
Бесплатни догађаји за студенте у СКЦ-у 

(Београд, 26. и 30. октобар 2017. године) 

 

Четвртак 26. октобар, у 18.00, Велика сала 

Пројекат: СТУДЕНТИ СТУДЕНТИМА 

Предавање: „O bella Italia! Упознајмо чари Италије, језик, културу, традицију…” 

Говоре: студенти Катедре за Италијанистику  Филолошког факултета Универзиета у Београду и 

Fabrizio Cetorelli, гостујући предавач. 

,,Студенти студентима” је највећи екстерни пројекат Студентског парламента Филолошког 

факултета. Само у току прошле академске године, у оквиру пројекта, ангажовано је преко 120 

студената Филололошког факултета који су држали бесплатне курсеве страних језика најпре 

колегама студентима, али и другим старосним групама. Сарадња је остварена са 18 факултета 

Универзитета у Београду, Градском општином Стари град, XIII београдском гимназијом и другим 

културним установама.  

Циљ пројекта је ширење свести о значају језика, као и подстицај за даље спознавање других 

култура. У наредним месецима желимо да вас уз помоћ језика поведемо у разне делове света. 

У првом делу предавања имаћете прилику да сазнате нешто ново и корисно о прелепој Италији, а 

након тога и продискутујете са предавачима на српском или италијанском језику, уз пиће и музику. 

Ci vediamo! 

  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Понедељак 30. октобар, у 19.00, Нови простор 

Предавање: „ЗАВОД НИЈЕ БАУК“ 

Завод за заштиту споменика културе града Београда 

Говори: Бојана Ибрајтер Газибара, историчарка уметности, виши стручни сарадник  

Ма колико озбиљно звучи назив наше институције - Завод за заштиту споменика културе града 

Београда, оно чиме се ми бавимо је заправо веома леп, али и одговоран посао. И често нам није 

лако. Ни да одбранимо споменике и сачувамо их за наредне генерације, ни да се наш глас довољно 

гласно и далеко чује. Предавање о делатности Завода за заштиту споменика културе града Београда 

има за циљ приближавање онога чиме се ми бавимо млађој популацији, али и свима онима који су 

отворени да нешто више о заштити сазнају. На пример, да ли знате да готово сва наша издања 

можете да „скинете“ са сајта http://beogradskonasledje.rs/? Или да имамо веома богату 

документацију и библиотеку коју уз писани захтев можете да користите? Дођите да чујете о свему 

овом, као и едукацији, популаризацији, али и озбиљним државним пројектима. 

http://beogradskonasledje.rs/

