
 

 

 

 

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

 
 Да су гробља културне ризнице и кључни простори памћења који чувају успомене и жива сећања на изузетне личности и битне актере прошлости нашег главног града и земље, подсећа нас и читав низ активности које се традиционално у Данима европске баштине током септембра месеца организују на Новом гробљу у Београду. Као одговор на овогодишњу тему манифестације Европска година културног наслеђа: уметност дељења,  Ново гробље у Београду учествује атрактивним вођеним турама које ће на занимљив и питак начин поделити сећања на све оне велике и мале људе који су, свако на свој начин поднели жртву отаџбини у тешким временима. Позивамо све заинтересоване суграђане и госте нашег града да се придруже нашој колегиници др Виолети Обреновић, историчарки уметности и врсном познаваоцу фунерарног наслеђа, у бесплатним организованим тематским шетњама кроз највећу галерију под отвореним небом.  
Понесите добро расположење и удобну обућу, јер је готово сигурно да ћете уз детаљност и надахнута 
казивања наше колегинице, пожелети да продужите шетњу! 
 

 

 

Термини: 
 

 

21.10.2018. године – Приче о житељима старог Београда – Ово је прича о устаницима, државницима, 
дипломатама, уметницима, књижевницима, трговцима, индустријалцима, добротворима, боемима и многим другим 
знаменитим људима који су учествовали у креирању културне и духовне слике Београда деветнаестог и прве 
половине двадесетог века. Сећајући се ових инспиративних личности, оживећемо успомене на стари Београд од 
његовог ослобођења од Турака, преко формирања првих модерних улица и тргова, увођења европске моде и 
живота, до свега оног што је Београд учинило модерном престоницом.  Посетиоци ће имати прилике да виде неке 
од најстаријих споменика на Новом гробљу попут споменика устаника - ослободиоца Београда Узун Мирка 
Апостоловића, да сазнају шта је војвода Вуле Глигоријевић значио за династију Обреновић, чуће се приче о 
законотворцима Илији Гарашанину и Јовану Ристићу, сазнати које су биле слабости чувеног професора правног 
факултета Глигорија Гиге Гершића и зашто је сахрањен са лепезом, о првом српском фотографу - Анастасу 
Јовановићу, као и првој жени чланици Српског ученог друштва. Придружите нам се у овој посебној авантури како 
би сте сазнали: којим пороцима је био склон чувени Бранислав Нушић, ко је засмејавао Анатола Франса шалама на 
француском језику, зашто је песник Сима Милутиновић Сарајлија својој будућој супрузи дао надимак 
„Пунктаторка“. Чућете приче глумцима и боемима, прелепим и талентованим глумицама због којих су вођени 
двобоји, као и научницима и генијалним ексцентрицима какав је био Михаило Петровић Алас и многи други.  
 
 

04.11.2018. године – Трагом истакнутих војсковођа и хероја Првог светског рата сахрањених на Новом 
гробљу у Београду- Обилазак посвећен великанима Великог рата поводом стогодишњице  Дана примирја у 
Првом светском рату. Придружите нам на овом емотивном путовању кроз историју. Имаћете прилику да видите 
гробове чувених војсковођа, хероја и хероина, као и да се упознате са њиховим личним, животним причама,  али и 
да се сетите њихових јуначких подвига. Видећете последња почивалишта војвода: Живојина Мишића, Радомира 
Путника, Петра Бојовића, Војислава Танкосића, генерала Павла Јуришића Штурма, хероинe Милунке Савић, 
сазнаћете ко је била Антонија Јаворник, а која је хероина 1. Светског рата била на насловној страни француског 
„Малог журнала“. Оно што је посебан куриозитет, а чиме се Ново гробље издваја од већине урбаних гробаља су 

војна гробља из 1. Светског рата. Упознаћемо Вас са историјатом војних гробаља (Француског, Аустро-угарског, 
Бугарског и Италијанског, са Руском костурницом), као и историјатом и уметничким значајем највећег меморијала 
подигнутог у Србији у том периоду - Српском костурницом бранилаца Београда 1914. - 1918. године -  где ће 
посетиоци имати прилике да уђу и посете крипту. 
 

 

 



 

18.11.2018. године - Српске хероине и добровољне болничарке у Првом светском рату – Придружите 
нам се у још једном вођеном обиласку Новог гробља посевећеном Дану примирја у Првом светском рату. 

Oвога пута чућете приче о знаменитим женама ратницама које су учествовале у Балканским и Првом 
светском рату, као што су Милунка Савић, Наталија Бјелајац и Софија Јовановић, али и свим оним 

женама које су као добровољне болничарке или хуманитарке прекидале каријере или школовање у 
иностранству, како би помагле својим сународницима у доба ратова и искушења. Посетиоци ће такође 
имати прилике да се посете последња почивалишта: Надежде Петровић, Бете Вукановић, Веле Нигринове, 
Катарине Миловук, Маге Магазиновић, Драге Љочић, Наталије Цветковић, Делфе Иванић, Мирке Грујић 
и многих других.  
 

“Ја сам их гледао на ратишту, с пушком и бомбом у руци, и у болницама, у којима су на материнске и 
сестринске груди привијале рањене јунаке...Гледао их и дивио им се! Ни страха, ни колебања, ни суза, ни 

уздаха! Није било жртве које оне не би могле да поднесу за своју Отаџбину... „ 

(Анри Барби – из књиге „Са српском војском“) 
 

 
 

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

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

Трајање обилазака: 125 минута. 

Информације:  011/2071-341, 064/8554-136;  

мејл: violeta.obrenovic@beogradskagroblja.rs 
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