
 

СТВАРАЛИ СУ ПЕРОМ И ДУШОМ  
 “У СВЕТУ, БРАЛЕ, НЕМА ЉУБАВИ”   

-Трагом српских песника и књижевника 1. део  - 
3. март 2019. у 11:00 часова 

ПРОГРАМ БЕСПЛАТНИХ ОБИЛАЗАКА НОВОГ ГРОБЉА 

ПОВОДОМ 41. МЕЂУНАРОДНОГ БЕОГРАДСКОГ 

САЈМА ТУРИЗМА 

Место окупљања: на платоу код улаза у Ново гробље, 
 

Прича и води: др Виoлeтa Oбрeнoвић, истoричaр умeтнoсти, 
 

Контакт: 011/207 13 42, violeta.obrenovic@beogradskagroblja.rs 
 



ПРОГРАМ БЕСПЛАТНИХ ОБИЛАЗАКА НОВОГ ГРОБЉА 

ПОВОДОМ 41. МЕЂУНАРОДНОГ БЕОГРАДСКОГ 

САЈМА ТУРИЗМА 

СТВАРАЛИ СУ ПЕРОМ И ДУШОМ  
“ДОК ГОД ИМА МРАКА, ИМА И СВАНУЋА!” 

-Трагом српских песника и књижевника  2. део   - 
7. април 2019. у 11:00 часова 

                 
                        Место окупљања: на платоу код улаза у Ново гробље  

  
         Прича и води: др Виoлeтa Oбрeнoвић, истoричaр умeтнoсти, 

 
Контакт: 011/207 13 42, violeta.obrenovic@beogradskagroblja.rs 



 

 

 

 

ПРОГРАМ БЕСПЛАТНИХ ОБИЛАЗАКА НОВОГ ГРОБЉА 

ПОВОДОМ 41. МЕЂУНАРОДНОГ БЕОГРАДСКОГ  
САЈМА ТУРИЗМА 

САТКАНЕ ОД ДУШЕ И УМА   

-Трагом знаменитих Српкиња - 
2. јун 2019. у 11:00 часова 

 

Место окупљања: на платоу код улаза у Ново гробље, 
  

Прича и води: др Виoлeтa Oбрeнoвић, истoричaр умeтнoсти, 
  

Контакт: 011/207 13 42, violeta.obrenovic@beogradskagroblja.rs 



ПРОГРАМ БЕСПЛАТНИХ ОБИЛАЗАКА НОВОГ ГРОБЉА 

ПОВОДОМ 41. МЕЂУНАРОДНОГ БЕОГРАДСКОГ 

САЈМА ТУРИЗМА 

Стварали су пером и душом   
„У свету, брале, нема љубави“ 

- Песници и књижевници  (део 1)  – 3. март 2019. у 11:00 часова 

 

У деветнаестом веку Београд се убрзано, збацујући рухо орјента, које га је до тада красило, градио и 
преображавао у модерну европску престоницу. Подизале су се нове модерне грађевине, уређивале улице, 
осавремењивао начин транспорта, мењала мода, и у исто време, градио један нови дух истог града. Београд су 
постепено испунили људи од слова и душе, да уткају у њега ону златну нит која га још увек краси, нит ширине, 
слободе и љубави. Они су крочили и посртали на његовим калдрмама, туговали и радовали се за његовим 
кафанским столовима, понекад, живели сирото, а умирали славно. Неки од њих су жртвовали љубав ради 
части, други живот зарад слободе и правде, а трећи остали помало збуњени пред оним што им је живот наменио.  
У недељу 3. марта подсетићемо се великих књижевника и песника деветнаестог и прве половине двадесетог 
века. Поред камених белега сетићемо  се прича о чудесним љубавима које су ти велики творци духа носили у 
срцима, о борбама које су водили сами против свих, али и себе, изгарајући за правдом и слободом. Оживећемо 
причу о чувеној крчмарици Мили која је била надахнуће за једног песника, једну песму и једну надасве чувену 
слику, али и причу о љубави човека који није веровао да у животу може да нађе праву љубав. Насмејаћемо се 
кроз анегдоте једног заклетог нежење, али ћемо застати и подсетити се на борбе и страдања једног од весника 
слободе који је умро као што је и живео „слободан (..) и неустрашив као Бог, а презрен и гладан као пас“. Ову 
недељну шетњу обележиће и друге приче које чувају наше алеје и камени сведоци времена. 
 

Стварали су пером и душом 

„Док год има мрака, има и сванућа!” 

- Песници и књижевници (део 2) – 7. април 2019. у 11:00 часова 

 

У недељу 7. априла – у оквиру богате ризнице Новог гробља и сећања на животе које чувају његове алеје и 
камени стражари сећања издвојићемо приче о великим бунтовницима духа, вечитим Одисејима, људима о 
којима је много писано, али мало речено, јер се неке ствари тешко речима могу досећи. Ова тура је посвећена 
књижевницима и песницима двадесетог века, творцима духа, људима који су својим идејама и делима крчили 
пут ка модерности и савремености. Дубоком емоцијом прожимајући судбину човека и света, уплићући властиту 
емоцију и душу, неретко се налазећи у  тешким животним и емоционалним ситуацијама, стварали су дела која 
су надрасла ове просторе, као и време у коме су настала. У оквиру овонедељне шетње присетићемо се приче о 
последњем двобоју код нас, приче о једном чувеном љубавном троуглу, о једној страсној љубави човека који 
својим ставом и држањем то није одавао, али и универзалне приче о зависти средине према онима који својим 
делом излазе из оквира просечности. Прича о борби за веру у човека и љубави према животу. 
  

Саткане од душе и ума - Трагом знаменитих Српкиња – 

2. јун 2019. у 11:00 часова 

 

У недељу 2. јуна – сада већ традиционалном шетњом посвећеном знаменитим Српкињама сахрањеним на 
простору Новог гробља, подсетићемо се свих оних жена које су храбро мењале своју животну судбину и са њом 
судбину своје средине. Прича је о постепеном прерастању патријахалне средине у једно модерно друштво, о 
женама које су захваљујући својој храбрости и вољи померале границе које је поставила средина и које су утрле 
пут ка образовању и стваралаштву многима, притом задржавши широко срце да прихвате оне којима је помоћ 
највише требала. На нашем путу кроз алеје Новог гробља оживећемо сећање на чувену жену која је прва 
тражила право гласа и чија се „реч слушала одмах после Митрополитове“, прву српску библиотекарку и 
новинарку листа „Политика“ која је отишла даље и постала зачетница модерног плеса у нашој средини, али и 
приче о великим ратницама, списатељицама и многим другим. Једно подсећање на невероватну снагу воље и љубави. 

 

Прича и води: др Виoлeтa Oбрeнoвић, истoричaр умeтнoсти,  
Контакт: 011/207 13 42, violeta.obrenovic@beogradskagroblja.rs  


