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Поштовани, 

Позивамо Вас да медијски испратите отварање изложбе  

„Прича о нама“  

у Галерији Природњачког музеја у Београду, Мали Калемегдан 5, Београд. 

 

Аутор изложбе je др Александра Маран Стевановић, музејски саветник. 

 

Изложба ће бити отворена 29. децембра 2020. године у 13 часова, у затвореном кругу 

малобројних званица због епидемиолошке ситуације. Поводом отварања биће омогућен 

пренос уживо путем званичног Фејсбук канала Природњачког музеја. 

 

Изложбом „Прича о нама“ обележава се почетак великог јубилеја - 125 година 

постојања Природњачког музеја у Београду. Изложба обухвата четири целине: Кабинет 

реткости - кратка историја природњачких збирки, Из архиве Природњачког музеја, Из 

збирки Природњачког музеја и Савремени период Музеја. У оквиру друге и треће 

целине, на популаран начин, широј јавности се представљају значајни догађаји и личности 

који преносе поруке из прошлости: о путовању Музеја кроз време и простор, кроз различите 

државне, политичке, економске, друштвене и музејске околности. Својеврстан крај изложбе 

- Quo Vadis? са картом издвојених европских и светских музеја у слици без речи приказује 

визију данашњих музеалаца - чему стреме и чему се надају. 

Посетиоци ће на изложби имати прилику да виде неке од најатрактивнијих природњачких 

експоната, а који су део значајног историјског или научног наслеђа. Међу њима су: 

 примерак „последњег медведа са Јастрепца“ из 1885. године, који је красио хол 

Старог двора у време династије Обреновић – а кога је после Мајског преврата 1903. 

године, краљица Наталија Обреновић поклонила Музеју шумарста и лова; 

 трофејни рогови аргали овна из 1897, уловљеног током експедиције по Тјаншану 

(Монголија), као део збирке Елима Павловича Демидова, грофа од Сан Доната и 

блиског рођака кнеза Павла Карађорђевића; 

 џиновски амонит - изумрли главоножац из Ђердапске клисуре, данас палеонтолошки 

и музеолошки раритет - који је откривен у акцији заштите значајних геолошких 

локалитета од потапања, пре изградње бране на Дунаву; 

 необичне фосилизоване шкољке, које немају своје потомке у савременој фауни, за 

које се мислило да су рогови неке изумрле животиње јер по свом облику подсећају на 

њих; 

 чувена три метеорита који су пали на тло Србије у протеклих 150 година; 

 минерали Трепче, јединствени по својој лепоти и хемијском саставу. 
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На изложби ће премијерно бити приказани и многи други експонати: фосилизоване 

биљке које су сакупили Јосиф Панчић, његови ученици и следбеници - Јован Жујовић и 

Петар Павловић, утемељивачи природњачких наука у Србији; представници фосилизоване 

фауне из околине Велеса (Северна Македонија) и међу њима остаци првих примата 

(мајмуна); аутентична ентомолошка кутија, изложена на првој изложби Музеја 1904. године. 

Уз бројне предмете из ризница Музеја, биће приказани и историографски подаци о 

рађању музеја, борби за опстанак његових музеалаца током два светска рата и никад 

испуњеној жељи да се добије достојан простор за приказ јавности својих природњачких 

драгоцености. 

 

Значај Музеја 

Природњачки музеј је један од најстаријих музеја и једна од најстаријих српских 

културних и научних институција. Основан је под називом „Јестаственички музеј” 19. 

децембра 1895. године. 

У Музеју данас се чува 125 збирки са преко 1,6 милиона примерака стена, минерала, 

фосила, биљака, гљива, животиња, ловачких трофеја и ловачког оружја. Збирке 

представљају огромну културну и научну базу, а у оквиру њих се налази неколико стотина 

холотипова и уникатних примерака, по чему је музеј посебно значајан. Данас, 125 године 

после оснивања, Природњачки музеј је још увек у привременом смештају, без простора за 

несметан рад, чување и заштиту збирки, без сталне изложбене поставке која би на једном 

месту презентовала велику природну и културну баштину Србије. 

Серијом догађаја, изложби, научних публикација и дигиталних програма, у наредних годину 

дана обележићемо овај значајaн jубилеј. 

Генерални покровитељ Јубилеја је Ерсте Банка. У сарадњи са Ерсте Банком реализована је 

билборд кампања од 12 атрактивних билборда на тему природе, који су током децембра 

2020. представљени публици на локацијама у ужем центру Београда. 

Јубилеј Музеја пријатељски су подржале компаније Телеком Србија и Хемофарм Фондација. 

 

С поштовањем,  

Природњачки музеј 

 

Контакт: 

др Александра Маран Стевановић, 011/ 3442 149; моб. 063/ 880 2907; amaran@nhmbeo.rs  

Александра Савић, односи с јавношћу, тел. 011/ 3442 149; моб. 063/ 10 11 949;  

aleksandra.savic@nhmbeo.rs 

 
nhmbeo.rs 

facebook.com/prirodnjacki/ 

instagram.com/prirodnjacki_muzej/ 

twitter.com/prirodnjacki 
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