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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ● ФЕСТИВАЛ НАУКЕ И ОБРАЗОВАЊА
UNIVERSITY OF NOVI SAD ● FESTIVAL OF SCIENCE AND EDUCATION

Поштоване колегинице и колеге,
Једанаести Међународни фестивал науке и образовања у Новом Саду
одржаће се 18. и 19. маја 2019. године у централном кампусу Универзитета у
Новом Саду.
Задовољство нам је да вас позовемо да се и ове године придружите највећој
промоцији науке у Новом Саду и да активно учествујете у реализацији
Фестивала.
Као и ранијих година, учешће факултета и института Универзитета у Новом
Саду, као и свих других научних, образовних и привредних институција,
треба да буде у форми креативних и интерактивних радионица које ће
посетиоцима Фестивала на једноставан, разумљив, приступачан и занимљив
начин приближити научне и истраживачке активности факултета, института
и истраживачких група и њихов допринос развоју науке и образовања.
__________________________________________________________________
Пријава радионица
Радионице се пријављују попуњавањем online пријаве на адреси:
https://goo.gl/forms/4S9sTkLo3O4U4kN32.
Рок за пријаву је 17. март 2019. године. Контакт за детаљније информације:
scifest@uns.ac.rs.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Имајући у виду ограничен број радионица које се могу приказати на
Фестивалу, биће изабрани најинтересантнији програми који су предложени у
року предвиђеном за пријаву.
Приликом пријаве треба обратити пажњу на следеће:
1. Садржај радионице
Радионице и поставке треба да буду намењене посетиоцима општег
образовања и презентоване тако да буду лако разумљиве. Радионица може
бити намењена само одређеној старосној групи. У оквиру радионице могу
бити приказани непосредни резултати научно-истраживачког рада, при чему
садржај мора бити прилагођен за овакав догађај. Организатор Фестивала
науке и образовања је на располагању заинтересованим предлагачима
радионица за помоћ и подршку у осмишљавању што приступачнијег начина
представљања радионице, уз задржавање права да не прихвати пријаву
радионица за које сматра да су непримерене стандардима Фестивала.
2. Промотивни текст радионице
Предложени промотивни назив и пратећи текст радионице у пријави за
учешће биће објављен на сајту Фестивала, као и у пратећем штампаном
материјалу, са циљем промоције садржаја појединачних радионица.
Предложени наслов и текст треба да буду што привлачнији за просечног
читаоца/посетиоца и да не садрже пуно стручних термина. У случају да

организатор Фестивала процени да предложени текст и наслов нису
адекватни задржава право да их прилагоди утврђеним стандардима.
3. Опис радионице
Опис радионице представља опис садржаја поставке за интерну употребу
организатора Фестивала. Текст може да садржи опис научног феномена, уз
коришћење научног/техничког речника (на пример, циљ експеримента је да
демонстрира XX научни феномен/закон, да приближи техничку реализацију
XY постројења и слично).
4. Потребе
Молимо вас да постере припремите само ако су заиста неопходни за
извођење радионице. За додатне информације у штампаном облику
препоручујемо да израдите флајере које посетиоци могу да преузму
приликом посете.
Плазма екрани ће бити обезбеђени само за радионице којима су неопходни.
Такође, није неопходно приказивање пратеће PowerPoint презентације уз
одређено излагање/предавање. Организатор задржава право да не одобри
набавку плазма екрана за радионице у којима је процењено да нису
неопходни. Такође, потребно је узети у обзир да слика која се приказује на
плазма екранима не сме бити статична. Уколико постоји потреба за
приказивањем слике која је дуго статична, потребно је контактирати
организатора Фестивала у циљу обезбеђивања LCD екрана уместо плазма
екрана. Плазма екрани ће бити прикључени на рачунаре путем HDMI или
DVI прикључка, за шта је неопходно да се обезбеди одговарајући рачунар
који подржава овакав вид прикључивања.
Пријављен број учесника и број мајица за учеснике који је наведен у
спецификацији у оквиру пријаве радионица није могуће мењати након
пријаве радионице.
Средства за финансирање реквизита специфичних за радионице (на пример,
хемикалије, епрувете и слично) треба да обезбеде саме институције, док ће
опште потребе (радне површине, плазма екрани и слично) обезбедити
организатор Фестивала.
С поштовањем,
Проф. др Стеван Станковски
Председник Организационог одбора
Међународног фестивала науке и образовања у Новом Саду
Датум: 22. фебруар 2019.

