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Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Ана Петровић

Занимање Директор

Телефон 063 310 883

Имејл ana@nocmuzeja.rs

Биографија После дугогодишњег рада у пољу маркетинга, постаје један од два
оснивача УПГ Ноћ музеја чији је основни циљ промоција културе и науке.
Циљ се остварује кроз делатност организације и реализације
манифестација Ноћ музеја и Фестивал науке. Поред овога, делатности
УПГ Ноћи музеја су остале активности (истраживачки пројекти,
радионице, изложбе...) које воде ка остварењу основног циља. Као
директор, иза себе има успешну реализацију четрнаест Ноћи музеја,
једанаест Фестивала науке, четири Ноћи истраживача, пројекат
унапређења наставе природних наука у школама “MARCH” итд. Активан
је учесник свих ЕУСЕА конференција са којих сваке године донесе
новине које знатно допринесу развоју промоције науке у неким новим
правцима.

Подаци о институцији

Назив институције Уметничко продукцијска група "Ноћ музеја"

Седиште Хаџи Проданова 16, Београд

ПИБ 103255182

Матични број 17537156

Одговорно лице Ана Петровић

Веб сајт www.festivalnauke.rs

Имејл kontakt@nocmuzeja.rs



Пројектни тим

Име и
презиме

Милан Поповић

Занимање Програмски координатор

Имејл popovic@bk.ru

Биографија Милан Поповић је један од координатора Фестивала науке од његовог
оснивања 2007. године. Аутор је више интерактивних поставки и шоу
програма који су представљани на Фестивалу науке и Ноћи истраживача
у Београду, али и на фестивалима науке у Сеулу, Ђенови, Подгорици,
Софији... Аутор је више пројеката популаризације науке и ширења
научне писмености као што су „Научнионица“ и „2 geek weeks “.
„Научнионица“ је спроведена у преко 50 основних школа на територији
Републике Србије. Учествовао је у писању и реализацији два ТЕМПУС
пројекта: Strengthening the social dimension for a stronger European Higher
Education Area (Еqui-ed) i Strengthening Student Role in Governance and
Management at the Universities of Serbia in line with the Bologna Process
(SIGMUS). У оквиру докторских студија на Факултету за физичку хемију
бави се синтезом специфичних липозома који имају потенцијалну
употребу као носачи лекова за неуродегенеративне болести.

Име и
презиме

Младен Петровић

Занимање Продуцент

Имејл mladen@nocmuzeja.rs

Биографија Од 1995. до 2001. године сарађивао је као извршни продуцент на
пројектима УС Аид-а, Федерације црвеног крста, Сорос фондације,
Европске Уније и InterNews-a, као стрингер за ТВ куће РТЛ, ЕБУ и ОРФ и
организовао радионице за новинаре у независним електронским
медијима (УСИС). Са Аном Јовановић, 2005. год. основао је УПГ Ноћ
музеја од када је организовао четрнаест Ноћи музеја, једанест
Фестивала науке, четири Ноћи истраживача, пројекат “MARCH”... Са
поставкама Фестивала науке учествује на разним манифестацијама
широм света одакле доноси иновације које се имплементирају у пројекте
који се бави популаризацијом науке у Србији.



Име и
презиме

Тамара Пантелић

Занимање Координатор

Имејл tamara@nocmuzeja.rs

Биографија УПГ Ноћ музеја се прикључила 2008.године у оквиру другог Фестивала
науке. Иза себе има реализовано десет Фестивала науке, десет Ноћи
музеја, четири Ноћи истраживача, координатор је европског пројекта
MARCH...

Општи подаци

Назив пројекта Фестивал науке 2018

Кључне речи Наука, промоција, иновације, комуникација

Спровођење
пројекта

15.01.2018. - 14.01.2019.

Научне Области природне науке
техничке
медицинске
друштвене
хуманистичке
мултидисциплинарне
биотехничке
интердисциплинарне

Апстракт
пројекта

Фестивал науке је највећа манифестација међународног карактера
која се бави промоцијом науке у Србији. На Фестивалу науке
публици се представљају различите научне области природних и
друштвених наука путем презентација које су прилагођене најширој
циљној групи. Презентације су подељене у пет целина, које чине
интерактивне поставке, предавања и дебате, радионице за
најмлађе, научни шоу-програми и специјална целина под називом
"Експертинејџери", у којој се представљају талентовани основци и
средњoшколци из целе Србије.

Опис пројекта Пројекат Фестивал науке је настао као још једна иницијатива ове
УПГ за популаризацијом општих друштвених вредности. ПРВИ
ФЕСТИВАЛ НАУКЕ у Београду одржан је 1. и 2.12. 2007. До сада
је реализовано једанест фестивала. Српски Фестивал науке је од



2008. године активан члан ЕУСЕА- е (European Science Events
Association). 2015. године Фестивал науке је био домаћин и
организатор ЕУСЕА Конференције која је одржана у Београду.
Иако је међународни програм био присутан од првог Фестивала,
број научних институција из различитих земаља са поставкама и са
предавањима се сваке године драстично повећава. Партнери
Фестивала науке су практично све научне и образовне институције
у Србији. Фестивал науке има развијену стратегију рада са
средњим и основним школама широм Србије, с обзиром да су
основци и средњошколци примарна циљна група. Уз велику
подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја врши
се контакт са свим школама на територији Србије, а и шире.

Циљна група основна школа
средња школа
студенти
научна заједница
шира јавност
привредни субјекти

Циљеви
пројекта

Примарни циљ пројекта је да се деци и младима Србије укаже на
то да је наука незаобилазни део свакодневне егзистенције и да
пружи инспиративни увид у све области науке на свеж и јасан
начин. Да заинтересује, објасни и укључи цело друштво у значај
науке у свакодневном животу. Секундарни циљеви пројекта: •
Анимација свих слојева друштва у циљу едукације али и развоја
науке, као и подизања свести о важности науке у свакодневном
животу. • Подизање нивоа ширења научне културе у друштву кроз
интерактивност и комуникацију научних презентација са широм
публиком • Приказивање науке и техничких достигнућа као
интересантних активности млађем нараштају. • Допринос условима
за развој науке кроз анимацију медија и представљање
истраживача и њихових научних достигнућа. • Пружање
могућности научним, креативним али не довољно афирмисаним
пројектима да се у оквиру фестивала у непосредном контакту са
посетиоцима представе у оквиру својих поља научног рада.

Циљеви из
програма
прмоције науке у
које се пројекат
уклапа

Развој различитих програма промоције науке заснованих на
научној култури и научној писмености код свих грађана
Републике Србије
Развој капацитета истраживача за ширење научне културе

Процена броја
посетилаца

30000-35000

Да ли се Не



пројекат
спроводи са
другим
организацијама?

Имплементација пројекта

Активност Од До

Иницијација пројекта ( окупљање пројектног тима и
дефинисање овогодишњих циљева, тема и програмских
акцената)

15.01.2018. 28.02.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 10000 0 10000

Активност Од До

Фаза планирања (дефинисање простора за одржавање,
први позиви учесницима, преговори са страним учесницима
и партнерима)

01.03.2018. 18.05.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 20000 0 20000

Активност Од До

Фаза непосредних припрема ( формулисање програма и
сценографских елемената, рад са дизајнерским тимом,
формулисање кампање и визуелних елемената, почетак ПР
и медијске кампање, позив волонтерима и др.)

21.05.2018. 31.08.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 20000 0 20000

Активност Од До

Фаза реализације ( постављање садржаја, логистика,
извршна организација, набавка, медијска праћења)

03.09.2018. 02.12.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

50000 0 90000 0 0 140000



Активност Од До

Завршне активности ( пост ПР активности, извештаји по
секторима, финансијски извештаји и др.)

03.12.2018. 14.01.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 10000 0 10000

Укупно:200000

Додатни документ

Odluka.PDF (177 KB)
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