
План истраживачке шетње 
Павиљон „Цвијета Зузорић“ – Народна банка Србије – САНУ – Народно 

позориште – Споменик Нушићу – Нушићева улица 

 

 
 
 
 
 
Закључи 
 
 
Шта за српску  књижевност заначи књижевно дело Бранислава Нушића данас 
и зашто? Како се Београд сећа свог славног суграђанина 150 година после 
његовог рођења.  
 

 
И С Т Р А Ж И В А Ч К А    Ш Е Т Њ А 

 

 
Нушићев београдски круг 

 
 

Бранислав Нушић (1864-1938), српски комедиограф 

и „чаробњак смеха“ написао је око педесет 

позоришних комада и читаву библиотеку 

различитих прозних дела.  

Пред тобом је план шетње по Београду током које 

ћеш заједно с другарима и наставницима обићи и 

истражити неколико места како би сазнао више о 

животу и делу овог великана српске књижевности.  

 

Павиљон „Цвијета Зузорић“, Мали Калемегдан 1 

Забележите речима и сликом амбијент у којем се налази Павиљон „Цвијета 

Зузорић“;  идентификујте специфичности грађевине и њену намену; сазнајте 

и забележите у каквој је вези ова зграда са Браниславом Нушићем. 

 

Народна банка Србије, Краља Петра 12 

Опишите спољашњи изглед зграде НБС, снимите декоративне елементе 

њене фасаде и улаз у зграду. На висини од једног метра изнад земље, на 

зиду фасаде налази се спомен-плоча која сведочи о вези ове грађевине с 

Браниславом Нушићем.  Пронађите спомен-плочу, снимите је и запишите 

одакле је преузет цитат на спомен-плочи и зашто.  



Зграда Српске академије наука и уметности, Кнез 

Михаилова 35 

Пронађите табле које информишу о каквој је згради реч и кад је саграђена; 

сазнајте шта се све налази у згради и напишите која је њена намена;  

фотографишите делове из богате орнаментике фасаде који ову зграду чибне 

посебном и покушајте да их опишете. Шта мислите зашто је Нушић, упркос 

популарности, тек пет година пред смрт примљен у ред академика? 

Поразговарајте о томе с  наставницом.  

Народно позориште, Трг Републике 2 

Покушајте да сазнате када је изграђена  зграда Народног позоришта и по 

чијем налогу;  обиђите зграду да бисте стекли представу шта се све у њој 

налази; сликајте најзанимљивије делове фасаде зграде.  

На дан Нушићеве смрти фасада Позоришта била је завијена у црно платно. 

Шта мислиш зашто? 

Споменик Браниславу Нушићу, Сквер поред Народног 

позоришта 

Вајар Зоран Ивановић добио је 1991. I награду на југословенском конкурсу за 

скулпторско решењe споменика Браниславу Нушићу. Опиши како је аутор  

представио нашег најпознатијег комедиографа; фотографишите споменик.  

Нушићева  улица 

Прошетајте Нушићевом улицом, опишите њен положај у односу на околне 

улице и снимите најзанимљивије зграде у улици.  Заједно с наставницом 

пронађите  везу између Нушића и улице која носи његово име и забележите 

резултате истраживања, речју и сликом. 

 
 

 
 П р о с т о р   з а   т в о ј е   б е л е ш к е   


