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У СУБОТУ ПОЧИЊЕ ПЕТИ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У НОВОМ САДУ 

 
 
Нови Сад, 9. мај 2013. године – Пети Фестивал науке у Новом Саду одржава се 
предстојећег викенда, 11. и 12. маја у централном кампусу Универзитета у Новом Саду. 
Позивамо Вас на званично отварање Фестивала у суботу 11. маја у 10 часова, на главној 
бини Фестивала, као и да посетите Фестивал науке током радног времена до 10 до 18 
часова.  
 
На отварању петог Фестивала науке у Новом Саду говориће ректор Универзитета у Новом 
Саду проф. др Мирослав Весковић и директорка Фестивала проф. др Весна Црнојевић 
Бенгин, а Фестивал ће званично отворити покрајински секретар за науку и технолошки развој 
проф. др Драгослав Петровић. 
 
Посетиоци свих узраста ће имати прилику да уживају у преко 70 научних радионица и 
експеримената који се изводе уживо из разноврсних области природно-математичких, 
друштвених, хуманистичких, техничко-технолошких, медицинских и интердисциплинарних 
наука, као и уметности. Поред тога, у оквиру Фестивала ће се одржати девет 
научнопопуларних предавања на неке од тренутно актуелних и занимљивих тема као што 
сто су генетски модификовани организми, афлатоксини, безбедност хране и могућности 
комуницирања са уређајима путем гласовних команди. 
 
Такође, заинтересовани ће имати прилику да у организованим посетама обиђу неколико 
научно-истраживачких лабораторија на Универзитету и упознају се са опремом и 
активностима које се тамо реализују. Ове године, врата отвара пет лаборатија: четири на 
Факултету техничких наука – за производну метрологију, трибологију, пластичну електронику и 
Биосенс центар, као и Лабораторија за заштиту животне средине „Доц. др Милена Далмација“ 
на Природно-математичком факултету.  
 
У оквиру нове програмске целине „Млади истраживачи“, широј публици ће се представити 
ученици три основне школе – „9. мај“ и „Јован Цвијић“ из Зрењанина, и „Васа Стајић“ из Новог 
Сада, као и Средња пољопривредна школа из Футога, који су припремили занимљиве 
експерименте из физике, хемије, биологије и екологије. 
 
Ове године, на Фестивалу ће се представити факултети и институти у саставу Универзитета у 
Новом Саду: 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, Научни институт за прехрамбене технологије, Институт за низијско 
шумарство и животну средину, као и Студентска асоцијација Универзитета. Поред њих, у 
програму учествују: Институт за ратарство и повртарство, Војвођански ИКТ кластер, Научни 
институт за ветеринарство „Нови Сад“ и НВО „КомпКамп“, а подршку реализацији појединих 



радионица пружили су Институт за јавно здравље Војводине, Друштво астронома Србије, 
Астрономско друштво Нови Сад, Астрономско друштво „Руђер Бошковић“. 
 
Организатор Фестивала науке у Новом Саду је Универзитет у Новом Саду, главни покровитељ 
Влада АП Војводине – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, генерални 
партнер је Фестивал науке у Београду, а подршку је пружио Центар за промоцију науке из 
Београда.  
 
Више информација о Фестивалу на: www.festivalnauke.uns.ac.rs. 
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