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Подаци о пројекту

Назив
пројекта

50 година промоције науке

Кључне
речи

наука, популаризација, образовање, унапређење

Спровођење
пројекта

01.07.2019. - 20.10.2019.

Научне
Области

природне науке
друштвене
интердисциплинарне

Апстракт
пројекта

Друштво истраживача „Владимир Мандић Манда“ основано је 1969. Од
тада се бави орагнизацијом научно- образовних активности у Ваљеву и
околини. Активности су повезане са природом, боравком у њој и дају
допринос очувању животне средине. Заслужни за организацију и
осмишљавање програма јесу старији чланови друштва, студенти
одређених факултета уз помоћ својих стручних сарадника. Овај вид
вршњачке едукације одлично функционише у Ваљеву већ 50 година.
Пројекат подразумева организацију неколико типова активности. Јавни
догађаји су планирани као изложба научних фотографија, телескопско
посматрање током Летњег градског фестивала, јавна предавања и
трибине по средњим и основним школама. Поред тога, у пројекат
спадају и окупљања тематских научних група у просторијама Друштва
сваке недеље, научни кампови у природи, научне радионице за ученике
основних и средњих школа. Идеја јесте окупљање младих који ће
формитати стуб научних активности града Ваљева.

Опис
пројекта

Реализација пројекта одвиће се у више етапа. Прва, односно припремна
етапа подразумева израду промотивног материјала и промоцију самог
пројекта. Она је увод у активности које ће се одвијати. Након тога
почиње организација Првог и Другог научног кампа, који за циљ имају
повезивање младих са науком и природом. Концепт кампова заснива се
на окупљању младих на предавањима из области природних и
друштвених наука. Предавања ће бити припремљена од стране
старијих чланова који добијају улогу вршњачких едукатора, али ће и
млађи имати прилику да своја интересовања за неку област представе
вршњацима. Након повратка са Другог научног кампа почиње друга
етапа која је јавног карактера. Грађани Ваљева ће имати прилику да



присуствују научно-популарним предавањима, еколошким радионицама
и телескопским посматрањима. Ова етапа везује се за догађај града
Ваљева - Тешњарске вечери, у оквиру којих ће Друштво представити
своју 50 година дугу традицију популаризације науке код младих. Трећу
етпау чине радионице у школама Ваљевског краја, које ће настојати да
пронађу мотивисане ученике, жељне да унапреде своја знања и своју
личност ван оквира школе.

Циљна
група

основна школа
средња школа
студенти
шира јавност
медији

Циљеви
пројекта

Циљ пројекта је да обезбеди младима у Ваљевском крају могућност да
прошире своје знање из различитих области науке. Вршњачка едукација
настоји да популаризује и приближи науку младима. Поред тога, циљ је
и подизање нивоа опште научне писмености кроз организацију јавних
догађаја - предавања, телескопских посматрања, изложби
астрономских фотографија, трибина и еколошких радионица.
Захваљујући овом пројекту млади ће добити прилику да учествују у
побољшању научног потенцијала њихових генерација.

Циљеви из
програма
прмоције
науке у које
се пројекат
уклапа

Развој капацитета истраживача за ширење научне културе

Процена
броја
посетилаца

100

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Анђела Ранковић

Занимање Ученица

Телефон 0603055400

Имејл rankovic.andjela01@gmail.com



Биографија Рођена je 13. децембра 2001. године. Од седмог разреда похађала је
одељење ученика обдарених за математику у Ваљевској гимназији, а
сада је ученик трећег разреда специјализовано-математичког одељења.
Полазник је семинара астрономије у ИС Петница. Такође, учествовала је
на Школи метеорске астрономије. Члан је Астрономске групе Друштва
истраживача „В. М. Манда“ од 2016., а од 2018. године води групу. Као
члан Друштва истраживача организовала је школу астрономије и сличне
научне кампове, манифестације научног и едукативног карактера, као
што су јавна посматрања (Сунца, Месеца...), предавања и изложбе
фотографија Астрономске групе, као и манифестације које подижу
свест о тренутним проблемима у свету, попут Сата за нашу планету.
Такође, била је учесник у неколико пројеката Друштва истраживача, као
и у манифестацијама своје школе, попут Фестивала науке, промовисања
математике младима и слично.

Подаци о институцији

Назив институције Друштво истраживача "Владимир Мандић Манда"

Седиште Ваљево

ПИБ 102519461

Матични број 07268815

Одговорно лице Богдан Радић

Веб сајт www.istrazivaci.rs

Имејл istrazivaci@istrazivaci.rs

Пројектни тим

Име и
презиме

Анђела Ранковић

Занимање Ученица

Имејл rankovic.andjela01@gmail.com

Биографија Рођена je 13. децембра 2001. године. Од седмог разреда похађала је
одељење ученика обдарених за математику у Ваљевској гимназији, а



сада је ученик трећег разреда специјализовано-математичког одељења.
Полазник је семинара астрономије у ИС Петница. Такође, учествовала је
на Школи метеорске астрономије. Члан је Астрономске групе Друштва
истраживача „Владимир Мандић Манда“ од 2016., а од 2018. године води
групу. Као члан Друштва истраживача организовала је школу
астрономије и сличне научне кампове, манифестације научног и
едукативног карактера, као што су јавна посматрања (Сунца, Месеца...),
предавања и изложбе фотографија Астрономске групе, као и
манифестације које подижу свест о тренутним проблемима у свету,
попут Сата за нашу планету. Такође, била је учесник у неколико
пројеката Друштва истраживача, као и у манифестацијама своје школе,
попут Фестивала науке, промовисања математике младима и слично.

Име и
презиме

Маша Живковић

Занимање Ученица

Имејл masa.zivkovi00@gmail.com

Биографија Рођена је 24. јула 2000. године. Од седмог разреда похађала је
одељење ученика обдарених за математику у Ваљевској гимназији, а
сада је ученик четвртог разреда специјализованог математичког
одељења. Члан ђачког парламента Ваљевске гимназије и Астрономске
групе Друштва истраживача „Владимир Мандић Манда“ од 2015. Прошле
године именована је за секретара Друштва. Била је учесник
астрономског кампа „Летенка“ на Фрушкој гори. Такође, полазник
семинара астрономије и семинара комбинованих наука у Истраживачкој
станици Петница. Као члан Друштва истраживача организовала је
неколико научних кампова, школу астрономије и манифестације за ширу
јавност које имају научни карактер (попут посматрања Сунца, Месеца,
транзита Меркура, изложби астрономских фотографија...).

Име и
презиме

Кристина Рајковић

Занимање Ученица

Имејл rajkovickristina28@gmail.com

Биографија Рођена 28. фебруара 2000. године у Ваљеву. Похађала је ОШ „Сестре
Илић“ шест година, а од седмог разреда је била ученик прве генерације
одељења за обдарене за математику у Ваљевској гимназији. Тренутно је
ученик четвртог разреда специјализовано-математичког одељења.
Такође, завршила је и основну музичку школу „Живорад Грбић“ на



гудачком одсеку. Од септембра 2016. године члан је Астрономске групе
„Друштва истраживача Владимир Мандић Манда“, а прошле године
именована је за техничког секретара Друштва. Учествовала је у многим
активностима Друштва, а доста њих и организовала. Две године за
редом помагала је у организацији манифестације „Сат за нашу планету“,
водила научне кампове и држала предавања на различите теме везане
за астрономију. Представљала је своју групу и на различитим
фестивалима и манифестацијама у Ваљеву и околини.

Име и
презиме

Милица Златановић

Занимање Ученица

Имејл mzlatanovic052@gmail.com

Биографија Рођена 5. фебруара 2001. године у Ваљеву. Ученица је четвртог разреда
двојезичног одељења Ваљевске гимназије и завршила је Основну
музичку школу „Живорад Грбић“ на клавирском одсеку. Учи немачки и
енглески језик. Последње две године је члан школског театра на
немачком језику са којим одлази на фестивале у Србији и региону. У
новембру 2016. године била је полазник новинарске радионице у
Берлину, док је у марту прошле године учествовала на Генералној
скупштини „Уније средњошколаца Србије“. Такође је представник
одељења у ђачком парламенту школе. Већ три године је волонтер на
Ваљевским филмским сусретима, док је у 2016. години учествовала и на
филмској радионици уочи фестивала. Члан је Групе за друштвене науке
„Друштва истраживача Владимир Мандић – Манда“, чији је и
руководилац. Претходно је у Друштву обављала дужности секретара.
Поред тога, иза себе има вођство над два истраживачка кампа, као и над
другим активностима Групе (јавна предавања, изложбе).

Име и
презиме

Богдан Радић

Занимање Студент

Имејл bogdan.istrazivaci@gmail.com

Биографија Рођен 30.01.1998. године. Студент треће године Факултета техничких
наука, при Универзитету у Новом Саду. Тренутни председник Друштва
истраживача "Владимир Мандић Манда" и члан Астрономске групе од
2013. године. Био је полазник на семинару астрономије, као и учесник
експлораторијума и школе метеора у Истраживачкој станици Петница.
Такође, као један од представника испред ИСП био је учесник школе



астрономије у Вишњану, Хрватска. У оквиру редвоних активоности, као
председник Друштва, има сталну комуникацију са медијима,
наставницима/професорима у основним и средњним школама.
Организовао многе научне кампове, школе занимљиве науке и јавне
манифестације научног карактера. Био је кординатор пројекта "Наука за
младе" (2015), "Млади младима о науци" (2016), CSOnnect (2016), учесник
неколико пројеката у Граду Ваљеву.

Име и
презиме

Јана Софронић

Занимање Ученица

Имејл janasofronic@gmail.com

Биографија Рођена је 17. јуна 2003. године. Ученица је првог разреда Ваљевске
гимназије природно- математичког смера. Такође, завршила је основну
музичку школу „Живорад Грбић“ на клавирском одсеку. Члан је
Астрономске групе од 2018. године, а 2019. је именована за
потпредседника Друштва истраживача „Владимир Мандић Манда“. Као
члан Друштва учествовала је у реализацији и организацији многих
манифестација научног карактера и многобројних научних кампова. Била
је организатор и „Зимских Астрономских активности“. Учествовала је у
Фестивалу науке у Ваљевској гимназији. Такође је помагала око
организације „Сата за нашу планету“. Као потпредседник Друштва има
редовну комуникацију и сарадњу са осталим члановима у циљу
реализације и организације активности Друштва.

Партнери

Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Не

Имплементација пројекта

Активност Од До

Израда промотивног материјала и припрема ја Јулски
научни камп

01.07.2019. 07.07.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 50000 0 50000



Активност Од До

Јулски научни камп 10.07.2019. 20.07.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 25000 0 13000 0 38000

Активност Од До

Припрема Августовског научног кампа 25.07.2019. 05.08.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 0 0

Активност Од До

Августовски научни камп 10.08.2019. 20.08.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 30000 0 15000 0 45000

Активност Од До

Припрема јавних догађаја 20.08.2019. 23.08.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 5000 0 5000

Активност Од До

Научно популарна предавања током и после Тешњарских
вечери (летњи фестивал)

20.08.2019. 15.09.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 50000 0 0 0 50000

Активност Од До

Телескопска посматрања за ширу јавност током и после
Тешњарских вечери (летњи фестивал)

20.08.2019. 15.09.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир



0 0 0 0 0 0

Активност Од До

Еколошке радионице за грађане током и после Тешњарских
вечери (летњи фестивал)

20.08.2019. 15.09.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 0 0

Активност Од До

Припрема научних радионица за основне и средње школе 25.08.2019. 30.08.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 0 0

Активност Од До

Научне радионице за основне и средње школе 05.09.2019. 20.09.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 5000 0 5000

Активност Од До

Изложба астрофотографија 25.09.2019. 05.10.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 5000 0 5000

Активност Од До

Фестивал научних и документарних филмова 10.10.2019. 20.10.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 0 0

Укупно: 198000

Додатни документ

Odluka-o-ucescu na Projektu.pdf (434 KB)
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