
 

 
Саопштење за јавност 

 
Пети Фестивал науке у Новом Саду 

 
УЗБУДЉИВ НАУЧНИ ПРОВОД У МАЈУ У НОВОМ САДУ 

 
 
Нови Сад, 11. април 2013. године – Фестивал науке у Новом Саду, велика дводневна 
научно-популарна манифестација која се ове године одржава пети пут заредом, одржаће 
се 11. и 12. маја 2013. године у централном кампусу Универзитета у Новом Саду. 
Захваљујући великом труду истраживача, наставника, студената и сарадника 
Универзитета у Новом Саду и партнерских институција, пети Фестивал науке у Новом 
Саду понудиће нова, несвакидашња искуства за посетиоце свих узраста који ће имати 
прилику да се и лично опробају у низу научних експеримената у широком опсегу 
научних дисциплина. 
 
Преко 70 научних радионица и експеримената који се изводе уживо, као и десетак 
научнопопуларних предавања, представљају овогодишње главне фестивалске садржаје. Као и 
ранијих година, посетиоци ће моћи да се упознају са достигнућима у природно-математичким, 
техничко-технолошким, друштвеним, хуманистичким, медицинским и интердисциплинарним 
наукама. О богатству програма говори и чињеница да је на прошлогодишњем Фестивалу 
учествовало чак 900 наших истраживача и сарадника. 
 
Ове године, на Фестивалу ће се представити: Факултет техничких наука, Природно-
математички факултет, Медицински факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, 
Филозофски факултет, Пољопривредни факултет, Технолошки факултет,  Правни факултет, 
Педагошки факултет, Академија уметности, као и Научни институт за прехрамбене 
технологије, Институт за низијско шумарство и животну средину, Војвођански ИКТ кластер, 
Институт за јавно здравље Војводине, Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Друштво 
астронома Србије, Астрономско друштво Нови Сад, Астрономско друштво „Руђер Бошковић“ и 
НГО КомпКамп. Овогодишњи специјални гости Фестивала су ученици из неколико основних 
школа – „9. мај“ и „Јован Цвијић“ из Зрењанина, „Васа Стајић“ из Новог Сада, као и Средња 
пољопривредна школа из Футога, који ће се, раме уз раме са истраживачима, такође 
представити занимљивим научним експериментима. 
 
Организатор Фестивала науке у Новом Саду је Универзитет у Новом Саду. Захваљујући 
покровитељству Владе АП Војводине – Покрајинског секретаријата за науку и технолошки 
развој и подршци Центра за промоцију науке из Београда, улаз за све посетиоце је и ове 
године бесплатан.  
 
Више информација о Фестивалу на: www.festivalnauke.uns.ac.rs. 
 

 

 

http://www.festivalnauke.uns.ac.rs/

