
На XXI годишњем скупу ентомолога, одржаном у Београду 17-18. новембра 1993. 

године, Ентомолошко друштво Србије, на челу са Председником Проф. др Љубодрагом 

МИХАЈЛОВИЋЕМ, одлучило је да покрене часопис Acta entomologica serbica, и изабрало 

Главног уредника. Захваљујући финансијској помоћи неколико истакнутих ииституција, 

било је могуће објавити први број овог часописа. Друштво - сада са Председником Проф. 

др Радославом СПАСИЋ - објављује прву свеску часописа Acta entomologica serbica, као 

двоброј за 1996. годину. Ово је година два ентомолошка јубилеја у Србији. 

Др Јосиф ПАНЧИЋ је дошао у Београд пре 150 година - маја 1846. године. Поред свог 

огромног доприноса у ботаници, ПАНЧИЋ је написао и прву ентомолошку монографију 

на српском језику, Ортоптере у Србији (1883). 

Први конгрес ентомолога новостворене Државе, одржан је у Зоолошком заводу 

Универзитета у Београду пре 70 година.- маја 1926. године. На Конгресу је основапо 

Друштво, које је почело да издаје Гласник ЕНТОМОЛОШКОГ друштва Краљевине Срба, 

Хрвата и Словенаца. Објављена су два годишта, у Београду 1926 (I) и 1927 (II). После 

тога, Друштво је променило име, па се часопис појавио као Гласиик Југословенског 

ентомолошког друштва. Објављене су опет две свеске Гласника, као двоброји, у Београду 

1929 (III/IV) и 1931 (V/VI). 

Четрдесет година касније, ентомолози из целе раније Југославије поново су 

образовали Југославенско ентомолошко друштво, и наставили издавање часописа - сада 

као Acta entomologica Jugoslavica (годиште VII), у Загребу 1971. Последње годиште Acta 

(XXIII) објављено је у Загребу 1991. године. У истом периоду је објављено и неколико 

суплементума Acta. 

Acta entomologica serbica je научни часопис Ентомолошког друштва Србије, и биће 

објављиван на енглеском језику. Acta ће првенствено објављивати оригиналне научне 

радове; међутим, биће такоће објављивани ревијални радови и кратка научна саопштења. 

Обимније студије биће објављиване као суплементуми редовним свескама Acta. 

Користи од једног научног часописа за развој ентомологије у нашој земљи није 

потребно посебно образлагати. Све што нам је сада потребно су научни прилози наших 

чланова и мало добре среће. 
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