
 
 

НОВО ГРОБЉЕ  У БЕОГРАДУ– МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ – ПРОСТОР НЕЗАБОРАВНИХ ПРИЧА 
 

Ново гробље је једно од најлепших гробаља у овом делу Европе, „београдски Пер Лашез“, члан Удружења 
културно значајних гробаља Европе (Association of Significant Cemeteries in Europe - ASCE)  од 2004. године и саставни део „Европске руте гробаља“ (EUROPEAN CEMETERIES ROUTE), формиране од стране 

Европског института за културне руте (EUROPEAN INSTITUTE OF CULTURAL ROUTES), простор за незаборавне приче и отворено сведочанство историје.  
 

У склопу три тематске вођене туре, посетиоци ће имати прилике да се упознају приватним и јавним историјама великог броја знаменитих личности, као и историјским догађајима који су довели до подизања значајних меморијала на овом простору. У исто време кроз занимљиве приче и визуелни доживљај, заинтересовани суграђани и гости Београда ће моћи да оживе слике неких давних времена и једног другачијег начина живота. 
 

Термини: 
 

12.03.2017. године – Трагом знаменитих српкиња сахрањених на Новом гробљу у Београду- овај тематски обилазак ће бити подсећање како су се образоване жене слободног духа бориле да превазиђу ограничења која им је наметала средина и време у коме су живеле. Посетиоци ће имати прилике да чују занимљиве приче из живота и обиђу последња почивалишта сликарке Надежде Петровић, управнице Више женске школе и борца за женска права Катарине Миловук, књижевнице Милице Јаковљевић Мир-јам, прве српске лекарке Драге Љочић, сликарке Бете Вукановић, хероине Милунке Савић, филозофикиње Ксеније Анастасијевић, књижевнице и филозофкиње Анице Савић Ребац, сликарке Лизе Крижанић, сликарке Катарине Ивановић,  кореографкиње Маге Магазиновић, добротворке и једне од оснивачица Кола српских сестара, Делфе Иванић и многих других. 
 

02.04.2017. године – Романтичари, сањари, боеми и бунтовници – Посетиоци ће имати прилике да виде последња почивалишта, као и да се упознају са боемским животом, неузвраћеним љубавима и животним недаћама неких од најзначајних песника и књижевника сахрањених на Новом гробљу у Београду, као што су: Петар Кочић, Ђура Јакшић, Стеван – Владислав Каћански, Бранислав Нушић, Симо Матавуљ, Бранко Миљковић, Војислав Илић, Милица Јаковљевић Мир-Јам, Лаза Лазарвић, Радоје Домановић, као и да чују приче о боемском животу старог Београда. 
 

04.06.2017. године – Алејама Новог гробља- ова тематска шетња обухвата обилазак главних алеја, најзначајнијих скулптуралних дела и гробова знаменитих личности. Посебна пажања ће бити посвећена просторним целинама Аркада, Алеји Великана, Алеји заслужних грађана, Алеји стрељаних родољуба, као и архитектури и историјату Цркве Светог Николе, Капели Војводе Радомира Путника, Српској костурници бранилаца Београда 1914-1918. године, Руској костурници и Иверској капели и др. 
 

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

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

Трајање обилазака: 125 - 150 минута. 

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