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Библиотека Матице српске 

Библиотека Матице српске приредила је  
178 изложби у витринама.  

Од јануара 2011. године изложбе се презентују  
у електронском облику, у јавном каталогу Библиотеке. 

Електронски каталози изложби се трајно чувају на 
CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно са 
штампаним каталозима досад постављених 

изложби, и на сајту 

www.bms.rs  
 



Изложбе БМС у 2012. години 
119.  Два века Вукових књига (31. децембар 2013 – 23. јануар 2014) 

220.  Сто година Првог светског рата (23. јануар – 19. фебруар) 

221.  Михаил Јурјевич Љермонтов, 200 година од рођења (19. фебруар 
– 17. март) 

222.  Бранислав Нушић, 150 година од рођења (17. март – 22. април) 

223.  Вилијам Шекспир, 450 година од рођења (22. април – 28. мај) 

224.  Михај Аврамеску, 100 година од рођења (28. мај – 18. јун) 

225.  Драгиша Живковић, 100 година од рођења (18. јун – 9. јул) 

226.  Еде Сиглигети, 200 година од рођења (9 – 31. јул) 

227.  Марко Мурат, 150 година од рођења (31. јул – 28. август) 

228.  Јосиф Панчић, 200 година од рођења (28. август – 23. септембар) 

229.  Рихард Штраус, 150 година од рођења (23. септембар – 20. 
октобар) 

230.  Галилео Галилеј, 450 година од рођења (20. октобар – 12. 
новембар) 

231.  Михаило Лалић, 100 година од рођења (12. новембар – 4. 
децембар) 

232.  Тарас Григорович Шевченко, 200 година од рођења (4  26. 
децембар) 
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ЈОСИФ ПАНЧИЋ 

(1814 – 1888) 
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  Нови Сад, 28. август – 23. септембар 2012. 



Библиотека Матице српске 

Библиотека Матице српске је на основу 
грађе из својих збирки приредила изложбу 

поводом 200 година од рођења   
научника, професора, лекара и  

првог председника  
Српске краљевске академије  

Јосифа Панчића.  
Електронски каталог изложбе садржи  

попис дела и литературе са сигнатурамa. 



Јосиф Панчић 

(1814 – 1888) 

 

Аутори изложбе 

Ивана Гргурић  

Силвија Чамбер  

 

Скенирање и обрада фотографија 

Ивана Гргурић 
 
 

Уредник 

Селимир Радуловић 





Панчићев дивит 



Личне ствари Јосифа Панчића 





Панчићев врх на Копаонику 





Место на Тари где је  

Панчић открио оморику 



Панчићеве оморике на Тари 





Панчићев маузолеј на Копаонику 



Споменик на улазу у  

Ботаничку башту “Јевремовац”  



Споменик на Студентском тргу у 

Београду 



ДЕЛА 
(избор) 

     



РТкСр II 268 



Р19Ср 747/1 РТк Ср III 99 



РТкСр II 267 



Природне ствари нису маште 

које се у надраженом мозгу 

зачињу, нису мисли које могу 

читањем и чувањем да се 

схвате и запамте, природне 

ствари морају да се очима виде 

и прстима опипају. 

Јосиф Панчић 

     



РТкСр III 217/1 



РТкСр III 217/2 



Р19Ср III 282/3.1 



Јестаственица се не учи из 

књиге у којој је обележен само 

ред којим ваља да тече настава, 

јестаственица се најбоље учи у 

пољу, у шуми, на брду ‒ у самој 

природи.  

Јосиф Панчић 

     



РТкСр II 269 РТкСр II 13 



РТкСр II 41/1 Патронат 2856 



Патронат 8144 



Поп. III 16/2 



Нема грђег непријатеља 

душевном напретку човечјег 

рода него догматичка 

сервилност или слепо веровање 

у оно што је ко други рекао... 

Јосиф Панчић 

     



II 17451 II 46245 



III 438132 



II 438213 



Скромност је леп и користан 

инстикт ваљаног човека којим 

свету не допушта маха да му 

његове заслуде спори. 

Јосиф Панчић 

     



III 423633 



II 64306 II 477252 





ЛИТЕРАТУРА 
(избор)  

     



III 20522 III 20604 



I 19753 



I  49764 



III 5056 



III 50751 III 20604 



III 481982 



III 24771 



III 50754 



III 430579 III 39007 



III 404048 III 60195 



II 437055 



III 50755 



РТкСр III 25 ДК III 133 



Рекли су о  

Јосифу Панчићу 

     



Панчић је био велики научник, 

човек широког образовања и 

напредних погледа, један од 

најобразованијих људи свог 

времена, понос српске 

“јестаствене науке”... 

Јован Белић 

     



 Његова личност је била оличење 

честитости, доброте и 

племенитости карактера, врло 

високе и свестране опште културе, 

и са ауторитетом високог 

научника, познатог и признатог 

код нас и у иностранимм научним 

центрима. 

Илија Ђуричић 

     



После Руђера Бошковића, 

Панчић је други Србин који је 

својим радом прибавио своме 

народу равноправност с другим 

народима у духовном погледу. 

Чедомиљ Мијатовић 

     



Велика се школа Панчићем 

живим дичила, јер се он у 

њој беше успео до  

орловских висина. 

Живојин Јуришић  

     



Панчић је био неуморни 

популаризатор зоолошких наука 

и увек се залагао за примену 

научних достигнућа у пракси.  

Сергије Д. Матвејев 

     



Панчићева фундаментална научна 

остварења, као што су на пример 

Флора Кнежевине Србије, Флора у 

околини београдској (...) данас се 

могу уврстити у класична дела 

светске ботаничке науке... 

Никола Диклић 

     



Снажан замах што га је Панчић 

некада дао својим радом, преко 

његових непосредних и посредних 

ученика, везује данас његово име за 

постанак и развој готово свих 

наших наука о природи.   

Иван  Ђаја 

     


