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Изложба о ослобођењу Београда

Градоначелник Београда Синиша Мали отворио је у Историјском архиву изложбу "Ослобођење

Београда - 70 година после". Кроз документа, изложба обухвата све догађаје из октобра 1944.

године и борби за ослобођење главног града.

На изложби у Историјском архиву Београда представљене су фотографије страдања цивилног становништва,

партизански и совјетски ослободиоци али и живот Београђана пре и после ослобођења града, преноси Бета.

Припремила Вјера Вуковић

"Са ових 35 паноа ви сте успели да прошлост вратите у садашњост. Неки имају први пут прилику да је виде а неки и

да се подсете. Хвала  вам на томе", рекао је Мали на отварању изложбе.

Синиша Мали отворио је изложбу "Ослобођење Београда - 70 година после"

Отварању изложбе присуствовао је и борац Народно-ослободилачке војске Југославије (НОВЈ) Сава Анђелковић који

је успео да у окупираном Београду успостави радио-станицу одакле су слате све важне информације Главном штабу

партизанских снага.

"Није било лако ући у Београд. Пунктови су били свуда постављени и нико није могао да уђе у град. Један од нас

заробио је аутомобил припадника Владе Милана Недића у који смо 'стрпали' радио станицу и на тај начин обманули

окупаторе", рекао је стогодишњи Сава Анђелковић.
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Додао је да је у року од 24 сата постављена обавештајна мрежа па су партизани имали информације о снази, јачини

и броју Немаца и расположењу грађана.

Један од Анђелковићевих надимака био је и Прле а прича уношења радио станице у Београд приказана је и у филму

"Повратак отписаних".

Сава Анђелковић "Прле" који се 1944. године као илегалац борио за ослобођење Београда

У оквиру изложбе представљен је и легат Саве Анђелковића, који чине предмети из октобарских борби за Београд,

наоружање, муниција, легитимације, мапа са уцртаним бункерима и утврђењима.

Директор Историјског архива Београда Драган Гачић нагласио је да је веома значајно што је на тој изложби велика

пажња посвећена улози и борби илегалаца али и сликама Београда и обичном животу грађана пре и после

ослобођења.

Подсетио је да се изложба отвара симболично 12. октобра, на дан када су се, пре 70 година, срели припадници НОВЈ

и Црвене армије и почели акцију ослобођења.

У сарадњи са Југословенском кинотеком грађани који посете изложбу моћи ће да виде и филм Дејана Косановића о

ослобођењу Београда.
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