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Изложба „Одбрана 78“
посвећена одбрани од
агресије НАТО-а

Општинске и градске организације
Удружења војних пензионера Србије
могу да посете изложбу у договору са
нашим удружењем, односно са Управом за традицију, стандард и ветеране
Министарства одбране. Потребно је да
пријаве могуће датуме посете (у писаном облику), на основу чега ће им бити
обезбеђен термин, уз учешће кустоса
Војног музеја.
Није познато да ли ће изложба имати трајни карактер или ће, после одређеног времена, бити расформирана.
Стога је императив видети поставку у
којој је сабрано све највредније о агресији НАТО-а и одбрани наше војске.

НАРОД ЈЕ
КАЗАО СВОЈЕ
Портрет пилота Миленка Павловића и његов падобран

Фотографија хероја са Кошара

Пуковник Душко Шљиванчанин, командант граничног батаљона 1999. године, у чијем саставу је била караула
,,Кошаре" са члановима породица погинулих у Бици за Кошаре
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Тип ракете
којим је оборен
авион F-117 А

д средине априла минуле године, па све до данас, изложбу ,,Одбрана 78“ видео је
велики број званичника и грађана
Србије. Реч је о мултимедијалном
представљању злочина које је
1999. године починио НАТО и херојске одбране наше војске, односно жестоког отпора народа.
Изложбу су приредили Министарство одбране и Војске Србије
у изложбеном простору Музеја
Града Београда у Ресавској улици
40б. Поставком су представљени
материјални докази о бестијалном оргијању ,,демократског“ света. Цела Србија је тада била
једно. Свима је на срцу и у души
била одбрана слободе и право на
сопствени развој.
Био је то неправедан, асиметрични и хибридни рат у којем се
најразвијенији део света, у лику
19 држава, окомио на малу земљу, како би, мимо међународног
права и правде, променили друштвени поредак и одузели јој слободу.
Са војничке тачке гледишта однос снага је у досадашњој историји био најнеповољнији. Све је
указивало да наша земља, наш
народ, неће моћи дуго да издрже.
Није било тада разлике између
фронта и позадине. Сви су били
угрожени силом која је дејствовала из ваздушног простора. А НАТО је тада добио лекцију какву
није могао ни да замисли: уместо
за три-четири дана, колико су
предвиђали војни планери, ни на
видику није било победе ни после
78 дана борбе Давида и Голијата.
Излаз за западни војни савез били су Резолуција Савета безбедности број 1244 и Кумановски
споразум. НАТО се, после Битака
на Кошарама и Паштрику, није
усудио да крене у копнену инвазију.

Изложба је својеврсни омаж нашој одбрани. Садржи обиље података, докумената и артифаката
о агресији и одбрани. Реч је о сабраној заоставштини непроцењивог значаја. Многи предмети који
су били део поставке других музеја, сада су део изложбе у Ресавској улици.
Према речима министра одбране Александра Вулина на отварању изложбе, српски народ зна
шта је војничка слава и поштује је
и код непријатеља, али нема војничке славе у убијању деце и убијању трудница на пијацама.
Под сводовима Ресавске 40а
налази се истина. Аутор Душан
Јововић наводи да је реч о пројекту који је иницирало Министарство одбране и Војска Србије. Он
је посебно нагласио да су коаутори изложбе јединице Војске Србије, без којих ову изложбу није било
могуће приредити. Међу њима посебна захвалност припада 250.
ракетној бригади.
Изложба је мултимедијална и
интерактивна поставка која први
пут приказује видео и штампане
материјале који до сада јавности
нису били приказани, што због
своје јачине и начина на који је то
снимано 1999. године, а сви материјали су дигитално обрађени.
Главна идеја је била да се интерактивним приступом код публике
изазове емоција и да се покаже
да су војска и народ били неодвојива целина и да није било фронта.
Поставка је подељена у осам
целина, од којих се посебно издваја ,,Сигурна соба“, која је посвећена настрадалој деци, а
ликовност изложбе почива на
аутентичним артефактима који су
настали током 1998. и 1999. године.
З. П.

У агресији је страдало 79 деце

Они би данас били одрасли људи

Меци са радиоактивним зрачењем

Оригинални предмети привлаче највише пажње
посетилаца изложбе

Изложба веома сугестивно делујуе
на посетиоце

Обележја јединица које су проглашене
херојским
Много је симболике
у изложеним експонатима
Наша ПВО оборила је
импресиван број пројектила НАТО-а

Кабина обореног ловца F-117 А

