
Пријава [32-2018-kategorija-2]

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Маријан Мишић

Занимање професор српског језика и књижевности

Телефон +381 64 22 93 563

Имејл marijan.misic@gsm-nis.edu.rs

Биографија др Маријан Мишић, професор српског језика и књижевности / директор
Гимназије „Светозар Марковић”, координатор пројекта „Наук није баук” –
Рођен 1981. године у Нишу. Дипломирао и докторирао из области
компаративне књижевности (српска и америчка књижевност) на
Департману за српску и компаративну књижевност Филозофског
факултета у Нишу. Од 2008. године стално је запослен у Гимназији
„Светозар Марковић“ у Нишу, где је поред послова професора српског
језика и књижевности, био ангажован у пројектном тиму Гимназије,
најпре као сарадник, а онда и као координатор пројектног тима. Има
десет година радног искуства у образовању. Од 2009. године активно је
укључен у реализацију пројеката популаризације науке од којих су
најзначајнији: „Наук није баук“ (2009–2018), „Ноћ истраживача - Србија”
(2012, 2014 и 2015) и „Путујућа лабораторија Наук није баук” (2015),
„Паметна учионица руског језика” (2017). Редовно учествује на стручним
и интердисциплинарним конференцијама у земљи и иностранству.

Подаци о институцији

Назив институције Гимназија ''Светозар Марковић''

Седиште Ниш

ПИБ 100665453

Матични број 7215312

Одговорно лице Маријан Мишић



Веб сајт www.gsm-nis.edu.rs

Имејл gsm@gsm-nis.edu.rs

Пројектни тим

Име и
презиме

Маја Ђорђевић

Занимање професор хемије

Имејл maja.djordjevic@gsm-nis.edu.rs

Биографија Маја Ђорђевић, професор хемије / координатор програмских садржаја
фестивала „Наук није баук” - Рођена 1974. године у Нишу. Дипломирала
је на Филозофском факултету у Нишу на Студијској групи за хемију
1998. године. Ради у Гимназији „Светозар Марковић” као професор
хемије од 2000. године. Од 2009. године активно је укључена у
реализацију пројеката популаризације науке од којих су најзначајнији:
„Наук није баук“ (2009–2018), „Ноћ истраживача - Србија” (2012, 2014 и
2015) и „Путујућа лабораторија Наук није баук” (2015). Редовно учествује
на фестивалима науке у земљи и иностранству као аутор или консултант
за научно-популарне садржаје. Један је од оснивача и председник
Удружења за промоцију науке и образовања „НаукЛаб”. Такође, један је
од главних организатора и твораца фестивала „Наук није баук“, који се
одржава од 2009. године.

Име и
презиме

Милан Петровић

Занимање професор српског језика и књижевности

Имејл milan.petrovic@gsm-nis.edu.rs

Биографија Милан Петровић, професор српског језика и књижевности / координатор
PR тима фестивала „Наук није баук” – Рођен је 1986. године у Нишу.
Дипломирао је на Одсеку за српски језик и лингвистику на Филолошком
факултету у Београду. Био сарадник на семинару опште лингвистике у
ИС „Петница’’, затим новинар и фоторепортер у неколико класичних и
онлајн медија. Оснивач и алумни члан неколико интернационалних
невладиних организација и председник УГ „Научи ме’’, која се бави
иновацијама у образовању. Координатор и руководилац пројекта
„Вучило — долина магичних речи’’, апликације-игрице за учење и вежбу
српског правописа. Мотивациони говорник на неколико TEDx и NLC



конференција, страствени блогер и PR менаџер.

Општи подаци

Назив пројекта Фестивал ''Наук није баук 11''

Кључне речи популаризација науке, научна комуникација

Спровођење
пројекта

30.09.2018. - 31.05.2019.

Научне Области природне науке
техничке
биотехничке
медицинске
друштвене
мултидисциплинарне
хуманистичке
интердисциплинарне

Апстракт
пројекта

Пројекат „Наук није баук“ представља значајну регионалну
манифестацију, дводневни фестивал науке са међународним
учешћем, који се реализује од 2009. године. Главни организатор и
оснивач фестивала је Гимназија „Светозар Марковић” из Ниша. У
пројекту је до сада учествовало преко 9.000 ученика, наставника,
студената и професора из земље и иностранства, а фестивал је
посетило око 120.000 посетилаца различитог узраста. Сваке
године у реализацији пројекта учествују многе образовно-васпитне
институције, релевантне научноистраживачке институције,
друштвено одговорне компаније, институције културе и стручна
удружења. Пројекат има за циљ промоцију и популаризацију науке
и научноистраживачког рада, као и подизање нивоа научне културе
и научне писмености међу младима и међу широм популацијом
грађана.

Опис пројекта Пројекат се реализује се у три фазе: 1. Припремна фаза –
Објављивање јавног позива и пријављивање пројеката за учешће
на фестивалу. Након селекције, стручни тим кроз низ радионица и
консултативних састанака са члановима пријављених тимова, ради
на усавршавању одабраних пројеката и њиховој припреми. Поред
тога, у припремној фази чланови пројектног тима обилазе основне
и средње школе у којима промовишу пројектне активности. 2. Друга
фаза – Реализација дводневног фестивала науке кроз
интерактивне поставке, изложбе и научнопопуларна предавања.
Фестивал „Наук није баук 11” одржаће се 29–30.3.2019. године. 3.



Трећа фаза – анализа и евалуација пројектних активности.

Циљна група основна школа
средња школа
студенти
шира јавност

Циљеви
пројекта

Циљеви пројекта „Наук није баук“: 1. Популаризација и промоција
науке и научноистраживачког рада међу младима, ученицима
основних и средњих школа. 2. Континуирани рад на подизању
научне културе и научне писмености међу младима. 3. Подршка
континуираној сарадњи међу школама у региону у оквиру
научнопопуларних пројеката и популаризације знања. 4. Повећање
мотивисаности и заинтересованости ученика за самосталан рад,
као и за ангажовање на научнопопуларним пројектима. 5.
Подизање свести младих људи о неопходности цепоживотног
образовања и стручног усавршавања. 6. Развијање компетенција и
специфичних вештина самосталности у раду и предузетничког духа
код младих. 7. Подршка квалитетном раду и очувању
интелектуалног потенцијала Србије и региона. 8. Промоција школа
кроз учешће у пројекту „Наук није баук10”. 9. Веће ангажовање
ученика као подршка међувршњачкој едукацији.

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

Процена броја
посетилаца

20.000

Да ли се
пројекат
спроводи са
другим
организацијама?

Да

Партнерске институције

Подаци о институцији

Назив институције Удружење ''НаукЛаб''



Седиште Цара Душана 54–72 (ТЦ Душанов базар, лок.216 ), 18000 Ниш

ПИБ 109367902

Матични број 28193670

Одговорно лице Маја Ђорђевић

Веб сајт www.nauklab.com

Имејл upnonauklab@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Маја Ђорђевић

Занимање професор хемије

Имејл upnonauklab@gmail.com

Биографија Маја Ђорђевић, професор хемије / координатор програмских садржаја
фестивала „Наук није баук” - Рођена 1974. године у Нишу. Дипломирала
је на Филозофском факултету у Нишу на Студијској групи за хемију
1998. године. Ради у Гимназији „Светозар Марковић” као професор
хемије од 2000. године. Од 2009. године активно је укључена у
реализацију пројеката популаризације науке од којих су најзначајнији:
„Наук није баук“ (2009–2018), „Ноћ истраживача - Србија” (2012, 2014 и
2015) и „Путујућа лабораторија Наук није баук” (2015). Редовно учествује
на фестивалима науке у земљи и иностранству као аутор или консултант
за научно-популарне садржаје. Један је од оснивача и председник
Удружења за промоцију науке и образовања „НаукЛаб”. Такође, један је
од главних организатора и твораца фестивала „Наук није баук“, који се
одржава од 2009. године.

Подаци о институцији

Назив институције УГ ''Научи ме''

Седиште Николе Пашића, 67/4, 18000 Ниш

ПИБ 109262454



Матични број 28186657

Одговорно лице Милан Петровић

Веб сајт www.nauci.me

Имејл nvo.naucime@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Милан Петровић

Занимање професор српског језика и књижевности

Имејл nvo.naucime@gmail.com

Биографија Милан Петровић, професор српског језика и књижевности / координатор
PR тима фестивала „Наук није баук” – Рођен је 1986. године у Нишу.
Дипломирао је на Одсеку за српски језик и лингвистику на Филолошком
факултету у Београду. Био сарадник на семинару опште лингвистике у
ИС „Петница’’, затим новинар и фоторепортер у неколико класичних и
онлајн медија. Оснивач и алумни члан неколико интернационалних
невладиних организација и председник УГ „Научи ме’’, која се бави
иновацијама у образовању. Координатор и руководилац пројекта
„Вучило — долина магичних речи’’, апликације-игрице за учење и вежбу
српског правописа. Мотивациони говорник на неколико TEDx и NLC
конференција, страствени блогер и PR менаџер.

Имплементација пројекта

Активност Од До

Креирање визуелног идентитета фестивала и промотивног
материјала

10.10.2018. 01.11.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

100000 0 0 0 0 100000

Активност Од До



Одржавање сајта фестивала 01.09.2018. 01.06.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

60000 0 0 0 0 60000

Активност Од До

Штампање промотивног материјала и трошкови промоције
(флајери, постери, брошуре, торбице, мајице, билборди и
сити-лајтови)

01.02.2019. 28.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 650000 0 650000

Активност Од До

Организовање кетеринга за учеснике фестивала 01.03.2019. 22.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 200000 200000

Активност Од До

Организовање преноћишта за учеснике фестивала 01.03.2019. 15.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 150000 0 0 0 150000

Активност Од До

Опремање простора (око 1200 м2) на Електронском
факултету у Нишу за потребе одржавања дводневног
фестивала науке (озвучење, осветљење, штандови и
опрема за поставке)

25.03.2019. 28.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 350000 0 0 350000

Активност Од До

Организовање конференције за штампу 28.03.2019. 28.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир



0 0 0 0 15000 15000

Активност Од До

Одржавање хигијене простора 29.03.2019. 31.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 15000 15000

Активност Од До

Обезбеђивање манифестације 29.03.2019. 30.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 50000 50000

Активност Од До

Набавка потрошног материјала 01.02.2019. 15.02.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 30000 0 30000

Активност Од До

Трошкови превода материјала за учеснике из иностранства 15.01.2019. 15.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

50000 0 0 0 0 50000

Укупно:1670000

Додатни документ

Odluka Skupstine UG Nauci me.pdf (237 KB)
Odluka Skupstine UG NaukLab.pdf (439 KB)
Odluka SO GSM.pdf (226 KB)
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