Место: Огранак „Борислав Пекић“, Светозара Марковића 23−25
Термин: 27. септембар 2017. године, 11:00
Улога природе у локалним бајкама, митовима и легендама
Ученици припремне предшколске групе имаће прилику да кроз осврт на усмено народно 
стваралаштво, разговоре о митовима и легендама, као и кроз различит аудио и видео материјал, 
створе синтезу знања о природи свога краја. Нарочита пажња биће посвећена истицању симболике 
природе у локалним предањима и народним бајкама. Гости програма предшколци ПУ „Бисер“.
Термин: 29. септембар 2017. године, 11:00
Дечје одељење „Растко“, Вишка 3
Дрво као наша баштина
Радионица је намењена припремној предшколској групи и млађим основцима. Учесници радионице 
ће кроз мултимедијалну пројекцију, али и кроз практични рад истаражити различите врсте употребе 
дрвета у традиционалним објектима, занатима, алатима. Посебан осврт биће на традиционалне 
уметничке занате у којима се користе материјали из природе. Радионицу ће водити професор 
Милена Ракић, а учесници програма биће други разреди ОШ „Јован Миодраговић“.
Место: читаоница Библиотеке „Петар Кочић“
Термин: 18. септембра 2017 у 12:00
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Природно и културно благо Београд
Радионица је намењена нижим разредима основних школа. Учесници ће се кроз аудио визуелну 
пројекцију упознати са природним и културним благом Београда. Посебан осврт биће на еколошкој 
угрожености наше природне баштине. Предавач - магистар заштите животне средине Гордана Брун. 
Програму ће присуствовати ученици четвртих разреда ОШ „Јован Миодраговић“.
Место: читаоница Библиотеке „Петар Кочић“,Вишка 3
Термин: 20. септембар 2017 у 11:00
Библиотека града Београда, Библиотека “Милован Видаковић” Сопот, Космајски трг 11, 
Четири програма:
Програми од 19−29 септембра 2017.
„Жива библиотека у локалном парку“ и „Потрага за лишћем“
Термин: Уторак, 19. септембар 2017. године, од 13:00 до 14:00 часова
Организоваћемо радионице: „Жива библиотека у локалном парку“ и „Потрага за лишћем“ за ученике 
нижих разреда ОШ „Јелица Миловановић“ из Сопота. У оквиру радионице „Жива библиотека у локалном 
парку“ ученици ће упознати историјат парка и шта се то од културног наслеђа налази у њему: Хан − Конак 
кнеза Милоша, чесма из римског периода и др. А у оквиру радионице „Потрага за лишћем“ ученици ће 
сакупљати различито лишће које ће искористити за прављење цртежа у библиотеци.
Пројекција филма „Планета земља − Пингвини“
Термин: четвртак, 21. септембар 2017. године од 12:00 до 13:30 часова
За кориснике радионице „Мала школа-велики људи“ за младе с посебним потребама из удружења 
„Брига о деци Сопот“ у читаоници библиотеке приказаћемо филм „Планета земља − Пингвини“.
Програм: „Гљиве Космаја“
Термин: среда, 27. септембар 2017. године, од 10:00 до 12:00 часова
Предавање „Гљиве Космаја“ са презентацијом и изложбом одржаће професор биологије Вера Самаиловић 
у читаоници библиотеке (за ученике туристичког смера из Економско-трговинске школе из Сопота).
Програм : „Природа као инспирација у поезији, музици и сликарству“- Завичајни уметници
У читаоници библиотеке одржаће се поетско-музичко-сликарскипрограм „Природа као инспирација у 
поезији ,музици и сликарству“ у којем ће учествовати завичајни уметници: писци, музичари и сликари.
Термин: четвртак , 28. септембар 2017. годинем, од 18:00 до 19:30
Библиотека града Београда, Библиотека “Милован Видаковић”, Сопот, Космајски трг 11 −огранак 
“Љубивоје Гајић”, Мали Пожаревац, Космајски трг 1
Програм : „Потрага са селфијима“
Термин: уторак, 26. септембар 2017. године, од 11:00 до 12:00 часова
У огранку „Љубивоје Гајић“ у Малом Пожаревцу организоваће се дружење са ученицима из нижих 
разреда истуреног одељења ОШ „Милорад Мића Марковић“ у природи у оквиру радионице „Потрага 
са селфијима“. Ученици ће правити селфије са флором, фауном, пределима и споменицима свога краја.
Библиотека града Београда, Библиотека “Деспот Стефан Лазаревић”, Младеновац, Краља Петра I 
Програм : „Гљиве Космаја“
Термин: петак, 29. септембар 2017. године, од 17:00 до 19:00 часова
Предавање „Гљиве Космаја“, са презентацијом и изложбом одржаће професор биологије Вера 
Самаиловић на Космају у манастиру Павловац за ученике из Гимназије из Младеновца и ученике 
осмих разреда основне школе из Младеновца.
Контакт: Љубица Ћоровић, Библиотекар саветник за послове у Фонду књига о Београду – Завичајном 
одељењу, 011 2636 266, beogradika@gmail.com

mailto:beogradika@gmail.com
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ОПШТИНА ЗЕМУН  
ПРОГРАМИ У ЗЕМУНУ 

Програм: Трибина сећања - ЧУВАРИ ЗЕМУНСКЕ БАШТИНЕ 
Клуб матичне културе Земуна и Туристичко друштво Земуна 
у сарадњи са Канцеларијом за младе ГО Земун
Трибина сећања посвећена лику и делу историчара Миодрага Дабижића и Бранка Најхолда, 
хроничара, који су дали допринос очувању и промоцији наслеђа и успеху Дана европске баштине у 
протеклих 15 година.
Говоре: Дарко Ћирић, историчар, саветник у Музеју града Београда, Јованка Веселиновић, историчар, 
архивски саветник, Љиљана Зоркић, Клуб матичне културе и Мирјана Николић, Туристичко друштво Земун.
Приказивање сачуваних телевизијских прилога Земунске телвизије – казивање проф. Миодрага Дабижића 
о очувању културног наслеђа и Бранка Најхолда на изложби ‘’ Od Tabula Ansanta do Munze Konza’’ .
Изложба одабраних предмета: књиге, списи, предмети и фотографије које су користили на 
многобројним предавањима и изложбама посвећених разноврсним темама у оквиру Дана европске 
баштине у Земуну.
Место одржавања: Косовска 9 – Канцеларија за младе
Термин: 15. септембар у 13 часова
Контакт: Љ. Зоркић, 064 2020 649, М. Николић, 011 261 1008
Програм ‘’Дечја пијаца’’
Организатор ЈКП ‘’Пијаце Београд’’ и ГО Земун
Програм ГО Земун: КУД Лена; КУД Јана; КУД Батајница; КУД Бранко Радичевић; Музичка школа 
„Коста Манојловић’’, Пријатељи деце Земуна (изложба Заштитимо птице у граду, кућице за птице); 
СТК Стак (стони тенис на отвореном); ЖФК Земун (шах на отвореном; тенис на отвореном), Програм 
удружења „Мали кувари“ (природна исхрана); Програм ПУ ‘’Сима Милошевић’’. Програм Музеја 
града Београда. Група певача ОШ Гаврило Принцип. Програм ЈКП „Градске пијаце’’ уз учешће 
основних школа са територије (1-4 разред- радионице, изложбе и сл.) и предшколске установе 
„Сима Милошевић“.
Организатор: ЈКП „Градске пијаце“ и ГО Земун
Место: Велики трг Земун
Термин: субота, 16. септембар, од 11 до 14 часова

Изложба: ПОЗОРИШНИ ЖИВОТ ЗЕМУНА – ПРОЖИМАЊЕ СА КУЛТУРОМ ЕВРОПЕ 
аутора Милована Здравковића у Галерији Чубрило у Миленијској кули на Гардошу (прожимање 
културе Европе и Србије преко Земуна на примеру позоришта) у сарадњи са Уметничким атељеом 
и Галеријом ‘’Чубрило’’. 
Изложба садржи портрете значајних личности које су утицале на развој позоришног живота код Срба 
у XIX веку.Поводом 240 година од уписа Земуна на позоришну мапу Европе - Први писани податак 
о позоришној активности у Земуну оставио је Вилхем Таубе у свом делу „Историја и географски 
описи краљевине Славоније и војводства Срема“, објављеног у Лајпцигу 1777. године. Он наводи: 
„У кући командантовој је лепа позорница на којој се претстављају позоришне игре“. Позоришни 
живот Земуна деветнаестог века био је под великим утицајем европских позорушних центара. Такво 
стање створило је снажну основу за развој позоришта код Срба у двадесетом веку, што има одраза 
и у садашњем времену.
Термин: 16. септембар у 19 часова
Изложбу отвара: Миодраг Табачки. Дизајн: Дражен Руменчић.Техничка подршка изложбе: Галерија Чубрило

Програм: „Природа је живот“
Предавање и интерактивна радионица на тему утицаја климатских промена на природу и пределе. 
Интерактивно предавање о екологији (прилагођено узрасту), креативна радионица цртања, 
презентовање радова уз дружење. Потреба подизања свести о угрожености човековог станишта 
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климатским променама, али и упознавање са активностима којима сваки појединац може имати 
допринос у очувању животне средине, сазнање о употреби обновљиве природне енергије, израда 
малих метеоролошких станица.
Од 17 до 17:35 –’’Заашто се клима мења’’
Предавачи: Др Владимир Ђурђевић -  Институт за метеорологију Физичког факултета 
Од 17:55 до 18:30 ‘’Како промена климе утиче на нас и околину’’. Предавач: др Ана Вуковић -  
Пољопривредни факултет.Упознавање са метеоролошким инструментима.
Место одржавања: Библиотека Св. Сава
Термин: четвртак, 21. септембар од 17 часова до 18 и 30 часова 

Програм: Међународни научни форум „Дунав – река сарадње” 
28. међународна научна конференција „Вода и културна баштина” - 22. септембра у 12 часова. 
Место: Косовска бр.9 – Велика сала
Конференција има за циљ промоцију великих пројеката и пројектних идеја у области одрживог 
коришћења природних ресурса и културно-историјских ресурса дуж река у региону Дунава, дајући 
примере из светских искустава.
Програм: од 12:00 – 12:15 Регистрација; 12:15 – 13:00 Свечано отварање рада конференције
13:00 – 18:00 Радне седнице: 
Одрживо коришћење водених токова у прошлости и данас
У овој сесији биће разматране теме везане за одрживо коришћење потенцијала речних токова за 
привредне активности, саобраћај, туризам, пољопривреду, индустрију и рекреацију, посебно на 
територији града Београда, а уз примере из светске праксе.
Одрживо коришћење културног наслеђа у Дунавском региону
У овој сесији ће се разматрати теме везане за промоцију културног наслеђа и контаката међу 
људима. У том смислу повезан са културом и баштином, туризам пружа све већи допринос развоју 
градова и региона. Развој туризма, туристичка инфраструктура и побољшање туристичких услуга, 
укључујући културно наслеђе и интеркултурални дијалог, су међусобно повезане теме
Завршна седница
Усвајање Заједничке декларације 28. конференције “Дунав - повратак сарадње”.Председник-
оснивач: Др Едита Стојић Карановић, научни саветник,члан Скупштине Мађарске академије наука и 
ко-председник Мреже организација цивилног друштва у сливу Дунава 
Контакт: Едита Стојић Карановић, 011 245 7042, 063 661 897, forumdanube@yahoo.com.

Програм: Еколошка недеља на Великом ратном острву 
Велико ратно острво - природна оаза и срце еколошког туризма Земуна и Београда. Велико ратно 
острво је нетакнути бисер природе, дунавска ада на ушћу Саве у Дунав и заштићено природно добро, 
површине 211,38 хектара. У оквиру програма у пратњи водича посетиоци ће сазнати о историјату 
острва, режиму заштите природе, биљном и животињском свету, бројној и разноврсној птичијој 
популацији, посебно о орлу белорепану и аутохтоним и инвазивним биљним врстама.
Ратно острво је водом раздвојено од урбаног језгра престонице Србије пружа сваком посетиоцу 
несвакидашњи доживљај. Са острва, према југу и југоистоку пружа се поглед на тврђаву, силуету 
старог Београда са истакнутим звоником Саборне цркве. Ка северозападу, линију воде Дунавца 
следи уређени кеј са старим центром Земуна, којим доминира кула на Гардошу, а динамична 
панорама високих солитера, изграђених после Другог светског рата, прати обалу до ушћа Саве.
Место: Сидриште ЈКП „Зеленило Београд“ – код Хотела Југославија
Превоз чамцем ( укупно 20 посетилаца). Окупљање до 9.30.
Термин: недеља, 24. септембар, од 10 до 13 часова. Пријаве на тел.062 8019067 Зоран Мутавџић.
Програм: - Изградња дечијег етно села (газдинства) основне школе Светозар Милетић у Шилопају, 
Oпштина Горњи Милановац
Представљање програма/пројекта живети са природом у Брвнари у дворишту ОШ „Светозар Милетић“
Земунска основна школа „Светозар Милетић“ ће бити прва основна школа у Србији чији ће ђаци ићи 
на рекреативну наставу у сопствено “етно-село”. Општина Горњи Милановац школи је поклонила 
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две старе и напуштене школске зграде у селу Шилопај које су тренутно у фази реновирања, а 
Епархија жичка им је уступила хектар земље. Осим наставе у природи, основци ће на свом имању 
садити воће и поврће, гајити животиње, видети како се која култура узгаја, правити ајвар...и током 
боравка на рекреативној настави упознати се са правим сеоским животом. Брвнара је поклон Руске 
федерације школи. Изложбе / пројекције филмова су сваког дана од 10 до 13:00 часова у периоду 
од 25. до 29. септембра у брвнари.
Термин: понедељак, 25. септембар, од 17 до 19 часова 
Изложба ће бити отворена за јавност до 29. септембра, од 10 до 13 часова

Програм: Упознај наслеђе и природу кроз оријентиринг
Сваки учесник или припадник мање групе (3 до 5 чланова), уз помоћ карте, са уцртаним тачкама 
на карти на терену парка проналази одговарајуће тачке. Тачке би биле, споменици или друге 
интересантни детаљи, заштићено дрво и сл. и на даље програм према упутству.
Место: Градски парк Земун. Термин: уторак, 26. септембар, од 11 до 14 часова
Програм: Еколошка филмотекa
Предавање: Заштита и валоризација београдских река и природних плавних подручја унутар ИБА 
(подручја за птице од међународног значаја) „Ушће Саве у Дунав“, с тежиштем на разноврсност птица. 
Предавач: Савић, Лига за орнитолошку акцију
Приказивање филмова: 
Први део: Орао белорепан – филм и директно (life) укључење у видео надзор гнезда на Великом 
ратном острву 
Други део: „Земун као урбана оаза природе“ - природне лепоте Земуна
Шетња кроз фотографије природних вредности Земуна, као што су лесни профил, егзоте Градског 
парка у Земуну, заштићене врста птица, урбане оазе – Великог ратног острва,  зеленила у зеленим 
урбаним џеповима, рибе Дунава код Земуна...
Трећи део: Краткометражни документарни филмови
Место:  Земун, Косовска 9 – Велика сала
Термин: среда, 27. септембар 2017 од 17 до 18 часова

Програм „Добро дрво”
Штења кроз урбане оазе центра Земуна која представља дрвеће са биолошког, еколошког, 
економског, митолошког и културолошког и другог аспекта. Кроз шетњу преко четири локације 
грађани и ученици се, у пратњи стручних лица, упознају са значајем и улогама дрвећа у животу 
човека и међусобној повезаности дрвећа са свим осталим елементима природе и очувању природе 
као целине. Наглашава се значај природних вредности и неопходности увођења природе у урбане целине.
Локације: 16.00 Градски парк у Земуну; 16.30 Стакленик и парк Пољопривредног факултета у Земуну; 
17.00 Шеталиште Кеј ослобођења код хотела Југославија; 17.30 Летња сцена на Кеју ослобођења
Термин: 29. септембар, од 16 до 19 часова
Локација: Градски парк у Земуну
„Потрага за благом“
Састајалиште у центру парка; активност – тражење најстаријег дрвета у парку - „Потрага за благом“. 
„Краљ парка“
На најстаријем дрвету ће бити, у бази стабла, дрвена плочица са натписом: „Краљ парка“. Грађанин 
који нађе дрво добија ситан поклон – нпр. књигу о дрвећу или о неком природном добру (набавићемо 
од Завода за заштиту природе)
Дендролошка радионица
Стручно лице из Завода за заштиту природе прича о дрвећу Земунског парка, најстаријем стаблу, а 
затим и о аутохтоним и унесеним врстама, егзотичним и корисним, лековитим и отровним стаблима 
која се могу наћи у парку показујући у парку врсте о којима прича. 
„Дрвеће, митологија и фолклор“
На локацији испред испред ОШ „Мајка Југовића“ ученици говоре о месту дрвећа у митологији и 
фолклору, причају о историјату појединих  стабала у парку; 
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Локација: Стакленик и парк Пољопривредног факултета Универзитета у Земуну: 
„Значај дрвенастих врста биљака у исхрани“.
Стручно лице прича публици о значају и корисности дрвенастих врста као извору хране, воћарству.
Локација:  Кеј ослобођења код хотела Југосалавија: 
„Дрвеће, ваздух, вода, земљиште“
Стручно лице прича о значају дрвећа као одбрани од ерозије, у пречишћавању вода и као станиште 
за многобројне врсте. Прекопута локације је Велико ратно острво, и на њему се јасно виде неке 
врсте дрвећа; прича о борби домаћих и инвазивних врста за острво.
Локација: Летња позорница на Кеју ослобођења
„Добро дрво“
Ученици ОШ Лазар Саватић годоре о дрвећу као станишту и дому за многе врсте (птице ВРО, орао 
белорепан). Глумац чита причу Шела Силверстеина „Добро дрво“.
„Загрли дрво“
На позорници је истакнут плакат на коме су приказане врсте дрвећа и цртежи дрвећа које су урадили 
ученици обе школе;  Тема ликовне радионице: „Загрли дрво“
„Дрво мудрости“
Квиз „Дрво мудрости“ из познавања врста дрвећа: Такмичење две екипе, ученика школе Лазар 
Саватић и Мајка Југовића. Препознавање двадесетак врста дрвећа према силуети крошње и 
стабла,  према изгледу листа и према познавању занимљивих чињеница о дрвећу о дрвећу. 
Победничка екипа добија велики плакат дрвећа и неку публикацију о природи.
„Магија садње дрвета“:
Стручно лице и ЈКП Зеленило показује ученицима како се сади дрво, како се негује и стара о њему.
Предавачи: ЈКП Зеленило Београд – дендролог; Пољопривредни факултет Универзитета у Београду  
- предавач; Завод за заштиту природе Србије- биолог ботаничар; Глумац – чита „Добро дрво“; 
Удружење грађана „Дом културе Земун“;  ОШ Лазар Саватић; ОШ Мајка Југовића

Програм: „У славу винове лозе у Земуну“- креативна радионица израде орнамената и оригамија, 
 Уметничка галерија „Стара капетанија“, Земун Кеј ослобођења бр. 8
Уметница Снежана Свечак и њено троје деце позивају другу децу да им се придруже у раду на 
ликовној радионици израде орнамента и оригамаја са мотивом винове лозе из Господске улице 
бр. 4 старе преко 120 година и да упознају се са њеном занимљивом историјом. Учесници ће бити 
подстакнути да уоче и друге биљне облике у свом окружењу природних вредности и преточеих у 
чаробан свет орнамената и оригамија. 
Аутор: Бранка Милутиновић, кустос и Снежана Свечак, сликар-рестауратор
Термин: субота, 30. септембар 2017. године 12 од 14 часова

Програм: UNDERГРАД - Тајне земунског подземља
Разговор о лагумима, ходницима, тајним одајама подземног Земуна.
Испод Земуна се налази, по многим проценама, хиљаде квадрата неискоришћеног простора који би 
могао да добије своју намену у културном и туристичком животу града. Баш о тим просторима који 
сведоче о бурној историји Земуна, приповедаће се. Током програма ће бити приказане фотографије 
београдског подземља, филм, 3Д анимације. Кроз прошлост београдског подземља посетице ће 
водити: Раде Милић, археолог, Центар за урбани развој
Земунске урбане легенде и предања о простиорима ће приповедати Миодраг Симовић, студент 
антроплогије – урбани истраживач, Урбекс Србија
Аутори фотографија су: Слободан Станишић и Владимир Мартиновић. Редитељ филма: Недељко Ковачић
Пројекат “УНДЕРГРАД” је посвећен истраживању и промовисању подземног Београда и већ неколико година
га спроводи Центар за урбани развој и Урбекс Србија кроз сарадњу тима археолога, антрополога, 
историчара, архитеката и визуелних уметника. 
Место: Косовска бр.9 – Велика сала
Термин: понедељак, 2.октобар од 18 до 19.30 часова
Контакт за програме у Земуну: Марија Живковић Николић 011/3778555, 063/218797, 
marija.nikolic@zemun.rs
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УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „СТАРА КАПЕТАНИЈА”
Програм: „У славу винове лозе у Земуну“- креативна радионица израде орнамената и оригамија 
Уметница Снежана Свечак и њено троје деце позивају другу децу да им се придруже у раду на ликовној 
радионици израде орнамента и оригамаја са мотивом винове лозе из Господске улице бр. 4 старе преко 
120 година и да упознају се са њеном занимљивом историјом. Учесници ће бити подстакнути да уоче и 
друге биљне облике у свом окружењу природних вредности и преточеих у чаробан свет орнамената и 
оригамија. Аутор: Бранка Милутиновић, кустос и Снежана Свечак, сликар-рестауратор
Место одржавања: Уметничка галерија „Стара капетанија“, Земун Кеј ослобођења бр. 8
Термин: субота, 30. септембар 2017. године 12 од 14 часова

ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО ЗЕМУН
Змај Јовина 14
Туристичко друштво Земун које већ 50 година својим програмима приближава значај и лепоту природног 
и културног наслеђа Београда и Србије, припремило је као организатор или суорганизатор већи број 
програма за своје чланове или грађане свих старосних доба. 
Трибина сећања: ЧУВАРИ ЗЕМУНСКЕ БАШТИНЕ посвећено делу проф. Миодрага Дабижића , историчара 
и Бранка Најхолда, хроничара, поводом 15 година сарадње у манифестацији Дани европске баштине
Суорганизатор Клуб матичне културе Земуна, покровитељ СО Земун 
Термин: петак 15.09. у 13 часова у просторијама Канцеларије за младе ГО Земун, Косовска 9
Шетајућа туристичка тура: Дунавска променада 
Поема о Валиком Ратном острву и Лиду, о земунском пристаништу и лагумима, о земунском кеју, Дунаву 
и алаској чорби, са посетом изложби ПОЗОРИШНИ ЖИВОТ ЗЕМУНА у галерији „Чубрило“ на Гардошу
Место окупљања: Земунски кеј
Термин: недеља 17.09. од 10 до 12:00 часова, обавезна пријава у ТД „Земун“ 011/2611-008
Презентација нове атракције Земуна – КАЛВАРИЦЕ - уређеног степеништа са именима 127 знаменитих 
земунаца 20. Века, у славу Светског дана туризма, поводом 50 година рада ТД „Земун“ и 25 година рада 
Клуба матичне културе Земуна на ширењу туристичке културе и неговању културне баштине Земуна
Суорганизатор Клуб матичне културе Земуна. Место: степенице Тошин бунар – Калварија
Термин: среда 27.09. у 11 часова
Наутичка тура са посматрањем птица ЛАБУДОВИ, ПАТКЕ И ПТИЦЕ НА РАТНОМ ОСТРВУ И ДУНАВУ 
Место: Земунски кеј
Термин: недеља 01.10. од 17 до 19ч, обавезна пријава у ТД „Земун“ 011/2611-008
Посета Европској престоници културе-Вроцлав, Пољска - путовање за потребе чланова Туристичког 
друштва у циљу упознавања европске баштине, од 30.септембра до 2. октобра.
Туристичко друштво Земун које је 2017 обележило 50 година постојања, за своје чланове организује 
Тематска путовања: У славу винове лозе и речне рибе Радмиловац-Поема о шуми и мангулици, коњима и 
тамбури у Срему, субота 16.09, обавезна пријава у ТД „Земун“ 011/2611-008; Песак, бунари и виногради на 
брегу, Делиблатска пешчара и Вршац, недеља 24. септембар, обавезна пријава у ТД „Земун“ 011/2611-008; 
Мачвански прњавор и салаши, баре и ибис у Обрежју, 09. септембар, обавезна пријава у ТД „Земун“.

КЛУБ МАТИЧНЕ КУЛТУРЕ ЗЕМУНА
Банатска бр.73 б
Промоција књиге Милоша Јевтића „Подухвати Бранка Пешића“ у издању Клуба матичне културе Земуна
Представљање књиге о легендарном градоначелнику Београда, која је издата захваљујући подршци 
Градске општине Земун на конкурсу за пројекте у култури у 2016. години, оживљава градску меморију 
о томе како је још пре пола века Бранко Пешић са тимовима стручњака, кроз урбанизацију, почео да 
открива значај двеју река за развој главног града Југославије и припрему Београда за 21. век. 
О изградњи „Газеле“, зачетку развоја Аде Циганлије као спортско рекреативног центра, отварању 13 
базена и почетка изградње Макиша као главног изворишта за снабдевање Београда пијаћом водом, 
не може се говорити а да се не сетимо Бранка Пешића – оног који је умео да повеже наслеђе, развој 
велеграда и природу.
Место: Стари двор, Свечана сала, Драгослава Јовановића 2, 
Контакт:Љиљана Зоркић, ljiljana.zorkic@gmail.com
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КАЛВАРИЦА – Туристичка знаменитост Земуна
Поводом Светског Дана туризма и јубилеја 1992-2017. Клуба матичне културе Земуна, на степеништу 
„Калварице“, чији басамаци су искоришћени за исписивање имена 127 знаменитих Земунаца 20. века, 
одржаће се промоција ове нове туристичке знаменитости Земуна. Истовремено, биће речи о оснивачима 
Клуба матичне културе Земуна и њиховом доприносу очувању земунске културне баштине, а чија су имена 
на степеницама.
Калварице су отворене 2016. године, а група младих ентузијазиста окупљена око Ненада Хегедиша, 
инцијатора уређења степеништа, више од годину одржава хуманитарне и културне манифестације и на 
Калварицама, туристима Земуна објашњава прошлост града, чију су историју исписивали људи са басамака.
Термин: 27. септембар, у 11 часова
Место: Степенице Калварице од Тошиног бунара до Калварије
Оператери: Ненад Хегедиш, Драган Стојковић, Мира Николић
Контакт: Љиљана Зоркић, ljiljana.zorkic@gmail.com

ПРОГРАМИ У ЛАЗАРЕВЦУ 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАЗАРЕВЦА
18.09.2017. у 10,00 Наше дрво - Садимо дрво у дворишту библиотеке 
18.09.2017. у 18,00 - Ретке и угрожене врсте, трибина у сарадњи са Краљевским академским 
природњачким друштвом ‘’Балкан’’ / .Предавачи: др Растко Ајтић, Завод за заштиту природе Србије 
и Александар Васиљевић. Увод је звучни запис птица са Гоча
20.09.2017. у 18,00 –Пчелиња заједница. Предавач. Горан Чакарић, Савез пчеларских организација Србије.
21.09.2017. у 18,00 Изложба – Ликовни атеље
Радионица на тему Мозаика 
21.09.2017. у 19,00 Презентација пчеларског друштва ‘’Будућност’’
22.09.2017. од 10,00 до 20,00 Локална размена кућних биљака / на платоу испред библиотеке. 
Савети стручњака како неговати собно биље.Предлог библиотекара за коришћење књига из нашег 
фонда на тему неге биља 
26.09.2017 Жива библиотека у дворишту библиотеке на тему ‘’Језик и природа’’
27.09.2017. Природњачки детективи, Радионица Дечијег одељења. Са фотоапаратом у потрагу за 
лишћем, пужевима и бубицама у нашем дворишту. Селфији са дрвећем, бубицама, одређеним 
пределом у позадини. 
28.09.2017. у 19,00 Трибина у сарадњи са планинарским друштвом ‘’Вис’’ Лазаревац 
Шетамо за здравље: за све од 7 до 97 година 
29.09.2017. у 19,00 Иконе у дуборезу КОНЕ У ДУБОРЕЗУ / Душко Радаковић
21.09.2017. Изложба стрипова по мотивима из Доситејевих басни, аутора Мирка Ковачевића
Задужбина Доситеја Обрадовића, Теразије 2. Отварање 21. септембра.
22. 09. 2017. у 16:00 , Етно кутак у Брајковцу – отварање
Излет са обиласком баштине у Лазаревцу у сарадњи Туристичке организације ГО Лазаревац
 и РБ „Колубара“ и Туристичке организације Београда 
Програм обиласка: 9.30 Полазак групе са туристичког стајалишта испред Старог двора, 
Посета РБ Колубара највећем угљенокопу, знаку препознавања рударства Србије. У Колубари се 
остварује 75 одсто производње угља у Србији. Око 52 одсто укупне електричне енергије у нашој 
земљи произведе се у термокапацитетима на бази колубарског лигнита.
Посета Спомен костурници и цркви Св. великомученика Димитрија, изграђеној у славу погинулих 
војника српске и аустроугарске војске у Колубарској бици, најзначајнијој бици у Првом светском 
рату 1914. Обухваћен је обилазак Каменграда, Модерне галерије, споменика Српском ратнику... 
Обилазак зелене оазе Лазаревца (посета школи, обилазак цркве брвнаре у Брајковцу, Етно кутка...) 
Обилазак „Чаробног врта“ Богослава Живковића
Термин: 26. септембар. Обавезно пријављивање: ТИЦ ТОБа, Кнез Михаилова 6 
www.bibliotekalazarevac.org; Контакт за програм у Лазаревцу: 011/7872-781, tol@lazaravac.rs
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Задужбина ‘’Доситеј Обрадовић’’ и Лазеревачко удружење ликовних уметника -ЛУЛУ
Изложба кратких стрипова по мотивима басни Доситеја Обрадовића у Задужбини „Доситеја 
Обрадовића”, улица Краља Милана 2. Отварање 20. септембра. Контакт: Мирко Ковачевић, 
0641499245

ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ 
ПРОГРАМИ У ОБРЕНОВЦУ
Програм: Организација традиционалне Фијакеријаде на простору обреновачког вашаришта у 
сарадњи са главним носиоцем Комисијом за пољопривреду Већа Градске општине Обреновац
Термин:10. септембар 
Туристички обилазак излетишта Забран,Обреновачке бање,арборетума и излетишта Јозића колиба 
са карактеристичном шумом храста Лужњака ће се реализовати уз сарадњу са Јавним предузећем 
за заштиту човекове средине у преподневним сатима
Термин:23. Септембар
Изложба „Амброзија” Природњачког музеја у Београду, а након отварања 
и предавање о алергогеном дејству Амброзије. Предавач др.Марко Несторовић
Термин: 22. септембра до 29. септембра у 18 часова
Место: Галерија библиотеке „Влада Аксентијевић“
Изложба Природњачког музеја у Београду „Старо и нестало воће Србије”. 
По отварању изложбе, биће одржано предавање на исту тему. Предавач: Александра Савић
Термин: од 29. септембра до 6. октобра
Предавање о храсту Лужњаку и његовој распрострањености у нашој општини
Предавач: професор Драгица Вилотић.
Термин: 28. септембар
Музичко-сценски приказ Дани обреновачке бање у извођењу аматера и уметника из Обреновца 
на малом Градском тргу испред бање.
Термин: 29. септембар у 18 часова
Концерт Шилетови дани, смотра младих виолиниста из Обреновца на малом Градском тргу
Термин: 30. септембар у 18 часова
Место: Мали градски трг
Контакт: Зоран Ћорломановић, ГО Обреновац, corlomanovic@gmail.com; 
Обреновачка бања-Главни обреновачки туристички потенцијал, извориште богато лековитим 
својствима. Званична потврда статуса бањског места стигла је 1889.године, од стране тада познатог 
хемичара, доктора Марка Лека, када је промовисана изузетно лековита алкално-сумпоровита вода 
ове бање. По својим хемијским својствима подсећа на воде бање Вајлбах, у Мајнској долини у 
Немачкој. Зграда бањског купатила изграђена је 1885.године у духу нововарошке архитектуре тога 
доба, а представља поклон богатог обреновачког трговца Ђуке Марковића. 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ
ПРОГРАМИ У СОПОТУ 
Трибинско образовни програм „Лековито и јестиво биље и гљиве Космаја“
Гост: Боривоје Спирић, учитељ и познавалац природе Космаја
Место: Мала сала Центра за културу Сопот. Термин: 21. септембар 2017. године у 12 часова
Трибински програм „Наслеђе храста и жира“
Гост: Павле Шојић, природњак и произвођач јестивих и лековитих производа од жира,
Место: Мала сала Центра за културу Сопот. Време: 27. септембар 2017. године у 19 часова
Изложба фотографија „Моја башта (врт) - баштина“
Изложба фотографија је на тему најлепшег кућног врта у Сопоту
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Место: Галерија Центра за културу Сопот. Термин: 27. септембар 2017. године у 18 часова
Филмско образовни програм : Пројекција етнодокументарног филма
„Дрво живота дрво света – о културном наслеђу живљења са дрвећем”. 
Аутор: Далибор Пешић, ЦЗК Сопот
Место: Мала сала Центра за културу Сопот. Термин: 3. октобар 2017. године у 12 часова 
Контакт: Далибор Пешић 011 8251-238, 063 318-001 czksopot@gmail.com

ОПШТИНА ГРОЦКА, 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА 
Ранчићева кућа, Мајевичка 9, Гроцка

Планирани културно-туристички програм током трајања манифестације:
Стручна вођења Ранчићевом кућом у Гроцкој, заштићеним спомеником културе од великог значаја 
под тематским називом „Ранчићева кућа: топлина варошког дома Гроцке“.
Упознавање са неимарством локалног поднебља чији је репрезентативни пример Ранчићева кућа, 
и народном традицијом у којој је настало, с освртом на специфичан начин еколошке градње, 
традиционалне материјале, лепоте и вредности народног неимарства као и њихову присутност и 
примену у данашњем времену. 
Кустос је Зорица Атић, историчарка уметности. Најаве посета на телефон број 064 64 73 750.
Ликовна радионица посвећена културном наслеђу и природном окружењу са темом „Наслеђе и 
природа: лепеза могућности“ у периоду 15.09-03.10.2017. године одржава се у просторијама Месне 
заједнице у Гроцкој, Бул. ослобођења 39, средом и петком 13-17 часова за узраст 7-11 година. 
Радионицу води Марион Дедић, академска сликарка. 
Тематска ИЗЛОЖБА „Моје окружење - наслеђе и природа“ биће отворена 22. септембра у 18 
часова у галеријском простору Центра за културу Гроцка - Ранчићевој кући, ул. Мајевичка 9 у Гроцкој. 
Изложба се реализује по конкурсном позиву установе намењеном предшколцима, ученицима 
основних школа као и средње школе на територији општине Гроцка, са циљем упознавања и 
едукације деце и младих са лепотом и вредностима у окружењу, као основним видом будуће заштите 
и очувања. На отварању изложбе наступају ученици ОМШ „Гроцка“ са пригодним програмом. Током 
трајања изложбе, у сарадњи са основним школама са територије општине Гроцка договорене су 
организоване посете ученика који ће се упознати са темом манифестације и садржајем изложбе 
кроз стручно вођење едукативног карактера, прилагођено узрасту. 
Трибински програм се одржава у сарадњи са Центром за урбани развој, са темом Касноримске 
гробнице у Брестовику, као и у сарадњи са археологом Драганом Јанковићем кустосом Музеја града 
Београда на локалитету „Бело брдо“ у Винчи, са темом винчанске културе. 
Трибински програм обухвата предавања намењена широј публици, док је део програма намењен и 
ученицима Средње школе у Гроцкој. Програм се реализује у следећем распореду:
*Касно-римска гробница у Брестовику (предавач археолог Раде Милић):
29.09.2017. године у 11ч, трибина намењена ученицима Средње школе Гроцка;
29.09.2017. године у 18ч, Скупштинска сала Градске општине Гроцка.
*Винчанска култура (предавач археолог Драган Јанковић):
02.10.2017. године у 18ч, Скупштинска сала Градске општине Гроцка.
Линија културе подразумева излетнички обилазак Гроцка за основце, посету археолошком налазишту 
у Винчи, Огледном добру Радмиловац, Ранчићевој кући, Касноримској гробници у Брестовику, 
манастиру Рајиновац у Бегаљици... Излет се реализује у сарадњи са ОШ „Илија Гарашанин“ из Гроцке 
са подручним одељењима у Брестовику и Заклопачи, а датум ће бити одређен у складу са временским 
условима, оквирно 28.09. Кустос излетничке туре је Зорица Атић, историчарка уметности.
Излетнички обилазак општине Гроцка у сарадњи Туристичке организације Београда 
и Центра за културу Гроцка: 
8.30 часова: Полазак испред Старог двора. Обилазак обухвата: Археолошко налазиште „Беоло брдо“ 
у Винчи, Ранчићеву кућа у Гроцкој, Заштићену амбијенталну целину „Грочанска чаршија“, Касно-
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римску гробницу у Брестовику, Манастир Рајиновац у Бегаљици, Агино брдо у Гроцкој - видиковац 
ресторана „Виногради“, Коњички клуб у Гроцкој, Огледно добро Радмиловац у Винчи. Повратак за 
Београд око 17 часова
Термин: 27. 09.
Обавезна претходна пријава посетилаца: ТИЦ ТОБа, Кнез Михаилова 6
Учешће у свим програмима је бесплатног карактера.
Контакт особа: Зорица Атић (zorica.atic@gmail.com), директор Центра за културу Гроцка, 064 64 73 750 
ЦЕНТАР ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ- Контакт: Раде Милић, председник УО, 063 8243316

СРБИЈА ГЛОБАЛ АРТ ТИМ –Гроцка
Музичка радионица Музика и природа
Место: Свечана сала ОШ „Свет Сава“, Врчин, Општина Гроцка
Термин:од 18. до 20. септембра 2017. године, од 12 до 14 часова. Руководилац радионице: Мила Ђачић
Вече етноастрономије
Предавање о сазнањима из поља етноастрономије, која се бави прикупљањем података о 
тумачењима астрономских појава у нашој народној традицији. Место: Градски парк Врчин, Гроцка
Термин:18. септембар у 19 часова. Руководилац радионице: Марија Ракић-Ловрић
Предавање Природа и наивно сликарство
Место: Свечана сала ОШ „Свети Сава“, Врчин, Општина Гроцка 
Термин: 20. септембар у 19 часова. Руководилац радионице: Марија Ракић-Ловрић
Ликовна радионица: Уметност је свуда око нас
Радионице прављења макета сламнатих кровова, живица, зидова од блата, иновативних постера који 
приказују утицаје климатских промена на природу и пределе, осликавање мурала и др. прављење 
цртежа од листова, предавање на тему традиционалних уметничких заната у којима се користе 
природни материјали (нпр. трска/пруће, бундеве, слама и дрво), као и радионица илустровања 
у уметничкој форми традиционалних предања/митова о природи – укључујући пределе, цвеће, 
птице, дрвеће и природне појаве. 
Место: Свечана сала и школско двориште ОШ „Свети Сава“, Врчин, Општина Гроцка
Термин: од 24. до 26. септембра, од 12 до 14 часова. Руководилац радионице: Марина Митрић
Радионица за фотографисање природе
фотографисање занимљивих пејзажа или детаља из природе; повезивање знања и коришћење 
модерне технологије са практичним знањима о фотографији и фотографисању природе, путем 
акције Слике природе (фотографије пејзажа, занимљивих детаља из природе) и акције Потрага 
за најбољим селфијем у природи (селфи фотографија са пејзажом или одређеним пределом у 
позадини, занимљивом биљком или животињом, итд) Термин: 24. септембар, од 12 до 14 часова. 
Руководилац радионице: Мила Ђачић
Дебата: Наш пејзаж и наш културни идентитет
Деци ће бити задато пронађу везе између пејзажне и културне разноликости и да одговоре на 
питање: да ли све нас обликује оно што нас окружује. Такође, биће речи и о томе да ли постоји начин 
да се унапреди предео у коме живе и на који начин. Такође, део ове радионице ће бити фокусиран 
на дечију визију будућности њиховог окружења, са темом Замислите какав ће ово предео бити 
за 100 година. Најбоља идеја и визија биће награђене објављивањем приче и/или илустрације 
у школским и локалним новинама и на сајту наше организације Србија Глобал Арт Тим. У оквиру 
завршне манифестације биће спроведена посебна акција за очување и одржавање значајних 
својстава локалног предела – одредићемо заједно са децом годишњи Дан предела и засадићемо 
дрво као споменик природе за будуће генерације.
Место: Свечана сала ОШ „Свети Сава“, Врчин, Општина Гроцка
Термин: 15. септембар, од 12 до 14 часова. Руководиоци: Марина Митрић, Мила Ђачић,  
Марија Ракић-Ловрић
Радионица мини-повртарства
деца ће научити како да направе мини-башту са поврћем на прозорском симсу; да се упознају 
како да рециклирају и компостирају, као и како да направе локалну површину за компостирање. 
Демонстрација савета и трикова за правилну негу украсних и вртних биљака. Расправљаће се и о 
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томе која кућна биљка је најчешћа у нашем подручју/граду, како их заштити и неговати. 
Место одржавања: пољопривредно газдинство
Термин: 27. и 28. септембар, од 14 до 16 часова. Руководилац радионице: Марина Митрић
Радионица: Дан чишћења школског дворишта
У сарадњи са ученицима ОШ „Свети Сава“ Врчин биће организован дан чишћења и сређивања 
школског дворишта али и његове околине. 
Термин: 27. септембар, од 12 до 14 часова. Руководиоци: Марина Митрић, Мила Ђачић, Марија Ракић-Ловрић
Радионица: Оплеменимо своје окружење природом
У сарадњи са запосленима и ученицима ОШ „Свети Сава“ Врчин биће организовано пројектовање 
и одржавање школског врта и компоста. Организован ће такође бити и волонтерски дан за садњу 
аутохтоног цвећа и дрвећа у локалном парку, на дечијим игралиштима и осталим јавним површинама.
Место: Двориште ОШ „Свети Сава“, Врчин, Гроцка
Термин: 28. септембар, од 12 до 14 часова
Предавање: Природа и човек у митологији и историји
Деци ће бити представљено кроз циклус предавања и разговора улога природе у локалним бајкама, 
митовима и легендама. Оживаљавањем усменог предања указаћемо колико је природа била важна 
за свакодневни живот наших предака, као и какав је утицај имала на њихова митска предања и 
приче. Такође, биће организовано и оживљавање традиционалних обичаја везаних за природу 
– Дан додола. Једна од активности ће бити и подсећање на споменике природе у граду, где ће 
ученици моћи да сазнају која су то заштићена природна добра у њиховој околини, као и који је њихов 
историјски значај и које су то кључне локације. Следећа активност ове радионице је указивање на 
богатство нематеријалне културне баштине везане за природу - какви локални митови и легенде 
постоје у вези са природом, да ли постоји неко митско створење којим се плаше деца, затим 
симболика природе која се провлачи у локалним предањима. Последњи сегмент радионице ће се 
тицати теме који су то локални ритуали и традиције дефинисали улогу жена и природе и да ли постоји 
подела између мушких и женских улога у локалним предањима.
Место: Свечана сала ОШ „Свети Сава“, Врчин, Општина Гроцка. Термин: 29. септембар, од 12 до 14 часова
Радионица: Заштитимо природу
Руководиоци радионице ће са децом организовати вођена истраживања на бубе и цвеће у локланој 
шуми и парку, где ће деца научити како се у природи траже биљке и животиње, као и како их можемо 
сачувати и спасти од уништења..Термин: 20. септембар, од 12 до 14 часова.
Пројекција филмова о природи
У оквиру акције пројекција филмова у вези са природом за децу биће приказани филмови „Маслиново 
дрво“, „Филм о пчелама“, „Природа на дар“, ’’Највећа пустиња Сахара’’, „Шума и река Амазона“, итд.
Место: Свечана сала ОШ „Свети Сава“ Врчин, Гроцка. Термин: 21. септембар, од 12 до 14 часова
Изложба радова и концерт. 
Термин: 2. октобар у 12 часова. Руководиоци радионица: Марина Митрић, Мила Ђачић, Марија Ракић-Ловрић
Контакт: Мила Ђачић, аутор програма, 060 067 2254, mila.djacic@gmail.com
Марина Митрић, 061 8811 555, Марија Ракић Ловрић, координатор, 065 9520 790, serbiaglobalartteam@gmail.com
Информација: http://www.serbiaglobalarttea.wix.com/sgat; www.facebook.com/SerbiaGlobalArtTeam 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
Миодрага Вуковића 2

Изложба „Од стене до стене – Петар Стевановић: портрет научника“ – Отварање поставке Аутора 
др Александра Маран Стевановић, кустоса саветника Природњачког музеја у Београду. Поставка ће 
представити значајне сегменте из живота Петра Стевановића, геолога и природњака и опус његовог 
научно-истраживачког и стручног рада, рад на заштити природног наслеђа Србије, као и ангажовање 
на унапређењу и популаризацији геологије, оснивању геолошке школе и дугогодишњем раду на 
образовању и усавршавању генерација геолога и палеонтолога. Изложбу прати публикација у 
издању Природњачког музеја у Београду.
Место: Галерија Центра за културу Барајево; 
Отварање изложбе: Четвртак, 07. септембар у 18:00 часова. Изложба траје до 03. октобра 2017. године.
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Радионица за децу „Природи са љубављу“ - Еколошка секција „Зелени врабац“ наставнице Гордане 
Горуновић, представиће мултипрезентацију на дату тему, предавање о екологији и нове идеје за 
рециклажу. У склопу радионице, деца ће направити кућице за птице од рециклираног материјала и 
друге предмете. 
Место: Центар за културу Барајево; Термин: Понедељак, 18. септембар у 11:00 часова
Екскурзија налазишта фосила ( остаци палеофлоре )- Излетнички обилазак налазишта фосила и 
обилазак културног наслеђа на територији општине Барајево, огранизована група ученика 6 - ог и 
7- ог разреда ОШ „Кнез Сима Марковић“ из Барајева и ОШ „Павле Поповић“ из Вранића. 
Место: Велики Борак, Шиљаковац, Вранић, Бељина; 
Термин: Среда, 20. септембар у 09:30 часова.
Радионица „Потрага са селфијем“ – Обилазак и прављење селфи фотографија на којима се налазе 
природне лепоте, непроцењива културна блага и богато историјско наслеђе Барајева, организована 
група ученика ОШ „Кнез Сима Марковића“ са наставником Жељком Трифуновићем. 
Место: Велики Борак, Шиљаковац, Вранић, Бељина; Термин: Среда, 20. септембар у 11:00 часова
Ликовна колонија „Културно наслеђе и природа“ – Окупљање ликовних уметника и осликавање 
културног наслеђа општине Барајево. Циљ је да се културно наслеђе и најлепше из природе пренесе 
на платно, јер слика остаје вечно да нас подсети о вредностима које треба ценити.
Место: Порта цркве Свети Никола, Средњи Крај; Термин: Петак, 22.септембар у 10:00 часова
Гостујућа изложба „Старо и нестало воће Србије“ – Природњачког музеја у Београду са пратећим 
предавањима. Аутор изложбе: Александра Савић, виши кустос Природњачког музеја. Представљање 
богатсва и разноврсности великог броја сорти аутохтоног воћа наших простора, које је потребно 
истражити, забележити, али и сачувати, ако и промоција руралне баштине и афирмација 
традиционалних вредности које су од значаја за нашу срењдину и њено памћење. Место: Центар за 
кутуру Барајево – мала сала; Термин:
 Изложба фото радова деце и младих “Потрага са селфијем“- Циљ је да се подстакне креативност 
деце и младих кроз упознавање културне баштине, као и скретање пажње на културне вредности и 
природу у нашем окружењу.
Место: Центар за културу Барајево – мала сала; Термин; Понедељак, 02. октобар у 18:00 часова.
Контакт: czkbarajevo@gmail.com, 0118302-110

МУЗЕЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
Аеродром Никола Тесла, п.ф. 35 
 Музеј основан 1957. године при Команди ратног ваздухопловства у Земуну, имао је прву изложбу 
1960. године на старом београдском аеродрому. Од 1989. године Музеј се премешта на нову 
локацију, у близини аеродрома „Никола Тесла”. Одлуком Владе Србије Музеј ваздухопловства 
проглашен је за културно добро.
Први светски рат се сматра технолошком прекретницом. Авион у употребу улази на велика врата. 
Изложба Српска авијатика у великом рату 1914-1918 приказује свеукупну активност ваздухопловства 
од његових почетака 1912. године и учешћа у балканским ратовима, напорима српске авијатике да 
одбрани слободно небо над Србијом у првим годинама Великог рата 1914-1915. године, преласка 
преко Албаније у зиму 1915/1916. године, реорганизације Српске авијатике на Крфу, успешним 
дејствима Српске авијатике на Солунском фронту од 1916. до 1918. године и доприносу победи 
српске војске. Кроз фотографије, документа и предмете који представљају „историјске сведоке“ и 
„дочаравају атмосферу“ српског ваздухопловства и српске војске од 1914. до 1918. године, може се 
видети пут до победе.
Музеј ваздухопловства ове године прославља важан јубилеј - 60 година од оснивања. Преко 
пригодне изложбе прати се трновит пут до овог импресивног храма културе која се налази у врху 
светски признатих музеја овог типа. Изложбом је приказан пут од идеје, формирања, изградње, 
коначне реализације и отварања  Музеја, све до данашњих дана.  
Пријем посета у оквиру манифестације биће организован у следећим терминима:  
понедељак, 18. септембар од 14:00 до 15:00 часова
четвртак , 21. септембар од 14:00 до 15:00 часова 

mailto:czkbarajevo@gmail.com
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субота, 23. септембар од 14:00 до 15:00 часова 
среда, 27. септембар од 14:00 до 15:00 часова
Најаве групних посета и школа: kontakt@muzejvazduhoplovstva.org.rs 
Аутобус 72 са Зеленог венца, аутобуси ЈАТ-а са Славије и минибус.
Контакт :;Игор Марјановић, 011/2670-992,[mailto:i.marjanovic@muzejvazduhoplovstva.org.rs; 

ОПШТИНА СУРЧИН
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН
Манифестација ‘’Кроз средњи век у 21. веку’’
У сарадњи са Удружењем за очување старих заната и вештина ‘’Бели орлови’’ која се организује од 
2014. Године у наутичком селу „Бисер“ у Бољевцима.Програм: мала школа мачевања, мала школа 
стреличарства, приказ витешких борби, средњовњковни забављачи.
Термин: 17.септембар 2017 од 15.00-18.00 часова
Наутичко село ‘’Бисер’’ , Бољевци, линија ГСП 605
Етно-кућа – музеј „Стајкова кућа”, Бољевци
Изложбене поставке које показују како је изгледао живот сеоских породица српског и словачког 
народа у Срему почетком двадесетог века. 
Изложба „Бољевачка кућа“ - аутентичног намештаја и оригиналних кућних предмета са почетка 
20. века. Кућа је опремљена собама у српском и словачком стилу, са оригиналним намештајем који 
краси кухињу и трпезарију, а гостима је на располагању традиционални сремачки мени, дудова 
ракија, домаће вино. Намера домаћина је да на тренутак заустави време и да старије госте подсети, 
а младима покаже како се некада живело на селу, тридесетих година прошлог века.
Место: Улица мира 90, 11275 Бољевци, линија ГСП 605. 
Термин: петак, 22. Септембар од 10 до 12 часова
Контакт особа: Ђорђе Миловановић-Стајко, 060/3771-522 
Превоз: линија ГСП-а бр. 605 до Стајкове куће, Наутичког села и Бојчинске шуме у Прогару.

Словачки дом-СКПД „Шафарик“, Добановци
Словачко културно-просветно друштво „Шафарик“
Обилазак изложбе словачко-сремачких рукотворина, везова, делова народне ношње, ручних 
радова, старих фотографија, слика и традициопналних колача као дела гастрономске туристичке 
понуде и презентације културног наслеђа локалне заједнице, која се стара о очувању и промовисању 
културне баштине на подручју Добановаца. Изградњом Словачког дома у Добановцима обележено 
је 150 година од досељавања Словака у Добановце.
Место: Угриновачка 120, 11272 Добановци (линија ГСП 603, 611). 
Термин: субота, 26.септембар, од 15 до 18 часова
Контакт: Жељко Чапеља, 063/585-211
Секретаријат за заштиту животне средине, ЈП„Србијашуме“ и ГО Сурчин организују:
Обилазак: Бојчинска шума - Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме”
Обилазак Бојчинске шуме, заштићеног природног добра од националног значаја, са великом 
отвореном летњом позоришном сценом, на којој се одржава манифестација “Бојчинско културно 
лето”. Шума заузима површину од 629,51 хектара. На њеној територији посебно је заступљен 
храст лужњак, као фрагмент некада огромних старих низијско-мочварних шума. У шуми је укупно 
евидентирано 185 биљних врста, од којих 15 имају статус заштићених и строго заштићених врста. 
У шуми расте 165 врста гљива, од којих 15 врста ужива статус заштите, док се две врсте налазе на 
Црвеној листи гљива Европе. У шуми је евидентирано 108 врста птица односно 30% укупног броја 
врста птица забележених у Србији.
Место: Бојчинска шума, Прогар, ГО Сурчин, линија ГСП 605. 
Термин: петак, 22. септембар од 10 до 12 часова
Контакт: Милан Јовановић, 064 8563 017, Јован Миливојевић, 064 8563 035

mailto:kontakt@muzejvazduhoplovstva.org.rs
mailto:i.marjanovic@muzejvazduhoplovstva.org.rs
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D1%9A%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B5
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Обилазак Салона фијакера - Ергела „Булић” у Сурчину
Липицанско царство, ергела „Булић”, власништво је породице Радаковић из Сурчина. Достигнућа једног 
ентузијасте и истинског заљубљеника у коње добринела су развоју читаве гране коњичког спорта. 
Српска спортска вожња запрега остала је верна традицији али и крочила у модерно доба. Сурчинску 
скупину липицанера коју поседује господин Миленко Радаковић чини око 50-грла, док се у салону 
фијакера чува преко 50-примерака. 
Место: Ергела „Булић”, Браће Пухаловић 36, Сурчин, линија ГСП 603, 610, 605, 601, 602
Термин: недеља, 24. Септембар од 9 до 22 часова
Контакт: Бранислав Будимировић, 065/441-2503
Представе ученика ОШ „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен, ГО Сурчин
„Проблем једног вука” - о прихватању различитости и екологији, награђена на фестивалу Екологија душе
„Зашто” - дирљива прича о деци мигрантима на тему упознавања културне баштине земаља из 
које су дошли и у којој су се затекли, представа је добила 3. награду на градском фестивалу кратких 
драмских форми, као и награду за најбољи ауторски текст.
„Сећања” - о животу и раду Милутина Миланковића написана по истоименој књизи, на сликовит 
начин приказује живот великог научника.
Место: ОШ „Вук Караџић”, Сурчин. Термин: Друга половина септембра, радни дан у договору са школама
Контакт: Звездана Мијоковић, 063 527 482

Удружење ПЕТРУЦ 1910
Место: Главни трг ( парк ) у Сурчину
Термин: 23. септембар од 16 до 20 часова
Изложба страшила – креације сачињене од природних материјала (слама, трска, кукурузовина, 
бундеве) али и оног материјала који у свакодневној примени више нема жељену фукцију (стари 
употребни предмети ван фунције, похабана гардероба и сл), а који би свакако свој животни век 
завршили у контејнеру и на сметлишту. Страшило је креација на коме све те старе ствари продуже свој 
животни век, и постављен на право место (башта, виноград, њива) имају одређену улогу и функцију.
Прављење страшила данас више није примарна потреба човека, јер више и нема традицоналних 
башти. Страшила данас јесу део баштине, део фолклора поднебља, али су она ту да нас подсете и 
опомену да чувамо природу, једнако као што су те дивне креације некада чувале усеве од птица 
грабљивица, злих погледа и незваних људи.
Контакт: Снежана Алексић 064/1949-130 и Сара Станић Јовановић, 066 8637 894, kc.surcin@gmail.com
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
Братства и јединства 1, 11271 Сурчин
„Опипљив и неопипљив биодиверзитет” - еколошка радионица
Циљ радионице је приближити учесницима природу и значај очувања природних вредности, 
објаснити појам биодиверзитета са акцентом на природне вредности Бојчинске шуме. Указати на 
узајамну повезаност духовног развоја народа и природног окружења као инспирације за стварање 
уметничких дела, али и на формирање етно-стила под аутентичним природним окружењем.
Реализатори: Марина Максић – професор биологије,Аница Трнинић – библиотекар, Биљана Царић 
– магистар ликовне културе, Жарко Бунош – професор музичке културе. 20-22. септембар
Место: Бојчинска шума. Контакт: Марина Максић – професор биологије, 0695886091
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ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
ПРОГРАМ У МЛАДЕНОВЦУ
Манифестација „Дани пчеларства”
Манифестацију чине изложба меда, производи од меда и едукација становништва
Термин: 15. и 16. септембар од 10 до 16 часова
Место: Градски парк у Младеновцу
Организатор: Удружење пчелара „Младеновац”

Обележавање 100 година од смрти др Елси Инглис
Уметничком програму и евоцирању успомена на мисију „Болница Шкотских жена” присуствоваће 
представници амбасада земаља савезница у Првом светском рату и потомци жена које су биле у 
мисији 1915. године
Термин: 15. септембар, од 11 до 12 часова
Место: Спомен чесма „Црквенац”
Организатор: Градска општина Младеновац
Отварање изложбе „Др Елси Инглис – српска мајка”
Изложба ће се уз уметнички програм отворити у присуству представника амбасада земаља савезница 
у Првом светском рату и потомака шкотских жена које су биле у мисији 1915. године.
Термин: 15. септембар у 12 часова
Место: Галерија центра за културу и туризам
Организатор: Музеј града Београда – Одељење Младеновац и Историјски архив Ваљева
Обилазак Космаја: „Стазама природе кроз историју”
Обилазак културно историјских споменика на једном делу Космаја шетњом кроз шуму. Скуп 
заинтересованих грађана је у 9 часова код споменика страдалима у Другом светском рату, а 
у наставку се обилазе манастир Треције, спомен костурница страдалих у Првом светском рату и 
завршава на месту поласка.
Термин: 17. септембар, од 9 до 12 часова
Место: Космај. Организатор: Планинарски клуб „Гребен” из Младеновца

Градска општина Младеновац у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине
Излет: Обилазак природних и културно историјских локалитета и то: Космај, манастир Павловац, 
споменик деспоту Стефану Лазаревићу у Црквинама, Марковачко језеро, спомен чесма Црквенац у 
Младеновцу и брдо Варовнице са излгањем стручних лица на сваком од локалитета.
Термин: 17. септембар, од 10 до 15 часова
од 10.00 Долазак групе на Космај (код споменика) где ће присутне о географским карактеристикама 
ове планине упознати професор Радослав Глишић.
од 11.00 Посета манастиру Павловац који ове године обележава 600 година. О значају овог културно 
историјског објекта говориће археолог Велибор Катић, а о лековитом биљу овог подручја присутне 
ће упознати професор Слободан Јоцић.

од 12.00 Обилазак споменика Деспота Стефана Лазаревића у Црквинама, где ће о овој значајној личности 
говорити археолог Велибор Катић. 
од 13.00 посета спомен чесми „Црквенац” посвећеној мисији шкотских жена 1915 године. У 
Младеновцу ће ове године, уз присуство потомака бити обележена 100 годишњица смрти др. Елси 
Инглис. О овом споменику говориће публициста Марко Стојановић.
од 13.30 до 14.15 слободно време, обилазак града
од 14.30 облазак брда Варовнице и споменика јунацима који су дали своје животе за отаџбину 1914. 
године. О значају варовничке битке говориће публициста Марко Стојановић.
од 15.00 одлазак за Београд 
Обавезно пријављивање: ТИЦ ТОБа, Кнез Михаилова 6
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Предавање: „Рајски врт и реке мудрости у архитектури средњовековне Србије и Византије”
Предавање ће одржати Јасмина Ћирић, научни сарадник Института за историју уметности 
Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Термин: 18. септембар, од 18 до 19,30 часова
Место: Свечана сала „Др Елси Инглис”
Организатор: Градска општина Младеновац

Отварање изложбе: „600 година манастира Павловац”
Корисницима услуга, запосленима и посетиоцима биће представљена изложба рађена поводом 
обележавања овог јубилеја, а потом ће обићи све младеновачке школе.
Термин: 19. септембар у 10 часова
Место: Геронтолошки центар Младеновац
Организатор: Музеј града Београда – Одељење Младеновац

Предавање: „Флора слива реке Милатовице”
О овој теми ће говорити професор Слободан Јоцић, који је под истим насловом 2014. године објавио 
и књигу у циљу едукације локалног становништва о потенцијалу и значају биља које нас окружује.
Термин: 20. септембар, од 18 до 19,30 часова
Место: Свечана сала „Др Елси Инглис”
Организатор: Градска општина Младеновац
Контакт: Зоран Јоцић, члан Већа градске општине Младеновац задужен за културу и информисање, 
011 8241 610, 011 8241 620, zjocic@mladenovac.rs
Природно добро „Космај,“ заштићено је 2005. године, са укупном површином од 3514,50 ha. Уз 
провршинске воде (потоци и речице), постоје и подземне воде у виду различитих типа издани. 
„Космај“ карактерише умереноконтинентална клима са појавом југоисточних (кошавских) и западно-
северних ветрова. Живи свет Космаја чини 550 врста биљака од којих су 5 природних реткости: преко 
300 врста гљива, 24 врсте гмизаваца и водоземаца, 51 врста сисара од којих је 30 на листи природних 
реткости и 96 врста птица од којих се њих 29 налази на Листи природних реткости Србије, односно 
светској и европској Црвеној листи угрожених врста. Велики је и непознати број врста различитих група 
инсеката; од детерминисаних врста 17 је ново за фауну Србије. Предео изузетних одлика „Космај“ 
обухвата КО Амерић, Ковачица и Велика Иванча, општину Младеновац и на КО Рогача и Неменикуће, 
општина Сопот. На заштићеном прородном добру главне културно историјске вредности су манастир 
Павловац, споменик културе од великог значаја и заштићено археолошко налазиште Кастрељан, 
манастир Тресије, црква Светог Петра и Павла у Неменикућама и црква Свете Тројице у Кораћици. 
Видиковац на локалитету Бели Камен, представља посебну атракцију за посетиоцe.
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ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЧУКАРИЦА” 
Тургењевљева 5

Изложба фотографија на тему „Природа као вечита инспирација“
Аутор изложбе Момир Драгићевић, председник Центра за фото таленте Србије
Термин: понедељак, 18.09.2017. у 19 часова 
„Еко соната“ - Концерт ученика Музичке школе „Ватрослав Лисински“ на летњој сцени у великом 
парку на Бановом Брду.
Репертоар: словенски композитори
Термин: уторак, 19.09.2017. у 12 часова

Трибина на тему „Дигитализација културног наслеђа и савремене уметности“
Гости: Дејан Масликовић, помоћник министра културе и информисања за развој дигиталне 
истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности
Катарина Констадиновић, историчарка уметности
Термин: среда, 20.09.2017. у 19 часова
„Green movie“ - пројекција кратких филмова, спотова о природним лепотама и заштићеним 
природним добрима, у продукцији Завода за заштиту природе Србије.
Термин: четвртак, 21.09.2017. у 19 часова 
Контакт: Марина Петровић, 064 825 8522, 011 254 5951, marina.petrovic@kccukarica.rs
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ПРИЈАТЕЉИ 
ДЕЦЕ БЕОГРАДА
Удружење Пријатељи деце Београда у сарадњи са општинским удружењима Пријатеља деце 
и основним школама у Београду; наставници разредне наставе уз помоћ ученичких родитеља, 
наставници биологије, психолози, професори српског језика и ликовне културе 
Програм у школама обухватa теме из области „Наслеђе и природа’’
Радионице за ученике млађих разреда –Брига о љубимцу 
За ученике петог и шестог разреда- Лековито биље и лековите терапије
За ученике седмог и осмог разреда - Шта знате о себи? Шта људе чини јединственим у односу на 
остала жива бића? Шта се налази у нашим генима? Реализатори професори биологије, и психолог школе.
За ученике старијих разреда - Дендролошка радионица, садња дрвећа као будућег споменика природе.
За ученике литерарних ликовних секција основних школа – 
Литерарни и ликовни конкурс на тему: ‘’Сачувајмо природу’’. 
Завршна свечаност - Наслеђе и природа – највеће богатство’’ 
Књижевни сусрет – проглашење најбољих литерарних радова на мото „Дана европске баштине у Београду“ и 
додела награда деци са литерарног конкурса, пригодан музичко сценски дечји културно уметнички програм, 
изложба кућица за птице и дечјих ликовних радова на тему „Заштитимо птице у Београду“.
Место одржавања: „Споменик културе града Београда – Дом породице Павловић“, Господар Јевремова, 39.
Простор и време: Башта Дома породице Павловић, петак, 29. септембар 2017. од 17:00 до 19:00 сати.

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ БЕОГРАДА У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ САВСКИ ВЕНАЦ
Презентација еколошког пројекта Пријатеља деце Београда „Заштитимо птице Београда!“.
Том приликом ПДБ ће представити пројекат у штампаној форми и поклониће деци 20 ДВД-а – пројекат 
„Заштитимо птице Београда!“. 
Изложба дечјих радова (основне и средње школе Београда), слика – уље на платну и освештаних икона под 
називом, „Београд деци – лето у Београду!“.
Наступ деце Савског венца, победника литерарног конкурса ПДБ на тему „Сачувајмо природу“
Креативне радионице вајарства и фрактала, (савремене технике сликања), деце основних школа Савског венца.

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ БЕОГРАДА НОВОГ БЕОГРАДА
Активности манифестације “Дани Европске баштине” у ОШ “Ратко Митровић”, Нови Београд, 
Омладинских бригада 58, у среду, 20.9. четвртак, 21.9. петак, 22.9. у времену од 15 до 17 сати. 
У среду, 20.9. отварање изложбе ликовних радова ученика основних и средњих школа Новог Београда.
Контакт: Пријатељи деце (Нови Београд): Сузана Поњавић, 064 2007104

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА’’ 11. АПРИЛ’’ НОВИ БЕОГРАД
Разноврстан програм у Дечјим вртићима Новог Београда инспирисан материјалом ‘’101 идеја за догађаје’’
За Дане европске баштине’’ на тему: ‘’Наслеђе и природа –лепеза могућности’’.
Информације 2603 042, 2603-766, 2692 -231

УДРУЖЕЊЕ ‘’АМА БАШ ЗА ДЕЦУ’’
Програм на шеталишту Лазаро Карденаса у блоку 45, Нови Београд
Музичка радионица „Poco a poco“- израда музичких инструмената од природних и приручних 
материјала и мини концерт у недељу, 17.09.2017 у 12 часова. 
Радионицу води Слађана Бојовић Петровић дипл. музички педагог.
У поподневним часовима - радионица израде шешира од природних матерјала. 
Радионицу води Петар Ивковић, шеширџија.
Током истог дана на шеталишту Лазаро Карденаса биће организован ‘’Расликани дан’’ -где ће деца 
свих узраста бити позвана да насликају своју планету.
30.09.2017. у просторијама удружења Ама Баш за децу биће организована изложба Селфија на 
тему –Природа и ја ( моје омиљено дрво, птица, и природа уопште...) које сви заинтересовани могу 
поставити на страницу удружења https://www.facebook.com/AmaBasZaDecu/ .

https://www.facebook.com/AmaBasZaDecu/


52 ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2017 У БЕОГРАДУ

КУЛТУРНА УСТАНОВА ГАЛЕРИЈА ‘73
Мултимедијална изложба: ЧУКАРИЦА - UNDERГРАД 
Галерија `73 и пројекат UNDERГРАД организују мултимедијалну изложбу о заборављеном и 
тајанственом свету лагума, тунела, тајних војних база, бункера насталих током бурне историје 
Чукарице. Изложба се састоји од фотографија подземља Чукарице насталих у оквиру истраживачког 
пројекта UNDERGRAD, пројекције кратког филма “Потрага се наставља” и виртуелне туре кроз 
античку гробницу. Изложбу ће употпунити и серија цртаних илустрација из различитих периода 
историје Београда које су повезане са подземљем: богиња Хеката и њен храм у Београду, архитекту 
великог бунара, подрума у којима се кршила забрана алкохола, тренутак открића античке гробнице 
и злочиначки нацистички план за борбе у подземљу. Први пут ће бити приказане фотографије и 
снимци истраживања простора урађени 360° камером – најновији технолошки тренд у свету 
визуелних комуникација. Инсталација би била постављена у простору да би посетиоци изложбе, уз 
помоћ рачунара, могли да померају у различитим правцима слику која би се емитовала на екрану. 
Тиме би се створила илузија њиховог присуства у простору. Током изложбе ће бити реализоване и 
организоване посете за основце и средњошколце. Предавања која ће младе подстаћи на размишљање 
и инспирисати за истраживање прошлости, одржаће искусни археолози и антрополози… Пројекат 
“UNDERГРАД” је посвећен истраживању и промовисању подземног Београда. 
У простору Галерије „Сања“ која је огранак КУ Галерија`73, и налази се у Сремчици по први пут 
ће бити обележени Дани европске баштине, представљањем рада Удружења за неговање старих 
вештина и заната – „Бели Орлови“, који негују традицију из 13 и 14 века, а у вези је са унапређењем и 
афирмацијом витештва као вештине. Том приликом биће представљање изложба витешке опреме, 
а сви посетиоци ће имати прилику и да се окушају у витешким вештинама.
Место: Пожешка 83А
Термин: од 20. септембра у 19 часова до 30. септембра 2017. године
Koнтакт: 011 355 71 42, gallery73@gmail.com

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
Изложба: Дама и једнорог/ моја прича, ауторке Нене Скоко Снежане
Љубав је централна тема уметнице Нене Скоко Снежане. Своју љубавну причу са Михаилом, 
„испричала“ је језиком савремене уметности текстила – у форми књиге као уметничког објекта и 
тако на нови начин приступила традиционалном медију таписерије. На основу документарне грађе 
(сачуваних писама, разгледница, фотографија) Нена преводи на текстил добијене љубавне поруке 
и изјаве техникама веза, штампе, тафтовања, ткања, пачворка, ручно рађеног папира, уплитањем 
биља, изливањем чоколаде... Тако добијене радове она групише по темама у шес просторних 
инсталација (5 чула: мириса, укуса, слуха, вида, додира). Шеста инсталација представља суптилну 
сублимацију ауторкиног љубавног искуства. 
Термин:од 7. до 28. Септембра 2017. године
Кустоскиња изложбе: Бојана Поповић
Место: Салон Музеја примењене уметности, Вука Караџића 18
Шетња кроз изложбу са уметницом. 
Термин: 16. септембар, у 13 часова
Отворена радионица Текст као цртеж
Термин: 23. Септембар 2017. године у 13 часова
Радионица је отворена за све заинтересоване учеснике.
Контакт: Милица Цукић, музејска саветница, 011 3285 019, 063 338 160, milica.cukic@mpu.rs

КЛУБ „КРАЉ“ И ШАХОВСКИ КЛУБ „ВИДИКОВАЦ“
Такмичење: „ПАМЕТ ЈЕ ОПЕТ У МОДИ“ у ТАШМАЈДАНСКОМ ПАРКУ
Такмичење ће се играти по Куп систему уз унапред одржане квалификације. Игра се брзопотезним 
темпом (темпом игре од 5 минута по играчу). Такмичари ће бити подељени у две групе: млађи  
(16 играча узраста до 10 година и 4 резерве) и старији (8 такмичара узраста од 10 до 18 година и 2 резерве).
Млађи до полуфинала и финала играју на обличним шаховским таблама, док старији такмичари све 
партије играју на великом шаху. Такмичења млађих и старијих одвијају се у исто време и суди им двоје судија. 
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Такмичење на великом шаху играће се такође 5 минута по играчу. Такмичарима и публици биће 
омогућено да преостало време прате преко апликације шаховског сата на великом монитору. 
Победник је такмичар који да шах-мат. Ако такмичару истекне време пре завршене партије, он 
је изгубио. Ако партија буде завршена ремијем, жреб одлучује победника. Сви учесници биће 
награђени захвалницама, а победници дипломама, медаљама и пехарима.
Такмичари ће осим ментално бити и физички активни, пошто након сваког потеза морају трчати до 
шаховском сата.
Место: Ташмајдаски парк (код велике шаховске табле)
Датум: 24. септембар. Време: од 9 до 12 часова
Број учесника: 30 (8+2 резерве од 10 до 18 година плус 16 + 4 резерве до 10 година)
Контакт:Марија Лукић, 063 7217 555
 
ИНСТИТУТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ 
НАУЧНИ СКУП КУЛТУРНО И ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ У СВЕТУ
За интересовани представницу установа и појединци могу присуствовати сесијама Програм VIII 
Научног скупа које се после отварања научног скупа и уводних обраћања, одржавају од 10,30 – 13,00 
на три локације:
У Институту за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25/I; У Централном институту 
за конзервацију, Теразије 26, Београд; у Институту економских наука, Змај Јовина 12, Београд. 
Радови су посвећени о улози и значају дипломатије у очувању културно-историјског наслеђа 
Србије у иностранству – историјска улога конзулата и конзула, дипломатији од 804-1918. и очувању 
идентитета, улога интелектуалне дијаспоре у дипломатији, дипломатија и цркве, споменици, 
сукцесија културног наслеђа, значај православне цркве у дипломатији, српске мањине у Црној Гори, 
Румунији, Хрватској, Мађарској, Албанији, Крељевина СХС и њена дипломатија, Српски манастири 
у свету и друге теме. 
Термин :21.09.2017. године . Контакт: др Видоје Голубовић, 063/28 4567, е-пошта: dr_vgolubovic@yahoo.com, 

ЦЕНТРАЛНИ ИНСТИТУТ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ (ЦИК) 
Теразије 26, 11000 Београд
Постоје места на којима се благо чува, а не крије. Једно од места на коме се чува, али и открива 
културно наслеђе је Централни институт за конзервацију. 
У оквиру манифестације „Дани европске баштине“, Централни институт за конзервацију ће 
виртуелно отворити врата својих атељеа и кроз серију укључења путем live stream-a, омогућити 
пратиоцима ЦИК-ове Facebook странице да завире у свакодневницу рада конзерватора, сусретну 
се са предметима културне баштине и присуствују њиховој конзервацији. Контакт: Маја Франковић, 
руководилац ЦИК-а, 011 2681 281, 011 3626 161, 064 8389 885, maja.frankovic@cik.org.rs

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД
„Локална размена биљака”
Грађани ће моћи да размењује биљке и савете у вези гајења биљака
Термин: субота, 23. септембар, од 10 до 19 часова 
Биоскоп-Пројекција филма за децу узраста од 12 до 18 година
Термин: уторак, 26. септембар у 14 часова
Биоскоп- Пројекција филма за децу узраста од 12 до 18 година
Термин: четвртак, 28. септембар у 14 часова
Контакт: 011 414 2165, 063 1126 487, direktor@ukparobrod.rs, www.ukparobrod.rs
Програм ‘’ГАЛЕРИЈА ЕМОЦИЈА’’ Драгане Бојовић Јовић, која позива ‘’Испитајте и илуструјте свој 
карактер електронским путем, применом психолошких тестова. Нема стваралаштва и нема наслеђа 
без емоција, зато је веома важно измерити њену енергију’’.Програм је намењен свима од 10 година 
до поодмакле старости.
Термин: 30. септембар од 11:00 до 21:00 час. У Галерији Pierre Monmartr, Скадарлија.
Контакт: Драганa Бојовић Јовић, тел. 069 5234500.
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ALTHEA
Брошуре о наслеђу на Брајевом писму: Контакт: info@althea.rs www.althea.rs 
ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА „ПИНОКИО” 
Нови Београд, Гоце Делчева бр. 1
Главна тема је БАШ ЧЕЛИК.
Термин: субота, 07. октобар
12:00 – 13:00 - „БАШ ЧЕЛИК“ представа , Сала Позоришта
Ансамбл представа БАШ ЧЕЛИК по тексту Игора Бојовића премијерно је изведена 2006. године у 
режији Милана Караџића. Композитор је Никола Чутурило, сценографија, костим, маске Јелисавета 
Татић-Чутурило. Играју: Данило Миловановић, Александра Пејић, Горан Поповић, Зоран Тодоровић, 
Драгиша Косара, Зорана Милошаковић-Тасић, Борко Сарић, Јован Поповић, Биљана Михаиловић, 
Љиљана Живић и Нела Николић.
13:00 - 16:00 - РАДИОНИЦА лутака - Фоаје Позоришта
Креатори лутака који раде за наше Позориште: Филип Јевтић, Зорана Милошаковић-Тасић и Небојша 
Јоковић ће у оквиру радионице демонстрирати технику израде лутака и омогућити полазницима да 
уз њихов надзор израде лутке са ликом јунака из представе Баш Челик. 
13:00 - 14:00 - ИЗБОР ЗА НАЈЈАЧЕГ ЧОВЕКА, БАШ ЧЕЛИКА, Плато испред Позоришта
У сарадњи са Асоцијацијом Витезови организоваће се такмичење у демонстрирању снаге са 
традиционалним витешким вештинама. Победник ће носити титулу Баш Челик.
14:00 - 20:00 - финале акције ПОВРАТИМО ЛЕПОТУ ОКО СЕБЕ, Травњаци око Позоришта
Акција уређења простора око Позоришта од 02. – 07. октобра у сарадњи са ЈКП и грађанством како 
би сви заједно ОЧИСТИЛИ и УЛЕПШАЛИ простор око Позоришта.

ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Програм: ДАНИ СЕНИОРА НА ЗВЕЗДАРИ 2017. ГОДИНЕ
Програм фокусиран на успостављање изгубљене културе старења, међугенерацијске сарадње и 
непосредног преношења искуства и сведочења о времену којег више нема као важног елемента у 
хуманизацији и унапређењу свакодневног живота суграђана свих генерација. 
Свечано отварање „Дана сениора“
Место: плато испред Градске општине Звездара и УК Вук С.Караџић . Термин: 25.септембар, 11,00-11,30 часова
Трибина на тему: „Међугенерацијски компромис-потребе и могућности“
Место: Библиотека, Ћирила и Методија 2. Термин: 25. септембар, 13-14,30 часова
Међугенерацијска радионица- Дрво порука, израда плаката,ручни радови, интерактивне 
креативне радионице. Место: Плато испред  Општине. Термин: 26.септембар,  12,00-14,00 часова
Акција бесплатног учлањења +65 у Библиотеку „В.Караџић“
Место: Плато испред  Општине. Термин:26. септембра, 12,00-14,00 часова
Међугенерацијска радионица -„Рециклажа успомена и сећања“, Булевар краља Александра 298, 
Библиотека Бранко Миљковић
Место: Булевар краља Александра 298, Библиотека Бранко Миљковић.
Термин: 28.септембар, 12.00- 14.00  часова
Кућа лепоте за сениоре, Волонтерски сервис Звездаре, Булевар краља Александра 395
Термин: 29.септембар- 11,00 до 14,00 часова
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ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
ПРОГРАМИ НА ПАЛИЛУЛИ
Пројекција документарног филма о путу српске војске 1915-1916.
Екипа алпиниста је на планинској експедицији ,,Албанска Голгота -100 година касније’’ прешла преко 
1000 км путевима српске војске у Првом светском рату. Свој подвиг су преточили у документарни 
филм. Овим ће уједно бити обележен и светски дан пешачења.
Термин: 17. септембар 2017. у 20 часова
Место: Центар за културу ,,Влада Дивљан’’
Пројекција документарног филма ,, Победи себе’’
О једној од најтежих трка на свету ,,Ла Ултра’’ и предавање Јовице Спајића, припадника САЈ-а и победника трке.
Термин: оквирни датум 20.09.2017. 16:00 часова
Место: Центар за културу ,,Влада Дивљан’’
Продајна изложба ручних радова од рециклираних материјала, 
штићеника Геронтолошког центра Београд
Приход од продаје биће искоришћен за набавку материјала за израду нових артикала (лепка, 
папира, коже,картона, боја...)
Термин: 21. септембар 2017. године
Место: Клуб пензионера на Карабурми
Пројекција документарног филма ,,Кликтај дивљине’’, аутора Владимира Манића, о риђем мишару 
и чарима Старе Планине. Владимир Манић је учитељ из Ниша који годинама обилази Стару планину 
и снима документарне филмове о обичајима, људима и невероватној природи ове планине.
Термин: 29. септембар, од 19 до 21 часова
Место: Центар за културу ,,Влада Дивљан’’
Регата (регата једрилица на Ади Хуји) 
Термин: 23. и 24. септембар
Изложба фотографија деце предшколског узраста из ПУ ,,Бошко Буха’’
Тема фотографије ће бити птице и инсекти. Један дан у природи даће им прилику да мобилним 
телефонима ухвате занимљиве тренутке из живота инсеката и птица. Деца предшколског узраста 
изложиће радове у Центру за културу ,,Влада Дивљан’’.
Термин: 26. септембар 
Предавање о климатским променама за ученике средњих школа са територије читавог града. 
Предавач Небојша Вељковић, начелник одељења за мониторинг вода у Агенцији за заштиту животне средине. 
Термин: 27. септембар у 11 часова
У сарадњи са организацијом ,,Ама центар’’ биће постављена башта са зачинским биљем, у 
управној згради ПУ ,,Бошко Буха’’. Деца ће имати могућност да се брину о сезонском биљу током 
целе године и на овај начин покушаћемо да остваримо трајнији утицај и створимо свест код деце о 
значају очувања и бриге за животну средину.
Термин: 28. септембар
Презентација извиђачког одреда ,,Свети Сава’’ у Ташмајданском парку, за децу школског узраста. 
Термин: 29. септембра од 10 до 17 часова
Обилазак ,,Paradise’’ острва са републичким и градским функционерима, предавање о флори и 
фауни острва и туристичким потенцијалима, ручак на „Paradise“ острву 
Термин: 30. септембар од 12 до 15 часова
Контакт: djaleksic@palilula.org.rs; 

ДРУШТВО ПЧЕЛАРА ‘’БЕОГРАД’’
Програм презентације пчеларства у сусрет 43. Међународном сајму пчеларства који ће почети 
04. Октобра у парку Велики и Мали Ташмајдан. Јавни час о пчеларству и пчелинјим производима 
Предаваци : Јелена Николић , Саша Петронијевић, Друштво пчелара Београд 
Контакт: 060/3080262
Термин: 03. Октобар од 12-14 часова
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МУЗЕЈ РОМСКЕ КУЛТУРЕ У БЕОГРАДУ 
Изложба „Материјално и духовно наслеђе Рома у Београду”
Место: Рузвелтова 41-43
Контакт и најаве посете: 063/280-075

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Ташмајдански парк
Отворена врата Сеизмолошког завода уз стручно вођење – упознавање посетилаца са стогодишњом 
традицијом завода, историјом оснивања и инструментима, представљање данашњих достигнућа у области 
сеизмологије (облилазак и разгледање првобитно инсталираних сеизмографа у Србији), приказ савременог 
начина сеизмолошког осматрања (регистровање, анализа, лоцирање земљотреса, обавештавање јавности 
о догођеним земљотресима), колико се често земљотреси догађају код нас, где се најчешће догађају, како 
се заштитити од јаких земљотреса.
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.

ПРОГРАМИ НА ВОЖДОВЦУ 
Промоција Заштићеног природног добра Авала
 
Авала је најсевернија планина шумадијске греде, а припада ниским острвским планинама (508м нмв.). 
Карактерише је велика разноврсност биљног и животињског света. Заступљено је око 600 биљних врста. 
Шуме заузимају преко 70% површине. Авала има и културно-историјски значај јер се на њој налази 
неколико заштићених споменика културе. Најпознатија културно-историјска обележја су: споменик 
Незнаном јунаку, споменик Васи Чарапићу, Митровићев дом, споменик Руским ветеранима, хотел 
„Авала“. Авалски торањ, као заштитни знак Авале, срушен је у бомбардовању 1999. године, поново 
саграђен и отворен 2010.

16. септембар - Дан пешачења на Авали
Партнери: ПСК „Авала“, Планинарски савез Србије, Планинарски савез Београда, КП „Авантуриста“ 
и ПСК „Дунав“, ЈП ‘’Србијашуме’’, Секретаријат за спорт и омладину, ГО Вождовац
20. септембар - Оријентиринг на Авали
Партнери: Оријентиринг савез Београда и ОШ „Васа Чарапић“

24. септембар - Активности у сусрет Међународном дану туризма
Авала инфо и домаћинства из подавалских насеља, дегустација
Партнер: Авала инфо и ЈП „ЕТВ“
Месне заједнице – презентација
Партнери: Месне заједнице подавалског дела
Рекреација на Авали
Партнери: Савез за рекреацију и фитнес Србије и ЈП „ЕТВ“
Туристичка тура: Обилазак -Кућа Војводе Степе – Рудник „Црвени брег“ – Авала
Партнери: Рударско – геолошки факултет, ЈП „ЕТВ
Термин: 24. септембар 2017. године, поводом Међународног дана туризма
Полазак са стајалишта испред Скупштине града Београда – 
Обилазак: Кућа Војводе Степе – Рудник „Црвени брег“ Рударско –геолошког факултета – Авала, 
Авалски торањ.
Обавезно пријављивање: ТИЦ ТОБа, Кнез Михаилова 6

Мини камп извиђача
Представљање саме организације и начина на који извиђачи бораве у природи и брину о њој
Партнер: Савез извиђача Београда
Контакт:, 069 171 67 61, 064 171 67 61, sekretarsib@gmail.com
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28. септембар - Предавање у Бајфордовој шуми на Бањици
Партнер: ЈКП „Зеленило-Београд“

Радионица за децу из вртића и нижих разреда основне школе
у част шуме и Тимоти Бајфорда по коме је Бањичка шума добила име.
Носиоци пројекта: Зорица Бајфорд и Зоран Раковић, ‘’мулти креативни студио Зоран ‘’
Контакт: zoricaz7@sbb.rs; 
29. септембар - МУЗЕЈ КЊИГА НА БАЊИЦИ– бесплатна посета
Две групе максимално по 20 пријављених.Партнер: Музеј књига „Адлигат“
30. септембар - „Навала на Авалу“ – 
Партнер: Феријални савез Вождовац
Крај септембра- Дечја изложба
Партнер: Пријатељи деце Вождовца
8. октобар, Чаробна шума, етно радионице у Раковица селу
Партнер: УГ „ НАШЕ РУКЕ” – Национална асоцијација за старе и уметничке занате и домаћу радиност
Контакт: 063/8785-988; naseruke@yahoo.com 
9. октобар- осета Авалском торњу за студенте информационих технологија
 посета Авалском торњу са предавањем за студенте ИТ. Партнер: ЈП „ЕТВ“
10. октобар - Затварање Дана европске баштине на Вождовцу
Предавање/филм „Вождовац – некад и сад“ 
Партнер: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
Контакт:Вук Мирчетић, тел.0640024777, vuk.mircetic@vozdovac.rs

ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“
Програм на АВАЛИ као заштићеном природном добру:„Све лепоте Авале” 
у оквиру Дана европске баштине 2017.године
Место: комплекс торња на Авали
Термин: 24.септембар у сусрет обележавању св. Дана туризма, 27. септембра
промоција производа „најбоље са Авале” и спортским активностима у природи у сарадњи са 
Савезом за рекреацију у фитнес Србије. 
Занати у пракси, дегустација домаћих производа и музичких талената из подавалског краја. Етно шоп 
„Добра прича” је продавница у склопу Авалског торња која у свом асортиману има велики избор 
народних рукотворина, старих заната, традиционалних српских пића и слаткиша ... Радња сама 
по себи нуди све највредније из Српске културне баштине, а овим поводом ће бити организована 
радионица заната дрводеља
У новоотвореној галерији организоваће се изложба слика која одише традиционалним духом са 
истакнутим ручним радовима наше културе. Садржај је са акцентом на три целине: ,Стари занати, 
Лепе жене, Вино и ракије.Изложба се може погледати у новоотвореној галерји сваки дан у септембру 
и октобру од 10 до 20 часова.
У саставу продавнице је и вински кутак у коме је предвиђена презентација вина из подавалског краја.
Контакт: 011/3693-251; 011/3693260; 0668777009 jelena.gajic@etv.rs – Јелена Димитријевић-Гајић

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 
Обилазак рудника на Авали „Црвени брег” –24. септембар 2017. у оквиру излета на Авалу
Контакт: 060/3464-505 проф. др Раде Токалић, Шеф Рударског одсека
Обавезно пријављивање: ТИЦ ТОБ-а, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
Збирка минерала и стена –која потиче још из 19. века, а коју је прикупио Барон Хердер током својих 
истраживања по Србији. Данас збирка располаже са око 4500 различитих минералних врста, стена и руда 
које се користе у наставном и научно истраживачком раду, те представља изузетно национално благо. 
Место: Природно-математички факултет, Студентски трг 16
Термини: 18. 19. 20. 21. 22. септембар 2017. године
Контакт: 011/2183-814 дипл. инж. геологије Алена Здравковић, кустос

mailto:zoricaz7@sbb.rs
mailto:naseruke@yahoo.com
mailto:jelena.gajic@etv.rs
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Геолошко-палеонтолошка збирка
Збирка фосила која располаже са преко 20.000 примерака који се чувају на простору површине 360 
квадратних метара и стално стоје на располагању студентима
Место: Економски факултет, Каменичка 6
Термини: 23. 24. 30. септембар и 1. октобар 2017. године
Контакт: 011/2632-166 дипл. инж. геологије Иван Стефановић, кустос

ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”
Обилазак Новог гробља са водичем
Посетиоци ће имати прилику да се упознају са Новим гробљем као местом на којем се спајају и 
преплићу наша материјална и нематеријална културна баштина. Кроз причу о настанку Новог 
гробља, о знаменитим, али и мање познатим личностима сахрањеним на овом простору, осветлиће 
се Ново гробље као наша највећа галерија под ведрим небом и јединствен парковски простор. Ново 
гробље и ове године отвара врата посетиоцима кроз два занимљива обиласка: 
Прича о знаменитим уметницима и књижевницима Београда сахрањеним на Новом гробљу –
17. септембар 2017. године
Хероји и хероине великих ратова - 24. септембар 2017. године.
Велики људи широке душе -подсећање на добротворе, задужбинаре, хуманисте и све оне који су 
несебично пружали људима оно што су једино имали, а то су  њихова дела саткана од душе и речи –
1. октобар. 2017. године. Трајање обилазака: 125 минута 
Место окупљања: на платоу код улаза у Ново гробље, Рузвелтова 50
Контакт за групе и појединце: тел.: 011/2071-342; e-mail: violeta.obrenovic@beogradskagroblja.rs;
Током манифестације, Кластер Путева културе, промовише филмове о малим хидроелектранама, 
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...Kонтакт: 
2181046, 063 554327.
Facebook страницa Путевима Тесле/Tesla Ways.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА
Палмира Тољатија 1, Нови Београд.

Програм заснован на личном фонду Анте Тадића: дневник рада Зоолишког врта за период 1945-48. 
годину, план Зоолошког врта из 1936. године, исечци из штампе,66 годишта укориченог часописа 
Природа у коме је штампано преко 400 његових радова, радови о слатководним шкољкама, документа 
у вези ангажовања у Заводу за рибарство и Природњачком музеју Београда. Одлуку Градског већа 
Општине града Београда о приступању оснивања зоолошког врта – расадника, 1935 година
Контакт: 011 2606 336 (локал 141), 063 496 829, zorica.netaj@arhiv-beograda.org

ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ 
Програм отварања манифестације „Дани европске баштине”- 15. септембар у 13: 00 часова 
испред Конака кнеза Милоша у Топчидеру 
 Културно наслеђе у овом сусрету нагласиће у којој мери је наше окружење обликовало наш начин 
живота,  али и у којој је мери спојило удаљене културе на балканској међи.
Програм обухвата причу о:  Платану код Милошевог конака - споменику природе.
• Демострацији аикидо вештине: Назив аикидо чине три јапанска слога  аи, ки и до. Често су 
превођени као хармонија, енергија и пут, тако да се аикидо може превести као „ пут хармоније кроз 
енергију“. 
• Стихови познатих песника. Предавања кустоса о здању Милошевог конака. 
Кратка историја валцера и извођењу плеса.
Организатор програма: Геодетска техничка школа. Сарадници у организацији: Историјски музеј Србије, 
Снежана Антонијевић, организатор за заштићена природна добра и Јасмина Трифуновић, дипл. инж. пољ. 

mailto:violeta.obrenovic@beogradskagroblja.rs
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и oрганизатор I у РЈ за заштићена природна добра, ЈКП Зеленило, Зоран Мићић из Аикидо клуба Нови 
Београд и Oливера Војиновић, Ивана Вранић и Владимир Вранић из Плесног клуба Артденс. 
Место: Плато испред Конака кнеза Милоша у Топчидеру
Термин:петак 15. септембар, од 13 до 14 часова
Радионица „Хороскоп биљака” ће почети на платоу испред Конака кнеза Милоша а потом ће 
учесници обићи Топчидерски парк где ће се упознати са чудесном причом о друидима: ко су били 
друиди, зашто су величали дрвеће приписујући му људске особине, али и са одговором на питање 
о вези „хороскопа биљака” са породицом Обреновић у чему ће малишанима помоћи костимирана 
учитељица Љутмила, која долази из давних времена.
Учесници радионице ће се у Топчидерском парку упознати са природним окружењем, врстама дрвећа, 
воденим токовима, парковским цвећем, еколошком свести и многим другим занимљивостима.
Након тога је планирано да учесници аутобусом, који је обезбедила Туристичка организација Савски 
венац, посете и место погибије кнеза Михаила Обреновића у Кошутњаку.
Организатори и реализатори програма су Историјски музеј Србије и Културно–образовни центар 
„Радионица под отвореним небом”.
Радионица је намењена деци између 6 и 12 година. Због ограниченог броја места долазак је 
неопходно заказати на телефон 2660-422. 
Место:Плато испред Конака кнеза Милоша у Топчидеру
Термин: недеља 17. септембар, од 11 часова

ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР ИСТОРИЈСКОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ на Тргу Николе Пашића
Ексклузивна изложба слика познатог холандског сликара Гаспара ван Битела из уметничке колекције 
банкарске групе „Intesa Sanpaolo“, у склопу које послује „Banca Intesa“
термин: изложба је отворена до 03. 10.
Две тематске изложбе: „Заоставштина Оље Ивањицки” и „Србија 1915–1916”.
Место: Изложбени простор Историјског музеја Србије, Трг Николе Пашића
Термин:од 27. септембра до 1. октобра, од 12 до 20 часова
Изложба „Заоставштина Оље Ивањицки” представља премијерно приказивање заоставштине 
чувене уметнице и до сада најобимнији пресек Ољиног разноврсног уметничког стваралаштва на 
пољу сликарства, вајарства, модног дизајна, архитектуре и поезије.
На изложби су представљена бројна дела: готово 200 уметничких слика, скулптура и цртежа из свих 
периода њеног стваралаштва, као и лични предмети (фотографије, фонотека, намештај, колекција 
чаша и свећњака итд.) који су чинили део њене свакодневице и били неисцрпан извор инспирације 
за уметнички рад. 
Међу изложеним уметничким делима својим значајем се издавајају портрети славних уметника који 
су утицали на Ољин рад али и серија портрета личности које су, по уметници, обележиле прошли век.
Поред тога, посетиоци ће бити у прилици да виде и избор из колекција које је Оља Ивањицки 
урадила за Модну кућу Мона (колекције „Тесла”, „Његош” и „Царство”).
Поједини сегменти Ољиног визионарског уметничког рада су представљени кроз интерактивну 
апликацију- инсталацију, коју је дизајнирао Борјан Побрић. Као пратећи додатак изложби, 
инсталација ће омогућити посетиоцима да сазнају више о одређеним изложеним радовима, 
Ољином животу и „причи иза уметности”.
Аутор изложбе је музејски саветник Тијана Јовановић Чешка, дизајн поставке је осмислила кустос 
Изабела Мартинов Томовић, док је сарадник у реализацији поставке Сузана Спасић.
Изложба се реализује под покровитељством Министарства културе и информисања Републике 
Србије, уз подршку компанијa Division visual solutions, ДДОР Нови Сад и Модне куће Мона.
Историјски музеј Србије је специјално за посетиоце манифестације „Дани европске баштине” 
припремио додатак ове изложбе, који ће кроз бројне репринте уметничких дела Оље Ивањицки 
дочарати мотиве света фауне у стваралаштву Оље Ивањицки.
Термин: у петак, 29. септембра од 17 часова, Стручно вођење заинтересованих посетилаца кроз 
изложбу ће водити сарадница у реализацији поставке „Заоставштина Оље Ивањицки” директорка 
фонда „Олга Оља Ивањицки”, са посебним освртом на мотиве из животињског света и њихову 
симболику у делима Оље Ивањицки.
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У посебном делу галерије на Тргу Николе Пашића сви заинтересовани могу да посете и 
мултимедијалну интерактивну изложбу „Србија 1915–1916”, аутора др Душице Бојић и музејског 
саветника Небојше Дамњановића, настоји да, кроз до сада неизлагану архивску грађу, артефакте и 
фотографије што потпуније прикаже страдање и значај овог периода српске историје. 
Изложба приказује догађања током 1915. и 1916. године, када се Србија суочила са великом 
епидемијом тифуса, дипломатским притисцима савезника да се одрекне ратног циља, а потом, од 
почетка октобра 1915. г., и новим ударом бројно и технички надмоћнијег непријатеља.
Интерактивне инсталације које су део поставке на савремен начин приближавају страдање и 
херојство српске војске и народа у одбрани од Централних сила. 
Термин: У суботу 30. септембра од 13 ч музејски саветник и коаутор изложбе „Србија 1915–1916” 
Небојша Дамњановић ће све заинтересоване посетиоце стручно водити кроз изложбу. За ученике 
основних и средњих школа су од 27.9 до 1.10 је предвиђен један термин дневно за стручно вођење 
кроз изложбу „Србија 1915–1916”. Групе треба да броје до 35 ученика, а долазак је неопходно 
заказати на телефон 060 33 98 018.
Место: Изложбени простор Историјског музеја Србије, Трг Николе Пашића
Термин: од 27. септембра до 1. октобра, од 12 до 20 часова
Контакт: Ненад Бељинац, 011 3287 242, 060 33 98 018, nenad.beljinac@imus.org.rs
Топчидерски парк 
Простор споменика природе „Топчидерски парк“ смештен је у оквиру Просторно културно-
историјске целине Топчидер, само 5 километара удаљен од центра града. Простире се на 35 хектара 
и представља један од најстаријих паркова у Београду. Топчидер као топчијска долина окружена 
благим шумовитим брдима, пуне влаге и бујне вегетације, одавно је коришћен као место за одмор 
и боравак у природи. Топчидерски комплекс први је европски обликован парковски простор у 
Србији. Парк је подизан у „слободном“ енглеском стилу, карактеристичан по вијугавим стазама, 
домаћим врстама дрвећа и растиња и уобличавању водених огледала. До 1849. године испред 
Конака налазиле су се врбе. 1850. Године са Таре у Топчидер донете су прве саднице – двадесетак 
одраслих примерака бора, смрче и јеле. По препоруци Јосифа Панчића, донете су саднице јавора, 
мечје леске и руја. Из Аустрије, Немачке, Италије и Француске набављено је семе разних трава, 
цвећа, украсног шибља. Садња платана који се данас налазе широм парка започета је од пролећа 
1866. године – најпознатији примерак је јаворолосни платан, заштићен као природно добро од 1979. 
године. Посебну природну вредност парка чини групација осам мочварних чемпреса, који су због 
добрих услова станишта достигли импозантне димензије, добру кондицију, изузетну декоративност 
и пример су егзотичне дендрофлоре на подручју Србије. 
Топчидер је током историје био средиште свих важнијих догађаја у Србији – након изграђеног 
Конака, подигнута је црква Светих апостола Петра и Павла 1835. године, затим мали конак (конак 
кнеза Михаила), коначић (за становање официра), касарне, магацини, шупе, коњушнице, табакана, 
ледерница (кожара – фабрика за производњу војничких ципела), апсана, воденице, млинови, нове 
чесме, стазе и путеви. Обиље природне воде условило је изградњу чесама – најстарије Милошеве 
чесме подигнуте пред црквом 1834. године. Парк је украшаван и статуама, а неколико великих 
сликара тог времена овековечили су његову лепоту.

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Милана Ракића 42
Програм отварања манифестације код Милошевог конака у Топчидерском парку,15. септембра од 
13 до 14 часова.
Сарадници у организацији: Историјски музеј Србије, ЈКП „Зеленило“, Аикидо клуб Нови Београд и 
Плесни клуб „Артденс“. .
Програм током манифестације:
Посета Калемегдану ради реализације предавања о стаблима европске букве, храста лужњака и 
мечја леска уз предавање о Калемегданској тврђави -18. септембар, од 13 до 14 часова
Предавање о здравим стиловима живота
Место:парк „Стара Звездара“, угао Булевара ослобођења и Тиршове улице, локација стабала гинка 
 20. септембар, од 13 до 14 часова Организатор: Геодетска техничка школа и Завод за плућне болести 
и туберкулозу.
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Посета стаблима гинка и магнолије у улици Васе Пелагића уз предавање стручњака из Природњачког 
Музеја испред Културног центра Куће Краља Петра. 
Место: улица Васе Пелагића, Културни центар Куће Краља Петра - 22. септембар, од 13 до 14 часова
Организатор: Геодетска техничка школа, Музеј Куће Краља Петра првог и Природњачки музеј.
Посматрање Дунава са видиковца у Звездарској шуми и предавање геодетских инжињера о 
окружујућем простору - 25. септембар, од 13 до 14 часова. Организатор: Геодетска техничка школа 
и ЈКП Зеленило.
Реализација мултидисциплинарног догађаја са темама: екологија, заштита природе, заштита 
животне средине, одвајање отпада и рециклажа- 27. септембар, од 13 до 14 часова. Организатор: 
Геодетска техничка школа у сарадњи са предшколском установом Звездани гај, Звездарским 
еколошким центром, ГО Звездара и ЈКП Зеленило
Посета ЈКП Чистоћа у Београду и предавање о еколошким темама које спајају две институције, 
васпитно-образовну институцију и градску установу. Ученици ће презентовати улогу свог будућег 
занимања, геометра у очувању природног наслеђа нашег простора, а ЈКП Чистоћа свој начин рада 
и полазиште идеје о очувању стабала у оквиру парка компаније - 29. септембар, од 13 до 14 часова
Контакт: Јагода Петровић-Укај, професор, 064 123 1420, bebaukaj@yahoo.com

МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА 
Током манифестације ‘’Дани европске баштине’’ бесплатан улаз у музеје у саставу Музеја града 
Београда је у четвртак, 21. септембра 2017. године.

КOНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ
Кнеза Симе Марковића 8
Поставку Ентеријери београдских кућа XIX века чини репрезентативни избор предмета ликовне и 
примењене уметности, предмета који су настали као производ западноевропске и домаће занатско-
уметничке и индустријске производње, поставка намештаја, опреме и уметничких предмета чланова 
династије Обреновић и угледних београдских породица.
Радно време: уторак, среда, петак од 10.00 до 17.00 часова, четвртак од 10.00 до 18.00 часова, субота 
од 12.00 до 20.00 часова, недеља од 10.00 до 14.00 часова.
Контакт: 011/2638-264; office@mgb.org.rs

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ ВИНЧА 
Археолошко налазиште у Винчи, Бело брдо 17, Винча
На обали Дунава, непуних 15 км источно од центра Београда, налази се археолошки локалитет 
Бело брдо у Винчи, налазиште 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.
Радно време: уторак, среда, петак, од 10.00 до 16.00 часова; четвртак од 12.00 до 18.00 часова; 
субота и недеља, од 10.00 до 18.00 часова.
Контакт: 011/8065-334

MУЗЕЈ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА
Краља Милана 21/ на IV спрату палате ‘’Devanha’’
У Музеју је делимично реконструисан бечки атеље Паје Јовановића са деловима стилског намештаја, 
ту су и сликарски прибор, лична документа, дипломе и медаље, белешке и сећања уметника, део 
преписке и фототека већине радова. Изузетан фонд од 211 дела Паје Јовановића. Изложбена 
поставка као сведочанство о амбијенту у коме се непосредно одвијао уметнички чин, о сусретима 
са важним историјским личностима, о времену, епохи и уметности која је у њему настајала.
Радно време: четвртак од 10-18 часова;субота од 10-20 часова;недеља 10-14 часова. Контакт: 3340-176

ЗБИРКА ИКОНА СЕКУЛИЋ
Узун Миркова 5 
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 
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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. Контакт: 011/2182-961

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

МУЗЕЈ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
Јелене Ћетковић 5
Меморијални музеј Јована Цвијића налази се у кући у којој је велики географ и научник живео и радио, 
саграђеној 1905. године на Копитаревој градини, по нацртима и жељама самог Цвијића. У сталној 
поставци аутентичан изглед су задржали салон и соба Цвијићеве супруге Љубице. У преосталом 
делу Цвијићеве куће постављена је изложба о животу, бројним путовањима и истраживачком раду 
нашег великог научника. Након детаљне грађевинске реконструкције објекта и рестаурације зидног 
сликарства декоратера Драгутина Инкиострија Медењака, стална поставка која прати живот и рад 
једног од најзначајнијих југословенских и српских научника Јована Цвијића, од пролећа 2017. године 
је поново доступна посетиоцима.
Радно време: уторак, среда, петак субота од 10 до 17 часова, Четвртак од 12 до 20 часова,
недеља од 10 до 14 часова. Контакт: 011/3223 126

Галерија ‘’Карст’’ у Музеју Јована Цвијића
Поводом Дана европске баштине, у сарадњи Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Музеја 
града Београда, у Музеју Јована Цвијића, у Галерији „Карст“, биће одржана следећа предавања: 
Предавање: Природна и културна баштина националних паркова Ђердап и Фрушка Гора
Учесници: др Ана Милановић Пешић, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, мр Марко В. 
Милошевић, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, др Јелена Ћалић, Географски институт „Јован 
Цвијић“ САНУ, Марина Бунарџић, Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, др 
Владимир Рогановић, уредник едиције Лексикони националних паркова Србије, ЈП Службени гласник
Термин: Четвртак, 21.09.2017, у 18 часова. Бесплатан улаз. 
Предавање: Природна и културна баштина националних паркова Тара, Копаоник и Шар-планина
Учесници: др Милан Радовановић, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, мр Драгана Миљановић, 
Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, мср Александра Спалевић, Географски институт „Јован 
Цвијић“ САНУ, др Владимир Рогановић, уредник едиције Лексикони националних паркова Србије, 
ЈП Службени гласник, проф. др Лидија Амиџић, Факултет за екологију и заштиту животне средине 
Универзитета „Унион - Никола Тесла“, Гордана Гаврић, Завод за заштиту споменика културе Краљево, 
др Небојша Гаџић, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини
Термин: Четвртак, 28.09.2017, у 18 часова. Бесплатан улаз. 

СПОМЕН МУЗЕЈ ИВЕ АНДРИЋА 
Андрићев венац 8
Спомен-музеј Иве Андрића отворен је 1976, у стану на Андрићевом венцу 8, у коме је писац, са 
супругом Милицом Бабић, живео од 1958. године. Сачувани су аутентични распоред и изглед улазног 
хола, салона и Андрићеве радне собе. У преосталом адаптираном простору отворена је стална 
поставка, која хронолошки прати живот и стваралаштво лауреата Нобелове награде. Заступљен је 
оригиналан музејски материјал из Легата Иве Андрића, фотографије, документа, уметнички и лични 
предмети, књиге и часописи, одликовања.
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
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ЗГРАДА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА у Ресавској бр. 40 б
Изложба „Чувар тајни и чудеса – сликарство Томислава Божовића”,
Радно време током трајања изложбе од 13.09 - 27.09.2017. године: сваког дана од 11-19 часова, 
осим понедељка. Слободан улаз.

Презентација едукативних програма Музеја града Београда
У оквиру манифестације „Дечја пијаца“ за Дане европске баштине, која се реализује у организацији 
ЈКП Градске пијаце Београд са градским општинама, школама и предшколским установама, Музеј 
града Београда представиће се 16. септембра на Омладинском тргу пијаце Земун и 30. септембра 
на Каленић пијаци, презентовањем музеја у саставу, делењем промотивних лифлета Дечјег клуба 
и извођењем сегмената радионица Кључеви писма, Глагољење, Чаролија пиротског ћилима и 
Оштро око веште руке, прилагођених манифестацији. Деца ће имати прилику да пишу старим 
писмима – хијероглифима и глагољицом, да боје шаре са пиротских ћилима и да слажу слагалице – 
фотографије старог Београда
Препорука редовног проограма:
 Монодрама „На кафи код кнегиње Љубице“- програм у Конаку књегиње Љубице
Монодрама „На кафи код кнегиње Љубице“, први музејски театар код нас, промовисана је септембра 
2009. године у склопу „Дана европске баштине“, у Конаку кнегиње Љубице, у организацији 
Туристичке организације Београда и Музеја града Београда. Монодрама је већ осам година део 
редовне туристичке понуде и успешно се изводи у аутентичном амбијенту Конака кнегиње Љубице. 
Кроз животну исповест кнегиње Љубице Обреновић, посетиоци Конака кнегиње Љубице у прилици 
су да на упечатљив начин упознају прву владарку обновљене Србије, чују чињенице о најзначајнијим 
догађајима из времена кнеза Милоша Обреновића, сазнају детаље о односу кнеза Милоша и 
кнегиње Љубице и бројне занимљивости из њиховог приватног живота. Монодраму „На кафи код 
кнегиње Љубице“ изводи Наташа Поповска, виши кустос Музеја града Београда, аутор текста и 
сценарија. Монодрама се изводи на српском и енглеском језику. Информације о цени улазница 
(400 динара) и терминима извођења монодраме могу се наћи на сајту Музеја града Београда 
www.mgb.org.rs; или добити путем телефона 2638-264, као и у оквиру редовне туристичке понуде 
у ТИЦу ТОБа.

МУЗЕЈ ИСТОРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Место: Ботићева 6.
Музеј историје Југославије у Данима европске баштине 2017, учествује кроз пратеће програме 
изложбе Тито у Африци-слике солиданости, отворене 27. јуна 2017. године, а због великог 
интересовања публике продужене до 1. октобра 2017. године. Изложбу је до сада видело више од 
26.000 посетилаца.
Ауторска вођења кроз изложбу: у суботу 16. септембра у 19.00 часова (Мирјана Славковић, кустоскиња 
Музеја Југославије) и у суботу 30. септембра у 19.00 часова (Ана Сладојевић, независна кустоскиња).
Настала као резултат сарадње истраживача у оквиру пројекта Socialism Goes Global Универзитета у Ексетеру 
и Музеја Југославије, а уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, 
изложба се превасходно ослања на фонд Музеја Југославије, у којем се налазе фотографије и негативи 
настали током рада Кабинета председника Републике у периоду 1947–1980. Остали експонати су из 
приватних колекција породица Душана Лалевића и Мирка Ловрића, као и из Музеја афричке уметности 
– збирке Веде и др Здравка Печара, Архива Југославије и Филмских новости. 
Аутори пројекта, као и текстова у истоименој књизи која прати изложбу су: Радина Вучетић, 
историчарка (Филозофски факултет Универзитета у Београду), Ана Сладојевић, независна кустоскиња 
и теоретичарка уметности, Пол Бетс, историчар (Универзитет у Оксфорду) и Радован Цукић, кустос 
историчар (Музеј Југославије). Кустоскиње изложбе Тито у Африци – слике солидарности су Ана 
Сладојевић, независна кустоскиња и Мирјана Славковић, кустоскиња Музеја Југославије.
Контакт: 011 2660 015 (011 3671 485) и на мејл info@mij.rs
Лицитација ‘’Save the wool’’ на платоу испред Музеја историје Југославије
Контакт: Весна Русић, RE> Craft klaster, Vesna.rusic@gmail.com; 
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ЈАВНИ АКВАРИЈУМ И ТРОПИКАРИЈУМ БЕОГРАД – УДРУЖЕЊЕ AQUA LIFE
Дани европске баштине у Јавном акваријуму и тропикаријуму Београда у септембру и октобру 2017. године
Дан удомљавања животињица и размене кућних љубимаца
Заинтересовани грађани ће моћи да донесу кућне љубимце и поклоне их некоме, замене или 
набаве новог љубимца. Термин: субота 16.9. 9:00-16:00
Дан размене и поклањања биљака.
Показивање заинтересованим грађанима како помоћу отпадних материјала из домаћинства могу 
прехранити биљке и направити зелени зид или од рециклираних материјала направити биљну оазу. 
Упознавање грађана са аквапоним узгајањем биљака и риба за конзумирање људи. Термин: недеља 
17.9. 9:00-16:00
Час биологије у Јавном акваријумуми тропикаријуму Београда
Организовани обилазак Јавног акваријума и тропикаријума Београда са водичем, са задржавањем 
на биолошки и еколошки значајним тачкама, акваријумима и тераријумима и приказивање 
еколошких и подводних филмова.
Термин: понедељак 18.9. 18:00,
Час ветерине са студентима и професорима ветерине, где ће грађанство имати прилику да чују 
и виде како се лече егзотични кућни љубимци и који су проблеми при чувању и размножавању 
егзотичних животињица, гмизаваца инсеката и водоземаца. Термин: уторак 19.9. 18:00,
Сајам акваристике и тераристике “АquаTerra Србија II”, викенд акваристике и тераристике у ком би се 
заинтересованим грађанима одржавала предавања о основама акваристике и тераристике као и како 
се формира акваријум, тераријум или палударијум. Термин: субота и недеља 23.-24.9. 10:00-18:00
Ретроспектива фестивала подводног филма Нечујно 1 и 2. Ретроспективу ће пратити изложба 
подводних фотографија са фестивала. Термин: четвртак 28.9, 18:00-22:00,
Ретроспектива фестивала подводног филма Нечујно 3 и 4 
Термин: петак 29.9, 18:00-22:00
Семинар-радионица “Мој први акваријум”, замисљен као обука деце школског узраста основних 
и средњих школа где ће деца присуствовати семинару-предавању са циљем обуке у формирању и 
одржавању акваријума као и такмичењу у дизајнирању и формирању акваријума и тераријума. 
Термин: субота и недеља 30.9.-1.10. у 9:00-16:00,
Пријава учесника на телефон 0638303424 и мејл: info@javniakvarijum.rs;
Семинар-радионица “Мој први тераријум”, замишљен као обука деце школског узраста основних 
и средњих школа где ће деца присуствовати семинару-предавању са циљем обуке у формирању и 
одржавању тераријума као и такмичењу у дизајнирању и формирању тераријума. Термин: недеља 
1.10. 9:00-16:00
Пријава учесника на телефон 0638303424 и мејл: info@javniakvarijum.rs 
Информације на телефоне 011 4032873 и 063 8303424 или мејлом info@javniakvarijum.rs као и на 
адреси “Јавни акваријум и тропикаријум Београд” , Миленка Веснића 3 ,info@javniakvarijum.rs;
Контакт: Бранислав Јаковљевић, директор и менаџер пројекта Јавни акваријум и тропикаријум,тел. 
011 403 1873, 063 654784

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ‘’ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ’’
Програми намењени деци, младима, особама са инвалидитетом и свим заинтересованим грађанима 
Место: Трг испред установе културе “Вук Стефановић Караџић”
Радионице ЈП ‘’Србијашуме’’ 20, 21, 25 и 27. септембра од 13 до 14 часова
Радионице Звездарског еколошког центра ЗЕЦ и Чувара заната
28.септембра –од 17 до 18 часова, радионице са пензионерима
29. септембра- од 14 до 15 часова, радионице за особе са сметњама у развоју
02. октобра- од 17 до 18 часова, радионице 
Програми намењени деци, младима, особама са инвалидитетом и свим заинтересованим грађанима 
Место: Трг испред установе културе “Вук Стефановић Караџић”
Контакт и информације: тел. 060 242 4871, www. ukvuk.org.rs; produkcijaukvuk@gmail.com,
pozoristeukvuk@gmail.com; 
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ПЕДАГОШКИ МУЗЕЈ
Узун Миркова 14.
Изложба: „Једна слика говори хиљаду речи – Шрајберове слике из природописа” - наставне слике 
Издавачке куће дечјих и омладинских књига Ј. Ф. Шрајбера, познатије као Шрајберове слике, 
њихов значај и заступљност у наставном процесу током 19. и почетком 20. Века; коришћење у 
природописној настави приказују домаће и дивље животиње, као и богатство биљног света.  
 
Покретна стална изложба: „Историја школства“ Изложба о историјату школства у Срба током 19. 
и 20. века. На 12 паноа преко изложених фотографија ученика и учитеља првих основних школа, 
насловних страна уџбеника из тог периода, слика првих учила, ђачких књижица или уверења 
о постављењу и друге занимљиве архивске грађе, приказан је развој васпитања и образовања у 
Србији и међу Србима ван Србије у наведеном периоду.
Контакт: Маја Николова, ngomusketar@hotmail.com. 011/2627538

ЈЕВРЕЈСКИ ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ
Бесплатне посете током манифестације ‘’Дани европске баштине’’
Термин: од 16 септембра до 2 октобра од 10 до 17 часова
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ПРОГРАМ 
РАЗГЛЕДАЊА ЗДАЊА
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ДОМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ
ТргНиколеПашића 13

Обилазак са водичем 
Термини: 23. и 24. септембар, 30. септембар и 01. октобар 2016. године,
поласцигрупе у 9:30 часова (по 40 посетилаца).
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, КнезМихаилова 5, 011/2635-622
Контакт: 011/3026-236, 064 8420042,edukacija@parlament.rs; Група за едукацију и презентацију баштине

Изложба: Поводом 110 година од полагања камена темељца за изградњу Дома Народне 
скупштине- изложба слика из фонда Народне скупштине. Изложено је 2о дела од 168 колико се 
налази у Дому Народне скупштине. Језгро скупштинске збирке уметничких слика започето је 
портетима осам председника Народне скупштине у предиоду између два светска рата, аутора 
Уроша Предића и Ивана Тишова,а касније обогаћивана делима савремених аутора. Посетиоци 
имају прилику да између осталих виде дела Саве Шумановића, Јована Бјелића, Мила Милуновића, 
Милана Коњовића, Петра Лубарде, Ђорђа Радоњића, Петра Омчикуса и других. 
Заинтересовани грађани могу да погледају изложбу до краја септембра уз претходно 
пријављивање Групи за едукацију и презентацију скупштинске баштине на тел. 3026 -273 или 
мејлом на edukacija@parlament.rs ради формирања група и одређивања термина.
Изложба ће бити отворена до краја септембра месеца, како би и посетиоци менифестације „Дани 
европске баштине“ имали прилику да је виде.
Посетиоци треба да понесу важећи лични документ.

ЗДАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  - НОВИ ДВОР
Андрићев венац бр. 1 
Обилазак са водичем.
Термини: 23. и 24. септембар, 30. септембар и 01. октобар 2016. године, поласци група  
(по 40 посетилаца) у 10.30 часова.
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
Посетиоци треба да понесу важећи лични документ.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Немањина 11
Обилазак са стручним водичем 
Термини: 23. и 24. септембар, 30. септембар и 01. октобар, полазак групе (25 посетилаца) у 14.00 часова. 
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622. 
Посетиоци треба да понесу важећи лични документ.

ПАЛАТА СРБИЈЕ
Пaлaтa Србиja прeдстaвљa jeднo oд нajзнaчajниjих oствaрeњa jугoслoвeнскe пoслeрaтнe aрхитeктурe и 
jeдинствeн aрхитeктoнски пoдухвaт у ширим oквиримa. Свojим пoсeбним aрхитeктoнским врeднoстимa 
прeдстaвљa вaжaн пoкaзaтeљ друштвeних и стилских нoрми кoje су oзнaчилe прeлaзнo рaздoбљe у 
jугoслoвeнскoj пoслeрaтнoj aрхитeктури, кojим je нaчињeн суштински зaoкрeт oд aрхитeктурe блискe 
примeримa сoциjaлистицкoг рeaлизмa кa грaдитeљству пoд утицajeм зaпaднo eврoпских мoдeлa. Пoсeбну 
врeднoст oбjeктa цини кoлeкциja дeлa jугoслoвeнскoг сликaрствa и вajaрствa кao и дeлa примeњeнe умeтнoсти 
20 вeкa. Пaлaтa Србиja сe издвaja кao oбjeкaт изузeтних умeтничких, зaнaтских и eстeтских врeднoсти.
Обилазак са водичем
Термини: 23. септембар, групе по 40 посетилаца у 10 и 12 часова и 28. септембар 2017. године група у 16 часова
Контакт: Сaндрa Вeсић Teслa sandra.vesic@uzzpro.gov.rs; goran.jdjuric@mup.gov.rs;
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622
Посетиоци треба да понесу важећи лични документ. 
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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.
Организатори: Канцеларија Њ.К.В. престолонаследника Александра Карађорђевића и ТОБ.
Место поласка: испред капије Дворског комплекса.
Термини: уторак 19., среда 20. и четвртак 21. септембар 2017. године, групе од 10.00 часова 
Групe дo 50 посетилаца. Водич: Наташа Радоњић
Контакт: Дворски водич 011/3064014 064/8545539
У наведеним терминима посете су бесплатне. Обилазак групе (50 посетилаца) са водичем
 у трајању око 90 минута. 
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.

ЗДАЊЕ БЕОГРАДСКЕ ЗАДРУГЕ
Карађорђева 48, Савски венац
Обилазак здања Београдске задруге, једног од најрепрезентативнијих објеката престонице, уз 
објашњења водича, Милована Савића из компаније “Belgrade Waterfront“. 
Посетиоци ће добити информације о самом здању, о њеној богатој историји и значају, и о визионару 
и добротвору Луки Ћеловићу, под чијим патронатом је зграда саграђена.
Контакт: 011 7 888 966 

ЗДАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА – СТАРИ ДВОР
Драгослава Јовановића 2
Обилазак здања Старог двора са водичем
Стручно вођење – Саша Михајлов, Завод за заштиту споменика културе града Београда 
Термин: 24. септембар 2017. године 
две групе дневно по 40 посетилаца, у 11.00 и у 12.00 часова 
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622.
Посетиоци треба да понесу важећи лични документ.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
Обилазак здања Народне банке Србије:
Изложба „Новац на тлу Србије“ - преглед новца у употреби на територији наше земље од најраније појаве 
до савременог доба, праћена тематским изложбама „Процес ковања новца“ и „Динар наш новац“. 
Посетиоци ће моћи да погледају видео материјал, интерактивне садржаје, да се уз стручно вођење 
запослених упознају са историјатом Народне банке Србије и њеним велелепним здањем које представља 
ремек дело у српској архитектури 19. века и да као сувенир добију поклон новчаницу са својим ликом. 
Место: Центар за посетиоце-Музеј новца, Краља Петра 12. 
Термин: 23. септембар; групе у 10.30, 12.30 и 14.30. часова (до 50 посетилаца у групи).
Обавезно је пријављивање са бројем личног документа на број телефона 011/30 27 128 
или на email izlozba@nbs.rs радним данима од 10 до 16 часова.

Индивидуалне посете радним данима од 10.00 до 16.00 часова, уз обавезан лични документ (ЈМБГ, лк, 
пасош). Посетиоци ће моћи да погледају изложбе о историјату новца, „Српски новац од XIII до XXI века”, 
видео-записе о историјату Народне банке и Заводу за израду новчаница и кованог новца у Топчидеру, 
као и кратак филм о Ђорђу Вајферту, индустријалцу и гувернеру Народне банке, да пробају шта је теже 
полуга од злата или од олова, да виде како се ковао метални новац, да науче да препознају фалсификат 
новчанице и добију реплику новчанице са својим ликом.
Омогућен је приступ особама са инвалидитетом.
Посетиоци треба да понесу важећи лични документ.
Галерија у Објекту Народне банке Србије на Славији
Мултимедијална изложба посвећена жени која окупља уметнике и нашу дијаспору из Париза Контакт: 
Мирјана Савић 064 331 4432. Отварање 25. септембра.
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СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 
Кнез Михаилова 35
Стручно вођење кроз зграду САНУ: Историјат СУД, СКА и САНУ; председници САНУ; Историјат зграде; 
Шта чини уметничку збирку САНУ; Свечана сала САНУ- историјат свечане сале; Витражи и уметничка дела 
испред и у Сали; Академијске активности. Легат Олге Јеврић- познате вајарке. Архив САНУ. Библиотека САНУ.
Галерија САНУ и Галерија Науке и технике - изложбе.
Групе од 15 посетилаца водиће Милена Ивановић, сарадник Сектора за међународњу сарадњу. 
Термини: 20. септембар 2017. године од 11 часова и 22. септембар од 11 часова
Пријаве са ЈМБГ слати на: milena.kasic@gmail.com. Број места ограничен.
Контакт: Милена Ивановић 062-110 7817

ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Данашњи Дом Војске Србије, нeкадашња палата Ратничког дома представља својеврсни споменик 
културе изграђен у периоду од 1929. до 1931. године, према пројекту архитеката Јована Јовановића и 
Живка Пиперског. Својим активностима подстиче и унапређује ниво информисања и образовања, како 
професионалних припадника Војске Србије, тако и грађанства, кроз изложбени програм, концертне 
садржаје, промоције, трибине и предавања. Одлуком Скупштине града Београда зграда је 1984. године 
проглашена за културно добро.
Предавање уз представљање књиге: „Преживети у природи“ (1. и 2. део), Звонимир Пешић
Место: Атријум. Термин: 20.09.2017., 13 часова
Стручно вођење кроз изложбу „Слика грађанског друштва – портрети Анастаса Јовановића из Збирке 
Народног музеја у Београду
Место: Великагалерија . Термин 20.09.2017., 13 часова
Предавање: „Водич за здрав живот“, Борис Главач, др Соња Радаковић
Место: Атријум. Термин: 21.09.2017., 13 часова
Стручно вођење кроз изложбу „Слика грађанског друштва – портрети Анастаса Јовановића из Збирке 
Народног музеја у Београду“
Место: Велика галерија . Термин: 21.09.2017., у 17 часова
„С писцем у лице“, гост: Ивана Димић, овогодишња добитница НИН-ове награде
Место: Свечана сала. Термин: 23.09.2017., у 19 часова
Стручно вођење кроз изложбу „Слика грађанског друштва – портрети Анастаса Јовановића из 
Збирке Народног музеја у Београду”
Место: Велика галерија. Термин: 27.09.2017., у 13 часова
Стручно вођење кроз изложбу „Слика грађанског друштва – портрети Анастаса Јовановића из 
Збирке Народног музеја у Београду“
Место: Велика галерија. Термин: 28.09.2017., у 17 часова
Предавање „Анастас Јовановић и визуелна пропаганда династија Обреновић и Карађорђевић“, 
др Игор Борозан
Место: Велика галерија. Термин: 28.09.2017., у 18 часова
Пројекција филмова Војнофилмског центра „Застава филм“: „Исхрана у природи“,  
„Јестиво дивље биље“ и „Гљиве
Место: Свечана сала . Термин: 29.09.2017., у 18 часова
Предавање уз представљње књига: „Свет лова и дивљачи у ловиштима Србије“ и  
„Енциклопедија риболова на рекама и језерима“

Термин: 02.10.2017., у 13 часова. Место: Атријум Дома Војске Србије (100 места). Контакт: 011/ 3234 - 712
Контакт: Браће Југовић 19, domvs@odbrana.mod.gov.rs, Одсек за организацију догађаја, и промоцију 
011 3349-536 ,011 3201-78, Галерија дома Војске: 011 3234-712

АМБАСАДА ФРАНЦУСКЕ
Обилазак са водичем резиденције и вртова
Француска амбасада у Београду је европски и светски бисер архитектуре art dekoa и спада у најлепша 
београдска здања. Водич ће посветити посебну пажњу значају и карактеристикама вртова и зелених 
површина у конципирању француских резиденцијалних простора кроз пример вртова Амбасаде 
Француске , од којих је онај типично ‘’француски’’ урађен према замисли архитекте амбасаде Роже Анрија 

mailto:milena.kasic@gmail.com
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Експера (Roger-Henri Expert) који је био чувен и по дизајнирању вртова, паркова и вртних површина 
Групе до 45 посетилаца. Обилазак траје од 45 до 50 минута.
Посетиоци треба да понесу важећи лични документ. Фотографисање је дозвољено.
Термини: субота, 16.септембр у u 10:00 и 11:00,  петак 22. септембар у 14:00 и 15:00,  
уторак 26.септембар у 10:00 и 11:00 
Обавезно пријављивање: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 5, 011/2635-622

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ - МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
Обилазак Музеја Народног позоришта – бесплатан улаз 
У току обиласка посетиоци могу видети и актуелну изложбу 
Термин: од 18. до 22. септембра, од 11.00 до 15.00 часова; 

Обилазак здања Народног позоришта – „Отворена врата Народног позоришта”,
Кроз зграду театра, посетиоци ће, уз медијатора Драгана Стевовића, сазнати најосновније историјске 
податке о овом здању културе од националног значаја. 
Пријава на благајни позоришта. Окупљање на улазу.
Термин: 25. септембар 2017. године, у 12.00 часова . Контакт: 011/2626-566
Групне посете Музеју Народног позоришта се могу најавити на телефон 060 2240147 -  
Драгица Гаћеша, организатор Музеја Народног позоришта.

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА
Студентски трг 5
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ - ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ НА КОЛАРЦУ
Среда, 20. септембар, 18 часова - КОНЦЕРТ, Музичка галерија 
Сусрет са уметником: Игор Дражевић, клавир
Среда, 20. септембар у 20 часова, Велика дворана
ПРОГРАМ ПОВОДОМ 150 ГОДИНА ОБНОВЕ Цркве Св. Ружица
Недеља, 24. септембар у 11 часова,КОНЦЕРТ, Велика дворана
Квинтет хармоника АКОРДЕУС (Источно Сарајево)
Среда, 27. септембар у 18 часова –КОНЦЕРТ, Музичка галерија
Музичка радионица: Вероника Мона Богић, виолина, Бисерка Маровић, клавирски сарадник
Субота, 30.септембар, 11 часова, Велика дворана
Мала школа бонтона КАКО СЕ СЛУША КОНЦЕРТ : ‘’Како се слуша саксофон’’
Недеља, 1. октобар, 11 часова, КОНЦЕРТ, Велика дворана
АРТ ЛИНК ТРИО (Арт линк фестивал)
МАНИФЕСТАЦИЈА САЈАМ МУЗИКЕ
30.септембар - 3. октобар 2017.
-Изложбе, презентације, разговори, промоције, концерти, филмске пројекције.
Више о програму Сајма на www.kolarac.rs; 
Уторак, 3.октобар од 10-13 часова, радионица и округли сто за запослене у култури –
‘’Како при сусрету са особама са инвалидитетом.’’  ИНКЛУЗИВНИ ПРИСТУП У РАДУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ 
КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ. Укључивање у активности установа културе и упознавање реалног стања 
одређених категорија инвалидитета. Реализатори: особе са телесним и сензорним инвалидитетом, 
уз присуство тумача за знаковни језик.
У другом холу посетиоци могу да виде тестамент Илије Милосављевића Коларца из 1877. године
Коларчева задужбина је доступна за особе са инвалидитетом, а израђен је и приказ простора 
Брајевом азбуком. 

http://www.kolarac.rs
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ЗАДУЖБИНА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
улица Краља Милана 2, објекат Ц, други спрат
www.dositejeva-zaduzbina.rs;
Мото програма „Наше окружење обликује наш начин живота, али и живот у целини“
Промоција: Вино „Доситеј“ и медна долина
 у сарадњи са Пољопривредним факултетом, Удружењем пчелара итд.
Место: Свечана сала Задужбине „Доситеј Обрадовић“ 

Европски дан језика - 26. септембар 
Изложба „Доситеј у Београду“ у холу Задужбине „Доситеј Обрадовић“
Округли сто „Значај учења страних језика и природа
– природа и њене вредности на различитим језицима“ 
Свечана сала Задужбине „Доситеј Обрадовић“
Оснивање школе страних језика у Задужбини „Доситеј Обрадовић“ у сарадњи са Филолошком 
гимназијом и потписивање Протокола о сарадњи

Округли сто „Природа и култура као вредно, јединствено наслеђе народа“
Место: Свечана сала Задужбине „Доситеј Обрадовић“
У сарадњи са Министарством за заштиту животне средине РС
Контакт: 011 3282 240, 011 3282 254, info@dositejeva-zaduzbina.rs; zaduzbinadositej@open.telekom.rs,

Задужбина ‘’Доситеј Обрадовић’’ и Лазаревачко удружење ликовних уменика - ЛУЛУ
Изложба кратких стрипова по мотивима басни Доситеја Обрадовића
Место: Свечана сала Задужбине „Доситеј Обрадовић”, улица Краља Милана 2.
Термин:Отварање изложбе 21. септембра
Контакт: Мирко Ковачевић, 0641499245 Удружење ЛУЛУ

ВУКОВА ЗАДУЖБИНА
Краља Милана 2
Еколошка радионица: Чувајмо нашу радну околину, не бацајмо папир, новине
Природна лепеза за децу родитеље и посетиоце
Музикотерапија из природе као лек 
Учествују: Удружење Плава шкољка, Удружење самохраних родитеља и породице деце са 
инвалидетом
Место: Вукова задужбина, понедељак, 18. септембар у 12 часова
Еколошка радионица: Лековито биље у природи и вода као лек, за децу из вртића Теразије и 
порука деце које она дају на цртежима, петак, 22. септембар у 12 часова
60. јубиларне Змајеве игре из Новог Сада
‘’Децо моја свеколика, почувајте свог језика’’, кроз улицу липа, у свету лептирова
Учествују писци за децу и младе добитници награда Змајев штап.
Термин: понедељак, 25. септембар у 12 часова
Мултимедијални програм: Вуку ктитору и тридесет година Вукове задужбине
Учесници су песници и певачи за децу и младе.
Термин: петак, 29. септембар у 12 часова

 

http://www.dositejeva-zaduzbina.rs
mailto:info@dositejeva-zaduzbina.rs
mailto:zaduzbinadositej@open.telekom.rs
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ДОМ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА, Светогорска 17
„Mузеј историје, уметности, дипломатије и авангарде” који ји свечано је отварен под 
покровитељством града Београда – 16. септембра 2015. године. Дом Јеврема Грујића је за јавност 
отворен први пут за ‘’Дане европске баштине’’ 2005. године.
Аутентично здање с краја 19. века где 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. 
Током „Дана европске баштине”:15.септембар, од 15 до 20 часова, 15. и 17. септембра од 11 до 16 
часова –улазнице по промотивној, сниженој цени. 
Контакт: domjevremagrujica@gmail.com; www.domjevremagrujica; 
Тел. 011/407 3612, 062 632 643.

КУЋА „ВЕЉКОВИЋА” 
Бирчанинова 21
Споменик културе–Куће Вељковића – подигнута 1883. године у стилу академизма 19. века. Ова 
кућа, осим везаности за чланове породице Вељковић, међу којима је било познатих политичара, 
правника, официра од утицаја на друштвени, политички и уметнички живот Србије има и посебан 
значај у планском решењу комплекса овог дела града. 
Кућа „Вељковића” и Удружење „Старе куће Србије” 
Изложба на тему: “Башта као огледало историје и културе”: 
Башта и сликарство, Башта и скулптура; Башта и архитектура; Башта и литература. 
Термин: од 20. до 27.09.2017. године, отварање изложбе 20. септембар у 18 часова, Кућа породице Вељковић
Термин: од 18. до 26.септембра - слободан улаз од 11 – 13 часова; 
Обилазак са Катарином Вељковић: групе у 17 и 18 часова 
Обавезно пријављивање на телефон бр. 011/2683-507 и 061/2800-712.

Концерт и промоција ЦД-а „Тамо далеко“- пијанисткиње Јасмине Јанковић 
Концерт нам кроз музику и причу даје слику психолошког односа човека према природи
Термин: 16. септембар у 19 часова , Кућа породице Вељковић

Реплике познатих скулптура у бронзи у слободном простору на локацији зграде Факултета ликовних 
уметности. Војводе Путника 68, www.flu.bg.ac.rs; 

ДОМ ПОРОДИЦЕ ПАВЛОВИЋ
Господар Јевремова 39
Обновљена архитектонско – амбијентална споменичка целина од посебног значаја за историју 
науку, уметност и хортикултуру обухвата: Породичну кућу у неоренесансном стилу, вишенаменски 
Kултурни центар - Дом породице Павловић са његовим разноврсним програмима и документационом 
архивском центру уз сталну поставку дела породичне збирке уметничких и етнографских предмета, 
историјских докумената и фотографија и приказа најначајнијих чланова породице; башту, једну 
од малобројних изворно сачуваних и најуређенијих зелених оаза дунавске падине. Прича о шест 
генерација дорћолске фамилије правника, дипломата, преводилаца, уметника, конзерватора, 
историчара, дародаваца од друге половине 19. века; место окупљања, и организованог успостављања 
друштвеног живота тек стасале грађанске интелигенције, прве високошколоване генерације наших 
предака већином образованих на страним универзитетима – професора Високе школе – Лицеја, 
која поставља темеље Учених друштава и Београдског Универзитета, рађања дипломатских односа 
, посебно учвршћивања културних и политичких веза Србије са Француском и Румунијом, састанака 
ротаријанаца, активности Српског и Међународног Црвеног крста, обнове „ЛАДЕ“, скупова 
конзерватора и музеалаца и оснивања ИКОМОСа при УНЕСКО-у.
Термин: 28. септембар у 18:30 часова
Посете у организованим групама од по 30 посетилаца. Разгледање и предавање у трајању од 60 минута. 
Контакт и најаве: e-mail: svetinikola39@gmail.com

mailto:domjevremagrujica@gmail.com
http://www.domjevremagrujica
http://www.flu.bg.ac.rs
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ДОМ ПОРОДИЦЕ ПАВЛОВИЋ и ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ БЕОГРАДА
Завршна свечаност Удружења Пријатељи деце Београда који су у сарадњи са општинским 
удружењима и основним школама у Београду спровели активности: Посвећивање пажње свом љубимцу и 
брига о њему; Лековито биље и лековите терапије; Реализатори наставници биологије уз помоћ стручњака, 
ученичких родитеља; Шта знате о себи? Шта људе чини јединственим у односу на остала жива бића? Шта 
се налази у нашим генима?; Дендролошка радионица, садња дрвећа као споменика природе; Литерарни 
и ликовни конкурса на тему: ‘’САЧУВАЈМО ПРИРОДУ’’. 
Програм: НАСЛЕЂЕ И ПРИРОДА – НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО 
Књижевни сусрет – проглашење најбољих литерарних радова на мото „Дана европске баштине у Београду“ 
и додела награда деци са литерарног конкурса, пригодан музичко сценски дечји културно уметнички 
програм, изложба кућица за птице и дечјих ликовних радова на тему „Заштитимо птице у Београду“.
Место: „Споменик културе града Београда – Дом породице Павловић“, Господар Јевремова, 39.
Простор и термин: Башта Дома породице Павловић, петак, 29. септембар 2017. од 17:00 до 19:00 сати.
Контакт: Пријатељи деце Београда

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

КУЋА ЛЕГАТА 
Кнеза Михаила 46
Изложба ’’Фантастичних 6” ауторке Маје Живановић , новинарке и ликовне критичарке, отворене
7. септембар 2017. у Изложбеном простору Куће легата Кнеза Михаила 46
Изложба шесторице сликара који својом естетиком и стваралаштвом настоје да, кроз сопствене 
митологије и завидна цртачка умећа, обнављајући прошлост, виде и воде нас у будућност. Уметници 
визионари - Туцовић, Ђуровић, Апарин, Велимановић, Дуњић и Тоншић - чувари су традиције, али и 
људскости и духовности. Оно што их спаја је аутентичност и љубав према метафизичком и фантастичном.
Обимном изложбом, у пет просторија Куће легата, синтетизовани су велики и средњи формати 
слика свих аутора, различитих тематика и колорита, који доминирају простором, али не умањују 
значај посвећености ових уметника цртежу као основном виду ликовног изражавања.

КУЋА ЛЕГАТА - ЛЕГАТ ПЕТРА ЛУБАРДЕ
Иличићева 1
Кућа легата обележава 110 година од рођења Петра Лубарде изложбом „Петар Лубарда, уметничка 
колекција компаније Таркетт” у Легату Петра Лубарде на којој је 11 радова овог знаменитог уметника. 
Међу изложеним сликама су репрезентативни примери Лубардине најзрелије фазе који представљају 
и његове испирације природом (Нарови, Квргава стена, Брајићи) и родним крајем (Љуботињ). 
Петар Лубарда је говорио: „Када би ме неко питао ко ми је био учитељ у умјетности, морао бих да 
одговорим – то је једино била Црна Гора”.

Стручно вођење „Петар Лубарда: природа као инспирација”:
Субота, 23.09.2017.11:00, 13:00, 15:00 – Кућа легата, Легат Петра Лубарде, Иличићева 1, 
Дина Павић, историчар уметности – кустос
Недеља, 24.09.2017. 11:00, 13:00, 15:00 – Кућа легата, Легат Петра Лубарде, Иличићева 1, 
Дина Павић, историчар уметности – кустос
Наведени програми који се одржавају у оквиру манифестације „ДЕБ 2017“ су бесплатни.
Контакт: Дина Павић, 011/7700299, 011/7700320, 066/8081991, 011/2660403 011/2660404,  
dina.debeljak@kucalegata.org; 

mailto:ninaj33@gmail.com
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ШЕТЊА МУЗЕЈИМА СЕЊАКА 
Пројекат „Шетња музејима Сењака“ представља сарадњу три градске установе културе – Музеја 
афричке уметности, Куће краља Петра и Куће легата (Легат Петра Лубарде). Сва три објекта се налазе 
на територији Топчидерског брда (Сењака) и представљају део заштићене просторне културно-
историјске целине Топчидер, проглашене за културно добро од изузетног значаја за Републику 
Србију. Ове установе поред специфичне архитектуре, актуелних поставки и природног окружењa 
повезује и тема овогодишњих Дана европске баштине – „Културно наслеђе и природа”. Сарадња 
има за циљ да приближи посетиоцима појединачне архитектуре ових музеја које су хармонично 
уклопљене у своје природно окружење, као и да представи актуелне музејске поставке. 
План шетње: субота, 30.09.2017. у 11 сати – окупљање испред Куће краља Петра, Васе Пелагића 
40. Након разгледања и упознавања са историјатом Куће краља Петра, следи шетња до Музеја 
афричке уметности, Андре Николића 14. Представљање архитектуре и вођење кроз сталну поставку 
и тематску изложбу МАУ. Шетња се завршава обиласком и вођењем кроз актуелну изложбу у Легату 
Петра Лубарде, Иличићева 1. Предвиђено трајање шетње је око 120 минута. Воде: историчарке 
уметности Ана Кнежевић, Ивана Затежић и Нина Тодосијевић.
 

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
ПРОГРАМИ САВСКОМ ВЕНЦУ
Кнеза Милоша 69

Изложба слика из фундуса општине у Свечаној сали општине, Кнеза Милоша 69
Термин: 25.09.2017.г до 08.10.2017.г
Пешачка тура на „Међународни Дан пешачења” дуж Савске променаде у сарадњи са ГО Савски венац, 
ТОСВ, Центром за урбани развој, уз тематско вођење о „Мостовима Савског венца“ које ће презентовати 
архитекта Драган Струњаш, причу о Лагумима на Савском венцу које ће презентовати Раде Милић. 
Термин: 16. септембар. Полазак у 10.00 часова код ресторана „Промаја“ на Савском пристаништу, 
трајање око два сата.
„Дан без аутомобила“, организатор ГО Савски венац
Програмске активности реализују Агенција за безбедност саобраћаја, Црвени крст, Бициклистички клуб 
Црвена звезда, Београдски макетарски клуб, УГ Маслачак, Под театар и др. Учесници манифестације 
су деца из ПУ, основних и средњих школа. Напомена: улица Топчидерски венац биће затворена за 
саобраћај у периоду од 9.00 часова до 14.30 часова. Учесници могу доћи пешке или бициклом.

У оквиру манифестације - дендролошка радионица Републичког Завода за заштиту природе. 
Место: ул.Топчидрески венац бр.1 , Хајд парк
Термин: 22. септембар 2017.године, од 10 до 14 часова
“Културно-туристичке бициклистичке туре Савском венцу“,организатор ГО Савски венац
Термин: 24.09.2017. године, почетак туре у 10 часова, завршетак у 14.15 часова. Обавезна пријава 
организатору минимум два дана раније. Могућност одлагања у зависности од временских услова.
Еколошка геотуристичка тура „Машин мајдан” у сарадњи Природњачког музеја, ГО Савски венац и ТОСВ
Упознавање са интересантним елементима који чине геотуристичку допуну Топчидерског парка.
Излет обухвата предавање током вожње о геолошким карактеристикама Београда, обилазак локалитета 
„Машин Мајдан“ у Топчидеру, обилазак места убиства кнеза Михаила Обреновића, Обилазак спомен 
- костурнице подигнуте немачким и српским војницима настрадалим у борбама за Београд у првом 
светском рату. повратак је око 10:30 часова. Туру води Ранко Пејовић.
Место окупљања: испред Историјског музеја Србије 
Термин: 23.9.2017. године у 08:30 часова.
Теаматско предавање „Помажући другима помажемо себи“
Предавач Даница Шмиц.
Искуствено предавање о дугогодишњем преданом волонтерском раду у Црвеном крсту, ће се реализовати 
у сали за презентације, у згради ГО Савски венац у ул.Кнеза Милоша бр.47 у периоду од 12.00-12.45 часова.
Термин: 28.09.2017.године
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Пројекција филмова „Посветимо се природи“
Термин: 28.09. 2017.године, у периоду од 12.50 -15.00 часова:
Значај очувања шумских ресурса на примеру Шалиначког луга-филм „Шалиначки луг“, Завод за 
заштиту природе Србије, 20 минута, 
Филм о „Природњачком музеју“, Природњачки музеј 12 минута 
Природњачки музеј у Београду је основан 1895. године а 2015. године обележио је 120 година свог 
постојања Свечаним скупом у САНУ, у оквиру којег је и премијерно приказан филм. На филму је 
представљена делатност и допринос музеја током протеклих година у области науке, културе и 
едукације у Србији.
Филм „Потрага се наставља „ - Центар за урбани развој и сарадници
Кратки промотивни филм: Циљ овог кратког филма је да гледаоца подстакне на размишљање и инспирише за 
истраживање, водећи га на једну романтичну и мистичну шетњу кроз различите атрактивне просторе и разне 
епохе бурне историје Београда – од античког преко средњовековног до турског и савременог доба, гледаоци ће 
бити у прилици да у друштву живих и опипљивих духова београдске прошлости пођу на узбудљиво путовање 
кроз време и простор.
Посета деце „Центру за рибарство и примењену хидрологију „Мали Дунав“, у „Радмиловцу“.Група-30 учесника.
Термин: 6. октобар у периоду од 10 до 12 часова
Трка „Змајевих чамаца“ на Ади Циганлији у сарадњи ГО Савски венац и „Dragon boat” савеза. 
Термин: Крај септембра или почетак октобра у зависности од повољних временских прилика. 
Пријављени учесници ће добити информације непосредно пре реализације туре.

KУЋА КРАЉА ПЕТРА 
Васе Пелагића 40
Самостална изложба „Cinque Terre“, Душана Јововића
Термин: 18.09.-25.09.2017.године, 18. септембра у 19 часова отварање изложбе
Обележавање крунисања краља Петра првог
Термин: 21. 09.2017. године од 19 часова
Посета стаблима гинка и магнолије у дворишту куће краља Петра првог  уз предавање стручњака из 
Природњачког Музеја у Организацији Геодетске техничке школе 
Термин: 22. 09. 2017. године од 13.00 до 14.00 часова
Изложба Арт Маркет академске сликарке Славице Шаловић Новаковић
отварање изложбе Арт Маркет, од 19 часова
Термин: 27.09.-03.10.2017.године
Концерт класичне музике у оквиру програма „Звуци са Сењака“
Термин: 25.09.2017. године од 19 часова
Предавање о Луки Ћеловићу, Душко Антонић
Термин: 29.09.2017. године од 19 часова
Место: ДКЦ „ Мајдан“ , Козјачка 3-5
Термин: од 19.09. Представљање пројекта ‘’Креативна лаб’’
Радионице 

КУД Абрашевић
07. октобар, КОНЦЕРТ КУДа АБРАШЕВИЋ у просторијама КУД Абрашевић-Ресавска 78
Термин: субота, 07.10.2017.г. у 12 часова

Изложба „Музичко издаваштво у Београду између два Светска рата“-приватна колекција породице Ковачић
Термин: од 26.09. до 07.10.2017.године, отварање 26.09. у 12 часова. Место: КУД „Абрашевић“-Ресавска 78

МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ, САВСКИ ВЕНАЦ
Андре Николића 14, 11000 Београд
Термин: од 23. септембра – 4. октобра. 2017. године
 Музеј је отворен сваког дана, 7 дана у недељи, од 10 до 18 часова.
Цена индивидуалне улазнице: 150 динара.
Програми који се одржавају у оквиру манифестације „ДЕБ 2017“ су бесплатни.
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Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара, основан је 1977. године као први 
и једини антиколонијални музеј у Европи посвећен уметничком стваралаштву народа афричког 
континента. Ова јединствена установа симбол је времена у коме је покрет несврставања створио 
нови дух у политичким, економским и културним односима међу народима, и нови однос у 
вредновању уметничких домета стваралаштва афричких народа. 
И у години у којој обележавамо пуне четири деценије рада, посебно креираним програмима 
придружујемо се манифестацији „ДЕБ 2017“ са жељом да представимо сву разноликост и богатство 
култура, традиције и обичаја афричких народа као неодвојивог дела светске културне баштине.
Субота, 23.09.2017. и 30.09.2017, од 11 до 14 сати – Радионице капуере у природи – у башти МАУ.
Капуера – као техника, плес, перформанс, борилачка вештина – настала је међу афричким робовима 
у Бразилу представљајући вид разоноде, али и могућност да се прикривено, кроз музику, песму и 
покрет пренесу елементи културно-историјског наслеђа, предања или одређене поруке. Тридесетих 
година 20. века постаје призната као спорт и отвара се према свим слојевима друштва. Капуера је 
данас глобални феномен, а од 2014. године УНЕСКО је ову вештину уврстио на листу нематеријалног 
културног наслеђа Бразила. 
У оквиру радионица на отвореном, у башти МАУ, имаћете прилику да се упознате са основним 
капуера покретима и игром, као и ритуалом везаним за извођење круга (порт. roda). У кругу долази 
до интеракције између музичких инструмената, песме и, пре свега, играча, који својим телима 
успостављају невербалну комуникацију. 
У музичком делу радионица можете да научите да свирате инструменте на којима се изводи музика 
за капуеру и друге афро-бразилске плесове (биримбау – музички лук, пандеиро – даире са кожом, 
агого – звонца, хеко-хеко – изрезбарени бамбус и атабаки – бубањ). Поред тога, имаћете прилике 
да научите и неке од капуера песама које се певају на португалском језику. 
Радионице су организоване према узрасту, а воде их тренери из клуба Capoeira Angola Belgrado:
11:00 – Радионица капуере за децу до 6 година; 
12:00 – Радионица капуере за децу од 7 до 12 година;
13:00 – Радионица капуере за децу старију од 12 година и одрасле. 
(У случају кише програм се отказује).
Недеља, 24.09.2017. и 01.10.2017. у 11:00 – Јавно вођење кроз изложбу „Nyimpa kor ndzizi – Човек 
не може опстати сам” (за одрасле). 
Изложба је приређена поводом обележавања првих 40 година рада Музеја. Поред упознавања 
са историјатом Музеја и архитектонским особеностима које карактеришу ово јединствено здање 
на Сењаку, посебан сегмент изложбе – Распакивање архива Веде Загорац и Здравка Печара – 
посвећен је оснивачима Музеја и њиховом дугогодишњем раду на развијању односа са афричким 
државама у оквиру политике несврстаних. Вoде: Драган Мишковић, кустос МАУ, и Aнa Кнeжeвић, 
MA, истoричaркa умeтнoсти/стaжисткињa MAУ. 
Недеља, 24.09.2017. и 01.10.2017. у 11:00 – Дечја креативна радионица „Фантастичне форме – 
Ђивара“ (узраст од 4 до 12 година). 
Ђивара је тип маске која долази из народа Бамбара у Малију. Према афричкој митологији, Ђивара 
је био митски предак који је научио прве људе на Земљи како да живе у складу са природом и како 
да обрађују земљу. У знак сећања на ово фантастично биће – делом човек, делом антилопа, делом 
панголин – захвални народ је створио једну од најлепших маски коју познаје афричка уметност. Након 
упознавања са богатом музејском колекцијом Ђивара маски, деца ће имати прилику да техником 
цртежа, колажа, асамблажа итд. израде сопствену Ђивара маску.
Од понедељка, 25.09.2017, до среде, 04.10.2017. године, радним даном у 18, а викендом у 17 сати, 
одвија се програм „Практикум 2017“ - тематска јавна вођења кроз сталну поставку. 
У сарадњи са Центром за развој каријере Филозофског факултета у Београду и уз подршку Секретаријата 
за спорт и омладину града Београда, Музеј афричке уметности спроводи програм праксе за студенте 
завршних година Филозофског факултета. Уз подршку кустоса/ментора, учесници у овом програму 
стичу знања о историјату музеја и оснивачима, збиркама, као и главним темама у области музејског 
истраживања уметности и културе Африке. Истовремено, студенти развијају вештине и технике 
неопходне за успешно јавно вођење кроз сталну поставку и стичу увид у кустоску професију. 
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Понедељак, 25.09.2017. у 18:00 – „Значај култа предака код западноафричких народа“, Драгана 
Ћурчин, студенткиња основних студија етнологије и антропологије.
Уторак, 26.09.2017. у 18:00 – „(Пост)југословенски живот Музеја афричке уметности“, Сара Николић, 
студенткиња мастер студија етнологије и антропологије.
Среда, 27.09.2017. у 18:00 – „Утицај уметности западне Африке на европску модерну уметност“, 
Маријана Штрубел, студенткиња основних студија историје уметности.
Четвртак, 28.09.2017. у 18:00 – „Симболи моћи код народа западне Африке“, Софија Дакић, 
студенткиња основних студија социологије.
Петак, 29.09.2017. у 18:00 – „Игра и(или) збиља – одрастање код народа западне Африке“, Катарина 
Миловановић, студенткиња основних студија педагогије.
Субота, 30.09.2017. у 17:00 – „Митови и легенде народа западне Африке“, Душан Тошић, студент 
основних студија историје.
Недеља, 01.10.2017. у 17:00 – „Зооморфни мотиви и њихова симболика у западноафричкој 
уметности“, Настасија Радовановић, студенткиња основних студија археологије.
Понедељак, 02.10.2017. у 18:00 – „Од живота до смрти – ритуали народа западне Африке“, Маја 
Бановић, студенткиња основних студија историје.
Уторак, 03.10.2017. у 18:00 – „Хуманост нема границе – разумевање моралности код афричких 
народа“, Александра Кнежевић, студенткиња основних студија филозофије.
Среда, 04.10.2017. у 18:00 – „Тајанствена снага афричке маске“, Слађана Биљић, студенткиња 
основних студија археологије.

Субота, 30.09.2017. у 11 сати – „Шетња музејима Сењака“.
Пројекат „Шетња музејима Сењака“ представља сарадњу три градске установе културе – Музеја 
афричке уметности, Куће краља Петра и Куће легата (Легат Петра Лубарде). Сва три објекта се налазе 
на територији Топчидерског брда (Сењака) и представљају део заштићене просторне културно-
историјске целине Топчидер, проглашене за културно добро од изузетног значаја за Републику 
Србију. Ове установе поред специфичне архитектуре, актуелних поставки и природног окружењa 
повезује и тема овогодишњих Дана европске баштине – „Културно наслеђе и природа”. Сарадња 
има за циљ да приближи посетиоцима појединачне архитектуре ових музеја које су хармонично 
уклопљене у своје природно окружење, као и да представи актуелне музејске поставке. 
План шетње: субота, 30.09.2017. у 11 сати – окупљање испред Куће краља Петра, Васе Пелагића 
40. Након разгледања и упознавања са историјатом Куће краља Петра, следи шетња до Музеја 
афричке уметности, Андре Николића 14. Представљање архитектуре и вођење кроз сталну поставку 
и тематску изложбу МАУ. Шетња се завршава обиласком и вођењем кроз актуелну изложбу у Легату 
Петра Лубарде, Иличићева 1. Предвиђено трајање шетње је око 120 минута. Воде: историчарке 
уметности Ана Кнежевић, Ивана Затежић и Нина Тодосијевић.
Четвртак, 05.10.2017. у 10:00 – „МАУ за све, сви у МАУ“ – посебан програм за старије особе (55+).
Сваког првог четвртка у месецу, у термину од 10 до 12 часова, кустоси Музеја афричке уметности 
су ту да нашим старијим посетиоцима кроз разноврсне бесплатне програме (вођења, разговори, 
играње друштвене игре манкала, упознавање са музичким инструментима, креативне радионице, 
филмске пројекције) приближе сталну поставку, тематске изложбе, различите области афричке 
уметности и културе, као и историјат самог музеја и његову улогу у нашем граду. 
У четвртак, 5. октобра, радионица за сениоре под називом „Афричке ношње и текстил“. Aфричке 
ношње и текстил одликује изражен симболизам мотива и боја, који је најчешће у тесној вези 
са предањем, усменом традицијом и митовима. На уводној презентацији биће представљени 
карактеристични ликовни мотиви, односно украси и симболи на различитим одевним и 
церемонијалним афричким тканинама. Потом следи практичан рад у оквиру ког ће учесници, у 
сарадњи са кустосима, декорисати тканине везом и нашивањем различитих апликација.
Контакт: Др Марија Алексић, +381 11 2651 654 / +381 11 2651 269
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УДРУЖЕЊЕ МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ 
Маршала Бирјузова 53, улаз из Поп Лукина 1Б Београд
Документациони центар - Дигитални легат Милутин Миланковић-документациони центар са 
преко 1000 докумената о овој изузетној личности
Програми у Просторијама Удружења Милутин Миланковић, улица Поп Лукина 1Б
Музејска поставка–„Милутин Мланковић - живот и дело” -оригинали старих издања књига и 
радова, научна документа, личне ствари, фотографије
Виртуелна (дигитална) библиотека, која садржи сабрана дела познатих српских математичара, 
оснивача „Београдске математичке школе” – Милутина Миланковића, Богдана Гавриловића, Ђорђа 
Станојевића, Михаила Петровића-Мике Аласа, и др.
Сваке среде од 18 часова предавања еминентних предавача о актуелним темама, првенствено из 
делатности којим се бавио Миланковић
Трибине Клуба младих Милутин Миланковић, суботом од 18 часова
Приказивање филмова о животу и раду Милутина Миланковића по захтеву посетилаца.
Посете ученика школа Спомен-обележју Милутину Миланковићу у Парку Милутитина Миланковића на Врачару. 
Сваког радног дана за време трајања манифестације стручно вођење кроз изложбу 
са пројекцијом филма „Од армираног бетона до Канона осунчавања“ од 10 до 17 часова.
Колективне посете се заказују на телефоне: 011/328 69 87 и 011/326 69 83
Разгледање је бесплатно и траје око један сат уз пратњу стручног водича
Контакт:Слободан Стојановић, потпредседник Удружења Милутин Миланковић, 011 328 69 87, 011 326 69 83,
063 716 43 07, slobodan.stojanovic@gmail.com

УДРУЖЕЊЕ ВИНЧАНСКИ НЕОЛИТ
Презентација Пројекта Изградња и рад неолитског еколошког насеља Винча
Термин: 25. септембар у 17 часова, Просторије Удружења Милутин Миланковић, улица Поп Лукина 1Б
Пројекат обухвата идеју да се изгради тематски парк у току 2018. године на 110. годишњицу 
обележавања почетка радова на истраживању археолошког налазишта у Винчи. Контакт: Слободан 
Добрић 061/2627-373

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“ 
Манифестација: Дечија пијаца
На едукативан и занимљив начин приближити деци значај безбедне и здраве хране, потребу очувања 
традиције и историјског наслеђа.Учесници су ученици и деца предшколских установа, КУДови, 
Пријатељи деце. Представљање различитих програма и садржаја: изложба радова, симболична 
продаја, презентација школског часописа, размена уџбеника, као и у музичко-сценском наступу 
кроз песме, рецитале, представе, културно-уметнички програм КУД-а и сл. Изложба фотографија о 
историјату пијаце као дела просторне целине старог језгра Земуна. Тржница идеја београдских музеја.
Термин: 16. септембар на пијаци у Земуну, Велики трг Земун
Термин: 30. септембар на пијаци „Каленић’’, задужбини Влајка Каленића, Врачар
Контакт: 011 7857 916, 011 7857 917, info@bgpijace.rs; 
Манифестација „Београдски ноћни маркет“ на пијаци „Каленић“: 6. октобра од 18-24 часова. 
Представљање историје београдских пијаца, дугогодишњих „шампиона“ београдских пијаца, који 
негују традицију, однос поверења између произвођача и купца, значај здраве и безбедне хране 
која се пласира на тржишту, као и чланство у покрету „Love your local market“ који окупља око 1200 
пијаца из целог света. Поред произвођача пољопривредних производа, представиће се и дизајнери, 
сликари, антиквари, мајстори старих заната, који скрећу пажњу на значај и потребу очувања традиције и 
потенцијал који носи наслеђе, као специфичан ресурс општег развоја заједнице. Програм ће употпунити 
улични свирачи и бендови. 
Контакт: 011 7857916, andrea@bgpijace.rs
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Програми у школама
ОШ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”, Војводе Драгомира 1
Одељенска већа ОШ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ” учествоваће у манифестацији „Дани европске баштине” са 
следећим темама: Потрага за лишћем, Магија воде, Потрага за селфијима, Митови и легенде у вези са природом 
и др. Реализатор: Анита Тасић, професор физике. Контакт: Анита Тасић, 063 343330, anita.tasic.krpica@gmail.com

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”,Канарево брдо 2,
Биљна спирала-урбано вртларство , део пројекта „Зелена учионица
посебна баштенска гредица, облика пужеве кућице, на којој се најчешће сади трајно зачинско и лековито биље, 
али могу се уметнути и неке врсте поврћа, цвећа, па и воћа. Обављање јесењих радова на биљној спирали 
– брање и сушење лековитог/зачинског биља, сакупљање зрелог семења и формирање „банке семена”, 
малчирање леја као припреме за зимски период и компостирање биљних остатака. Видео-презентације и јавни 
час на отвореном. Реализатори: Ученици првог и петог разреда (ментори), учитељица Јасмина Петровић, ђачки 
родитељ, помоћно-техничко особље школе, тел. 011/3511 311, 011/3582 264, osdjj@sbb.rs
ОШ ‘’СТАРИНА НОВАК’’- кутак – ЕМКМ – Еколошки модуларно конструктивни материјали као део 
истраживачког процеса покренутог у основној школи у оквиру извођења интегративно-интерактивне 
наставе. Контакт: Милутин Комановић, mkomanovic@gmail.com

ШКОЛА ‘’ТЕХНОАРТ’’
Посебан програм за Дане европске баштине: Изложба радова - графике са животињама; демонстрација 
старих заната и изложба предмета (праисторијске музичке инструменте) рађене традиционалном 
керамичком техником, кућице за птице, уникатне саксије и др.; У оквиру смера јувелир - украсни 
предмети израђени у облику биљака и животиња; Мозаици урађени по мотивима из града или бео 
зоврта (животиње) и цртеже.
Контакт: Гордана Живановић Орландић 063/8088077

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Изложба: Слике Студентског парка, (сликано са ученицима гимназије „Таковски устанак” из Горњег Милановца).
Фотографије ће бити изложене у оба града у оквиру Дана европске баштине.
Радионица „Уметност рециклаже” .Контакт: Марина Чудов, chudov.marina@gmail.com

СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ
Студентски трг 5 .Контакт: Марко Сарић, директор школе 063214558 011/3287477
Виђено очима фотографа – Чланови фото клуба ће направити неколико репортажа о наслеђу у околини.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА
Програм “Упознај наслеђе и пироду кроз Оријентиринг”
Учесници манифестације би користећи карту обилазили значајна места на одређеним локацијама, која 
би на карти била уцртана као контролне тачке. Задатак учесника би био да пронађу све задате тачке и на 
тај начин обиђу и упознају своје окружење и посете и виде њене знаменитости. Као награду за учешће 
учесници би добијали-задржавали карту терена, како би је користили и при сваком наредном доласку 
на ту локацију. Предвиђене су следеће локације: “Зенунски парк” (термин: 26.09.17 од 11:00 до 14:00) , 
Авала (термин: 20.09. од 11:00 до 13:00) , “Хајд парк” (термин 22.09. од 10:00-14:00):, Народна библиотека 
Србије и плато испред Храма Светог Саве (термин ће се накнадно одредити)
Контакт и информације: Оријентиринг савез Београда , 063 104 8871, bgorijentiring@gmail.com

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 
Светска асоцијација спорта је пре више од 20 година покренула акцију „Светски дан пешачења“ 
чијој је реализацији подршку пружила Светска здравствена организација повезујући је са глобалном 
иницијативом „Кретањем до здравља“. Пешачење је један од најздравијих начина рекреације. 
Научна истраживања показала су да пешачење смањује ризик од појаве хроничних болести као што 
су дијабетес, гојазност, кардиоваскуларне болести и малигна обољења. Пешачење смањује ризик 
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од можданог удара за чак 30% али има и благотворан утицај на ментално здравље и расположење.
Ове године мећународни ДАН ПЕШАЧЕЊА - 16.09.2017, Планинарски савез Београда обележиће 
организовањем пешачких тура на више локација. Циљ акције је подизање свести грађана о важности 
рекреације у природи. Овај вид рекреације веома је популаран у свету и део је здравог начина 
живота, који се надамо да ће и код нас достићи тај ниво. Акција је значајна и због тога што пешачке 
руте иду или полазе у заштићеним природним добрима. Препознајући потребу да се рекреација 
омасови, савез позива организује акцију пешачења и за оне који нису планинари.
Програм у суботу 16.09.2017. године обухвата следеће:
Пешачење на Авалу, окупљање у 10ч код ресторана Липовица у Пиносави. Траса стазе је : подножје 
Авале – извор Сакинац – ТВ торањ – споменик Русима – споменик Незнаном јунаку – планинарски 
дом „Чарапићев брест“ – село Бели Поток. Дужина стазе 7км, предвиђено време преласка 2,5 часа. 
Место поласка: Полазак са Трошарине, до места старта јавним превозом: 401, 403, 405, 407, 408.
Пешачење по Космају и обилазак културно историјских споменика и споменика природе
Траса стазе: манастир Тресије – Споменик из 2. Св.рата. – Бели камен – манастир Кастељан – 
Кошутица. Дужина стазе 8 км. 
Кошутњак 
Траса стазе: Шумарски факултет – Видиковац – Споменик из Првог светског рата – ресторан Голф 
– Пионирски парк – споменик кнезу Михајлу- Хајдучка чесма – Топчидерско гробље – ресторан 
Милошев конак.. Дужина 8 км. Предвиђено време преласка 3 часа. Градски превоз до места старта: 
аутобуси бр. 23,37, 49,51, 52,53, 57, 58. 
Бојчинска шума
Пешачка тура: Кружна стаза: етно ресторан – „Бојчинска колеба“ – Партизанске базе „Бојчинска 
колеба“ . дужина стазе 5,6 км. Предвиђено време преласка 2 часа. Градски превоз бр. 605 (полази 
од блока 45 у Новом Београду). 
Миљаковачка шума
Пешачка тура: кружна стаза – градска општина Раковица – Миљаковац – Градска општина Раковица.
Дужина стазе 6 км. Предвиђено време преласка 2 часа. 
Градски превоз до места старта аутобус бр. 37, 47, 50 и 59. Контакт: Станоје Стојковић, 011 311 1114, 
064 6441 8085, 062 211 017 и Милислав Чепић, 064 8333 115, psbgd11@gmail.com

СПОРТСКО ПЕЊАЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА – постављање мобилне стене и инструктажа за све 
заинтересоване грађане за овај спорт. Клубови: СПК Блек Рок и СПК МР-Авала монтираће мобилну 
вештачку стену у дворишту Дечијег културног центра Мајдан на Сењаку.
Програм демонстрације и промоције овог спорта у данима ове манифестације одвијаће се 
свакодневно од 17 до 20 часова, субота и недеља од 12 до 18.
Прилику да пењу имаће сви који дођу, а на располагању биће сва опрема неопходна за пењање.
Контакт: Марко Ратковић, 065 265 0571, irongate@verat.net

САВЕЗ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС БЕОГРАДА – јавни часови вежбања на терену са справама на 
отвореном, функционални тренинзи, полигони за децу на дечијем игралишту
Савез за рекреацију и фитнес Београда у могућности је да понуди организацију спортско-рекреативних 
садржаја који би били усмерени на промоцију здравог начина живота, неговања спортске културе и 
рекреације, као и промоцију вежбања у природи. Примарни циљ овог програма било би укључивање 
и подстицање породица, деце, младих и старих на континуирану рекреацију у природи и упознавање 
са могућностима које outdoor aктивности нуде. Секундарни циљ свих активности био би промоција 
здравих система вредности, породичних вредности, традиционалних вредности, повратак природи и 
синергија човека и природе, чување природе и коришћење њених ресурса у позитивном смислу.
На Авали код Авалског торња 24.09.2017. године организоваће се полигоне за децу, активације за 
одрасле – јога, пилатес, вежбање у природи, различите спортско-рекеративне игре за тимове са 
нагласком на „старе“ игре као што су вучење канапа, арјачкиње-барјачкиње, моторичке игре и сл. Уз 
активације могу бити понуђене и бесплатне провере здравственог статуса посетиоца. У оквиру ових 
садржаја за децу бисмо организовали посебну радионицу у оквиру које бисмо са децом симболично 
уништили све што није добро и направили здравији свет (балони на којима деца пишу речи које 
асоцирају на нетолеранцију, насиље, уништавање природе и тд. и симболично бушење балона и 
уништавање зла). Контакт: Драган Томашевић, 063 250 452, office@srfs.org.rs
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АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ БЕОГРАДА 
Дан породичне рекреације – „Family Day“ у сарадњи са Соколским Друштвом Батајница у Соколском 
дому Батајница, улица Јована Бранковића 4.
Дан породичне рекреације – „Family Day окупиће децу предшколског и млађег школског узраста 
заједно са родитељима који ће се уз рекреативне, културне, еколошке и промотивне програме 
упознати са вредностима редовног вежбања, спорта и рекреације. Предвиђени су плесни и 
гимнастички прикази, игре за децу и родитеље, прикази школица спорта, игре прецизности, спортско 
медицинско саветовалисте, а превиђено је и учешће ватрогасаца и скокови на ватрогасни душек. 
Учесницима ће бити дељен и промотивни материјал.У оквиру програма предвиђена је и еколошка 
едукација , тако уз помоћ компаније Recan приказаћемо процес рециклирања лименки. 
Термин: 17. септембар у периоду од 10.30 до 13 часова
Место: Соколски дом Батајница, улица Јована Бранковића 4
Контакт: Петар Стакић, 063 200 764, sportaso@sbb.rs

Програм у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину и Секретаријатом за привреду
АРЕНА БЕОГРАД, Нови Београд 
Нajсaврeмeниjи мултинaмeнски oбjeкaт зa мaнифeстициje у Србиjи и нajвeћa хaлa нa Бaлкaну, 
Арена Београд, oтвoрићe врaтa зa jaвнoст тoкoм Дaна eврoпскe бaштинe. Aрeнa je oбjeкaт сa 
нajмoдeрниjoм тeхнoлoгиjoм, унивeрзaлнe упoтрeбe, флексибилних могућности прилагођавања 
мaнифeстициjaмa. Арена Београд je jeднa oд рeтких нa свeту кoja je пoд свoje свoдoвe мoнтирaлa 
бaзeнe зa Eврoпскo првeнствo у вaтeрпoлу. Дo сaдa су oдржaни брojни спoртски дoгaђajи кao 
штo су Унивeрзиjaдa, Eврoпскa oлимпиjaдa млaдих (EYOФ), Дaвис и Фeд Цуп, свeтскo првeнствo у 
кaрaтeу, eврoпскa првeнствa у џудoу, рукoмeту и стoнoм тeнису, финaлe свeтскoг купa у oдбojци, 
утaкмицe КК Пaртизaн и Црвeнa Звeздa у Eврoлиги и др. Биjoнсe, Плaсидo Дoмингo, Moнсeрaт 
Кaбaљe, Хулиo Иглeсиjaс, Eрик Клeптoн, Eлтoн Џoн, Џo Кoкeр, Лeни Крaвиц, Риjaнa, Стинг, Шaкирa и 
друге вeликe свeтскe и дoмaћe звeздe нaступaлe су пoд њeним свoдoвимa a нeки су сe и вишe путa 
врaћaли пaмтeћи aтмoсфeру и срдaчнoст нaшe публикe. У Aрeни су одржане бројне конференције, 
Mинистaрски сaвeт OEБСа. Билa је мeстo зa пoрoдичну зaбaву пoпримajући изглeд прaистoриje крoз 
“Шeтњу сa динoсaурусимa”, лeдeнoг дoбa крoз рaзнe прeдстaвe нajбoљих свeтских прoдукциja нa 
лeду или циркускoг “шaтoрa”. Нajпoзнaтиjи eврoпски музички фeстивaл “Пeсмa Eврoвизиje” дoвeo 
je извoђaчe и фaнoвe из цeлe Eврoпe пoд свoдoвe Aрeнe. Дo сaдa je крoз њу прoшлo вишe oд 6 
милиoнa пoсeтилaцa!
Зaхвaљуjући oдличнoм aрхитeктoнскoм рeшeњу и дoбрoј пoзициjи, Бeoгрaд je дoбиo oбjeкaт кojи je 
пoстao нoви симбoл глaвнoг грaдa и њeгoв зaштитни знaк.
OБИЛAЗAК AРEНE: прeдстaвљaњe истoриjaтa и простора кoje пoсeтиoци нe мoгу дa видe тoкoм 
дoгaђaja. Пoсeта свим нивoимa – 400, 200, 100 и прoстoриja зa бoрaвaк спoртистa, oднoснo учeсникa 
прoгрaмa. Оргaнизaциjом упознавања са вeликих мaнифeстaциja, димeнзиjaмa и кaпaцитeтoм 
грaндиoзнoг oбjeктa и прoлазак хoлoвимa крoз кojи су прoлaзили нaши нajслaвниjи спoртисти 
приликoм oсвajaњa мeдaљa кao и свeтскe и дoмaћe музичкe звeздe. 
Термин: Понедељак 29. септембар, у 10 и 14 часова
Пријава посетилаца: Email: prijave@kombankarena.com, Teлeфoни: 011 220-2202; 011 220-2209

ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - МУЗЕЈ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ
ФК „Црвена звезда” отвориће врата свог музеја и уз стручно вођење упознаће посетиоце са 
историјатом клуба. Том приликом посетиоци ће имати прилику да виде цео стадион из VIP галерије.
Термин: 18.септембар од 10 до 16 часова
Пријава посетилаца на телефон 011 2067-773 и путем мејла predrag.trkulja@crvenazvezdafk.com 
Контакт: Петар Тркуља, кустос музеја 011/2067-773 066/80-11-006

ФК ПАРТИЗАН
Хумска 1
За љубитеље спорта и спортске архиве, ФК Партизан оквара врата својих просторија и позива 
заинтересоване да на овај начин прођу кроз „времеплов“ славног Партизана.
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Термин: 19. септембар од 11 до 15 часова
Пријаве и информације на телефон: 011 3693815, 011 3693-817 muzej@partizan.rs Групе по 15 посетиоца.
Контакт: 064 8208055 atila@partizan.rs; 

ЕДУКАТИВНА ПЕШАЧКА ТУРА ДУНАВСКИМ НАСИПОМ ЗЕМУН – КОВИЛОВО   
Програм: У оквиру дана европске баштине, који се ове године организују под називом „Културно 
наслеђе и природа’’ ЛИГА ЗА ОРНИТОЛОШКУ АКЦИЈУ (ЛОА) укључује се организовањем едукативне 
пешачке шетње са посматрањем птица са дунавског форланда. Време одржавања акције се поклапа 
са периодом миграције птица, тако да ће учесници бити у прилици да посматрају неке од 137 
забележених врста птица на овом терену и да се упознају са неким занимљивостима везаним за ову 
област.  Током туре, прелази се Пупинов мост и креће се дунавским насипом узводно.  Пешачење 
завршавамо на окретници аутобуса 106 у Ковилову. Терен је раван и креће се по трави и макадаму, 
а на самом почетку и завршетку туре, по асфалту. Дужина туре је 10 до 15 км у зависности од стазе 
која се изабере за повратак (постоји могућност одустајања од дуже трасе на самој тури).
Планинарски савез Београда у сарадњи са Лигом за орнитолошку акцију Србије биће укључен у 
едукативна пешачку туру дунавским насипом. 
Окупљање на окретници аутобуса бр. 17 у Земуну (станица Горњи град) до 8.30 часова када се 
креће на пешачку туру. Пожељно је доћи десетак минута раније. До ове станице могуће је доћи и 
аутобусима 73, 84, 704, 705… Могуће је и аутобусом бр 85 до станице Банатска,  која је од полазишта  
удаљена око 100 м.
 Обућу и одећу прилагодити временским условима. Обавезно понети флашу са водом.
Термин : Субота 23.09.2017. Водич Мирослав Мареш
Пријаве слати на е-маил mares.miroslav@gmail.com; или на тел 065/5331052 

Производња вина, ВИНАРИЈЕ
Београд је једна од ретких европских престоница која у свом атару има винограде, винске подруме и своја 
вина. Рејон обухвата предео јужно од река Сава и Дунав, од ушћа реке Колубаре у Саву до ушћа Велике 
Мораве у Дунав и терене на обронцима планина Авала и Космај. Карактеристичну свежину винима дају, 
пре свега, падине Авале и Космаја, као и брдовити терени који се спуштају до Саве и Дунава. Дифузна 
светлост ових великих река, велики број сунчаних сати, утичу да вина буду пуна, екстрактивна и снажна.
Огледно добро Пољопривредног факултета у Радмиловцу на 12 хектара узгаја чак 560 сорти 
винове лозе. Највише су заступљени рајнски ризлинг, бургундац црни, каберне совињон, совињон, 
шардоне, каберне, мерло... Сав род грожђа улази у вински подрум, у којем се прави вино и читава 
лепеза алкохолних пића. У Радмиловцу је, такође, створено 15 стоних и осам винских сорти винове 
лозе од којих је признато осам нових клонова. 
Виногради и производња вина обновљени су и у околини Лазаревца и Младеновца, где је активно 
неколико подрума. 
Три винарије су спремне да приме посетиоце: Винарија Пантић (Младеновац), Винарија Деспотика 
(Смедеревска Паланка) и виногради Умчари и Варовнице код Младеновца и Винарија Emporio (Авала).
Удружење винарија Београда, Контакти:  Александар Стојаковић 
Александар Јанкуловић, 064 821 4148, aleksandar.jankulovic@vinarijadespotika.rs

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.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА
Информације и пријаве на телефон: 
Туристичко информативни центар Туристичке организације Београда
Кнез Михаилова бр. 5 , 011/2635-622, 011/2635-343
сваким даном од 9 до 19 часова, 

ПОКРОВИТЕЉ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ГРАД БЕОГРАД – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА,ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Председник: Милинко Величковић, Секретаријат за привреду
Заменик председника: Нада Радосављевић Зец, Секретаријат за привреду, 
координатор манифестације у Београду
Чланови: Драгомир Петронијевић, члан градског већа; Маја Тинтор, Секретаријат за привреду, 
Миодраг Поповић и Јадранка Ђорђевић Туристичка организација Београда, Андрија Бојанић и 
Даниела Милинковић, Секретаријат за културу, др Марија Алексић, Музеј Афричке уметности, 
Оливера Вучковић, Саша Михајлов, Завод за заштиту споменика културе града Београда,  
Наташа Петрушић и Весна Шабановић, Секретаријат за заштиту животне средине,  
Борис Јовановић, Секретаријат за информисање, Дарко Главаш, Секретаријат за послове народне 
одбране, ванредних ситуација, комуникацију и координацију са грађанима, 
 Љубица Ћоровић, Библиотека града Београда, Снежана Станковић, Дечији културни центар, 
Данијела Вићентијевић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација,  
Смиљана Новичић, Туристичка организација Србије, Елена Билић, Секретаријат за образовање и 
дечју заштиту, Маја Живановић, Студио Б, Весна Зирић, Секретаријат за спорт и омладину.

Стручне консултације: Природњачки музеј у Београду.

МЕДИЈСКИ СПОНЗОР: СТУДИО Б

Координатор манифестације у Београду, припрема програма и водича кроз програме: 
Нада Р. Зец
Промоција манифестације: 
Секретаријат за информисање и Туристичка организација Београда
Туристичка организација Србије-Инстаграм LifestyleSerbia#
Фотографије из фундуса музеја и других организатора програма 
Корице: Симона Дашић Раца, ЦЕБЕФ
Лектура: Секретаријат за информисање, Весна Максимовић
Припрема за штампу: 
Штампа: Секретаријат за опште послове Градске управе града Београда


