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ЧЕТВРТИ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У НОВОМ САДУ 
(12 – 13. мај 2012. године) 

 

УЗБУДЉИВИ СВЕТ НАУКЕ ПОНОВО ОТВАРА ВРАТА 
 

 

Нови Сад, 19. март 2012. године – Четврти Фестивал науке у Новом Саду одржаће се 12. и 
13. маја на неколико локација у централном кампусу Универзитета у Новом Саду. Богат и 
веома занимљив програм Фестивала биће реализован кроз осамдесетак радионица – 
експеримената који ће бити извођени уживо, предавања, форуме и посете 
лабораторијама. Организатор Фестивала је Универзитет у Новом Саду, генерални 
покровитељ Влада АП Војводине – Покрајински секретаријат за науку и технолошки 
развој, уз подршку Центра за промоцију науке. 
 
Циљ Фестивала науке је да на нов, неуобичајен и пријемчив начин пружи инспиративан увид у 

многобројне области наука и приближавања њене примене најширој пупулацији. Кроз 

различите занимљиве научне садржаје, деца, млади и одрасли имаће прилику да, као и раније, 

уживо доживе интригантни свет науке, упознају се са њеним значајем и применом за развој 

друштва и решавање многобројних савремених изазова.  

 

Овогодишња инспирација и тема Фестивала су „Велики изазови 2020: Храна, Енергија, 

Здравље, Климатске промене, Глобализација, Мултикултурализам, Иновације". Фестивал се 

организује под слоганом „Падам на памет“ и представиће многобројне области које се 

изучавају на Универзитету у Новом Саду – од природних, техничких, биотехничких и 

медицинских, до друштвених, хуманистичких, мултидисциплинарних и интердисциплинарних 

наука. 

 

Фестивал науке у Новом Саду сваке године привлачи велики број посетилаца, али и научника и 

истраживача који учествују у извођењу разноврсних занимљивих научно-популарних садржаја. 

И ове године очекује се учешће преко 300 истраживача, наставника, студената и волонтера са 

свих факултета и института у саставу Универзитета у Новом Саду, као и других партнерских 

инстутуција. Улаз за све посетиоце Фестивала је бесплатан. 
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Нови изазови за младе на Четвртом Фестивалу науке у Новом Саду 
 
ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА НАУЧНЕ РАДИОНИЦЕ 
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 
 
Фестивал науке у Новом Саду позива основне и средње школе да 
подстакну своје ђаке на креативност и учешће на управо отвореном 
Конкурсу за најбоље научне радионице ученика основних и 
средњих школа, а радионице изабране на Конкурсу биће позване да 
учествују у овогодишњем Фестивалу науке. 
 
За пријаву на конкурс потребно је попунити пријавни формулар који се 
може пронаћи на сајту Фестивала www.festivalnauke.uns.ac.rs и послати 
га мејлом на адресу програмске координаторке Фестивала доц. др Тијане 
Продановић prodanvc@df.uns.ac.rs најкасније до 1. априла 2012. године. 
 
Имајући у виду да је један од циљева Фестивала да код деце и омладине 
развије свест о лепотама бављења науком, начину и стилу живота 
научника и месту и важности науке у друштву, Фестивал науке у Новом 
Саду позива школе да конкуришу занимљивим и интерактивним научним 
садржајима и да их поделе са хиљадама посетилаца Фестивала, те на 
тај начин покажу да интерес и бављење науком започињу већ са првим 
данима образовања. 
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Контакт за медије: 
 
Универзитет у Новом Саду 
Четврти Фестивал науке у Новом Саду 
Односи с јавношћу 
 
Јелена Цвејин Познић 
021 485 2029, jelenac@uns.ac.rs 
www.festivalnauke.uns.ac.rs 
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