


МОЋ МУЗЕЈА
БЕСПЛАТНИ програми у недељи музе�а

Манифестација Музеји за 10, осми пут по реду, одржава се од
14. до 20. маја 2022. године и обухвата одржавање
Међународног дана музеја, Европске ноћи музеја и
Националне недеље музеја. Током седам дана програма у
више од 120 музеја и сродних установа културе, у више од
60 градова и места, на 180 локација, припремљени су бројни
садржаји за посетиоце - изложбе, сталне поставке, додатни
програми уз ауторска и стручна вођења, интерактивне
радионице за децу и одрасле, предавања, пројекције
филмова, представе и перформанси, промоције књига,
концерти и друге активности. Овогодишња тема - МОЋ
МУЗЕЈА фокусира се на то да музеји имају моћ да
трансформишу свет око нас јер су фантастична места нових
открића која подучавају о прошлости инспиришући нове
идеје!
Овогодишња Европска ноћ музеја одржава се у суботу,
14. маја 2022.

Током трајања Манифестације сви садржаји су БЕСПЛАТНИ.

Манифестација се одржава под покровитељством
Министарства културе и информисања Републике Србије.

Додатне информаци�е о програмима пронађите на:
www.muzejisrbije.rs



Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

НАРОДНИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ
Трг Републике 1а, www.narodnimuzej.rs

пон, уто, сре, пет, нед - од 10 до 18 часова
четвртак - од 12 до 20 часова

Радно време током Манифестације:

12 часова: Ко је био Несмин?, тематско вођење, Београдска мумија,
Стојан Филиповић
17. часова: Моћ крунисања, тематско вођење о слици Крунисање цара
Душана
18. часова: Један век Југословенског сликарства, ауторско вођење,
окупљање у Атријуму
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14 - 20. мај

током радног времена: Радионица - Породична забава, деца и њихова
пратња моћи ће да обоје и украсе фес, бркове, круне, бодеже како би
открили предмете на сталној поставци
током радног времена: Тематска изложба FEMINA BALCANICA MATER,
MATRONA, AUGUSTA, DEA.- Жена на Балкану у античком добу,
експонати из античких колекција Народног музеја, од времена
Хеленизма до периода Константина I (од 1. до средине 4. века)

15. мај

12 часова: Моћ музике, концерт - извођачи: Ана Стефановић (клавир
и вокал) и Дејан Јаношевић (вокал). Специјални гост: дечји хор који
чине Магдалена Турудић, Мила Вељковић, Ема Милошевић и Нина
Милошевић



19. мај

18 часова: Да ли су културне манифестације аут? Разговор ће водити
др Биљана Јокић, истраживач Завода за проучавање културног развитка

20. мај

15 часова: Powerful permanent exhibition, program for foreign visitors to
Belgrade, guidance in English, Dena Babajić
18.30 часова: отварање XXII Смотре Археолошког филма
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током радног времена: за унапред заказане групе - радионице за децу и
младе са аутизмом и другим развојним потешкоћама. Наставници и
васпитачи могу да одаберу неку од радионица: То дивно воће; Мој јунак;
Додирни, осети; Пронађи сенку; Коцка, коцкица; Које је боје срећа?
Пријаве на маил адресу radionice@narodnimuzej.rs

16 - 20. мај

13 часова: Импресија рађања модерне уметности у Србији, ауторско
вођење, oкупљање у Атријуму Народног музеја, Ивана Јанковић

17. мај

Радно време током Манифестације:
радним данима - од 11 до 18 часова и до краја прве паузе
програма на Великој сцени ·у оквиру Манифестације
„Музеји за 10“

МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
Доситејева 2, www.narodnopozoriste.rs/sr/muzej-narodnog-pozorista-u-beogradu
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Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 22 ч.

12 часова: отворена врата Народног позоришта - тура кроз зграду театра,
историјски подаци о овом здању културе од националног значаја, упознавање
са процесом рада, обилазак сцене, гардеробе, радионице, позоришног бифеа…

15-18. мај

од 10 до 18.30 часова: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – ИЗЛОЖБА у фоајеу, артефакти
из историје Народног позоришта

16. мај

17 часова: концерт чланова Оперског студија позоришта Борислав
Поповић - Фоаје II галерије

17. мај

17.30 часова: Оперска чајанка у Музеју позоришта. Слушање снимака
оперских уметника из Архиве Народног позоришта

Дан музеја - 18. мај

10 часова: Бајка за најмлађе у Музеју Народног позоришта. Глумица
Народног позоришта чита бајку намлађима

19. мај

11 часова: Шта је то балет? - Музеј Народног позоришта. Сусрет најмлађе
публике са балетским уметником
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МЕДИЈА ЦЕНТАР ОДБРАНА

од 11 до 19 часова
Радно време током Манифестације:

Браће Југовића 19, www.odbrana.mod.gov.rs

Ноћ музеја - 14. мај: 11 до 22 ч.

од 20 до 22 часа: програм Од ракије до уметности у Малој галерији Дома
Војске Србије „Београд”, у оквиру Ракијаарта, упознајте се са овим
традиционалним пићем уз дегустацију. Quburich Quality д.о.о. из Београда

17 часова: Концерт - Фоаје II галерије - Звезде – најлепше српске соло-песме
за дубоки глас. Наташа Јовић Тривић, мецосопран, Драгана Анђелић Буњац,
клавир.

20. мај

14-20. мај

током радног времена: РАКИЈААРТ, Мала галерија Дома Војске Србије
„Београд". 12 сликара, сваки на аутентичан начин, нашли су нови смисао и од
ракијског бурета начинили истинску уметност. Quburich Quality д.о.о.
током радног времена: изложба Милоша Шобајића у Великој галерији Дома
Војске Србије „Београд", изабрана дела

13 часова: програм Кроз простор и време Ратничког дома.
Обилазак зграде и упознавање са историјом архитектуре палате
Ратничког дома. 
Посетиоци ће моћи да посете и велелепну терасу – некадашњи
симбол Београда, као и свечане салоне у којима се чувају
најрепрезентативнија дела из Уметничке збирке Галерије Дома
Војске Србије. Обавезна пријава: 011 32 34 712 од 7.30 до 15.30 часова.

Дан музеја - 18. мај
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ –
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ – ЗБИРКА
ВЕЛИКАНА СРПСКЕ ХЕМИЈЕ

Студентски трг 12-16, www.chem.bg.ac.rs/muzej/index.html

од 10 до 17 часова (уз стручно вођење запослених),
а зграда факултета је отворена од 7 до 21 час

Радно време током Манифестације:

од 10 до 16 часова: стална поставка Збирка великана српске хемије
од 10 до 16 часова: изложба Кроз призму хемије посвећена необичном
и ретком посуђу из савремене и некадашње хемијске лабораторије

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 16 ч.

од 12 до 15 часова: огледи инспирисани стаклом – Поглед у оглед –
очекује вас извођење фантастичних огледа инспирисаних доступним и
тако невероватним материјалом – стаклом

16. и 20. мај

од 10 до 16 часова: стална поставка Збирка великана српске хемије
од 10 до 16 часова: изложба Кроз призму хемије посвећена необичном и
ретком посуђу из савремене и некадашње хемијске лабораторије

14 - 20. мај

од 13 до 15 часова: добијање стакла у лабораторији
од 14 до 16 часова: огледи инспирисани стаклом – Поглед у оглед –
очекује вас извођење фантастичних огледа инспирисаних доступним и
тако невероватним материјалом – стаклом
од 16 до 18 часова: Љуби, љуби, ал` главу не губи: хемија љубави,
научно-популарно предавање о молекулима љубави, др Милан Николић

Дан музеја - 18. мај

http://www.mgb.org.rs/visit/details/4


недеља - од 9 до 14 часова
од уторка до петка - од 10 до 17 часова
понедељак - затворено

Радно време током Манифестације:
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ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 13, www.etnografskimuzej.rs

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 22 ч.

17. мај

19 часова: отварање изложбе Вилерови гоблени – слике иглом исликане,
аутор: Ирена Филеки. Вилерови гоблени су врста везених радова,
нарочито популарних код нас у другој половини 20. века

током радног времена: стална поставка Народна култура Срба у 19. и 20. веку
током радног времена: мултимедијална изложба Орнаментална баштина -
двопређне чарапе, у сарадњи са Завичајним музејом из Књажевца указује не
само на вештину плетења већ и на задивљујућу лепоту народне уметности, на
уникатна уметничка дела анонимних народних уметница плетиља

14 - 20. мај

http://www.muzej-jugoslavije.org/
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ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА

од 10 до 19 часова
Радно време током Манифестације:

током радног времена: стална поставка Наш музеј филма
током радног времена: мултимедијална изложба Соја Јовановић
– снови у боји - 100 година од рођења прве српске редитељке
играног филма. Изложба, поред представљања редитељке,
садржи и оригиналне костиме из Сојиних филмо, упознаје
публику са њеним опусом, а обухвата и целину Проширена
реалност, која захтева учешће публике помоћу мобилних
телефона

Узун Миркова 1, www.kinoteka.org.rs

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 22 ч.

14 - 20. мај

петак - од 10 до 18 часова
недеља - од 10 до 14 часова

Радно време током Манифестације:

током радног времена: стална поставка која представља најбројнију збирку
икона у нашој средини

Узун Миркова 5, 1. спрат, www.mgb.org.rs/visit/details/5

ЗБИРКА ИКОНА СЕКУЛИЋ

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

14 - 20. мај

http://www.mgb.org.rs/visit/details/5
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радним данима - од 10 до 14 часова
Радно време током Манифестације:

током радног времена: стална поставка Јеврејског
историјског музеја.
од 16. до 20. маја током радног времена: ликовна
изложба ЛЕОН КОЕН – Из збирке Јеврејског
историјског музеја

ЈЕВРЕЈСКИ ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ
Краља Петра 71а, www.jimbeograd.org

14 - 20. мај

МУЗЕЈ ВУКА И ДОСИТЕЈА
Господар Јевремова 21, www.narodnimuzej.rs

пон, уто, сре, пет, нед - од 10 до 18 часова
четвртак - од 12 до 20 часова

Радно време током Манифестације:

уторак - петак - од 11 до 18 часова
Радно време током Манифестације:

током радног времена: стална поставка Колористичке
визије, аутора Данијеле Бајић Обућине.

ГАЛЕРИЈА ПЕТРА ДОБРОВИЋА
Краља Петра 36, 4. спрат, www.kucalegata.org

Ноћ музеја - 14. мај: 11 до 22 ч.

14 - 20. мај

http://www.jimbeograd.org/
http://www.narodnimuzej.rs/


од 13 до 15 часова: радионица Играмо се, али не на телефону, (за децу
7-10 година). У дворишту Музеја имаће прилику да се упознају са
старим играма из времена Вука Караџића и да их упореде са новијим
друштвеним играма. Пријављивање је обавезно на мејл адресу
radionice@narodnimuzej.rs

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 22 ч.

15. мај

12 часова: представа Досије Доситеј, Лик Доситеја Обрадовића
оживљава глумац Владимир Цвејић чија интерпретација у
првом лицу посетиоце упознаје са епохом у којој је Доситеј
живео, личностима с којима се сусретао и атмосфером у којој
се рађала српска независност током Првог српског устанка

16. мај

11 часова: шетња Лица Доситејевог лицеја кроз споменичко наслеђе
Београда. Подручје око Доситејевог лицеја красе многа историјска
здања која се налазе дуж дела улице Змаја од Ноћаја, Вишњићеве и
њеног укрштања са Господар Јевремовом улицом. Поменућемо
значајне објекте који се налазе у границама овог подручја, а
осврнућемо се и на здања којих данас више нема. Окупљање у
дворишту Музеја Вука и Доситеја, Елиана Гавриловић

током радног времена: радионица Породична забава. Деца и њихова
пратња моћи ће да обоје и украсе фес, бркове, круне, бодеже и споје тачкице
како би открили предмете на сталној поставци Музеја Вука и Доситеја

14 - 20. мај

Дан музеја - 18. мај

16 часова: разговор о Лукијану Мушицком као Доситејевом и Вуковом
савременику. Баш као и Доситеј био је испред свог доба у погледу
образовања и превазилажењу оквира свештеничког клера. Као Вуков
пријатељ допринео је језичким реформама и настојањима да се
народни језик уврсти у књижевност, Миодраг Томић 9



радним данима - од 9 до 17 часова
недеља - од 10 до 17 часова

Радно време током Манифестације:
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ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ
КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА

Риге од Фере 4, www.zaprokul.org.rs

током радног времена: концептуална и интерактивна изложба БИОС

15. мај

14 часова: радионица израде лепих и корисних предмета од отпада
(декупаж техника, рециклирање) ученика Пољопривредне школе са
домом ученика ПК „Београд“

Ноћ музеја - 14. мај: 19 до 24 ч.

19 часова: свечано отварање изложбе БИОС
Концептуална и интерактивна изложба БИОС еминентног сликара
Ђорђа Станојевића. Посетиоци ће моћи да доживе пикник на трави.
Изложба има за циљ да подигне ниво културе еколошке свести као
дела целокупне културе једног народа. Питамо се шта за нас значи
Живот – БИОС, представљен у контрапункту природе и загађења,
морају ли те две ствари да стоје насупрот једна другој, које су им
додирне тачке и која је ту наша улога?
Током трајања изложбе биће организовано прикупљање
компјутерског отпада за стварање уметничких дела уметнице Данице
Максимовић. На тај начин желимо да подсетимо посетиоце да отпад
не мора да буде само отпад, већ да од њега могу настати нове ствари
(upcycling – поновна креативна употреба)

14 - 20. мај



током радног времена: изложба Биљане Ђурђевић Студија случаја
представља наставак истраживања раније започетих у оквиру серије радова
под називом Оруђе делања, која тематизује кључне поставке
функционисања данашњег друштва, огрезлог у процесима непрекидне
производње и потрошње, претварању свакодневице у рутину, ефикасности
и ефективности као доминантним социјалним, вредносним критеријумима

САЛОН МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ
УМЕТНОСТИ

Париска 14, блок 15, www.msub.org.rs

од 12 до 20 часова, уторком - затворено
Радно време током Манифестације:
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Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 20 ч.

14 - 20. мај

ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
Галерија Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5, www.nhmbeo.rs

од 10 до 21 час
Радно време током Манифестације:

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 22 ч.

11.30 часова: радионица Путевима човека, обилазак изложбе Еволуција
уз стручно вођење кустоса. Радионица има за циљ да ученике упозна са
теоријом еволуције и да прикаже различите врсте примата и њихове
кључне особине. Намењена  је ученицима од 5. до 8. разреда основне
школе. Радионицу воде Драгана Вучићевић и Симка Вукојевић, музејски
педагози. Број учесника је ограничен. Обавезно је пријављивање на
телефон 011 344 21 47 или мејлом на draganav@nhmbeo.rs

током радног времена: изложба Еволуција

14 - 20. мај

mailto:draganav@nhmbeo.rs


15. мај

од 12 до 14 часова: стручно ауторско вођење кроз изложбу Еволуција.
Аутори изложбе ће кроз разговор и стручно вођење публици открити
тајне еволуције и бројне занимљивости у вези са настанком живота на
Земљи и процесу промене живог света кроз време

12

Калемегдан бб, www.muzej.mod.gov.rs

уторак - недеља - од 10 до 17 часова
Радно време током Манифестације:

од 14. до 20. маја: стална поставка
од 14. до 20. маја: изложба Ађутанти српских владара, историјат једне
специфичне службе српских официра. Посетиоци ће се кроз уметничка
дела, униформе, оружје, официрске дипломе, одликовања, архивска
документа и публикације упознати са разноврсним задацима
повераваним ађутантима српских кнежева/краљева
од 1836. до 1918. године

ВОЈНИ МУЗЕЈ БЕОГРАД

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

14 - 20. мај

ПРОДАЈНА ГАЛЕРИЈА „БЕОГРАД“

понедељак - петак - од 9 до 19 часова
Радно време током Манифестације:

Косанчићев венац 19, www.galerijabeograd.org
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од 14. до 20. маја: стална поставка

од 19 до 21 час: дружење и разговор са уметницaма - Јеленом Марјановић
поводом њене актуелне изложбе ,,Domestic“ у простору галерије и Ханом
Рајковић чија је виртуелна изложба постављена на веб страници галерије

19. мај

19 часова: изложба Није за препродају – колекција Ирене
и Слободана Нешовића

Ноћ музеја - 14. мај: 9 до 15 ч. и 19 до 21 ч.

14 - 20. мај

РЕЧНИ МОНИТОР САВА
Карађорђева – код Бранковог моста, www.mgb.org.rs/visit/details/30

уторак, среда, четвртак - од 10 до 17 часова
петак - од 10 до 18 часова
недеља - од 10 до 14 часова

Радно време током Манифестације:

током радног времена: Музеј града Београда у сарадњи са Војним
музејом учинили су доступним за посету речни монитор Сава,
проглашен за културно добро Републике Србије 2005. године

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 19 ч.

14 - 20. мај

Савски трг, www.mgb.org.rs/visit/details/13

уторак, среда, четвртак - од 10 до 17 часова
петак - од 10 до 18 часова
недеља - од 10 до 14 часова

Радно време током Манифестације:

СПОМЕНИК СТЕФАНУ НЕМАЊИ

http://www.mgb.org.rs/visit/details/30
http://www.mgb.org.rs/visit/details/13
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током радног времена: обилазак уз стручно вођење водича Музеја града
Београда. Максимални број посетилаца по групи је 20 људи. Стручна
вођења су на сваких сат времена

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

14 - 20. мај

Немањина 3, www.mnmu.rs

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ – САЛОН ОБМ

Дан музеја - 18. мај

од 18 до 21 час: Моћ визије: Ото Бихаљи-Мерин и Колекција
Салона ОБМ. Вече посвећено истакнутом књижевнику,
критичару и публицисти који је последње деценије живота
провео у стану у Немањиној улици у Београду, где су
настајали његови бројни стручни текстови посвећени новим
појавама у нашој југословенској, али и светској уметности

од уторка до петка - од 10 до 17 часова
недеља и понедељак - затворено

Радно време током Манифестације:

МАНАКОВА КУЋА
Гаврила Принципа 5, www.etnografskimuzej.rs

током радног времена: стална поставка Народне ношње и накит
централнобалканског подручја с краја 19. и почетка 20. века 
током радног времена: изложбa Сусретања…. Интерпретација
традиционалног културног наслеђа Србије кроз актуелни, модни,
примењено-уметнички израз модне дизајнерке, ауторке изложбе,
Соње Крстић

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

14 - 20. мај

http://www.facebook.com/profile.php?id=100079073084698
http://www.etnografskimuzej.rs/
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уторак, среда, четвртак - од 10 до 17 часова
петак - од 10 до 18 часова
недеља - од 10 до 14 часова

Радно време током Манифестације:

током радног времена: стална  поставка Ентеријери
београдских кућа 19. века
током радног времена: тематско вођење Кнегиње и
краљице династије Обреновић у Конаку кнегиње Љубице.
Стручна вођења заказати позивом на број 011 263 82 64

КОНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ
Кнеза Симе Марковића 8, www.mgb.org.rs/visit/details/8

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

14 - 20. мај

од уторка до петка: од 11 до 19 часова
Радно време током Манифестације:

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
Вука Караџића 18, www.mpu.rs

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

13 часова: изложба Модни цртежи Александра Јоксимовића, вођење на
изложби, модна креаторка Иванка Јевтовић и ауторка изложбе, музејска
саветница Бојана Поповић

током радног времена: стална поставка - изложба: На први
(п)оглед. Изложене експонате повезује припадност „малим
световима свакодневице“ нововековног грађанског миљеа.
Значајан део артефаката представљен је премијерно
током радног времена: гостујућа изложба Изграђено окружење:
алтернативни водич за Јапан - организатор је Јапанска фондација
и Јапанска амбасада у Републици Србији. Фотографије, текстови и
видео записи који представљају грађевинске пројекте и пејзаже,
настале у Јапану, од 19. века до данас.

14 - 20. мај

http://www.mgb.org.rs/visit/details/8
http://www.muzej-jugoslavije.org/


Дан музеја - 18. мај

18 часова: изложба Модни цртежи Александра Јоксимовића, вођење на
изложби, ауторка изложбе, музејска саветница Бојана Поповић

20. мај

18 часова: изложба Модни цртежи Александра Јоксимовића, вођење на
изложби, модни креатор Звонко Марковић и ауторка изложбе, музејска
саветница Бојана Поповић

16

Kнез Михаилова 42, www.zeptermuseum.rs

уторак, среда и петак - од 12 до 20 часова
четвртак - од 12 до 21 час
недеља - од 10 до 20 часова

Радно време током Манифестације:

МУЗЕЈ ZEPTER БЕОГРАД

током радног времена: стална поставка Музеја ZEPTER, дела сликара и
вајара који су били чланови разних уметничких група, као што су Задарска,
Децембарска, Једанаесторица, Медиала. Ту су и представници
најрадикалнијих појава, разних видова апстракције, представници нове,
наративне и поетске фигурације, поп арта и нове предметности, нови
дивљи и трансавангарда, фантастика и готово сви други правци и појаве
краја века и миленијума
током радног времена: Моћ музеја - промовишемо најмлађе уметнике -
изложба младих уметника. Наша је моћ у чувању уметничке прошлости, а и
будућности, јер све више промовишемо најмлађе и дајемо им могућност да
опстану у свом уметничком свету

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 22 ч.

14 - 20. мај
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током радног времена: изложба Београд <->Беч;
Модернизација наставе математике у 19. веку, Центар
за промоцију науке у сарадњи са Математичким
институом САНУ организује највећу научно популарно
манифестацију, једанаесту годину заредом – Мај месец
математике (М3). У оквиру Манифестације, централно
место заузима изложба посвећена математичарима 19.
и са почетка 20. века у Србији

понедељак - петак - од 10 до 20 часова
Радно време током Манифестације:

ГАЛЕРИЈА НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ
Ђуре Јакшића 2, www.sanu.ac.rs

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 22 ч.

14 - 20. мај

понедељак - петак - од 14 до 19 часова
Радно време током Манифестације:

СУЛУЈ (САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ
УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – УЛУС,

СУЛУВ, УЛУКИМ)
Теразије 26, 2. спрат, www.galerijasuluj.wordpress.com

Ноћ музеја - 14. мај: 17 до 22 ч.

од 18 до 21 час: радионица почетних захвата у стварању
декоративних објеката техником фузије, професор
Слободан Маринковић са асистентима



током радног времена: изложба скулптура  од отпадног и амбалажног стакла
поводом UNESCO - светске године стакла - Артикулирање рециклаже –
стакло, Александар М. Лукић, Слободан Маринковић и Наташа Бојанић

20. мај

од 13 до 15 часова: презентација атељеа Лукић

14 - 20. мај

Андрићев венац 8/I, www.mgb.org.rs/visit/details/7

током радног времена: стална поставка у некадашњем стану нашег нобеловца
Иве Андрића

МУЗЕЈ ИВЕ АНДРИЋА

уторак, среда, четвртак - од 10 до 17 часова
петак - од 10 до 18 часова
недеља - од 10 до 14 часова

Радно време током Манифестације:

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

14 - 20. мај

петак - од 10 до 18 часова
недеља - од 10 до 14 часова

Радно време током Манифестације:

18током радног времена: стална поставка

Краља Милана 21/4. спрат, www.mgb.org.rs/visit/details/6

МУЗЕЈ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

14 - 20. мај

http://www.mgb.org.rs/visit/details/7
http://www.mgb.org.rs/visit/details/6


Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.
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од 12 до 20 часова
Радно време током Манифестације:

ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ
Трг Николе Пашића 11, www.imus.org.rs

14 - 20. мај

током радног времена: изложба Од бидермајера до Медиале – Сликарство
19. и 20. века у Историјском музеју Србије

Дан музеја - 18. мај

18 часова: стручно вођење кроз изложбу Од бидермајера до Медиале –
Сликарство 19. и 20. века у Историјском музеју Србије, кустоскиње-
историчарке уметности Доротеа Ловчевић и Олгица Лукановић. Због
ограниченог броја места долазак је неопходно заказати на телефон
064 858 12 96 (резервације се примају између 10 и 16 часова)

19. мај

19 часова: омаж концерт посвећен Лућану Паваротију, у Историјском
музеју Србије у сарадњи са удружењем „UNICA ART” под покровитељством
Министарства за културу и информисање Републике Србије и
Секретаријата за културу града Београда, у оквиру друге сезоне циклуса
Музиком кроз музеј, поводом петнаесте годишњице од смрти славног
тенора, млади, вишеструко награђивани, вокални солисти Марко
Живковић и Евгенија Јеремић уз клавирску пратњу Миливоја Вељића.
Због ограниченог броја места долазак је неопходно заказати на телефон
064 858 12 96 (резервације се примају између 12 и 19 часова)

ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

од 10 до 19 часова
Радно време током Манифестације:

Таковска 8, www.dkcb.rs

http://www.dkcb.rs/


од 14. до 20. маја: Дечји културни центар Београд обележава 70 година
постојања. Заинтересовани посетиоци могу да погледају изложбу -
својеврсни времеплов кроз визуелну културу детињства уз стручно вођење.
Дечје ликовно стваралаштво у себи носи непоновљиву оригиналност, снагу
и свежину које су насушно потребне савременој цивилизацији

Ноћ музеја - 14. мај: 17 до 22 ч.

14 - 20. мај

20

Мајке Јевросиме 13, www.pttmuzej.rs

од 10 до 23 часа
Радно време током Манифестације:

ПТТ МУЗЕЈ

16 часова: дечја радионица Поштански сатић,
Напиши и пошаљи писмо вољенима!
17, 19 и 20 часова: стручно вођење кроз сталну
поставку
18 часова: дечја радионица Поштански сатић,
Напиши и пошаљи писмо вољенима!

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 24 ч.

током радног времена: стална поставка Тачка спајања
током радног времена: тематска изложба Невиђени Лубарда, (из
приватних колекција)
током радног времена: изложба филателије из збирке Светског
поштанског савеза
током радног времена: изложба старих и ретких књига из
библиотеке Поште Србије

14 - 20. мај
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током радног времена: стална поставка Тачка спајања
током радног времена: тематска изложба Невиђени Лубарда, (из приватних
колекција)
током радног времена: изложба филателије из збирке Светског поштанског
савеза
током радног времена: изложба старих и ретких књига из библиотеке Поште
Србије

14 - 20. мај

Maјке Jeвросиме 30, www.automuseumbgd.com

сваки дан - од 10 до 20 часова
Радно време током Манифестације:

МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА „ЗБИРКА
БРАТИСЛАВА ПЕТКОВИЋА”

током радног времена: стална поставка

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

14 - 20. мај

уторак, среда, четвртак - од 10 до 17 часова
петак - од 10 до 18 часова
недеља - од 10 до 14 часова

Радно време током Манифестације:

Јелене Ћетковић 5, www.mgb.org.rs/visit/details/2

током радног времена: стална поставка у кући Јована Цвијића

MУЗЕЈ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

14 - 20. мај

http://www.mgb.org.rs/visit/details/2


од 18 до 20 часова
Радно време током Манифестације:

током радног времена: у оквиру Недеље музеја, за
посетице Куће породице Вељковић, биће
организован, на сваких пола сата, обилазак са
водичем.

КУЋА ПОРОДИЦЕ ВЕЉКОВИЋ
(УДРУЖЕЊЕ „СТАРЕ КУЋЕ

СРБИЈЕ“ – СКС)
Бирчанинова 21, www.starekucesrbije.com

Ноћ музеја - 14. мај: 18 до 22 ч.

од 18 до 22 часа: отворена врата куће Породице Вељковић,
Београдске приче – Знаменита пријатељства и посете

14 - 20. мај

од 10 до 17 часова
Радно време током Манифестације:
Булевар патријарха Павла 2, Топчидер, www.imus.org.rs

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 18 ч.

12 часова: стручно вођење кроз сталну поставку у Конаку кнеза Милоша у
Топчидеру, кустос-историчар Борис Марковић. Због ограниченог броја
места долазак је неопходно заказати на телефон 064 858 12 95
(резервације се примају између 10 и 16 часова).

КОНАК КНЕЗА МИЛОША

током радног времена: стална поставка

14 - 20. мај

http://www.starekucesrbije.com/
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ГАЛЕРИЈА - ЛЕГАТ МИЛИЦЕ ЗОРИЋ
И РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА

Родољуба Чолаковића 2, www.msub.org.rs

од 12 до 20 часова, уторком - затворено
Радно време током Манифестације:

14 - 20. мај

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 20 ч.

током радног времена: изложба Ствари вибрантне, ствари свечане
представља серију прича о покушајима уметника да начине промене
у друштву, о њиховом протесту који би водио ка свету коначно
погодном за живот –  un monde enfin habitable (Андре Бретон).

МУЗЕЈ ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Љутице Богдана 1а, www.crvenazvezdafk.com/scc/strana/12/muzej

радним данима - од 9 до 16 часова
Радно време током Манифестације:

током радног времена: стална поставка Музеја ФК Црвена Звезда.

14 - 20. мај

Ноћ музеја - 14. мај: 9 до 19 ч.



МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ

током радног времена: стална поставка - изложба: Музејска
лабораторија, континуирано преиспитује југословенско наслеђе
полазећи од музејског предмета као главног извора за истраживање
друштвених појава и историјских тренутака важних за разумевање
искуства живота у Југославији.

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 22 ч.

13 часова: изложбена интервенција Корак напред, два корака назад,
чији су аутори уметници Рена Редле и Владан Јеремић. Електрична
пожуда, Фосилни регрес, Планетарна својина и Рудна коначност само
су неки од сугестивних назива уметничких објеката наменски
осмишљених кроз дијалошки однос са одабраним предметима из збирки
Музеја. Овим догађајем Музеј наставља рад на сталној поставци у чијем
фокусу је ове године индустријско наслеђе, сагледано као важан аспект
научно-техничког и културно-политичког наслеђа Југославије. Догађај
почиње јавним вођењем у којем ће учествовати аутори, након чега
публику очекује музички програм у кафеу и башти Музеја.

Михаила Мике Јанковића 6, www.muzej-jugoslavije.org

од 10 до 18 часова
Радно време током Манифестације:

14 - 20. мај
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http://www.muzej-jugoslavije.org/


ЛЕГАТ ПЕТРА ЛУБАРДЕ

уторак - недеља - од 10 до 17 часова
Радно време током Манифестације:

током радног времена: стална поставка
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Иличићева 1, www.kucalegata.org

14 - 20. мај

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 22 ч.

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Ушће 10, блок 15, www.msub.org.rs

током радног времена: прва самостална изложба Ервина Вурма у Србији,
истакнутог аустријског уметника - Један минут заувек, који је посебно за
ову изложбу извео нову серију својих перформативних скулптура у глини,
према моделима најзначајнијих грађевина које припадају југословенском
модернистичком наслеђу Београда.

радним данима: од 12 до 20 часова
уторак - затворено

Радно време током Манифестације:

14 - 20. мај

Ноћ музеја - 14. мај: 10 до 20 ч.



Булевар Михајла Пупина 2, www.uzzpro.gov.rs

од 16 до 17.30 часова - прва група посетилаца
од 18 до 19.30 часова - друга група посетилаца
Обилазак свечаног дела Палате Србија
Стална поставка - дела ликовне уметности и презентација монументалног
дела Ђорђа Андрејевића Куна За мир, хлеб и слободу, 1950. уз стручно
вођење кустоса.
НАПОМЕНА:
За улазак у објекат потребно је ОБАВЕЗНО доставити податке посетилаца:
- име и презиме
- број личне карте за држављане РС или број пасоша за стране држављане
на мејл sandra.vesic@uzzpro.gov.rs

ПАЛАТА СРБИЈА

16. мај

уторак, среда, петак - од 10 до 16 часова
четвртак - од 12 до 18 часова
недеља - од 10 до 18 часова

Радно време током Манифестације:
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Бело Брдо 17, Винча, www.mgb.org.rs/visit/details/4

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ
„БЕЛО БРДО“ У ВИНЧИ

током радног времена: стална поставка

14 - 20. мај

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

mailto:sandra.vesic@uzzpro.gov.rs
http://www.mgb.org.rs/visit/details/4
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понедељак - четвртак - од 9 до 16 часова
петак - од 9 до 18 часова

Радно време током Манифестације:

Центар за културу Гроцка, Ранчићева кућа, Мајевичка бр. 9, Гроцка,
www.kulturagrocka.rs

понедељак - петак - од 8 до 20 часова
Радно време током Манифестације:

током радног времена: стална музеолошка поставка ЛЕГАТ ДР
АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА
Библиотека „Илија Гарашанин” у Гроцкој, Булевар ослобођења 11,
www.kulturagrocka.rs

14 - 20. мај

Ноћ музеја - 14. мај: 8 до 14 ч.

Ноћ музеја - 14. мај: 11 до 17 ч.

12 часова: стручно вођење МОЋНА топлина варошког дома
Гроцке - од народног неимарства до југословенског гламура - културну
туру Гроцком води Зорица Атић, кустос
у 18 и у 19 часова: емитовање епизоде НОЋНА ШЕТЊА КРОЗ 10 СРПСКИХ
МУЗЕЈА - Београд за почетнике, са гостом проф. др Оливером Tомићем,
историчарем уметности

током радног времена: стручно вођење Топлина варошког дома Гроцке.
током радног времена: самостална изложба ЈА БАШ ЛИЧНО, ауторке
Биљане Михајловић, илустрације за децу и одрасле. Радови су изведени
традиционално, у техници акаварела и дрвених бојица.
током радног времена: ђачке посете Ранчићевој кући и актуелној
изложби илустрација, праћене радионицом илустрације.
19 часова: онлајн диван – дигиталне трибине МОЋ МУЗЕЈА у сарадњи са
Смиљаном Попов Београд за почетнике.
током радног времена: виртуелне 3Д презентације културних добара
општине Гроцка. Дигитални 3Д садржај је доступан на сајту Центра за
културу Гроцка

14 - 20. мај



уторак, среда, четвртак - од 10 до 17 часова
петак - од 10 до 18 часова
недеља - од 10 до 14 часова

Радно време током Манифестације:

ХВАЛА НА ПОСЕТИ!ХВАЛА НА ПОСЕТИ!

током радног времена: Избор слика из колекције Музеја града
Београда у новом музеју у саставу Музеја града Београда. Аутор
изложбе је Предраг Ђидић, кустос Музеја града Београда.
Обухваћено је десет дела насталих од друге половине ХХ века до
данас, истакнутих појединаца који су својим стваралаштвом
обележили уметност свог времена

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЖАРКОВА
Аце Јоксимовића 2. Жарково, www.facebook.com/profile.php?id=100079073084698

Ноћ музеја - 14. мај: 12 до 22 ч.

14 - 20. мај

радним данима - од 10 до 20 часова
Радно време током Манифестације:
Модерна галерија, Карађорђева 29, www.czklazarevac.rs

током радног времена: стална поставка Легата Лепе Перовић и Колекције
српске савремене уметности Савременици.
током радног времена: cтална поставка колекције наивне уметности.

МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА – ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ

Ноћ музеја - 14. мај: 17 до 22 ч.

14 - 20. мај

http://www.facebook.com/profile.php?id=100079073084698
http://www.czklazarevac.rs/
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Наслеђе није историја:
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да би се осећали добро.
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