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ПЕРОМ И КАМЕРОМ

Парк у којем многи Београђани проналазе мир

Сахат кула

Тврђава се налази на крају гребенског платоа који се на том месту стрмо спушта ка ушћу Саве у Дунав. На тај начин је рекама спречен приступ
тврђави са севера и истока Дунавом и запада Савом. Краљ капија или Западна капија. Налази се испод Победника, симбола калемегдана

Калемегдан кроз векове

Црква Свете Петке

Лансирна рампа са које је оборен авион Ф 117а

ДВА МИЛЕНИЈУМА
СВЕДОК
ДОГАЂАЊА

Зграда Војног музеја

Београдска тврђава и Београд, имају врло
значајан стратешки положај у оквиру целокупне
југоисточне Европе. Смештена је на граници
Панонске низије и Балканског полуострва и
раскрсница је путних праваца који су од давнива
повезивали Цариград (Via Militaris) односно
Солун (Via Egnatia) са унутрашњошћу европског
континента. Поред копнених путева који се на
том месту спајају, на њему се укрштају и пловни
путеви оличени у Сави и поготово Дунаву који
представља најзначајнију европску реку.

Данас тврђаву ,,освајају” деца

Споменик захвалности Француској

Н

Осим практичне вредности куле Калемегдана
имају и изузетну естетску вредност
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ајлепши је и највећи београдски парк, истовремено је и најзначајнији културно-историјски комплекс, у којем доминира
Београдска тврђава изнад ушћа Саве у Дунав. Назив Калемегдан односи се само на просторни плато око Тврђаве који је
осамдесетих година 19. века претворен у парк. Плато је, док је Тврђава била главно војно упориште Београда, служио да се непријатељ осмотри и сачека за борбу; због тога и његово име потиче од
турских речи „кале” - град, то јест тврђава и „мегдан” - поље. Турци
су Калемегдан називали и Фићир-бајир што значи „брег за размишљање”.
Београдска тврђава представља градско утврђење око које се
развио данашњи Београд. Подигнута је почетком 1. века као палисада са земљаним бедемима, да би се током векова развијала у
римски каструм (II век), византијски кастел (VI и VII век), средњовековну утврђену престоницу Српске деспотовине (XIII и XV век) и
на крају аустријско/османлијско артиљеријско утврђење (XVII и
XVIII век). Данас је својеврстан музеј прошлости Београда и са Калемегданским пољем чини јединствену културно-историјску целину у оквиру Калемегданског парка. Наставак на 26, 27 и 31. страну

Украсни метални делови Цркве Ружица изливени су
од претопљеног наоружања из Првог светског рата

Изложба наоружања на отвореном
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ВОЈНИ

ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
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Сретење -- дан државе Србије

ОСВАЈАЊЕ СЛОБОДЕ
ОРУЖЈЕМ И УСТАВОМ
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