
МАНИФЕСТАЦИЈА  
„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2016.“ 

НА ВРАЧАРУ
Културно наслеђе и заједнице -  

живети са наслеђем



ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2016. 

„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.”

(Тери Дејвис, генерални секретар СЕ и Јан Фигел,  
члан Европске комисије 2007. у Београду)

Културно-туристичка манифестација „Дани европске баштине” у Београду, део 
је велике европске манифестације којом се сваког септембра представља на-
слеђе као заједничка баштина европских народа, разноликост култура, традиције, 
обичаја. Савет Европе је преузео основну идеју пројекта „Отворени дани култур-
них споменика”, одржаног у Француској 1984. године, са циљем да споменици 
културе буду доступни широј јавности, проширивши је на замисао о међусобном 
зближавању становника старог континента, кроз боље разумевање сопственог 
природног и културног наслеђа и разноликости наслеђа других народа. 
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У 2010. години обележено је 25 година од Европске конференције у Гранади, 
Шпанија 1985. године (и прве идеје о потреби бољег упознавања шире јавности 
са културним наслеђем), под слоганом „Open doors-open minds” - 25 година Дана 
европске баштине - „25 yearѕ - 50 states”.

„Дани европске баштине” се у Београду одржавају редовно од 2002. годи-
не. Сваког септембра разноврсним програмима на читавој територији града 
представља се наслеђе као заједничка баштина европских народа, разноликост 
култура, традиције и обичаја. 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 Министар-
ством културе, домаћин Централне прославе за читаву Европу, у оквиру пред-

седавања Србије у Комитету министара СЕ.
Сваке године са другом темом, манифестација је у Београду постала својеврстан 

празник културе и туризма. За посетиоце су отворена градска здања, куће под за-
штитом, музеји и друге установе културе, разгледања града и друге активности.

Народи и културе које су кроз богату и бурну историју давале печат овом граду, 
доприносиле су богатству, његовој разноликости, културном идентитету и непо-
новљивом духу Београда. Поштујући препоруке Савета Европе читавог септембра 
организују се програми којима се презентује наслеђе у Београду и организују туре 
разгледања као својеврсни мостови времена прошлог, садашњег и будућег.



ПРОГРАМ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Oд 23. септембра до 2. октобра 2016. године
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Градска општина Врачар је са задовољством прихватила 
учешће учешће у манифестацији „Дани европске баштине“ која 
ће се одржати од 23. септембра до 2. октобра 2016. године на 
тему „Културно наслеђе и заједнице-живети са наслеђем“.Teмa 
сe зaснивa нa нaчeлимa Oквирнe кoнвeнциje Сaвeтa Eврoпe o 
врeднoсти културнoг нaслeђa зa друштвo (Фaрo, 2005), кoja нa-
глaшaвa вaжну улoгу кojу имajу зajeдницe у упрaвљaњу свojим 
културним нaслeђeм у циљу  пoдизaња свeсти o знaчajу културнoг 
нaслeђa у у сопственом окружењу. 

Успоставили смо контакт са установама културе, удружењима 
грађана, културно-образовним установама и другим организација-
ма на територији  Градске општине Врачар, који су показали ве-
лико интересовање и изразили жељу за учешће у предложеној 
манифестацији. 
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1. Народна библиотека Србије, Скерлићева 1 

Ликовни програм:

Изложба „Проучавање српске рукописне књиге“ поводом 55 година од 
оснивања Одељења за археографију НБС.

Изложба ће бити отворена од 9. септембра и трајаће до 7. октобра у току 
радног времена НБС ( понедељак-петак 08:00-21:00, субота 08:00-15:00, не-
дељом и током државних празника Библиотека не ради).

Изложба има за циљ да представи на који начин се врши проучавање рукопис-
них књига које чини највреднији део библиотекарског фонда. 

Књижевни програм:

„Свет разговора“ – вече посвећено угледном новинару Милошу Јевтићу пово-
дом његовог осамдесетог рођендана.Угледни гости ( проф. др Дарко Танасковић, 
академик Предраг Пипер, академик Миро Вуксановић, проф. др Горан Милашино-
вић, Боро Драшковић и Милош Јевтић) говориће о значају разговора кроз које је 
током неколико деценија Јевтић представљао широј јавности личности које, по ње-
говом мишљењу, представљају истинску српску интелектуалну елиту.

Датум одржавања догађаја: понедељак, 26. септембар, 19:00 часова, Ам-
фитеатар Народне библиотеке Србије.
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Представљање најновије књиге академика Владете Јеротића “ Хришћанство 
и ислам“. Говориће: проф. др Дарко Танасковић и академик Владета Јеротић.

Датум  одржавања догађаја: 28. септембар, 19:00 часова, Амфитеатар 
Народне библиотеке Србије.

Улаз за наведене програме је бесплатан.
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2. Центар за ликовно образовање Шуматовачка, Шуматовачка бр. 122

„Калиграфија-уметност лепог писања и иконопис“

• Програм калиграфије води МА Јелена Дамјановић  
понедељак, 26. септембар и четвртак, 29. септембар од 10:00 до 13:00 час.

• Програм иконописа води МА Александар Пантић  
уторак, 27. септембар и четвртак, 29. септембар од 18:00 до 21:00 час.

Информације на телефон: (060) 5040575 
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3. Природњачки музеј, Његошева 51   

„Панчићев кабинет- наслеђе из природе“

Музеј је у оквиру своје зграде у Његошевој улици бр. 51 опремио посебан 
кабинет са атрактивниим витринама и занимљивим експонатима биљног и живо-
тињског света као и минерала, фосила и стена - Панчићев кабинет. У оквиру ма-
нифестације ДЕБ, кустоси музеја ће у одређеним терминима одржати  тематска 
предавања из области биологије и геологије.
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Посетиоци ће имати прилику да обиђу и Бизонаријум у дворишту музеја и 
сазнају о животињама последњег леденог доба на нашим просторима.

Програм се реализује у унапред заказаним терминима:
• субота, 24. септембар, 12:00 – 14:00 часова
• понедељак, 26. септембар, 10:00 – 12:00 часова
• среда, 28. септембар, 10:00 – 12:00 часова
• петак, 30. септембар, 10:00 – 12:00 часова.

Контакт за заказивање: Соња Срејић, 011 3442 147, 063 431849.
Програм је бесплатан док траје манифестација.
„Старо и нестало воће Србије“

На изложби ће бити представљен део природног наслеђа старих традицио-
налних сорти воћа у Србији које се гаје вековима, а које су угрожене и нестају.

Изложба ће се одржати у галеријском простору Градске општине Врачар, 
Његошева 77, од 28. септембра до 3. октобра 2016. године. Радно време 
галерије од 10:00 до 18:00 часова. Свечано отварање изложбе у среду, 28. 
септембра у 13:00 часова.

Информације на телефон: (011) 30 81 466.
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4. Удружење Стари занати Србије,  
     Булевар ослобођења 15

Презентација српских и тра-
диционалних заната и изложба 
предмета занатске производње 
одржаће се у галеријском про-
стору Градске општине Врачар, 
Његошева 77, од 23. до 26. сеп-
тембра 2016. године од 10:00 
до 18:00 часова.

Свечано отварање изложбе 
у петак, 23. септембра у 17:00 
часова.

Удружење ће такође презентова-
ти рад и у својим просторијама у Бу-
левару ослобођења 15, сваког рад-
ног дана од 10:00 до 18:00 часова.

 Информације на телефон: 
(011) 30 81 466
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5. Mузеј Паје Јовановића, Краља 
Милана 21/IV

 Стална поставка изложбе:

• четвртак од 10-18 часова;
• субота од 10-20 часова;
• недеља 10-14 часова.

Сталну поставку чине предмети, 
стилски намештај и уметничка дела, 
поклони сликара Паје Јовановића 
(1859-1957), као и колекција стилског 
намештаја из 18. и 19. века, збирка 
професора Петра Поповића (1890-
1942).

Стручно вођење четвртком и су-
ботом у 12:00, 14:00 и 16:00 часова, 
недељом у 11:00 12:00 часова.

У суботу, 24. септембра улаз за 
посетиоце је слободан.
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6. Предузеће за професионалну  
рехабилитацију и запошљавање особа 
са инвалидитетом „Космос“ д.о.о.  
Београд, Светог Саве 16-18 (IV спрат)

Програм „Књиговезачка дорада“

Практична примена књиговезачког 
заната који се одржао до данас, пред-
ставиће се кроз ручну израду књиге у 
тврдом повезу.

Посетиоци ће имати прилику да у 
оквиру сектора производње присуствују 
графичкој припреми, штампи и књиго-
везачкој доради  где ће бити описан пут 
израде књиге у тврдом повезу. Такође 
је замишљено да се покаже рад старих 
машина и њихова функционалност.
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Централна тачка окупљања биће Центар за имплементацију и социјализацију 
особа са инвалидитетом у радну средину. 

Предвиђен је обилазак производње. Посетиоци ће имати прилику да од стручних 
лица чују презентацију сваког појединачног процеса израде графичког производа.

Предузеће ће бити отворено за посету радним данима током трајања ма-
нифестације у периоду од 13:00-15:00 часова. Предвиђен дневни обилазак је 
у две групе. По уласку у зграду Предузећа „Космос“ посетиоци ће лифтом стићи 
на IV спрат где ће их сачекати водич који ће током целог обиласка давати упут-
ства о путањи предвиђеној за обилазак.

Информације на телефон: (011) 24 30 510



14 7. Галерија Центра за образовање и културу  „Божидарац 1947“,  
Радослава Грујића 3

Изложба фотографија Центра за фото таленте „Врачар некад и сад“-  
фотографије старог  Врачара и врачарских кафана. 

Изложба ће се отворити у уторак, 27. септембра у 19:00 часова.

Радно време галерије од 08:00-20:00 часова.

Информације на телефон (011) 30 81 575
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8. Концерт „Флаута увек и свуда“  Консорта флаута „Јаков Срејовић“  
предвођен проф. Љубомиром  Димитријевићем 

Концерт ће се одржати у четвртак, 29. септембра са почеткоом у 20:00 
часова у свечаној сали Скупштине града, Драгослава Јовановића 2а.  

Информације на телефон: (011) 30 81 575
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9. Омладинско позориште ДАДОВ,  
     Десанке Максимовић 6/а 

 Програм  Позоришта ДАДОВ на ового-
дишњој манифестацији Дана европске

 баштине носи назив „ДАДОВ – урбана 
историја града“. 

У фоајеу позоришта 28. септембра у 20 
часова отвориће се изложба фотографија 
великана српског глумишта који су прве 
глумачке кораке направили у позоришту  
ДАДОВ. Кроз изложбу ће посетиоце води-
ти позоришни редитељ Владан Ђурковић. 
Након тога у 20:30 часова ће се одржати 
пројекција филма „Тамо где снови почињу“ 
- документарни филм Михајла Тошића који 
сведочи о богатој историји позоришта који 
је у нераскидивој вези са урбаном исто-
ријом Беогрaда.
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У сарадњи са Секретаријатом за културу града Београда, 26. септембра 
2016. године у 12:00 часова на сцени Позоришта ДАДОВ, а такође у оквиру 
обележавања Дана европске баштине, биће реализована позоришна представа 
за децу „Девојчица са шибицама“ Позоришта „ Чарапа“ из Београда.

Информације на телефон: (011) 3243 643

10. Библиотека „Петар Кочић“ , Вишка 3 

У периоду од 26. до 30. септембра Библиотека „Петар Кочић“ организо-
ваће пет радионица за децу на тему „Народна традиција“.

Дечије одељење „Растко“, Вишка 3: 
• понедељак, 26. септембар и уторак 27. септембар – радионице за уче-

нике нижих разреда основне школе;
• среда, 28.септембар – радионице за ученике нижих и виших  разреда 

основне школе;
• четвртак, 29.септембар – радионица за штићенике Дневног центра за 

особе са аутизмом „Корнелије“.
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Огранак дечијег одељења „Борислав Пекић“, Светозара Марковића 23-25:
• петак, 30. септембар – радионица „Заковрчити отковрчити“ за предшколце 

из вртића „Бисер“. 
Све наведене радионице ће се одржати у времену од 10:00 до 11:00 часова.
Информације на телефон: (011) 24 30 250



1911. АКУД „ Иво Лола Рибар“ , Ресавска 11
Недеља, 25. септембар 2016. у 18:00 часова одржаће се предавање: 
„ЛОЛА и културно наслеђе - ЛОЛА као културно наслеђе”. 
Место: Велика сала АКУД „Лола“ у  Ресавској 11
Предавачи: проф.  Мирослав Митовић, Етнографски музеј, Милош Митић, 

играч и солиста  Лоле, асистент уметничког директора,  Едуард Иле - саветник 
Опере и театра „Мадленијанум“  и Милоје Поповић -Каваја, уважени деценијски 
члан и председник „Лоле“.

У оквиру предавања предвиђен је кратак наступ Ансамбла народних игара и 
песама и Народног оркестра са изводима из различитих тематских програма.
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Изложба „ЛОЛИНО наслеђе - музеј уметничког аматеризма”.
Део изложбеног материјала из «Лолине» архиве, који говори о «Лолиним» 

великанима, трајним уметничким делима и «Лолином» аматеризму који је уткан 
у професионалну уметничку сцену Београда и Србије. Зачетак реализације идеје 
трајне поставке Музеја сценског фолклора.

Субота, 1. октобар 2016. у 18:00 часова.
Мини концерт Лола класик Флаутино и Хор АКУД „Иво Лола Рибар“.
Место: Свечана сала АКУД „Лола“ у Ресавској 11.
- Концерт – Лола класик (оркестар флаута класичне музике), под управом 

проф. Љубише Јовановића са ФМУ, који је уметнички директор Лоле класик;
- Хор АКУД „Иво Лола Рибар“ под  управом маестра диригента мр Милована 

Панчића.
Програм: национални и интернационални, како би били примењена  културна 

баштина и Србије и Европе.
Субота,  1.октобар 2016. у 20:30 часова - Театар Лево - АКУД „Иво Лола Рибар“
Место: АКУД „Иво Лола Рибар“, сцена Театра Лево, Ресавска 11
- представа „Растибуђилизоване клејбезабле“, текст и режија Милан Д. Ву-

котић, представа која има до сада преко 1500 извођења.
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12. Промоција књиге Бранислава Поповића   
“Живети са наслеђем лековитог биља и чајева“  

Промоција књиге “Живети са наслеђем лековитог биља и чајева“ Бранислава 
Поповића, одржаће се у петак, 30. септембра у 19:00 часова у великој сали 
општине Врачар, Његошева 77 у организацији Центра за Србе у расејању 
„Свети Сава“.  

Информације на телефон: ( 011) 30 81 575
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13. Обилазак Храма Светог Саве и крипте као и мале цркве Свети Сава 

Храм Светог Саве, српска светиња које се издиже на платоу у срцу Врачара 
и својом велелепношћу и грандиозношћу привлачи бројне туристе и вернике 
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широм света, највећи је православни Храм на Балкану изграђен у српско-ви-
зантијском стилу, има изузетну важност за српску кулурну баштину.

Духовно обогаћење манифестације представља откривање блага чуваног у 
црквеној ризници испод Храма Светог Саве, а које је од великог духовног и кул-
туролошког значаја за заједницу. Црква кнеза Лазара, која је рађена у визан-
тијском стилу, простире се на 1.800 квадрата испод земље, где је и крипта, 
у којој ће се сахрањивати патријарси Српске православне цркве. 

Обилазак Храма Светог Саве, цркве и крипте која ће бити отворена само за 
посетиоце  искључиво на захтев општине Врачар поводом културне манифеста-
ције одржаће се:

У среду, 28. септембра у две групе и то, прва група посетилаца ће започети 
обилазак у 9:00, а друга у 11:00 часова уз пратњу професионалног водича из 
Храма Светог Саве;

У четвртак, 29. септембра 2016. године у две групе и то, 
прва група посетилаца ће започети обилазак у 9:00, а друга у 11:00 часова уз 
пратњу професионалног водича из Храма Светог Саве.

Група посетилаца може да броји највише 30 људи.
Информације и пријаве на телефон ( 011) 30 81 505, 22. и 23. септембра у 

времену од 12:00-14:00 часова.
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14. КУД „Градимир“, Милешевска 42а 

Петак, 23. септембар 2016. – наступ Групе певача КУД Градимир  од 17:45 
часова у галерији, холу као и испред управне зграде општине Врачар.

Уторак, 27. септембaр 2016. – присуствовање делу пробе III, II и I дечјег 
ансамбла у терминима од 18:00, 19:00 и 20:00 часова, са приказом  народне но-
шње. Група до 15 посетилаца.

Информације на телефоне: (011) 30 81 575, (011) 308 65 49 и (062) 20 60 11
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15. Предавање “Шетња кроз Врачар“Др Видоја Голубoвића

Предавање „Шетња кроз Врачар“ Др Видоја Голубoвића, аутора књиге „Старе 
механе и кафане Београда“ одржаће у понедељак, 26. септембра са почетком 
у 19:00 часова у великој сали Градске општине Врачар, уз занимљиве приче 
о кафанама, познатим личностима и важним топонимима на Врачару до другог 
светског рата.

Информације на телефон: ( 011) 30 81 505; (011) 30 81 575
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16. Републички завод за заштиту споменика културе, Радослава Грујића 11

Радионице „Како чувамо културно наслеђе“ за децу основношколског узрас-
та организоваће Републички завод за заштиту споменика културе.

Идеја је да се кроз предвиђен програм деци представи рад Завода и занимања 
у оквиру службе заштите, односно разноврсни начини на који се једна институ-

ција брине о културном наслеђу.
Програм је базиран на активном учешћу деце,  па ће школарци 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 култур-
ног наслеђа, укаже на његове вредности и непоходност чувања.

Радионице ће бити  одржаване радним данима од уторка , 27. до 30. сеп-
тембра од 10:00 часова и трају  око 2,5 сата. Групе до 20 ученика.

Контакт:  ( 011) 24 54 786



27

17. Музеј Николе Тесле, Крунска 51

Заоставштина Николе Тесле пренета 
је из САД у Београд 1951. године. Музеј 
Николе Тесле основан је 5. децембра 
1952. Целокупна заоставштина , коју 
чине архивска, музеолошка и библиот-
ечка грађа, чува се, обрађује и изучава 
у Музеју.

Стална поставка Музеја отворена је 
20. октобра 1955.године. Изложбени 
простор организован је у два сегмента. 
Први део прати Теслин животни пут. У 
уводу другог дела представљен је развој 
науке о електрицитету и магнетизму 
до појаве Теслиних открића. У настав-
ку, кроз демонстрацију радних модела 
оживљени су Теслини изуми и открића 
која је остварио у областима електро-
технике и машинства.

Нова стална поставка, чији је аутор 
др Бранимир Јовановић, директор Музеја 
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Николе Тесле, је отворена 08. јула 2016. године. Концепт нове поставке уважава ре-
шења претходних поставки из 1955. и 2006. године, примењујући најбоље из оба 
решења и унапређујући их у садржајном смислу, новим сазнањима која су у међувре-
мену стечена. Стална изложбена поставка се налази у приземљу музејске зграде. 

Данас, Музеј Николе Тесле посети више од 70.000 посетилаца годишње. 
Стручно вођење кроз изложбену поставку, уз презентацију рада музејских 
експоната организује се на српском и енглеском језику. Такође, посетиоци могу 
да виде и кратак документарни филм о Николи Тесли. У току манифестације 
Дани европске баштине, Музеј ће омогућити бесплатан улаз посетиоцима  25. 
и 26. септембра 2016. године.
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18. Концерт фолклорних ансамбала  КУД „Градимир» и  АКУД „Иво Лола Рибар“ 

У недељу 2. октобра 2016. у 12:00 часова на платоу испред Храма Светог 
Саве одржаће се заједнички концерт фолклорних ансамбала  КУД „Градимир“ и  
АКУД „Иво Лола Рибар“ .
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Туристичка тура кроз Врачар

У понедељак, 26. септембра 2016. го-
дине са почетком у 12:00 часова реали-
зоваће се  туристичка тура кроз срце Вра-
чара са професионалним водичем Тодором 
Петровићем. Састанак групе (30 учесника) 
ће бити код споменика Карађорђу одакле 
креће шетња према Карађорђевом парку 
,затим повратак до Народне библиотеке 
,улазак у хол исте и завршетак у Храму Све-
тог Саве. 

Светосавски плато, прави драгуљ Врача-
ра, кога красе знаменитости од културно-и-
сторијске  важности за српску духовност и 
традицију, чека да буде изнова откривен 
кроз занимљиве податке и догађаје, испри-
чане и неиспричане и задиви сваког посе-
тиоца.

Информације на телефон: (011) 30 81 505.
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