Петак, 25.05.2018. ГАЛЕРИЈА ресторана ТАЈНИ ЗАЧИН од 19,00

ПОЗИВНИЦА ЗА ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА
Београд, Гаврила Принципа 43
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Т е м а:

НИКОЛА ТЕСЛА
од Смиљана до Београда

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

У предавању „Никола Тесла – од Смиљана до Београда“ пратићемо Теслин европски период живота, испратићемо га у Њујорк, а
затим ћемо пратити пут његове заоставштине од Њујорка до Београда. Теслин живот привлачи пажњу бројних истраживача, али су
његово порекло и европски период живота постали предмет детаљнијих истраживања тек у последње две деценије. Судбина његове
заоставштине предмет је непрестаних нагађања и произвољних теорија упркос објашњењима, а њен садржај је људима углавном
непознат.
Никола Тесла потиче из породице која је генерацијама давала угледне свештенике и војна лица. Поред утицаја родитеља,
породична припадност овом друштвеном слоју омогућила му је да добије добро васпитање, образовање и прво важно запослење.
Шкoлoвao сe у Смиљaну, Гoспићу, Раковцу (данас делу Карловца), Грaцу и Прaгу. У eврoпскoм пeриoду живoтa рaдиo je у Maрибoру,
Будимпeшти, Пaризу и Стрaзбуру. На путу одрастања, школовања и рада обликовала су се његова животна уверења, као и идеје које ће
се развијати до изума и открића. Период Теслиног одрастања и школовања повремено је добијао и драматичан ток због унутрашњих
превирања која су помогла снажењу његове воље и избору животног пута.
Oд jунa 1884. године Тесла je живeo и рaдиo у Њуjoрку где је остварио своје изуме и открића. У oвoм грaду je умрo 7. jaнуaрa 1943.
године. Сaвa Кoсaнoвић, нajмлaђи син Teслинe сeстрe Maрицe Кoсaнoвић пoстao je jaнуaрa 1943. гoдинe стaрaтeљ нaд Teслинoм
зaoстaвштинoм, кoja je брoдoм „Србиja“ прeнeтa у Бeoгрaд 1951. гoдинe, а од 1952. године чува се у Музеју Николе Тесле.

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.
Подсетио бих да памтимо ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА 24.02.2017. када нам је Зорица приуштила чудесно предавање: ТЕСЛА И
ПРИЈАТЕЉИ – представљајући нам Николу Tеслу кроз његове пријатеље.
Уз излагање Зорице Циврић и прикладни агапе – надамо се новом дивном егрегору!

Резервишите ПЕТАК 25.05.2018. од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...!
Информације и резервације на телефон: 011/7619298 ili 011/7612957.

