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Од 20. до 23. септембра Београд ће бити домаћин централне прославе "Дана европске баштине". 

 
Београд ће од 20. до 23. септембра бити домаћин централне прославе 
"Дана европске баштине", културно-туристичке манифестације која се 
од данас до краја месеца одржава у више од 40 земаља Европе.  
 
"Дани европске баштине", чија је тема ове године "Реке - токови 
наслеђа", обележавају се од 1991. године широм Европе, а у Београду 
је та манифестација први пут приређена пре шест година.  
 
Прошле године у програмима културних установа у оквиру домаће 
прославе "Дана европске баштине" учествовало је више од 42.000 
посетилаца, због чега су организатори одлучили да ове године, уместо 
девет, манифестација траје готово месец дана, рекла је новинарима 
чланица Градског већа Скупштине Београда Драгана Зељковић.  

 
У оквиру централне прославе, којој ће присуствовати више од 300 званица из целе Европе, 20. 
септембра у Дому Народне скупштине Србије биће потписане европске конвенције о вредности 
културног наслеђа за друштво, заштити археолошког наслеђа и о заштити пејзажа, рекао је 
новинарима Борислав Шурдић из Министарства културе.  
 
Документе ће потписати министар културе Србије Војислав Брајовић, у присуству генералног 
секретара Савета Европе Терија Дејвиса и европског комесара за културу и образовање Јана Фигела. 
 
Истог дана у Конаку кнегиње Љубице биће отворена изложба мапа, цртежа, старих књига и текстова 
о Београду "Заљубити се у један град", рекао је Шурдић и додао да је за госте планирана и 
екскурзија Дунавом, уз обилазак Винче, Смедеревске тврђаве и Виминацијума.  
 
Програм бесплатног обиласка установа културе и културно-историјских здања у Београду почео је 
данас и трајаће до 30. септембра, а у манифестацији учествују и 23 града широм Србије.  
 
У оквиру "Дана европске баштине" Београђани ће моћи да погледају бројне изложбе, да обиђу музеје
и галерије, али и подручја која су сврстана у природно наслеђе, као што је Велико ратно острво.  
 
Посебна пажња усмерена је на представљање наслеђа на листи УНЕСКО-а "Памћење света".  
 
Народна библиотека Србије припрема презентацију "Мирослављево јеванђеље у Храму светог Саве" 
од 20. до 23. септембра, у Музеју Николе Тесле биће представљена изложба "Часописи из Теслине 
личне архиве", док ће у "Галерији фресака" бити изложене копије фресака и одливака скулптура 
српске средњовековне уметности.  
 
Београђани ће моћи и да бесплатно разгледају Стари и Нови двор, Дом Народне скупштине Србије, 
зграду Владе Србије, француску амбасаду, Народну банку Србије, Краљевски комплекс и друга 
културно-историјска здања, у којима су приређене и пригодне изложбе.  

 
Овогодишња тема 
манифестације су реке, као 
токови наслеђа 

 


