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Ново гробље, као својеврстан музеј под отвореним небом, ексклузиван
простор сећања где се додирују пролазност и вечност, завредео је, својом
рафинманом и уметничким дометима, али и као сведочанство
нематеријалног културног наслеђа, престижно место међу чланицама
Удружења културно значајних гробаља Европе (Association of Significant
Cemeteries in Europe - ASCE), а део је и Европске руте гробаља (Europan
Cemeteries Route). 

С т в а р а л и  с у  п е р о м  и  д у ш о м
прича о песницима књижевницима

 22.септембар 2019. године у 10:00 часова

Следећи жеље љубитеља обилазака Новог гробља, сетићемо се
прича о чудесним љубавима које су ови 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 сетити се  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“.

Поводом овогодишње манифестације Дани европске башине која се
одржава у години у којој се обележева и десетогодишњица Европске

руте гробаља, Ново гробље отвара врата посетиоцима кроз четири
занимљива обиласка:



Бардови српског глумишта
 29.септембар 2019. године у 11:00 часова

На захтев великог броја посетилаца тематских обилазака Новог
гробља, одлучили смо се да, поводом Дана европске баштине,
приредимо вођену шетњу на тему Бардови српског глумишта.
Подсећањем на животне приче и анегдоте из живота великих
глумаца и глумица, њихове значајне филмске и позоришне улоге,
проћи ћемо и кроз историју наше глуме - позоришне и филмске.
Обићи ћемо последња почивалишта Веле Нигринове, Тамаре
Ђорђевић - Ите Рине, Данила Бате Стојковића, Зорана 
 Радмиловића, Павла Вујсића, Драгана Николића, али и многих
других. 

Великани српске науке
6. октобар 2019. године у 11:00 часова

Кроз вођени обилазак под називом Великани српске науке, 
 сетићемо се великог броја оних који су својим знањем, талентом,
генијалношћу, учествовали у стварању модерне и савремене
Србије. 
Обићи ћемо почивалишта великих имена српске науке, Михаила
Петровића - Мике Аласа, Јована Цвијића, Ђорђа Станојевића,
Веселина Чајкановића, али и других познатих, и мање познатих,
који су нама у наслеђе предали много, а за узврат нису тражили
ништа. Причу о животима и судбинама ових блиставих умова које
је изнедрила наша земља, допунићемо причом о Новом гробљу
као посебном историјском и културном музеју у коме се преплићу
судбине обичних људи и великана.



Трагом истакнутих во�сковођа и
херо�а Првог светског рата 

сахрањених на Новом гробљу у Београду
3. новембар 2019. године у 11 часова

Поводом обележавања Дана примирија у Првом светском рату,
организујемо још један бесплатни обилазак Новог гробља на,
данас, већ традиционалну тему Трагом истакнутих војсковођа и
хероја Првог светског рата. Посетиоци ће имати прилику да се
упознају са причама из живота истакнутих војсковођа, хероја и
хероина, који су својим постигнућима оставили дубоки траг у
историји и свести српског народа. Обићи ће се гробови војводе
Живојина Мишића, војводе Радомира Путника, војводе Петра
Бојовића, хероине Милунке Савић, војводе Војислава Танкосића,
генерала Павла Јуришића Штурма, као и најзначајнији ратни
меморијал подигнут у Београду после завршетка Првог светског
рата- Српску костурницу бранилаца Београда. 
 

Трајање обилазака: 120 минута
Место окупљања: на платоу код главне капије Новог гробља
(Рузвелтова 50)
Прича и води: др Виолета Обреновић, историчарка уметности
Контакт за групе и појединце:  011/2071-342 (радним данима од 7
до 15 часова);  
violeta.obrenovic@beogradskagroblja.rs; info@beogradskagroblja.rs.


