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Т е м а: 

 ИЗГРАДЊА ХИДРОЦЕНТРАЛЕ ЂЕРДАП 
– ОСТВАРЕЊЕ ИНЖЕЊЕРСКОГ СНА –  

 

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

     Половином 1964. године југословенски и румунски градитељи отпочели су радове на изградњи хидроенергетског 
и пловидбеног система „Ђердап 1“. У време изградње, то је био један од најделикатнијих и најкомплекснијих 
хидрограђевинских пројеката у свету по низу параметара, а по тежини проблема издваја се задатак скретања реке 
током грађења.  
     Захваљујући пројектантима, градитељима, изузетној организацији и руковођењу инжењера Пантелије 
Јаковљевиćа и Вукадинa Ђорђевићa, у тoку прeгрaђивaњa Дунaвa плoвидбa ђeрдaпским сeктoрoм билa je 
oбустaвљeнa сaмo дeвeт дaна. До тада није забележено да је током градње једне хидроелектране савладавана толико 
моћна снага реке као што је била снага Дунава у сектору Ђердапа. Када је хидроелектрана пуштена у рад 1972. 
гoдинe, била је то по снази највећа хидроелектрана у Европи, изузимајући Совјетски Савез где су постојале четири 
веће хидроелектране.  
     На изградњи системa „Ђердап 1“ са југословенске стране радило је више од 130 предузећа и института из земље и 
иностранства са којима је склопљено више од 5.500 уговора. У нашој земљи до данас није изведен ниједан пројекат 
сличних градитељских, организационих и инвестиционих размера.  

     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. 
Коаутор је прошлогодишње изложбе ДУНАВ У СРБИЈИ. Подсетио бих да 
памтимо ВЕЧЕРИ ТАЈНОГ ЗАЧИНА када нам је Зорица приуштила два 
дивна предавања: 24.02.2017. –ТЕСЛА И ПРИЈАТЕЉИ – представљајући нам 

Николу Tеслу кроз његове пријатеље, као и 25.05.2018. – НИКОЛА ТЕСЛА од Смиљана до Београда – када смо се 
ближе упознали са европским периодом Теслиног живота.   

Уз излагање Зорице Циврић и прикладни агапе – надамо се новом дивном егрегору. 
Резервишите ПЕТАК 29.03.2019. од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...! 

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


