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Традиционална научно-популарна манифестација на Универзитету у Новом Саду 

 
ФЕСТИВАЛ НАУКЕ ПЕТИ ПУТ У НОВОМ САДУ 

 
 
Нови Сад, 25. април 2013. године – Врата петог Фестивала науке у Новом Саду отварају се 
за две недеље у централном универзитетском кампусу. Ова дводневна научно-
популарна манифестација, која сваке године привлачи хиљаде наших суграђана, 
одржаће се 11. и 12. маја 2013. године на Универзитету у Новом Саду, а улаз за све 
посетиоце је бесплатан. Промоција Фестивала науке одржаће се сутра 26. априла од 17 
часова у центру града у Змај Јовиној и Дунавској улици, где ће представници Фестивала 
делити пролазницима промотивни материјал. 
 
 
Преко 70 научних радионица и експеримената који се изводе уживо, девет научнопопуларних 
предавања и организоване посете четири научно-истраживачке лабораторије на Универзитету, 
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.  
 
Будите храбри и станите очи у очи са микотоксинима или се опробајте у судару мозгова и у 
директном дуелу победите свог противника користећи само снагу својих мисли. Видећете како 
је лако разговарати са машинама – сада је могуће рачунару и телефону наредбе издати 
гласом. Навијајте за вашег фаворита у такмичењу робота. Опробајте се у чаробном свету 
фармације, испитајте на лицу места границе Вашег тела, на забаван начин тестирајте Ваша 
плућа и упознајте тајне бојења ћелија нашег организма. 
 
Не пропустите јединствену прилику да искусите најзвезданије небо у топлини специјалне 
куполе преносивог планетаријума или завирите кроз прави телескоп и упознате Сунце изблиза. 
За све који уживају у компјутерским игрицама, а интересују их и тајне свемира, спремили смо 
праву ствар – астро-игрицу. Научите шта су то инвазивне биљке и каква је њихова стратегија 
освајања простора, закорачите у географску играоницу или послушајте звук физике. Откријте 
моћ биотехнолога и утврдите да ли постоји тајна веза између витамина, биогорива, 
антибиотика, напитка бесмртности, хране и вина. 
 
Мобилни планетаријум, који сваке године привлачи велики број знатижељних посетилаца, биће 
и ове године на Фестивалу науке у Новом Саду. Наши астрономи биће ту да посетиоце поведу 
у шетњу кроз све знаменитости звезданог неба, а посетиоце ће моћи да упознају нека 
сазвежђа и како се крећу планете. 
 
Све ово и још много тога чека Вас на петом Фестивалу науке у Новом Саду. Осим факултета и 
института Универзитета у Новом Саду, ове године имамо и специјалне госте – ученици 
основних и средњих школа придружују се нашем тиму и раме уз раме са нашим 
истраживачима представиће занимљиву науку на свој начин. 



Ове године, на Фестивалу ће се представити: Факултет техничких наука, Природно-
математички факултет, Медицински факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, 
Филозофски факултет, Економски 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, главни покровитељ 
Влада АП Војводине – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, медијски 
партнер Радио Ас, а подршку је пружио и Центар за промоцију науке из Београда.  
 
Више информација о Фестивалу на: www.festivalnauke.uns.ac.rs. 
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