
Дан науке 2015. 
	  
Пети	  пут	  по	  реду,	  у	  Републици	  Србији	  обележава	  се	  10.	  јул	  као	  национални	  
Дан	  науке.	  Центар	  за	  промоцију	  науке	  у	  сарадњи	  са	  читавом	  мрежом	  
других	  организација	  припрема	  разноврстан	  научнопопуларни	  програм.	  
Манифестација	  обухвата	  неколико	  догађаја	  организованих	  за	  све	  узрасте	  у	  
Београду,	  али	  и	  у	  низу	  других	  градова	  широм	  Републике.	  
	  
На	  основу	  Одлуке	  Владе	  Републике	  Србиjе,	  Дан	  науке	  се	  обележава	  10.	  jула,	  
на	  рођендан	  славног	  српско-‐америчког	  проналазача	  Николе	  Тесле	  (1856–
1943).	  Обележавање	  Дана	  науке	  започело	  је	  2011.	  године.	  
	  
Прве	  активности	  покренуо	  је	  Центар	  за	  промоцију	  науке,	  да	  би	  у	  наредним	  
годинама	  манифестација	  постала	  све	  запаженија.	  Прошле	  године,	  Дан	  
науке	  је	  окупио	  на	  десетине	  организација	  широм	  земље,	  а	  највећу	  пажњу	  
том	  приликом	  изазвала	  је	  организација	  Дечјег	  научног	  кампа	  и	  трибине	  о	  
ХААРП-‐у	  и	  псеудонауци.	  
	  
Ове	  године,	  Центар	  за	  промоцију	  науке	  за	  10.	  јул	  припрема	  више	  догађаја	  и	  
нових	  врста	  научнопопуалрних	  програма.	  Они	  се	  углавном	  дешавају	  на	  
отвореном,	  са	  поруком	  да	  наука	  треба	  да	  буде	  лако	  доступна	  свим	  
грађанима.	  Тако	  на	  тргу	  Николе	  Пашића,	  у	  14	  часова,	  ЦПН	  са	  
Математичким	  факултетом	  отвара	  уличну	  изложбу	  “Светлост	  и	  без	  
сијалице”,	  организовану	  поводом	  Међународне	  године	  светлости.	  На	  истом	  
месту,	  током	  целог	  дана,	  ЦПН	  организује	  такозвани	  Science	  Busking,	  
специјални	  улични	  научнопопуларни	  програм.	  	  
	  
На	  другој	  локацији,	  у	  Шпанској	  кући,	  у	  Савамали,	  у	  19	  часова,	  ЦПН	  по	  први	  
представља	  сасвим	  нови	  формат	  научнопопуларног	  програма	  -‐	  
“Елементарне	  разговоре”.	  Реч	  је	  о	  новој	  врсти	  интерактивне	  трибине	  са	  пет	  
модератора,	  у	  формату	  научног	  кафеа,	  где	  у	  опуштеној	  атмосфери	  и	  у	  
непосредном	  контакту	  са	  научницима	  и	  промотерима	  науке,	  посетиоци	  
разговарају	  о	  занимљивим	  темама.	  Теме	  првих	  “Елементарних	  разговора”	  у	  
Шпанској	  кући	  инспирисане	  су	  темама	  из	  часописа	  “Елементи”.	  
	  
Ове	  године,	  Центар	  за	  промоцију	  науке	  је	  на	  сајту	  који	  је	  иначе	  посвећен	  
Дану	  науке	  припремио	  и	  интерактивни	  преглед	  активности	  које	  се	  
одржавају	  широм	  Србије.	  	  
	  
Изложба	  СВЕТЛОСТ	  И	  БЕЗ	  СИЈАЛИЦЕ	  
Трг	  Николе	  Пашића,	  Београд	  
Петак,	  10.	  јул	  2015,	  14:00	  часова	  
Организатор:	  Центар	  за	  промоцију	  науке	  
	  
Улични	  научнопопуларни	  програм	  SCIENCE	  BUSKING	  
Трг	  Николе	  Пашића,	  Београд	  
Петак,	  10.	  јул	  2015,	  14-‐18:00	  часова	  
Организатор:	  Центар	  за	  промоцију	  науке	  
	  



Свечана	  обраћања	  на	  ДАН	  НАУКЕ	  
Шпанска	  кућа,	  Браће	  Крсмановић	  4	  
Петак,	  10.	  јул	  2015,	  19:00	  часова	  
Организатор:	  Центар	  за	  промоцију	  науке	  
	  
ЕЛЕМЕНТАРНИ	  РАЗГОВОРИ	  	  
Шпанска	  кућа,	  Браће	  Крсмановић	  4	  
Петак,	  10.	  јул	  2015,	  19:15	  часова	  
Организатор:	  Центар	  за	  промоцију	  науке	  
	  
Мапа	  ДАНА	  НАУКЕ	  2015	  
Трг	  Николе	  Пашића,	  Београд	  
Петак,	  10.	  јул	  2015,	  14-‐18:00	  часова	  
Организатор:	  Центар	  за	  промоцију	  науке	  
	  
Отварање	  ”ЕЛЕКТРОНСКЕ	  ЧИТАОНИЦЕ”	  
Музеј	  Николе	  Тесле,	  Београд	  
Петак,	  10.	  јул	  2015.	  
Организтор:	  Музеј	  Николе	  Тесле	  
	  
Изложба	  ”УМЕТНИЧКА	  ДЕЛА	  ИЗ	  ЗАОСТАВШТИНЕ	  НИКОЛЕ	  ТЕСЛЕ”	  
Галерија	  ”Чубрило”,	  кула	  на	  Гардошу,	  Земун	  
Петак,	  10.	  јул	  2015,	  20:00	  часова	  
Организатор:	  Музеј	  Николе	  Тесле	  
	  
Отварање	  изложбе	  ”ТЕСЛА	  У	  БЕОГРАДУ	  1892.	  ГОДИНЕ”	  
Трг	  Стевана	  Мокрањца,	  Неготин	  
Петак,	  10.	  јул	  2015.	  11:00	  часова	  
Организатор:	  Музеј	  Николе	  Тесле	  
	  
Отварање	  изложбе	  ”ФОТОГРАФИЈЕ	  ИЗ	  ТЕСЛИНОГ	  АЛБУМА”	  
Галерија	  Меандер,	  Апатин	  	  
Петак,	  10.	  јул	  2015.	  
Организатор:	  Музеј	  Николе	  Тесле	  
	  
Мултимедијална	  манифестација	  “ТЕСЛА	  НА	  ЂЕТИЊИ”	  
Хидроцентрала	  Под	  градом	  и	  Мали	  парк,	  Ужице	  
Петак,	  10.	  јул	  2015,	  19:00	  часова	  
Организатори:	  Народни	  музеј	  Ужице	  и	  МХЕ	  Под	  градом	  
	  
Посета	  малој	  хидроелектрани	  Врело	  и	  хидроелектрани	  Бајина	  Башта	  	  
Бајина	  Башта	  
Петак,	  10.	  јул	  2015.	  
Организатор:	  Спортско	  туристички	  центар	  Бајина	  Башта	  
	  
Бесплатан	  обилазак	  Пупиновог	  завичајног	  комплекса	  	  
Пупинова	  кућа,	  Идвор	  
Петак,	  10.	  јул	  2015.	  
Организатор:	  Завичајни	  комплекс	  Михајло	  Идворски	  Пупин	  



	  
Изложба	  дечјих	  радова	  посвећених	  Николи	  Тесли	  	  
Завод	  за	  проучавање	  културног	  развитка,	  Риге	  од	  Фере	  4,	  Београд	  
7-‐31.	  јул	  2015.	  
Организатор:	  Завод	  за	  проучавање	  културног	  развитка	  
	  
Обилазак	  стогодишњих	  кабинета	  ЕТФ-‐а	  
Електротехнички	  факултет	  у	  Београду,	  Булевар	  краља	  Александра	  73	  	  
четвртак,	  9.	  jул,	  17	  сати	  
Организатор:	  Електротехнички	  факултет	  у	  Београду	  
	  
Изложба	  књига	  о	  Тесли	  и	  електронска	  изложба	  „Ђорђе	  Станоjевић	  –	  ректор	  
коjи	  jе	  осветлио	  Београд“	  
Универзитетска	  библиотека	  „Светозар	  Марковић“,	  Булевар	  краља	  
Александра	  71	  	  
6-‐11.	  jула,	  од	  10	  до	  14	  сати	  
Организатор:	  Универзитетска	  библиотека	  „Светозар	  Марковић“	  
	  
Тесла	  адреналин	  Escape	  room	  по	  промотивним	  ценама	  
Симина	  9а,	  Београд 
6-11. јул 
Организатор:	  Escape	  room	  
	  
Вече	  посвећено	  Тесли	  
Народни	  музеj	  Лесковца,	  Стојана	  Љубића	  2	  
петак,	  10.	  jул,	  20.00	  
Организатор:	  Народни	  музеj	  Лесковца	  	  
	  
Тура	  „Тесла	  и	  Ниш	  са	  почетка	  XX	  века“	  
Паркинг	  испред	  „Градске	  куће“	  у	  улици	  7.jула,	  Ниш	  
10.	  jул,	  10.45.	  
Организатор:	  Туристичка	  организациjа	  Ниш	  
	  


