
 
Свечани скуп поводом отварања изложбе Миланковићева временска 

капија 05. 11. 2019. године у изложбеном простру Народне банке 

Србије, Немењина 17                                                                                     
                                                                                   

Реч председника Удружења  Милутин Миланковић мр. Славка 

Максимовић 
 

Поштовани гости, пријатељи, поштоваоци лика и дела Милутина 

Миланковића 
 

Хвала  Вам што сте дошли,  да заједно одамо дужно поштовање једном 

од горостаса које је изнедрио српски род 
 

Мени је изузетно задовољство што ми се пружила прилика да вам, 

заједно са вицегувернерком, Аном Ивковић будем домаћин   поводом 

овог значајног догађаја. 
 

Хвала Народној банци што је прихватила да са нама буде организатор 

ове манифестације, и што нам је омогућила да ову манфестацију 

организујемо у овом изузетном амбијенту, амбијенту достојном 

великана српске и светске науке. 
 

Захваљујем се Министарству културе и информисања као и поново 

НБС на покровитељству и финансијској подршци. 
 

Ову изложбу посвећујемо Милутину Миланковићу поводом 

обележавања 140 година од његовог рођења и 110 година од доласка на 

Београдски универзитет. 
 

О Миланковићу је доста написано и речено, али ретко ко је успео да у 

потпуности сагледа или схвати величину његовог дела. У Србији нема 

музеја њему посвећеног, па се трагови његовог научног опуса, као и 

подаци о његовој личности, још увек  налазе у архивима, музејима и 

библиотекама у местима у којима је живео и радио (Даљ, Осијек, Беч, 

Београд, Будимпешта). Материјали су тешко доступни јавности, па су 



многи периоди из његовог живота и рада готово непознати, или су, 

случајно или намерно, погрешно презентовани.  
 

Због тога је Удружење Милутин Миланковић прикупило и обрадило 

око 2000 архивских докумената и музејских предмета. Прикупљени и 

обрађени материјали су преточени у бројне публикације, видео 

материјале, научне и стручне скупове, изложбе и друге манифестације. 

И ова изложба је  део напора Удружења да се јавности предочи права 

истина о Миланковићу као великом човеку, научнику и родољубу. 

Овом манифестацијом, уз претходне значајне активности (подизање 

спменика, фељтон у Политици и др.) сматрамо да  смо свој задатак 

испунили. Вратили смо Миланковића у крило српског народа.  
 

 Имамо још планова и идеја, а једна од њих је и оснивање музеја 

посвећеног нашем великану. Међутим, то знатно превазилази наше 

могућности и надлежности, па очекујемо много већу помоћ и подршку 

надлежних државних органа, посебно Министарства културе и 

информисања и Града Београда, Секретаријата за културу.  

Желим још једном да Вам се захвалим на присуству и пријатно 

дружење са Миланковићем. 

Хвала вам. 

 


