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Градоначелник Београда
отворио изложбу
„Ослобођење Београда -70
година после”

Синиша Мали, градоначелник Београда,
отворио је данас изложбу „Ослобођење
Београда -70 година после” у Галерији
Историјског архива Београда. Отварању
изложбе поводом обележавања 70
година од ослобођења главног града
присуствовао је и Горан Весић, градски
менаџер, као и некадашњи београдски

илегалци, представници СУБНОР-а, чланови дипломатског кора и црквени
великодостојници. Градоначелник Београда истакао је да је ова изложба само
једна од манифестација коју град организује од 10. до 20. октобра поводом
обележавања ослобођења, нагласивши да се ради о догађају који је један од
најзначајнијих историјских тренутака београда и Србије. – Ова изложба говори о
нашим напорима и жељи да сачувамо успомену на оне који су дали своје животе
за ослобођење Београду. Такође, имамо право и да се осећамо поносним на све
победе које смо извојевали у Другом светском рату и на допринос који је дала
наша земља за ослобођење целе Европе од фашизма. На ових 35 паноа имамо
прилике да се ближе упознамо са свим догађајима коју се десили током октобра
1944. године, да се вратимо у прошлост и видимо како и на који начин су сви ови
хероји, од којих су неки данас са нама, ослобађали Београд. Истовремено, желим
да се захвалим ауторима изложбе и Историјском архиву Београда на напору да
нас подсети на догађаје од пре 70 година. Неки од нас имаће прилику да то први
пут виде, неки да се подсете, а симболика данашњег датума, 12. октобра, када
отварамо изложбу, подсетиће нас и да су на данашњи дан почеле операције
Народноослободилачке војске и Црвене армије на ослобађању Београда. Град
Београд назвао је своје две улице по херојима тих борби, Пеки Дапћевићу и Кочи
Поповићу, како би им одао признање за заслуге ослобођења Београда и Србије –
рекао је Синиша Мали. Говорећи о предстојећој војној паради, чију пробу је
обишао током преподнева, градоначелник је позвао све Београђане и његове
госте да у четвртак у Булевару Николе Тесле присуствују овом догађају који дуго
времена није одржаван у главном граду. – На припреми параде је ангажовано
преко 4.500 припадника Војске Србије, и по ономе што сам видео, све изгледа
импресивно и на прави начин ће презентовати снагу наше војске и послати поруку
да се сећамо свих који су, пре 70 година, дали животе за слободу Београда –
рекао је Синиша Мали, изразивши задовољство што је прилику да на изложби
упозна Саву Анђелковића, чувеног београдског илегалца, по чијем животу је
настао лик Прлета у култној серији „Отписани”. Градоначелник је овом приликом
обишао и легате Коче Поповића и Саве Анђелковића. Драган Гачић, директор
Историјског архива рекао је да су неке од фотографија и података на изложби већ
виђени и познати, истакавши да су они подсећање на ослобођење Београда у
Другом светском рату, а Сава Анђелковић, београдски илегалац подсетио је на
сва дешавања и подвиге које су чланови илегалног покрета извели у тада
окупираном Београду. Изложба обухвата све важне аспекте догађаја из октобра
1944. и борби за ослобођење Београда. На 35 изложбених паноа представљено је
страдање цивилног становништва, ослободиоци – Црвеноармејци, припадници
Народноослободилачке војске и грађани Београда као и прослава ослобођења и
успостављање нове власти, а централни сегмент изложбе посвећен је
београдским илегалцима. У сарадњи са Југословенском кинотеком, поставку
прати и филм Дејана Косановића о ослобођењу Београда. Изложбу прати и богато
илустровани каталог, чији су аутори: Снежана Лазић, Слободан Мандић,
Владимир Мијатовић, Јелена Митровић Коцев, Мирјана Обрадовић, Исидора
Стојановић. Изложба се може погледати до краја године, а радно време Галерије
Историјског архива Београда је од уторка до суботе, од 10 до 17 часова. Улаз је
бесплатан.
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