План истраживачке шетње
Калемегдан - биста Стевана Мокрањца – Прво београдско певачко друштво
– Српска академија наука и уметности – Мокрањчева кућа у Доситејевој 16 –
Музичка школа „Мокрањац“

ИСТРАЖИВАЧКА ШЕТЊА
МОКРАЊАЦ У ЂАЧКИМ РУКОВЕТИМА
Ове године обележавамо век од смрти Стевана Мокрањца, истакнутог
српског композитора и музичког педагога који је живео и стварао на прелазу
из XIX у XX век. Пред тобом је план шетње по Београду, током које ћеш
заједно с другарима и наставницима обићи и истражити неколико места на
којима ћеш сазнати зашто за Мокрањца кажу да у српској уметничкој музици
има значај који има Вук Караџић у књижевности.

Калемегдан – биста Стевана Мокрањца
Биста Стевана Мокрањца налази се на самом улазу у Калемегдан. Снимите
бисту и опишите окружење у којем се налази. Наведите споменике у њеној
непосредној близини.

Зграда Првог београдског певачког друштва (ПБПД),
Косанчићев венац 32

Уместо закључка
За Мокрањца кажу да у српској уметничкој музици има значај који има Вук Караџић
у књижевности. Наведите све што знате да бисте поткрепили ову тврдњу.

Снимите зграду и запишите шта се све у згради налази; покушајте да
истражите кад је саграђена, какву је улогу имала у прошлости и у каквој је
вези с Мокрањцем; шта се у њој данас данас налази и зашто се сматра
националном институцијом која чува и наставља српску музичку и духовну
традицију.

Српска академије наука и уметности, Кнез Михаилова 35
Сазнајте и запишите: каква је установа САНУ, кад је основана и ко су били
њени председници, кад је саграђена зграда у којој се налази. Стеван
Мокрањац је постао академик 1986. године. Како се ова установа у то време
звала?

Мокрањчева кућа, Доситејева 16
Опишите изглед Мокрањчеве куће и наведите бар једну њену специфичност
(положај, облик, фасаду); проверите је ли кућа отворена за посетиоце, па
пронађите и снимите обележје на кући које потврђује да је у њој живео и
ставрао Стеван Мокрањац.
Питајте наставницу где се родио Мокрањац, где се налази његов спомен –
музеј и по чему је познат. Забележите податке до којих сте дошли.

Музичка школа „Мокрањац“, Дечанска 6
Истражите када је школа основана и како се звала пре него што је добила
данашњи назив; зашто је Стеван Мокрањац био посебно значајан за ту
школу. Можете поразговарати с неким учеником школе или с наставником о
томе како школа чува успомену на Мокрањца и на који начин учествује у
прослави јубилеја великог композитора чије име носи.

Руковети су најпознатије Мокрањчево дело. О каквом се делу ради и шта
значи реч руковет и зашто је Мокрањац баш тако назвао своје ремек-дело?
Шта су „Мокрањчеви дани“ и где се одржавају?

Простор за тв оје белешке

