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Обавештење за медије 
Позивамо вас да медијски испратите отварање нове изложбе Природњачког музеја у 

Галерији Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5, Београд 

„Кроз свет инсеката Србије“ 
у  четвртак, 28 маја 2015. године у 19 часова. 

Аутори изложбе: дипл. инг. Александар Стојановић и дипл. инг. Мирослав Јовановић 
 

Поздравну реч одржаће г-дин Славко Спасић, директор музеја. 
 

На изложби „Кроз свет инсеката Србије“ Природњачки музеј жели да запостављени и мало 
познати свет инсеката посетиоцима учини ближим и разумљивијим. Иако су то углавном 
омражена и потцењена бића, на изложби су приказана у пуном сјају, разноврсности и 
лепоти. Они то заиста заслужују јер су најбројнија и најразноврснија група животиња, 
карактеристична по богатству необичних облика, боја и различитих начина живота. 
 
Изложено је преко 5.000 примерака, представника 1.710 врста инсеката из ентомофауне 
Србије. Сво то богатство приказује тек мали део врста које живе на нашем подручју. 
Инсекти Србије су представљени оригиналним примерцима из збирки Природњачког 
музеја који су прикупљани последњих 30 година. 

Посетиоци могу да на једном месту погледају све оне врсте које у природи није могуће 
видети на једном месту, ни у том броју и разноликости.  Такође, и све фазе у развоју 
инсекта, од јајета, преко ларве, лутке, до одрасле јединке. 

На  изложби  ће бити  представљене све  групе инсеката: водени цветови, вилини 
коњици, скакавци, зрикавци, попци, попци дрвећа, ровци, богомољке, кожокрилци, књишке 
ваши, длакоједи, праве ваши, трипси, стенице, цикаде, биљне ваши, крваве ваши, 
лептирасте ваши, лисне буве, штитасте ваши, мрежокрилци, мрављи лавови и златооке, 
трчуљци, тигар инсекти, гњурци и веслари, краткорилци, лешинари, листорошци, 
котрљани, гундељи и рутаве бубе, јеленци, скочибубе и красци, дрвоточци и бељикари, 
буба листаре и златице, касиде и бувачи, жишкци, стрижибубе, свици, мекокошци, мајске 
бубе, шпанска буба, црне бубе, брашнара, сјајници, сланинари, бубамаре, рилаши, ситоне, 
цветоједи, сврдлаши, подкорњакци и бељикари, дугокрилци, длакокрилци, лептири, 
минери, прави и други мољци, стаклокрилци, смотавци и пламенци, свилопрељу и преље, 
пауновци, вештице, дудовца и губара, совице, земљомерке и мразовци, купусари и 
глоговац, ластин репак и ускршњи лептир, плавци, седефице, шаренци, преливци, еребије, 
хипархије, двокрилци, дугоноги и прави комарци, лептирасте мушице, муве галице, обади, 
грабљиве муве, муве бумбари, осолике муве, воћне муве, муве минери, цветне муве, муве 
стабљика, домаће и стајске муве, муве зунзаре, муве гусеничарке, опнокрилци, осе дрвећа,  
осе стабла, осе листа, осе потајнице, осе галице, сомотасти мрави и мрави, златне осе, пчеле 
и бумбари, буве и многи други инсекти. 
 
Изложба ће бити отворена до новембра 2015.  
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Ентомолошка кутија из музеја 
 

У припреми је пратећи каталог изложбе «Кроз свет инсеката Србије» аутора Александра 
Стојановића и Мирослава Јовановића. Изложба ће имати додатне програме и радионице 
намењене деци предшколског и школског узраста. 

 
                     

Природњачки музеј овом изложбом жели да инсекте, који имају важну улогу у 
природи али и у животу човека представи у научном светлу и да људима 
приближи њихову разноврсност, лепоту и значај у природи. 

 
Особе за контакт: 
Дипл. инж. Александар Стојановић 011 3442 147, моб. 063/18 54 862 
Дипл. инж. Мирослав Јовановић 011 3442 147, моб. 063/10 80 714 
Александра Савић, односи с јавношћу, тел. 011 3442 149, моб. 063 10 11 949 

 
 

Радно време Галерије сваког дана 10-21 час, понедељком затворено, четвртком улаз слободан у 
периоду 10- 12 сати. Доступно за особе са посебним потребама. 

Улазнице: породична улазница 200 дин., одрасли 100 дин., групе 80 дин. (за најављене 
групне посете обезбеђено стручно вођење кроз изложбу), пензионери 50 дин.  Бесплатно за 
децу до 7 година, лица са посебним потребама и њихове пратиоце, као и студенте (уз индекс).  

Најава групних посета на телефон/ факс: + 381 11 3284 317 или е-маилом: galerija@nhmbeo.rs   
 

С поштовањем,  
Природњачки музеј 
www.nhmbeo.rs 
www.facebook.com/Kalemegdan3  


