
 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

Успешно завршен Четврти Фестивал науке у Новом Саду 
ХИЉАДЕ ПОСЕТИЛАЦА УЖИВАЛО У БОГАТОМ ПРОГРАМУ 
НАУЧНО-ПОПУЛАРНИХ САДРЖАЈА ФЕСТИВАЛА НАУКЕ 

 
 

Нови Сад, 18. мај 2012. године – Четврти Фестивал науке у Новом Саду успешно је 
реализован протеклог викенда у централном кампусу Универзитета у Новом Саду. У 
научно-популарним садржајима Фестивала уживало је 16.700 посетилаца, који су имали 
прилике да учествују у извођењу експеримената из многобројних области наука, 
присуствују научно-популарним предавањима, обиђу лабораторије на Универзитету и 
учествују у дискусијама у оквиру новог форума „Решимо заједно“. Овогодишња тема 
Фестивала били су „Велики изазови 2020: Храна, Енергија, Здравље, Климатске 
промене, Глобализација, Мултикултурализам, Иновације".  
 
И ове године циљ Фестивала био је да са најширим кругом посетилаца – децом и њиховим 
родитељима, ђацима основних и средњих школа, младима и студентима, грађанима свих 
узраста – из године у годину поделимо визију важности улагања у развој сопственог 
образовања, креативности, знања и истраживачког духа с једне стране, и у развој иновација, 
науке и технологије у свим областима, као основе дугорочног и одрживог развоја нашег 
друштва, с друге стране.  
 
Четврти Фестивал науке у Новом Саду, у организацији Универзитета у Новом Саду и под 
генералним покровитељством Владе АП Војводине и Покрајинског секретаријата за науку и 
технолошки развој, ове године је посетило 16.700 посетилаца свих узраста. Деца и одрасли су 
имали прилику да виде и учествују у 89 научних експеримената из техничко-технолошких, 
природно-математичких, друштвено-хуманистичких и медицинских наука, као и уметности. 
Поред тога, још богатији програм у односу на прошлу годину, обухватио је и десет предавања, 
две трибине, организоване посете лабораторијама Универзитета, као и нове садржаје – Форум 
„Решимо заједно“, програм научних радионица ђака основних и средњих школа „Учествуј и ти“ 
и Дан са научницима. 
 
У току Фестивала, ректор Универзитета у Новом Саду проф. др Мирослав Весковић уручио је 
захвалнице и сертификате основним и средњим школама – Средњој медицинској школи 
„Драгиња Никшић“ из Сремске Митровице, Гимназији „Светозар Марковић“ из Новог Сада, 
Основној школи „9. Мај“ и „Др Јован Цвијић“ из Зрењанина, као и Гимназији из Лесковца – 
њиховим наставницима и ђацима који су, у оквиру новог садржаја „Учествуј и ти“, припремили 
20 радионица из области физике, хемије, биохемије и музике, које су представили раме уз 
раме са истраживачима, професорима и студентима.  
 
У реализацији програма учествовало је преко 900 истраживача, наставника, студената 
волонтера и других сарадника. На Четвртом Фестивалу науке учествовали су и ексклузивни 
гости из иностранства, међу којима и др Мајкл Стор, руководилац програма промоција у 
Европској организацији за нуклеарна истраживања (ЦЕРН), а научним радионицама се први 
пут представио и Природно-математички факултет Универзитета у Загребу. 
 



Поред Владе АП Војводине, подршку Фестивалу пружили су Центар за промоцију науке, 
Фестивал науке у Београду, као и пријатељи Фестивала: Институт за ратарство и повртарство, 
Дунав осигурање, ДДОР Нови Сад, Делта Аграр група, Здраво Органик, Нафтна индустрија 
Србије, Бамби, Факултет техничких наука и Технички факултет „Михајло Пупин“. 
 
Поред факултета и института у саставу Универзитета у Новом Саду, занимљиве научне 
садржаје представили су и многобројни партнери Фестивала: Природно-математички факултет 
Универзитета у Загребу, Институт за ратарство и повртарство, Музеј Војводине, Научно-
технички центар Нафтне индустрије Србије, Научно истраживачки институт РТ-РК, Француски 
институт у Србији – Огранак у Новом Саду, Војвођански ИКТ Кластер, Научни институт за 
ветеринарство „Нови Сад“ и Институт за јавно здравље Војводине. 


