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Збирка великана српске хемије 

Збирка великана српске хемије је музејска збирка Хемијског факултета. У Збирци се 

чувају, излажу и истражују предмети који се односе на историју хемије у Србији. 

Лабораторијско посуђе, књиге, студентски извештаји, аналитички радови и хемикалије 

из Збирке доступни су посетиоцима сваког радног дана уз најављену посету.  

Укупан број посетилаца Збирке великана српске хемије или програма који су 

организовани користећи предмете из Збирке је 5703. 

Најбројнија манифестација је Ноћ музеја (18. 5. 2020.) са 4500 посетилаца изложбе 

„Еволуција инструмената“. За њом следи акција Отворене лабораторије – у току 28 

термина током школске године Збирку је посетило 838 ученика основних и средњих 

школа из целе Србије. 

Осим уобичајених посета, организовано је и 17 стручних посета колега из других 

музејских и културних институција, али и студентских посета који су садржај Збирке 

користили као део наставног процеса у оквиру курсева на Хемијском факултету. 

Од важних стручних посета се издваја посета конзерватора Централног института за 

конзервацију, за којом је уследио извештај о стању у Збирци и препорукама за даље 

деловање ради очувања предмета у Збирци. 

Новина је била манифестација Мендељејев лаб, организован са Руским центром за 

науку и културу.  

У 2019. години је Збирка обогаћена са осам донираних предмета, између осталих, три 

инструмента, збирка минерала и фотографија Марије Тодоровић и студентски часопис 

„Индикатор“. 

Током 2019. је Хемијском факултету, на име донације Збирци, уплаћено 10000 РСД. 

 

 

Извештај промотивних активности у току 2019. године 

Посете Збирци великана српске хемије 

1. Отворене лабораторије – једночасовна посета Збирци великана српске хемије – 

27 школа, 850 посетилаца 

2. Амбијентална настава у сарадњи са Гимназијом „Патријарх Павле“ – три 

посете, 53 посетилаца (сарадња са Збирком минерала и стена) 

3. Стручна посета - Groningen Stratingh Institute for Chemistry - University of 

Groningen, Холандија – 20 посетилаца, 2.4.2019. 

4. Новинарски прилози – Београд живи, двоје посетилаца, 2.4.2019; Brainz TV – 

добитници награде „Др Милена Далмација“ и сниматељи, четворо посетилаца, 

7.11.2019; часопис Одисеја, Радио Апарат – Јована Николић, 3.6.2019. 

5. Посета са ENSCMu (École nationale supérieure de chimie de Mulhouse), Милуз, 

Француска – 68 посетилаца, 8.4.2019. 

6. Априлски дани – 27 посетилаца, 24. и 25.4.2019. 



7. Стручна посета - Department of Chemistry (KCH), Slovak University of Agriculture 

in Nitra – 6 посетилаца, 21.5.2019. 

8. Ноћ музеја, изложба Еволуција инструмената и апаратура – 4500 посетилаца, 

18.5.2019. 

9. FoodEnTwin Summer School, Metallomics: Food, feed and environmental 

applications with practical training, Хемијски факултет, Београд – 20 посетилаца 

18.6.2019. 

10. Ученици који су се квалификовали за Међународну хемијску олимпијаду – 8 

посетилаца, 17.7.2019. 

11. Стручна посета - Природњачки музеј, Милош Јовић и Деса Ђорђевић 

Милутиновић – 9.8.2019. 

12. Стручна посета – Централни институт за конзервацију – Вељко Џигић – 

27.8.2019. 

13. Стручна посета – Музеј науке и технике – Душан Петровић и Саша Шепец – 

6.9.2019; Ања Радаковић, Милош Јуришић, Милена Видосављевић – 24.12.2019. 

14. Мендељејев лаб – међународна манифестација – сарадња са Руским центром за 

науку и културу и Математичком гимназијом – 24 посетиоца, 12.10.2019. 

15. Семинар за упознавање студената са факултетом и академским начелима 

(СУСФАН) – 34 посетиоца, 20.10.2020. 

16. Стручна посета – Центар за примењену историју, Милован Писари – 24.12.2019. 

17. Посете студената са Хемијског факултета – 48 посетилаца у току целе године 

18. Самосталне посете – 27 посетилаца у току целе године 

19. Остале стручне посете – 11 посетилаца у току целе године 

Укупно посета 5712 посетилаца. 

Усавршавања 

1. Полагање кустоског стручног испита, Народни музеј у Београду, Београд – 

20.5.2019. 

2. Интерактивна радионица Science communication in museums: the European 

experience. Good practices from the Museo delle Scienze (MUSE) in Trento, Музеј 

науке и технике, Београд, 25.10.2019. 

3. Присуствовање предавањима Херитолошке технологије, Универзитет у 

Београду – Филозофски факултет, предавач – проф. др Никола Крстовић, март-

мај 2019. 

4. Семинар Музеј и комуникација – Културно наслеђе и град, Народни музеј у 

Крушевцу и Артис центар, Крушевац, 29-30.11.2019. 

5. Национални комитет Међународног савета музеја (НК ICOM Србија) – 

прихваћено индивидуално чланство за 2020. годину. 

6. Онлајн курс Tangible Things: Discovering History Through Artworks, Artifacts, 

Scientific Specimens, and the Stuff Around You, edx course, Harvard University, 

октобар-децембар 2019. 

Друге активности 

1. Радионица о заштити и загађењу ваздуха Велико знање – загађења мање, 

сарадња Музеја науке и технике и Хемијског факултета, одржане три радионице 

у Музеју науке и технике; 18.10.2019, 29.11.2019. и 20.12.2019. Укупно 60 

ученика. 



2. Регистрација Збирке великана српске хемије као партнера у бази регистрованих 

организација на порталу Деск Креативна Европа, новембар 2019. 

3. UMAC – Универзитетски музеји и колекције - ажурирани подаци у светској 

бази података, јун 2019. 
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