
 

Директору установе 

Поштовани, 

Настављајући традиционалну сарадњу са установама и овог пута Вас информишемо о новој 

изложби Природњачког музеја и могућностима интерактивног рада са децом у оквиру 

групних посета.  

У Галерији Природњачког музеја, Мали Калемегдан бр.5, у току је нова изложба под 

називом „Панчић. Путовања (1814-1888)“ аутора Олге Васић и Марјана Никетића. 

 
У априлу 2014. године навршило се 200 година од 

рођења ботаничара Јосифа Панчића, једног од 

великана српске науке. Изложба представља 

Панчићев допринос, значај и утицај у научној, 

образовној и друштвеној сфери Србије у 19. веку. 

Панчић је трагао за биљкама по Србији и откривао 

њена природна блага. Његов рад је обележио 

златно доба ботанике у Србији, он је сам или са 

својим сарадницима пронашао и описао 54 нових 

врста биљака Србије и Балкана.  

Његово највеће откриће је оморика (Picea omorika 

Panč.), терцијерни реликт и ендемит који у природи расте само на планини Тари и у сливу реке 

Дрине. 

Панчић је осим биљака проучавао рибе, водоземце гмизавце, птице, сисаре и инсекте, као и стене, 

минерале и фосиле и лековите воде у Србији.  

На изложби су представљени оригинални хербарски примерци биљака на основу којих је Панчић 

описао нове врсте за науку, међу којима су белоцветна чуваркућа (Sempervivum leucanthum Panč.) и 

српска перуника (Iris serbica Panč.); хербарски примерци других Панчићевих биљака из Србије и 

Балканског полуоства,  књиге о флори Србије, међу којима је и његово капитално дело: „Флора 

Кнежевине Србије“; као и лични предмети који су коришћени за теренско истраживање (метална 

кутија за прикупљање биљака, пинцета, лупа), итд. 

Изложба је обогаћена видео пројекцијама са преко 200 фотографија панчићевих биљака 

фотографисаних у свом природном амбијенту.  

Изложба ће бити отворена до априла 2015. године.  
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Број: Датум:  32 16.1.2015. 



 

 

 

Пратећи програми за децу (креативне и едукативне радионице): 

1. Планинаримо са Панчићем, квиз за основце, у оквиру групних стручних вођења; 

2. Природњачки „Панчић“ квиз, за средњошколце, у оквиру групних стручних вођења; 

3. Откривамо Панчићеве биљке, креативна играоница са цртањем, 6-12 година; 

4. Панчић вам прича…, у оквиру групних стручних вођења. 

Детаљније информације можете добити на сајту Природњачког музеја www.nhmbeo.rs или 

на Фејсбук страни музеја  https://www.facebook.com/Kalemegdan3 .  
 

 

Радно време Галерије сваког дана у зимском периоду (1. новембар – 14. април) 10-18 сати, у 

летњем периоду (15. април - 31. октобар) 10-21 сат. Понедељком затворено, четвртком улаз 

слободан у периоду 10- 12 сати. Доступно за особе са инвалидитетом. 

Цена улазница за појединачну посету је 100,00 динара, за групне посете 80,00 динара, а 

породичне посете 200,00 по особи. За децу до 7 година улаз је бесплатан. Бесплатан улаз 

подразумева посматрање изложбе без стручног вођења, а у случају потребе за водичем, цена 

улазнице је 50,00 динара по особи. Исто правило важи и када групе желе водича у време 

бесплатног термина у Галерији (четвртак од 10-12 сати). За особе са инвалидитетом и њихове 

пратиоце, улаз бесплатан. Са плаћеном улазницом радионица је бесплатна. 

 

Контакти: 

011/ 3284-317 

galerija@nhmbeo.rs 

Драгица Стојић, координатор посета 

 

 Молимо Вас да групне посете најавите унапред.  

 

С поштовањем, 

                                                                                                        

 Директор  

                             

________________                                                                                                     

Славко Спасић 

 

 

 

У Београду, 16. јануара 2015. 
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