
Петак, 21.09.2018. ГАЛЕРИЈА ресторана ТАЈНИ ЗАЧИН од 19,00 
 

ПОЗИВНИЦА ЗА ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА 
Београд, Гаврила Принципа 43  

Т е м а: 

 СИЦИЛИЈА  
БИСЕР МЕДИТЕРАНА 

Предавачи: Бранислав Денис Божовић и Борис Мићић 
-  

          Немогуће је имати било какву идеју о Италији без погледа на Сицилију. Кључ свега је у Сицилији. – Говорио је Гете 1787.г.  
          Југ Италије и Сицилија које запљускују три мора: Тиренско, Јонско и Медитеранско, живи и данас у атмосфери митова и легенди 
које су кроз историју исплели различити народи овог дела Медитерана.  
          Посетиоци се на сваком кораку сусрећу са легендама о: Одисеју, Сцили и Харибди, Киклопима и Нептуном господаром мора. 
Чињеница је да легенде прате стварност кроз археолошке слојеве историје од раних цивилизација Медитерана преко Антике и средњег 
века до данас. Јасно се уочавају периоди Феничана, Ертрураца, старе Грчке, Романског периода, Италских племена и Нормана. Овде се 
може, још увек, пратити развој Хришћанства од најранијег периода, преко средњег века до данашњих наслеђених хришћанских 
обичаја. Ова историјска динамика преплиће се са бурном геолошком историјом снажних тектонских покрета и вулканских ерупција од 
Везува до Етне и Липарских острва. Све ове цивилизације живеле су упркос природним катастрофама, створиле су и оставиле богато и 
разноврсно историјско-културно наслеђе. 
          Ови наводи о Сицилији магнетски привлаче посетиоце из читавог света. Сицилија је изузетно посећена током читаве године. 
          Ове вечери ћете видети избор разноврсних фотографија са великог пута Планинарског друштва ПОБЕДА.     
          Предавачи Бранислав Божовић и Борис Мићић, као дугогодишњи планинари, упознали су бројне земље Европе и света, најчешће 
“путевима – којима се ређе иде“ и на којима упознају природно и културно наслеђе које није доступно посетиоцима уобичајених 
туристичких програма. Њихова несебична жеља да нам подаре ову лепу причу о Сицилији вредна је хвале и поштовања.    

 

Уз излагање Дениса Божовића и Бориса Мићића и прикладни агапе – надамо се новом дивном егрегору! 
Резервишите ПЕТАК 21.09.2018. од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...!  

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


