
 

 

         
 

ПОЗИВНИЦА ЗА ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА 
 

Петак, 17.03.2017. галерија ресторана од 19,00 
Београд, Гаврила Принципа 43 

 
 Тема:  

 
ЧОВЕК ЗА СВА ВРЕМЕНА 
Др ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ 

 
Предавач: др Јелена Јовановић Симић, кустос Музеја науке и технике и секретар 
Секције за историју медицине Српског лекарског друштва. 
 
Уводничар: Гордана Каровић, музејски саветник Музеја науке и технике у Београду. 
 
Др Владан Ђорђевић је једна од најистакнутијих личности културног, научног и 
политичког живота у Србији 19. века. Као лекар, први је Србин специјалиста 
хирургије, први се бавио експерименталним радом у медицини, иницирао је 
стварање Српског лекарског друштва и Српског друштва Црвеног крста, основао је 
први српски стручни медицински часопис, био је начелник војног санитета у 
ратовима и први професор хигијене на Војној академији, потом начелник и 
реформатор грађанске здравствене службе и творац првих свеобухватних 
здравствених закона. 
 
Као градоначелник Београда започео је комунално уређење престонице и основао 
Ново гробље. 
 
На пољу књижевног стваралаштва оставио је многобројна дела – приповетке, драме, 
романе и мемоаре. Био је један од зачетника сеоске и путописне новелистике, 
хроничар и историограф. Ђорђевићева Отаџбина (1875 – 1892) била је најбољи 
часопис за књижевност, науку и културу у другој половини 19. века. 
 
У политичком животу Србије био је активан од краја седамдесетих година 19. века. 
Био је владин повереник и посланик у Народној скупштини, министар просвете и 
црквених дела, краљевски изасланик у Атини, затим у Цариграду и на врхунцу 
каријере – председник владе. Свој живот проживео је у складу са личним мотом који 
је гласио Laboremus! (Радимо!). 
 



 

 

 
Јелена Јовановић Симић, доктор медицине, доктор наука у области историје и 
филозофије природних наука и технологије,бави се истраживањима у области 
историје медицине и медицинске музеологије. Аутор је две сталне изложбе Музеја 
науке и технике и шест тематских изложби. 
 
Научне радове из области историје медицине и заштите културне баштине објављује 
у стручним часописима и зборницима радова домаћих и међународних научних 
скупова.  
 

  

Резервишите ПЕТАК 17.03.2017 од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...!  

Информације и резервације на телефон: 011/7619298 или 011/7612957. 

 


