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Усвојен програм
обележавања 70 година од
ослобођења Београда

На  данашњој  седници  Организационог
одбора  за  прославу  70  година  од
ослобођења  Београда,  којом  је

председавао  градски  менаџер  Горан
Весић,  усвојен је програм обележавања
овог значајног јубилеја.

Тако  ће  у  оквиру  овог  програма,
Библиотека града  Београда 10.  октобра
организовати  изложбу
„Београдски  октобар  44”,  аутентичних
материјала тога времена, аутора Љубице

Ћоровић.  Библиотека  ће  поставити  и
виртуелну  изложбу,  представиће
посебну  колекцију  коју  поседује,  као  и
поставку  књига  из  свог  фонда,  а
организоваће  и  предавање  „Град
слободе”  са  предавачима из  Института
за савремену историју.

Промоција  специјалне  едиције  поштанских маркица,  као  јединственог  симбола
дана ослобођења (поклон Београђанима), биће организована  11. октобра у згради
ПТТ-а.

Донета је одлука о изради посебне ленте поводом ослобођења Београда коју ће у
недељи  прославе  носити  државни  и  локални  званичници,  као  и  водитељи
информативних емисијама у ТВ кућама које одлуче да се придруже овој прослави.

Историјски  архив  Београда ће  12.  октобра организовати изложбу  „Ослобођење
Београда – 70 година после”, која кроз архивску грађу обухвата све важне аспекте
везане  за  октобар  1944.  године  и  ослобођење  Београда  кроз  пет  тематских
целина.

Музеј историје Југославије 13. октобра организоваће изложбу „Београд, слободан
град”, својеврсну захвалницу ослободиоцима Београда, која ће приказати поклоне
које  је  Тито  добио  од  многих  државника  (сабља,  поклон  од  Стаљина,  орден
Суворова првог степена, савезничко оружје, периодика, документи). У оквиру ове 
изложбе Архив Југославије ће представити плакате Црвене армије и Победника,
неколико  емисија  Радио-станице  „Слободна  Југославија”,  поруку  Винстона
Черчила  Маршалу  Титу  поводом  ослобођења  и  Титово  писмо  Стаљину,  као  и
велики број фотографија догађаја око ослобођења Београда.

На Савском шеталишту у парку Калемегдан од 14. до 20. октобра биће одржана
изложба  „Прича  о  другом  животу”  коју   реализује  ЈП „Београдска  тврђава”  у
сарадњи са Институтом за савремену  историју, Музејoм града Београда, Војним
музејом, Народном библиотеком Србије, Историјским архивом Београда, Музејом
Југославије, Телевизијом Б 92 и другим релевантним установама Града Београда
и Републике Србије.

Музеј  града  Београда  организоваће  15.  октобра  изложбу  „Београд  на
фотографијама  Ристе  Марјановића  1941–1945.  године”,  а  Завод  за  заштиту
споменика 16. октобра изложбу „Гробље ослободилаца Београда 1944”.

У  оквиру  програма посвећених ослобођењу  Београда 20.  октобра 1944.  године,
Завод  за заштиту  споменика културе града Београда организоваће 16.  oктобра
изложбу посвећену споменику културе који сећа на овај догађај.

Југословенска кинотека ће обележити 70 година од ослобођења тако што ће 17.
октобра бити одржана изложба „Ослобођење Београда на филму”,  која ће бити
отворена 17.  октобра у  просторима нове зграде Југоловенске кинотеке,  на три
нивоа, и програмом филмова у неколико целина – Велике битке у Европи, Велике
битке у  Југолавији и Велике  битке за ослобођење  Београда  (пројекције ће  се
паралелно одвијати у две зграде, у Узун Мирковој 1 и у Косовској 11).

Дом омладине Београда ће 18.  октобра организовати стрип радионице на тему
„Ослобођење  Београда”;  филмски  програм  (циклус  „Мали  хероји”  заједно  са
пројекцијом  филма  „Отписани”);  трибински  програм  –  уводно  предавање,  уз
пројекцију  филма „Отписани”  о историјским  чињеницама  (прича  о  ослобађању
Ранковића).

Програм  у  „Комбанк  арени”  биће  организован  19.  октобра  у  режији  Драгана
Бјелогрлића.  Програм централне прославе биће накнадно објављен.  Истог дана
биће организовано свечано отварање улица и откривање плоча Пеке Дапчевића и
Коче Поповића.

У Сава центру, 20 октобра, у 20 часова наступиће чувени хор „Глинка” из Санкт
Петербурга у оквиру отварања Бемуса.

На  прослави  обележавања  70 година  од  ослобођења  Београда  гости  ће  бити
представници удружења и организација из  република бивше СФРЈ,  Француске,
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Велике  Британије,  Италије,  Бугарске,  Руске  Федерације,  Светске  федерације
ветерана,  Ветерани Азербејџана,  Белорусије и Украјине,  и представници ФИР-а
(Federation of Resistance Fighters).

Председник Организационог одбора Горан Весић захвалио је свим институцијама
које су организовале манифестације поводом ослобођења Београда.

– Славимо велики празник, односно дан када смо се ослободили од фашизма –
рекао је Весић и додао да је „прослава важна, али да је битније да наши грађани
постану  свесни  да је наша земља током Другог  светског  рата била на правој
страни  и  да  смо дали велики допринос  антифашистичкој  борби која је  темељ
данашње модерне Европе”.

– Зато је ова прослава посебно важна јер се њоме прекида пракса прихваћена
последњих година, да се Србија стиди свог антифашизма и да не учимо овај део
наше славне историје – рекао је градски менаџер.
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