
 
 

НОВО ГРОБЉЕ  У БЕОГРАДУ– РИЗНИЦА НЕПРОЦЕЊИВОГ КУЛТУРНО – 

ИСТОРИЈСКОГ БЛАГА 
 Ново гробље у Београду, које је у августу 2016. године, обележило 130 година од оснивања, представља јединствен музеј на отвореном и највећу галерију скулпторских радова у Србији. Овај простор је саборно место великана који су стварали не само нашу престоницу, већ и државу. Простор Новог гробља испуњава преко 1500 скулптура, које је радило више од 130 скулптора. Поводом 39. Међународног сајма турзима и 
Светског дана туристичких водича, у сарадњи са Градским секретаријатом за привреду, у недељу 
26.02.2017. године биће организован: 

Облилазак Новог гробља у Београду 
 Кроз занимљиве приче, посетиоци ће имати прилике да се упознају са историјатом самог гробља од његових почетака 1886. године до данас, које је пратило развој Београда од источњачке касабе до модерне европске вароши, као и да обиђу последња почивалишта многих значајних личности као што су: великани Великог рата: Војвода Живојин Мишић, Војвода Радомир Путник, Генерал Вук Бојовић, Генерал Павле Јуришић Штурм, Пуковник Драгутин Гавриловић, хероина Милунка Савић; књижевника и песника: Милутина Бојића, Иве Андрића, Петра Кочића, Радоја Домановића, Војислава Илића, Симе Матавуља, Брансилава Нушића, Бранка Миљковића; политичара и државника: Николе Пашића, Сердар Јанка Вукотића, Зорана Ђинђића и многих других. У току ове шетње, посетиоци ће моћи да се упознају са приватним и јавним историјама великог броја знаменитих личности, као и са историјским догађајима који су довели до подизања значајних меморијала на овом простору. У исто време, кроз бројне приче и визуелни дожиљај, заинтересовани суграђани ће бити у прилици да оживе слику прохујалих времена и једног другачијег начина живота, кроз казивања о боемском животу књижевника и сликара Ђуре Јакшића, трагичној судбини заносне Катарине Константиновић, последњим данима великог Петра Кочића, тешком животном путу прве српске лекарке Драге Љочић и многе друге. 
 

 
 

Обилазак води: др Виолета Обреновић, стручни сарадник – историчарка уметности. 

Датум: Недеља, 26. фебруар 2017. године 

Место окупљања : Плато испред главне капије Новог гробља у 11:00 часова. 

Трајање обиласка: 125 - 150 минута. 

Информације:  011/ 2071-341, info@beogradskagroblja.rs 

 

         

mailto:info@beogradskagroblja.rs

