Прилог уз рубрику Оцена програма од стране стручне јавности

ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ 70 ГОДИНА ОД
ПОЧЕТКА РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
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Поводом 70 година рада Историјског архива Београда одржана је пригодна
свечаност, 8. априла 2016. године, и том приликом уручена су признања
ПОВЕЉА, ПЛАКЕТА, ЗЛАТНА ПЛАКЕТА И ЗАХВАЛНИЦА.
Архитектонски факултуету у Београду један је од десет добитника највишег
признања Повеља, за дугогодишњу успешну сарадњу на унапређењу науке.
О значају овога признања говори и обавештење које се налази на њихвом
званичном сајту, на адреси:
http://www.arh.bg.ac.rs/2016/05/20/istorijski-arhiv-beograda-dodelioarhitektonskom-fakultetu-najvise-priznanje-povelju/

ИЗЛОЖБА „ОДЛИКОВАЊА ИЗ ЛЕГАТА ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА БЕОГРАДА“ У ЗРЕЊАНИНУ

Изложба Одликовања из легата Историјског архива Београда, из 2015.
године, гостовала је од 27. априла у Галерији Историјског архива Зрењанин, и
била је уврштена у програм манифестације „Ноћ Музеја“.
Гостовање изложбе испраћено је у свим медијима и интернет порталима.
На YuTube каналу доступни су:
Прилог Радио Телевизија Војводине, најава изложбе
https://www.youtube.com/watch?v=bYtEuySrK3A&t=102s
прилог телевизије КТВ ВЕСТИ са отварања изложбе
https://www.youtube.com/watch?v=vjlW10rWmJ8
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ТУРИЗАМ У БЕОГРАДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Изложба је настала поводом 80 година од проглашења Београда за туристичко
место. Изложбена поставка презентована је на Савском шеталишту, парк
Калемегдан, где су на петнест изложбених паноа са преко 290 документа,
фотографија, планова и друге архивске грађе из фондова и легата Историјског
архива Београда, осветљени сви видови туризма, почевши од општих ресурса за
туристички развој Београда, преко развоја путне инфраструктуре, туристичке
пропаганде, па до посетилаца Београда и Београђана као путника.
Уводна реч на отварању дала је Ивона Јевтић, секретар за културу Града
Београда, а изложбу је отворио
Миодраг Поповић, в.д. директора
Туристичке организације Београда
Од штампаних медија текст о
изложби су имале:
Политика, „Туризам у престоници
између два рата“, приказ са
отварања изложбе, 27. 10. 2016.
Данас, „Туризам између два рата“,
приказ са отварања изложбе са
фото материјалом, 27. 10. 2016.
Текстови
поводом
отварања
изложбе објављени су у следећим
електронским медијима:
Беоинфо, „На Савском шеталишту
отворена изложба „Туризам у
Београду између два светска рата”,
приказ са отварања изложбе са
фото материјалом 26. 10. 2016.
http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1729089-na-savskom-setalistu-otvorenaizlozba-turizam-u-beogradu-izmedju-dva-svetska-rata/
Танјуг, „Отворена изложба „Туризам у Београду између два светска рата”,
приказ са отварања изложбе са фото материјалом 26. 10. 2016.
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=279581
Београдска тврђава, „Туризам у Београду између два светска рата”, најава
изложбе са фото материјалом 25. 10. 2016.
http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/?p=7727;
Туристичка организација Србије, „Отварње изложбе „Туризам у Београду
између два светска рата”, најава изложбе са фото материјалом 25.10.2016.
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http://www.serbia.travel/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/---------26-2016-.n-5514.291.html
Туристичка организација Београда, „Туризам у Београду између два светска
рата”, приказ изложбе са фото материјалом 26. 10. 2016.
http://www.tob.rs/desavanja-u-beogradu/izlozbe/turizam-u-beogradu-izmedju-dvasvetska-rata
Вести РС, „Туризам у Београду између два светска рата”, најава отварања
изложбе са фото материјалом 25. 10. 2016.
http://www.vesti.rs/Dobre-vesti/Turizam-u-Beogradu-izmedju-dva-svetskarata.html
Туристички свет, „Отварње изложбе„Туризам у Београду између два светска
рата”, приказ изложбе са фото материјалом 26. 10. 2016.
https://www.turistickisvet.com/vesti/turizam/otvaranjeizlozbeturizamubeograduizm
edjudvasvetskarata.html

ВРАТИО СЕ ВОЛОЂА

Изложба настала поводом обележавања 50 година стваралаштва легатора и
песникиње Тање Крагујевић. Изложена документа представљена су на 18 паноа
и 10 витрина, и обухватају све сегменте живота и рада Тање Крагујевић.
Изложбу је отворио Проф. др Бојан Ђорђевић, са Филолошког факултета у
Београду.
Медијска порпораћеност изложбе:
Радио Студио Б најавио је отварање излажбе у емисији Наде Петорнијевић, 7.
децембра у 14:45 часова. У директном укључењу изложбу је најавила Зорица
Нетај, шеф Одсека за програме, публиковање и коришћење архивске грађе и
међународну делатност.
Новинарка Тамара Крстић са Радио Београда 1, снимила је прилог са
песникињом Тањом Крагујевић и ауторком Исидором Стојановић 14. децембра
(емитовано 20. децембра 2016. године).
Новинарка РТС-а Вјера Вуковић направила је четвороминутни прилог о изложби
за Трећи Дневник РТС-а (емитован 11. децембра око 22:25 часова). У прилогу
поред новинарке говоре песникиња Тања Крагујевић и ауторка Исидора
Стојановић.
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Екипа емисије „Трезор“ Радио телевизије Србија, на челу са уредницом и
аутором емисије Бојаном Андрић, снимала је емисију 22. децембра 2016. године,
на три локације у Архиву – у депоу, централном холу и Галерији архива. У
емисији поред ауторке емисије говоре песникиња Тања Крагујевић, ауторка
изложбе Исидора Стојановић и Бранислав Вучковић, начелник Одељења за
заштиту архивске грађе у Архиву. Наставак снимања био је у стану Стевана и
Лепе Крагујевић у Београду 12. јануара 2017. године.
Од штампаних медија текст о изложби су имале:
Вечерње новости, „Живимо у ери скраћеница“, –9. Децембар
Политика, „Тешка је без поезијеноћ на земљи“, 23. децембар 2016. године.
Текстови поводом отварања изложбе објављени су у следећим електронским
медијима:
www.novosti.rs, 8.12; 13.12; www.naslovi.net, 8.12; www.bulevarumetnosti.rs,
7.12.;
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ESCALATING INTO HOLOCAUST - FROM EXECUTION SQUADS TO
THE GAS VAN OF SAJMIŠTE: TWO DEFINING PHASES OF THE
HOLOCAUST IN SERBIA
Ескалација у Холокауст: од стрељачких водова до гасног камиона
концентрационог логора на Сајмишту – две одлучујуће фазе
Холокауста у Србији

Ово је први пут да је једној установи културе у Србији финансиран пројекат од
стране Образовне, аудио-визуелне и културне извршне агенције (EACEA)
Европске комисије, кроз програм Европа за грађане и грађанке – Активно
сећање у Европи 2015. Пројекат је такође подржан и од стране Министарства
културе и информисања Републике Србије и Секретаријата за културу Града
Београда.
Носилац овог значајног пројекта је Историјски архив Београда, а партнерске
организације су: Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту, Београд;
Тераформинг, Стокхолм, Шведска; НИОД, Институт за студије рата,
Холокауста и геноцида, Амстердам, Холандија и Филозофски факултет
Свеучилишта у Ријеци, Хрватска.
Манифестације у земљи започеле су конференцијом за штампу која је одржана у
Исторјском архиву Београда и на којој је презентован Пројекат и сам његов
значај. На конференцији је, између осталих, говорио и Владан Вукосављевић,
тадашњи Градски секретар за култру а сада министар културе у Влади Републике
Србије.
Након конференције уследило је отварање изложбе Октобар 1941. у Галерији
Историјског архива Београда, као и међународне конференције у Београду
(Палата Србија), Нишу (Велика сала Универзитета у Нишу), и Крагујевцу (сала
Спомен музеја у Крагујевцу). Поред конференција одржане су и бројне
радионице и предавања.
Све ове манифестације испраћене су од стране свих врста домаћих штампаних и
електронских медија.
Документарни филмови са манифестација поводом пројекта доступни су
могу се погледати на YuTube каналу:

на

• Отварање изложбе „Октобар 1941.“
https://www.youtube.com/watch?v=g_UvnStFmQs
• PRESS CONFERENCE (PROJECT “ESCALATING INTO HOLOCAUST”)
https://www.youtube.com/watch?v=jmpuyTjaC2Q
• Escalating into Holocaust (DEBATE/Q&A SESSION)
https://www.youtube.com/watch?v=VRZ1QWPH5_A
• DIGITAL MONUMENT & JEWISH MONUMENT ONLINE COMMUNITY
https://www.youtube.com/watch?v=83bifhAUWvE
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• THE HOLOCAUST AS SEEN THROUGH THE GRAPHIC NOVEL
https://www.youtube.com/watch?v=0Xg-FtByqIo
• HOLOCAUST IN THE THE VISUAL LANGUAGE OF CINEMA
https://www.youtube.com/watch?v=rgMRqWW2ym4
• EXPLORING DOCUMENTS – SHAPING MEMORIES
https://www.youtube.com/watch?v=SnITRAf2-TA
• MONUMENTS Iva Ćirić, Animator, Director and Illustrator, Belgrade (Serbia)
https://www.youtube.com/watch?v=wY5NTqFscFQ
• INTERNATIONAL CONFERENCE Venue: The Grand Hall at the University of
Niš https://www.youtube.com/watch?v=Krq5dr__Yv4
• Event II : 21-23 June 2016 NIŠ -"NIS CONCENTRATION CAMP"
https://www.youtube.com/watch?v=5Al6_05mNlg
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ЕМИСИЈА „ТРЕЗОР“ АУТОРА БОЈАНЕ АНДРИЋ У ИСТОРИЈСКОМ
АРХИВУ БЕОГРАДА
Екипа емисије „Трезор“ Радио телевизије Србија, на челу са уредницом и аутором
емисије Бојаном Андрић, у два наврата снимала је емисије у Историјском архиву
Београда.
Емисија посвећена обележавању 50 година трајања фестивала БИТЕФ, снимана
је 11. августа 2016. године и том приликом екипа је урадила видео запис Депоа у
коме је смештена архивска грађа фонда Битеф и личног фонда Јована
Ћирилова.
Овом приликом, посебно је одабран део разноврсне документације која се чува у
фонду БИТЕФ који се састоји из списа, фотографија, каталога, билтена, плаката
и пропагандног материјала.

Друга емисија настала је поводом изложбе „Вратио се Волођа“ посвећеној нашој
песникињи и легатору Историјског архива Београда – Тањи Крагујевић. Снимање
је обављено 22. децембра 2016. године, на три локације у Архиву – у депоу,
централном холу и Галерији архива.
У емисији поред ауторке емисије говоре песникиња Тања Крагујевић, ауторка
изложбе Исидора Стојановић и Бранислав Вучковић, начелник Одељења за
заштиту архивске грађе у Архиву.
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