Природњачки музеј у Београду
Дани европске баштине 2016.
Тема: Културно наслеђе и заједнице - живети с наслеђем
ПРОГРАМ
1. Панчићев кабинет – наслеђе из природе
Место: Природњaчки музеј, Његошева 51, Београд
Организација: Природњачки музеј
Музеј је у оквиру своје зграде у Његошевој улици на Врачару опремио посебан кабинет
са атрактивним витринама и занимљивим експонатима биљног и животињског света,
као и минерала, фосила и стена – Панчићев кабинет, који ће посетиоци бити у прилици
да погледају. У оквиру манифестације кустоси музеја ће у одређеним терминима
одржати тематска предавања из области биологије и геологије.
Посетиоци ће имати прилику да обиђу и Бизонаријум у дворишту музеја и сазнају о
животињама последњег леденог доба на нашим просторима.
Програм се реализује у унапред заказаним терминима:
 субота, 24. септембар, 12 – 14 h и од 14 – 16 h радионица за најмлађе „
Сваштаоница“ (правимо слепе мишеве, сове, пчелице, пецамо, слажемо слагалице....)
 понедељак, 26. септембар, 10 – 12 h предавање о експонатима из Панчићевог
кабинета (монокл кобра, тукан, рамонда наталија...) као и о експонатима који се
могу додиривати (зуб мамута, рог јелена, пршљен бизона...)
 среда, 28. септембар, 10 – 12 h предавање „Слепи мишеви и живот наопачке“
 петак, 30. септембар, 10 – 12 h предавање „Осмоноге комшије“.
Контакт за заказивање: Соња Срејић, 011 3442 147, 063 431 849.
Програм је бесплатан док траје манифестација.
2. Изложба: Рогови – борбено знамење сисара
Место: Галерија Природњачког музеја на Калемегдану
Термин: 23 -30.9.2016.
Организација: Природњачки музеј
Посетиоци ће на новоотвореној изложби имати прилику да виде атрактивне експонате
рогова сисара: носорога, јелена, антилопа, козорога, жирафа и др., као и бројне ловне
трофеје из богате Збирке сисара Природњачког музеја. Улаз за појединачне посете у
току манифестације је бесплатан.
3. Изложба: Старо и нестало воће Србије
Место: Галерија општине Врачар, Његошева 77, Београд
Термин: 27.9 -12.10.2016.
Организација: Градска општина Врачар и Природњачки музеј

Изложба: Старо и нестало воће Србије - избор из изложбе
Место: Свечана сала општине Гроцка, Булевар Ослобођења 39, Гроцка
Термин: 30.9 - 20.10.2016.
Предавање 30.9. у 18 h: „Аутохтоно воће из наших крајева – богатство природе и
људи“, Александра Савић, виши кустос Природњачког музеја.
Организација: Центар за културу Гроцка и Природњачки музеј.
На изложби ће бити представљен део природног наслеђа старих традиционалних сорти
воћа у Србији које се гаје вековима, а које су угрожене и нестају. Међу њима су јабуке:
петровача, памуклија, шарунка, крстовача, шимширка, овчији нос, тетовка, будимка,
сенабија; крушке: видовача, илињача, лубеничарка, сијерак, медунак, стамболка,
такиша, караманка, јерибасма, лончара; шљиве: црвена ранка, пожегача, белошљива,
округлица, црвени пискавац, тургуља, панађурка, моравка, бардаклија, пандара и друге.
4. Обилазак Заштићеног природног добра Велико ратно острво и предавање:
„Важност Београда и Великог ратног острва за очување биодиверзитета птица“
Место: Ратно острво
Термин: 20 и 21. септембра 2016. од 11h
Организација: Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП „Зеленило Београд“ и
Природњачки музеј
Природно добрo Велико ратно острво, заштићено је 2005. ради очувања живописних
пејзажних обележја и ненарушених примерних предеоних вредности од изузетног
значаја за очување станишта природних реткости, ретких и угрожених птица
мочварица и ради заштите репрезентативне морфолошке и геолошке творевине речног острва насталог на ушћу Саве у Дунав, које има културно-историјски и
рекреативни значај за Београд.
Предавање има за циљ приближавање света птица које живе, пролазе или зимују на
подручју Београда. Кроз предавање сазнаћете по којим птицама је Београд јединствен у
Свету и шта чинити да град остане погодан за живот птица. Такође сазнаћете којих
птица има највише, које полако нестају, а које се срећу у све великом броју.
На предавању ћете добити и одговор шта спашава наше врабце који су симбол
Београда, као и која је највећа, а која најмања птица која се може посматрати на
подручју града Београда.
- Окупљање пријављених грађана у уторак 20. и среду 21. септембра 2016. године, у
11h на понтону ЈКП „Зеленило Београд“- Дунавски кеј, испод хотела „Југославија“
- Максималан број пријављених грађана је 20, по дану
- Пријава заинтересованих на email: jasmina.madzgalj@beograd.gov.rs
Предвиђено трајање обиласка је око 2 сата.
5. Предавање: Геолошко наслеђе, Ташмајдански миоценски спруд
Место: Ташмајданска пећина
Термин: субота, 24.9.2016 / 16 -20h
Организација: ЈП „Београдска тврђава“ и Природњачки музеј
Програм ће јавности скренути пажњу назначај овог изузетног подземног простора на
његов културни и туристички потенцијал.
Геолошко наслеђе, Ташмајдански миоценски спруд, предавач проф. др Љупко РундићПредавање о миоценском спруду, органогено-спрудном кречњаку који се простире од
Калемегдана, преко целог центра Београда иизлази на површинау на Ташмајдану код
старог каменолома поред спортског центра Ташмајдан.
Контакт: 011 2633-747 office@jpbt.rs

