
 

 

         
 

ПОЗИВНИЦА ЗА ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА 
 

Петак, 24.02.2017. галерија ресторана од 19,00 
Београд, Гаврила Принципа 43 

 
 Тема:  

 
Тесла и пријатељи 

Предавач: Зорица Циврић, музејски саветник Музеја науке и технике у Београду. 

Уводничар: Гордана Каровић, музејски саветник Музеја науке и технике у Београду. 

У животу сваке особе постоје људи са којима се деле слична интересовања, 
вредности и схватања. То су пре свега пријатељи, као и поштоваоци, сарадници и 
колеге, или познаници. Ко су били ови људи у Теслином животу? Јасну границу 
између категорија није лако направити, а она се прави одговарањем на питање – 
колики је био степен интимности у комуникацији између Тесле и других људи?. 

Веома често смо слушали о њему као усамљеном човеку, усамљеном особењаку, 
који не жели, није склон или није вешт да успостави контакте са људима. Ова 
представа о њему толико је наметнута, скоро да се не доводи у питање.  

Међутим, иза тишине и хладне самоће неопходне за Теслино стварање, стајао је и 
свет дружења, разговора, присности, дописивања, вечерњих излазака и друштвеног 
живота. У том свету са Теслом су најчешће били писци, научници и уметници, више 
или мање познате личности, контроверзне особе, као и обични људи. Лорд Келвин и 
Марк Твен, Иван Мештровић и Катарина Џонсон, само су неке од личности међу 
пријатељима.  

Теслино научно дело је у великој мери проучено. Али то се не може рећи за његову 
личност са одликама гвоздене воље, аскетске дисциплине, самоодрицања и 
топлине. Упознајмо Теслу упознајући њему блиске људе, пријатеље, присне 
сараднике и колеге. 

 

 



 

 

 

Зорица Циврић је дипломирала на Електротехничком факултету у Београду. Од 
1988. до 2006. радила је у Музеју Николе Тесле у Београду као кустос на припреми 
изложби и предавања, као и на приређивању и публиковању архивске грађе из 
заоставштине Николе Тесле.  

Од 2007. ради у Музеју науке и технике у Београду као музејски саветник где се бави 
истраживањима историје електрификације и електропривреде Србије. 

Аутор је или коаутор више изложби, монографских публикација, научних, стручних и 
популарних радова, и стручни консултант на позоришним и ТВ пројектима. 

 

 

Резервишите ПЕТАК 24.02.2017 од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...!  

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

 


