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ОВЕ ГОДИНЕ НАУЧНЕ ИЗАЗОВЕ РЕШАВАМО ЗАЈЕДНО 

 

 

Нови Сад, 26. март 2012. године – Нови садржаји Четвртог Фестивала науке у Новом Саду 
увелико су у припреми, а један од њих је нови форум под називом „Решимо заједно“. 
Фестивал науке у Новом Саду позива све заинтересоване да и сами предложе тему за 
разговор о највећим светским изазовима данашњице – проблемима са којима се сви 
свакодневно сусрећемо а за које још увек немамо решење. Предлози се могу послати 
мејлом на festivalnauke@uns.ac.rs до 1. априла 2012. 
 

Фестивал науке у Новом Саду, са циљем да најширој публици приближи улогу и значај науке 
за развој друштва, жели да укључи најширу публику у дискусије са научницима и 
истраживачима о највећим светским изазовима данашњице. 

Ове године Фестивал Науке у Новом Саду посебно жели да истакне проблеме као што су рак, 
климатске промене и други глобални изазови који данас изгледају непремостиви, који утичу на 
цео свет, а који могу бити решени развојем науке и технологије.  Кроз нови садржај „Решимо 
заједно“ жеља нам је да подстакнемо иновативно размишљање, које ће можда инспирисати 
остваривање научних продора и развој напредне технологије. С тим циљем, у оквиру форума 
„Решимо заједно“ желимо да чујемо нове идеје и да кроз разговор публике са научницима 
подстакнемо све нас на размишљање и проналажење визионарских идеја за решење 
постављених проблема.  

Фестивал науке у Новом Саду позива на заједничку дискусију и разговор о проблемима са 
којима се свакодневно сусрећемо, а за које још увек немамо решење. Поред тога, Фестивал 
позива све заинтересоване да се директно укључе и сами предложе тему за дискусију. 
Предлози се могу слати на мејл адресу festivalnauke@uns.ac.rs до 1. априла 2012. године, а 
организатор ће извршити избор пријављених тема које ће бити представљене на Четвртом 
Фестивалу Науке у Новом Саду. 
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О Четвртом Фестивалу науке у Новом Саду 

Четврти Фестивал науке у Новом Саду одржаће се 12. и 13. маја 2012. године, као и увек 
на неколико локација у централном кампусу Универзитета у Новом Саду. Организатор 
Фестивала је Универзитет у Новом Саду уз генерално покровитељство Владе АП 
Војводине – Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој и 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.  

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. 
 

 

Тренутно у току Конкурс за ученике основних и средњих школа „Учествуј у ти“  

Конкурс за најбоље научне радионице ученика основних и средњих школа тренутно је у 
току и траје до 1. априла 2012. године. Фестивал науке упутио је позив основним и средњим 
школама да подстакну своје ђаке на креативност и учешће на Конкурсу, а радионице које 
буду изабране 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. 
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