Петак, 12.04.2019. ГАЛЕРИЈА ресторана ТАЈНИ ЗАЧИН од 19,00

ПОЗИВНИЦА ЗА ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА
Београд, Гаврила Принципа 43

Т е м а:

Др Аврам Фаркић
– Србин Мојсијеве вере –
Предавач: др Јелена Јовановић Симић, кустос Музеја науке и технике у Београду.
У последњој деценији 19. века Београд је из оријенаталне вароши убрзано израстао у град европског типа – улице су
добиле електричну расвету, уведени су водовод и трамвајски превоз, градиле су се вишеспратнице чије су фасаде биле
„радост за очи“, неколико фабрика започело је рад, оснивали су се кредитни заводи и банке, отворено је више трговина и
ресторана западног типа...
Напредак се осетио и на пољу медицине – у Општој државној болници отварала су се специјалистичка одељења, а град је
добио и једну нову, модерну установу – први завод за физикалну терапију. Београђани и становници Округа београдског (а и
сви грађани Србије коју су то себи могли да приуште), који су због хроничних обољења упућивани у
домаће и иностране бање, могућности за лечење и рехабилитацију добили су и у престоници.
Оснивањем завода, његов власник др Аврам Фаркић (1866–1925), сврстао се међу пионире
физикалне медицине у Србији.
Петнаест година касније, др Фаркић је био и иницијатор оснивања Акционарског друштва
„Терапија“ које је 1911. године отворило Завод за лечење водом и електриком Терапија, први завод за
физикалну медицину у Врњачкој Бањи. До Првог светског рата, Терапија, којом је др Фаркић
управљао, била је најмодернији бањски санаторијум у Србији.
Причу о др Авраму Фаркићу, Србину Мојсијеве вере, истрајном и посвећеном лекару и његовим
заводима, испричаће нам др Јелена Јовановић Симић, кустос Музеја науке и технике.
Др 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. Памтимо
њена сјајна предавања у ТАЈНОМ ЗАЧИНУ: ЧОВЕК ЗА СВА ВРЕМЕНА – ДР ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ
(17.03.2017.) и СТРУЈА КАО ЛЕК ЗА СВЕ – АФЕРА БЕОГРАДСКИ ЦАЈЛАЈС (13.04.2018.).

Уз излагање др Јелене Јовановић Симић и прикладни агапе – надамо се новом дивном егрегору!
Резервишите ПЕТАК 12.04.2019. од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...!
Информације и резервације на телефон: 011/7619298 ili 011/7612957.

