Извештај о раду
Центра за промоцију науке
за период јул – децембар 2016.

УВОД
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ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2016.

Током извештајног периода, од 1. јула до 31.
децембра 2016. године, Центар за промоцију науке
се суочио са разноврсним изазовима. Установа је
два пута променила адресу седишта и сада се налази
на адреси Улица краља Петра 46, где се адаптира
простор Научног клуба Београд.
Упркос томе, ЦПН је додатним ангажовањем
запослених, као и уз помоћ велике подршке
својих партнера, како научних промотера, медија
и наставника, тако и представника локалних
самоуправа широм Србије, спровео све надлежности
предвиђене Законом о научноистраживачкој
делатности, али и успешно покренуо читав низ нових
иницијатива.
Пажљив читалац Извештаја о раду који би
упоредио живот и активности Центра, запазио
би како ову половину 2016. године одликује –
доступност. Документи, акције, планови и активности
Центра су постали значајно доступнији на интернету,
а притом прегледнији и јаснији грађанима Републике.
Пресељење на нову адресу је такође учинило саму
установу доступнијом. Изградња мреже Научних

клубова и иницијатива да се у 12 градова подигну
Паркови науке учинила је далеко доступнијим сам
научнопопуларни садржај много већем броју грађана.
У сфери издаваштва је пуно тога учињено на
плану доступности – чак три нова издања афирмишу
доступност за научнике на атрактиван и неочекиван
начин. Истовремено, часопис Елементи, портал
Елементаријум и друге медијске иницијативе су
наставиле да науку чине доступном грађанима.
Разноврсне програмске акције, од трибина,
изложби и експоната који су постали доступни
градовима широм Србије, па до учешћа на Сајму
књига и Фестивалу науке, отворили су нове канале ка
доступној науци за грађане. И међународни пројекти
на којима Центар учествује су као преломну тему ове
године имали доступност.
Полазећи од очигледне претпоставке да културу
науке и научну писменост природно може да
шири само установа која је и сама по себи једнако
транспарентна колико и наука, тим Центра је додатно
отворио врата за све грађане Републике.
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иницијативе
2016.

ИНИЦИЈАТИВЕ

ПАРКОВИ НАУКЕ У СРБИЈИ
Центар за промоцију науке покренуо је националну
иницијативу за изградњу 12 научних паркова у нашој
земљи. На иницијативу Центра за промоцију науке,
градоначелници девет већих градова у Србији упутили
су дописе министру просвете, науке и технолошког
развоја Младену Шарчевићу, позивајући ресорно
министартсво да такође подржи сада већ националну
иницијативу да наша земља добије укупно 12 научних
паркова. За почетак, ови паркови би током 2017. били
отворени у градовима у којима су 2016. отворени и
Научни клубови.
Истражите више на
http://elementarium.cpn.rs/videos/parkovi-nauke-usrbiji/
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ИНИЦИЈАТИВЕ

МРЕЖА НАУЧНИХ КЛУБОВА У СРБИЈИ
Инцијатива коју је Центар покренуо у првом делу
2016. како би, уз сарадњу са локалним самоуправама
и са Регионалним центрима за стручно усавршавање
запослених у образовању, основао и покренуо
12 Научних клубова у 12 градова Србије, заживела је
у пуном замаху током извештајног периода, односно
у другој половини године. Покретање посебног сајта
где се могу пратити активности у свим клубовима
показало је да су новоосновани Научни клубови, уз
континуирану подршку запослених у Центру имали
више стотина активности широм земље и да ова
идеја живи. Истовремено, план да се у адаптираном
простору у Улици краља Петра 46 отвори и последњи
– Научни клуб Београд, као и да се седиште установе
измести на ову адресу ставио је Центар пред
разноврсне изазове и више селидби, пре свега због
кашњења извођача грађевинских радова. Но, током
извештајног периода постигнут је циљ и Центар се
преселио у адатпирани простор. Свечано отварање
Научног клуба се очекује у првом тромесечју 2017.
Истражите више на
http://www.cpn.rs/naucniklub/
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ИНИЦИЈАТИВЕ

ОДГОВОРНА НАУКА И
ИНОВАЦИЈЕ У РЕГИОНУ
У оквиру великог ЕУ пројекта RRI Tools, Центар за
промоцију науке је координатор за Југоисточну
Европу, односно управља активностима у пет
земаља региона – Албанија, Босна и Херцеговина,
Црна Гора, Хрватска и Србија. Како би одговорили
на пројектне захтеве и допрли до што већег броја
професионалаца и заинтересованих партнера,
ЦПН се повезао и сарађивао са министарствима
задуженим за науку у свих пет земаља (укључујући и
два ентитетска министарства у Босни и Херцеговини),
бројним универзитетима и факултетима, државним
институцијама и невладиним организацијама.
Захваљујући изузетно широкој и активној сарадњи,
Центар је учествовао у преко тридесет разноврсних
догађаја, тренинга, радионица и састанака са
доносиоцима одлука и другим кључним актерима у
четрнаест градова региона.
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ПРОГРАМИ
2016.
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

НАУКА НА САЈМУ КЊИГА
На Међународном сајму књига у Београду Центар
за промоцију науке је на свом штанду представио
860 издања научне заједнице и три своја нова издања.
На Сајму су одржане и различите презентације,
радионице, трибине и гостовања.
Истражите више на
http://www.cpn.rs/aktivnosti/cpn-na-sajmu-2016/
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ПРОМОЦИЈА ИЗУЗЕТНИХ УСПЕХА
НАШИХ НАУЧНИКА
Након што је у децембру 2016. године научница из
Србије др Магдалена Ђорђевић добила ERC грант од
1,4 милиона евра за истраживање фундаменталних
особина материје, Центар за промоцију науке је урадио
медијску кампању у којој је јавности представљен
успех др Ђорђевић, као и истраживање којим се она
бави. Након гостовања у бројним медијима и текстова
и видео-интервјуa на порталу Елементаријум Центра
за промоцију науке, ЦПН је организовао и предавање
др Магдалене Ђорђевић за јавност у Установи културе
Пароброд.
Истражите више на
http://elementarium.cpn.rs/naucni-krug/erc-2016/

10

ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2016.

RRI TOOLS КОНФЕРЕНЦИЈА
Након три године реализације, велики европски
пројекат RRI Tools (Responsible Research and Innovation
Tools) улази у завршницу. Тим поводом Центар
за промоцију науке је 16. децембра у Београду
организовао велики регионални скуп под називом
„Одговорна наука за боље друштво“.
Истражите више на
http://www.cpn.rs/aktivnosti/rri-tools-konferencija/
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ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 2016
Уз слоган „Истражи, прикажи, знање потражи“, Ноћ
истраживача је 30. септембра посетила Београд, Нови
Сад и низ других градова широм Србије. Овогодишњи
програм Ноћи истраживача припремили су тимови
два пројекта Cool&Hot и ReFocuS, а у оба тима један
од партнера био је и Центар за промоцију науке, који
је учествовао у Ноћи истраживача и чији је Научни
камион, као најава ове манифестације, гостовао у више
различитих градова Србије од јула до краја септембра.
Истражите више на
http://www.cpn.rs/aktivnosti/noc-istrazivaca-2016/
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ДАН НАУКЕ
Поводом 160 година од рођења Николе Тесле, 10. јула
је у Србији обележен Дан науке. Тим поводом је Центар
за промоцију науке припремио разноврстан програм у
Научном камиону испред Тржног центра Ушће. Научни
демонстратори ЦПН-а су у оквиру Science Busking-а
извели науку на улицу, а у самом Камиону посетиоци су
се опробали у различитим мозгалицама и учестовали
су у радионицама. Посетиоци су такође могли да
помоћу телескопа посматрају Месец и неке од планета
и да учествују у квизу „Истражи, покажи, одговоре
потражи“.
Истражите више на
http://dannauke.cpn.rs/

SATORI РАДИОНИЦЕ
У оквиру европског пројекта SATORI, који се бави
етичком проценом научних истраживања, у Београду
су 24. и 25. новембра одржане две једнодевне
радионице, које је организовао Центар за промоцију
науке као један од партнера на пројекту. Прва
радионица била је посвећена експертима који се баве
етичком оценом науке, док је друга радионица била
намењена представницима истраживачке заједнице и
удружења цивилног друштва.
Истражите више на
http://www.cpn.rs/aktivnosti/satori-radionice/

ПЕТИ ИЗВЕШТАЈ
У ЕУ инфо центру је од 12. до 22. септембра била
постављена ЦПН изложба „Пети извештај“,
направљена на основу истоименог документа који
данас представља најопсежнију студију људског
утицаја на Земљину климу. У оквиру изложбе 15.
септембра организована је и трибина под називом
„Каква клима очекује Европу до 2030?“.
Истражите више на
http://elementarium.cpn.rs/u-centru/kakva-klimaocekuje-evropu/
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ПРОГРАМСКЕ АКЦИЈЕ

РЕДОВНИ ПРОГРАМИ
ЦПН ТРИБИНЕ
Од јула до децембра 2016. године у СКЦ-у су одржане
две ЦПН трибине. Нова сезона ЦПН трибина почела
је темама које изазивају велико интересовање.
Научници и остали гости из јавног живота говорили су
о хомеопатији (22.9) и о основама geek културе (26.12).
Истражите више на
http://www.cpn.rs/cpn-tribine/

НАУЧНИ КАМИОН
Научни камион Центра за промоцију науке је покретна
лабораторија, учионица и изложбени простор домаће
производње. Од јула до децембра 2016. године Научни
камион је у организацији Ноћи истраживача најпре
био постављен у Београду испред тржног центра Ушће
поводом Дана науке (10.7), а затим је наставио пут по
Србији у склопу најаве ове манифестације. Научни
камион је гостовао у Сенти (31.8 – 4.9), у Суботици (26.9
– 29.9) и у Ћуприји (14.9 – 18.9).
Истражите више на
http://www.cpn.rs/naucni-kamion/

ТЕЛЕСКОП
Центар за промоцију науке је у 2016. години наставио
иницијативу за укидање хороскопа у медијима и
замену ове рубрике научнопопуларним садржајем. На
предлог ЦПН-а прво је реаговао дневни лист Данас,
који је од 1. децембра 2015. године рубрику Хороскоп
заменио рубриком Телескоп, у којој се свакодневно
објављују кратки популарни текстови са астрономским
темама.
Истражите више на
http://elementarium.cpn.rs/teleskop/
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ОБУКА И САРАДЊА СЕ МЕДИЈИМА
Центар за промоцију науке подржава све медијске
иницијативе које шире културу науке. Током 2016.
године настављен је програм Колоквијум научног
новинарства, који је од 2015. године окренут
студентима који желе да развију вештине и знања
научног новинара. Од септембра 2016. године
Колоквијум похађају две групе полазника. Такође,
Центар свакодневно покушава да олакша рад
новинара у проналажењу тема и омогући лакши
приступ научној заједници.
Истражите више на
http://www.cpn.rs/kolokvijum/

ИЗЛОЖБА СПЕКТРИ
Центар за промоцију науке је у 2016. години наставио
путујућу изложбу „Спектри“, која је посвећена
светлости – оној коју видимо, али и оној коју не видимо,
а свакодневно нас окружује. Од јула до децембра 2016.
године изложба је гостовала на Знанственом пикнику
у Загребу (23 – 25.9), у Научном клубу у Лесковцу (27.9 –
3.10) и на манифестацији Београд светлости (7.10).
Истражите више на
http://www.cpn.rs/aktivnosti/izlozba-spektri-kroz-srbiju/

ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА
Од јула до децембра 2016. године са радом је наставила
интернет продавница коју је Центар покренуо како
би великом броју купаца широм Србије омогућио
бржи и једноставнији начин куповине. У понуди се
налази разнолик асортиман производа, а међу њима
су часопис Елементи, ЦПН издања, логичке слагалице
као и многи други занимљиви артикли који су ту да вас
подсете на науку.
Истражите више на
http://prodavnica.cpn.rs/
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ИЗДАЊА
САЈТОВИ
2016.
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ШТАМПАНА И ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА

ЕЛЕМЕНТИ
ЕЛЕМЕНТИ 06
Шести број Елемената изашао је 25. октобра 2016.
године, у току Сајма књига, где је, на ЦПН штанду,
доживео и своју премијеру. Темат под називом
„Еволуција казне“ бавио се историјом и праксом
кажњавања – од почетака у облику изгнанства, преко
технологије и правичности смртне казне, до затвора и
батинања, али и кажњавања у образовању и васпитању.
Поред тога, аутори Елемената су се позабавили
занимљивим темама као што су историја британске
фунте, Кремљанско пророчанство, референдум, geek
култура и неке од највећих непознаница када је у
питању универзум.

ЕЛЕМЕНТИ 07
Седми број Елемената објављен је пред сам крај 2016.
године године, 29. децембра, када је био и први пут
представљен у КЦ Граду у Београду. Темат седмог броја
бавио се односом Београда и Србије, под називом
„У сенци белог града“, у којем се кроз економију,
културу, демографију, инфраструктуру, па чак и живи
свет причало о начину на који је српска престоница
постала доминантна појава у држави. Поред тога,
седми број се окренуо историји хлеба, Лајбницу,
самоубиству, Војничевом рукопису, као и причама о
великим успесима Института БиоСенс из Новог Сада и
физичарке Магдалене Ђорђевић.

Истражите више на
elementi.rs
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ШТАМПАНА И ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА

КЊИГЕ 2016.
ОДРАВЊИВАЊЕ
„Одравњивање“ Ника Сузeниса, први одбрањени
докторат у форми стрипа, ЦПН је објавио 25. октобра,
у току Сајма књига. Сузeнис је своју дисертацију под
истим именом одбранио 2014. године на Учитељској
школи Универзитета Колумбија у Њујорку, а књигу је
у априлу 2015. године објавио Harvard Univeristy Press.
Инспирисан сатиричном књигом „Раванија“ Едвина
Абота из 1884. године, у којој је свет равна плоча у
којем живе дводимензионални ликови, Ник Сузeнис
у „Одравњивању“ визуелни израз види као посебну
форму која нас тера да подигнемо поглед из „равног“,
ограниченог света текста. Књига је била изузетно
запажена у домаћој јавности током јесени.

Едиција

УВОД У ОБЈАВЉИВАЊЕ НАУЧНИХ
ПУБЛИКАЦИЈА
НАУЧНА КОМУНИКАЦИЈА
Пјер Ласло

НАУЧНА КОМУНИКАЦИЈА
Практични водич
Андреас Екснер
УВОД У ОБЈАВЉИВАЊЕ
НАУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА

„Увод у објављивање научних публикација“ је
незаменљив водич кроз комплексан свет рецензија,
цитатних листа и алгоритама, часописа, издавача и
уредништва. Посебно корисна млађим истраживачима
и докторандима, ова књига је пуна савета и
објашњења терминологија, издавачких процеса и
одлука. Оригинално издање објавила је издавачка
кућа Springer, један од највећих и најпрестижнијих
светских издавача у домену науке. Овим издањем
Центар за промоцију науке наставља едицију Научна
комуникација започету 2015. године. Штампано издање
књиге је доживело премијеру на Сајму књига у октобру,
а бесплатно интернет издање објављено је 8. децембра
2016. године.
Претходна искуства,
концепти, стратегије

Центар за промоцију науке
www.cpn.rs
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КЊИГЕ 2016.
КАТАЛОГ ИЗДАЊА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
2015/16. ГОДИНЕ
Као и претходних година, Центар за промоцију науке
је за Сајам књига припремио каталог целокупне
научноистраживачке делатности у Србији од
претходног Сајма. Прикупљање информација о
објављеним студијама, као и организацију и припрему
издања врши Славица Дуковић. Током Сајма књига,
каталог се бесплатно дели свим посетиоцима ЦПН
штанда, а у њему се налазе и све контакт информације
о научноистраживачким организацијама.
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САЈТОВИ 2016.
ЦПН САЈТ

ПРОГРАМИ

У току извештајног периода, централни сајт Центра
за промоцију науке претрпео је неке неопходне
измене и унапређења. Од укључивања важних
јавних информација о запосленима и документима,
преко повезивања сајта Мреже научних клубова до
дизајнерских промена које су олакшале коришћење и
навигацију.
cpn.rs

Подељен у пет великих целина, „Редовни програми“,
„Годишњи програми“, „Манифестације“, „Изложбе“,
„Иницијативе“ и „Партнерски догађаји“, сајт Програми
је осмишљен као каталог актуелних и прошлих
активности Центра за промоцију науке, који директно
води на интернет странице самих догађаја, као и
њихових организатора.
cpn.rs/programi/

NAUKA.CPN.RS

АКТИВНОСТИ НАУЧНИХ КЛУБОВА

Центар за промоцију науке објавио је бесплатно
интернет издање незаменљивог водича у свет
научног издаваштва, „Увод у објављивање научних
публикација“ Андреаса Екснера. Издање, објављено у
целости у отвореном приступу (open access), намењено
је пре свега докторандима и младим истраживачима
као помоћ у сналажењу у савременом академском
свету који је дефинисала сада већ класични израз
publish or perish („објави или нестани“). За потребе
интернет издања књиге дизајниран је читав сајт, са
навигацијом преко садржаја и индекса, као и сређеним
линковима ка изворима података.
nauka.cpn.rs

У оквиру сајта Мреже научних клубова, који је
покренут у првој половини 2016. године, подигнут је
и сајт Активности, који за циљ има праћење догађаја
који се организују у свих 12 научних клубова. У овај сајт
су у међувремену укључене најаве и извештаји са свих
одржаних предавања, радионица и изложби.
cpn.rs/category/naucni-klub/

САЈТ ЕЛЕМЕНАТА
У Извештајном периоду је дизајниран и опремљен
нови сајт часописа Елементи, који је јавности
понудио све важне информације у вези са његовом
продукцијом и дистрибуцијом.
cpn.rs/elementi

ЕЛЕМЕНТАРИЈУМ
ЦПН портал Елементаријум тренутно је најпосећенији
научнопопуларни сајт у региону. Више пута
награђиван, портал окупља познате текстописце, али
и десетине нових, младих аутора. Уз текуће вести,
Елементаријум свакодневно доноси нове, узбудљиве
приче из науке и живота, писане јасним и занимљивим
језиком. У току Извештајног периода портал је показао
своју вредност тиме што је изнео читаву медијску
кампању др Магдалене Ђорђевић, добитнице ERC
гранта.
elementarijum.rs
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ЕУ ПРОЈЕКТИ
RRI TOOLS
Пројекат се бави одговорним истраживањем и
иновацијама (Responsible Research and Innovation – RRI)
у Европи, са освртом на усклађен и ефикасан однос
између науке и европског друштва. RRI концепт
обухвата шест подручја која се односе на истраживање
и иновације: јавни ангажман, формално и неформално
образовање у науци, родну равноправност, етику,
отворени приступ научним резултатима, као и само
управљање истраживањем и иновацијама. Након
последње конференције у Бриселу, и последње
регионалне конференције у Београду, пројекат је
завршен у децембру 2016. године.
rri-tools.eu

ART & SCIENCE – European Digital Art &
Science Network
Европска мрежа дигиталне уметности и науке укључује
четири отворена позива за уметнике из читавог света.
Првонаграђени пројекти добијају једномесечну
резиденцију и менторски рад с научницима у ЦЕРН-у
или Европској свемирској агенцији. Пројекти се затим
реализују у оквиру FutureLab-а Арс електронике, пре
него што се премијерно прикажу на Арс електроника
фестивалу у Линцу.
aec.at/artandscience

SATORI
Партнери развијају оквирну етичку процену коју
ће користити европске институције и организације,
која ће бити заснована на детаљним анализама,
општеприхваћеним етичким принципима,
партиципативном процесу и ангажовању
заинтересованих страна укључујући и јавност, како
у Европи тако и шире. Главни циљ је да се побољша
поштовање етичких принципа и закона у истраживању
и иновацијама.
satoriproject.eu
22
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Re@WBC
Пројекат Re@WBC је посвећен развијању капацитета
универзитетског особља, младих истраживача и
других професионалаца који се налазе у сфери
високог образовања, кроз низ тренинга који ће бити
организовани током трајања овог трогодишњег
пројекта. Координатор пројекта је Универзитет у
Нишу, а Центар за промоцију науке је један од укупно
тринаест партнера на пројекту.
rewbc.ni.ac.rs

GenderSTE
GenderSTE (Gender Science, Technology and Environment)
је европска мрежа креатора / креаторки политика и
истраживача / истраживачица окупљених око идеје
равноправне заступљености жена у областима научног
истраживања и иновација, као и бољој интеграцији
и већем доприносу родних студија у овој области.
Рад мреже подржава и финансира COST акција за
међународну сарадњу у истраживању и науци.
Пројекат је завршен у децембру 2016. године.
genderste.eu

Quantum Music
Квантна музика је уметничко-научни пројекат чији
је циљ истраживање везе између музике и квантне
физике путем креирања нових уметничких дела и
научних експеримената, који ће бити изведени уживо.
Овај пројекат представља светове квантне физике
и квантних честица широј публици и доприноси
настанку новог научног и музичког жанра – квантне
музике.
quantummusic.org
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Hypatia
Хипатија је пројекат финансиран из програма
Хоризонт 2020 Европске комисије, с циљем да
заинтересује младе од 13 до 18 година за студије и
каријере у области STEM-а (Science, Technology, Engineering, Mathematics) на родно сензитиван начин. Хипатија
окупља научне центре, музеје, школе, истраживачке
институте и представнике индустрије, као и експерте
за питања родне равоправности и тинејџерe.
hypatyaproject.eu

CREATIONS
Основни циљ пројекта CREATIONS сумиран је у самом
поднаслову који гласи Развијање проактивне научне
учионице. Рaзвoj једне такве учионице остварује
се кроз специфичан IBSE педагошки оквир који
обухвата учење увиђањем. Учешће ЦПН-а на пројекту
који је финансиран кроз програм Хоризонт 2020
укључује имплементацију пројекта у нашој земљи и
координирање у раду и вођењу пројектног сајта.
creations-project.eu

НОЋ ИСТРАЖИВАЧА: ReFocuS и
COOLandHOT
Разноврстан програм укључује: извођење
експеримената у којима учествује и публика,
интерактивне експонате и визуелне изложбе,
планетаријумске пројекције, занимљиве квизове и
игрице за младе, креативни и уметнички програм,
актуелне трибине и дискусије, састанке и директну
комуникацију с научницима. Од ове године ЦПН
је партнер на два пројекта Ноћи истраживача која
се организују у Србији: ReFocuS и COOLandHOT, а у
пројекат је укључен и Научни камион ЦПН-а.
nocistrazivaca.rs
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PESHES
PESHES (Development and Implementation of System for
Performance Evaluation for Serbian HEIs and System) је
пројекат који има за циљ побољшање управљања,
квалитета и спровођења високог образовања у Србији.
Координатор пројекта је Универзитет у Београду,
а партнере, поред многих домаћих институција,
чине и Универзитет у Твентеу, Универзитет у Ријеци,
Политехнички универзитет у Торину и Политехнички
универзитет у Валенсији.
peshes.ius.bg.ac.rs

SCIENTIX
Крајем 2016. године Центар за промоцију науке
постао је национална контакт тачка за Србију највеће
европске мреже наставника у области природних
наука – Scientix. Од 2016. године, Scientix је финансиран
из Хоризонт 2020 програма Европске уније, али
пројекат постоји од 2009. године, од када га организује
и спроводи European Schoolnet, конзорцијум тридесет
министарстава образовања широм Европе, са
седиштем у Бриселу.
scientix.eu
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Сектор за правне, финансијске и опште послове
је током 2016. године извршио детаљну анализу
досадашњег рада Центра, након чега се приступило
унапређивању рада Центра, али и прављењу
структура и процедура за нови и ефикаснији начин
рада самог Сектора.
Сектор је током друге половине 2016. године
обављао низ активности током којих је учествовао
у припремама седница Управног одбора, писању
различитих врста извештаја, вршењу исплата и
уплата, сачињавању уговора, али се бавио и судским
споровима, расписивањем јавних набавки, израдом
и усвајањем аката, пословима повереника, општим,
техничким и кадровским пословима, као и обуком
запослених лица.

СТАТУТ И ОПШТИ АКТИ
Најважнији општи акт који је донет у другом
полугодишту рада Сектора је Статут Центра, а на
који је Влада дала сагласност. Поред њега, током
2016. године донето је 20 општих аката, претежно од
стране Управног одбора, и 5 од стране директора.
Поред општих аката, донето је и 5 нових процедура по
налогу Интерне ревизије. Сви новодонети општи акти
постављени су на сајт Центра чиме је Центар показао
потпуну транспарентност. У другом полугодишту,
Управни одбор је имао 8 седница, од укупно 17 колико
их је имао у 2016. години.

РЕГИСТРАЦИЈА ЦЕНТРА И НОВО СЕДИШТЕ
Центар је уписан у регистар Привредног суда. Са
доношењем новог статута, уписано је 29 делатности
Центра. Током 2016. године, Центар је два пута мењао
седиште доношењем одлука Управног одбора и
изменама у регистру у Привредном суду. Центар
се сада налази на адреси Краља Петра 46 где су се
запослени уселили на рођендан Центра 23. новембра
2016. године.

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦЕНТРА,
ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА И ПОВЕРЕНИК
У другој половини 2016. године спровођене су бројне
активности на успостављању евиденција које су
прописане законом (о зарадама, о јавним набавкама),
али и евиденција које су прописане општима актима
Центра (о возилима, о опреми, мобилним телефонима
и сл.). Тренутно се ради на успостављању евиденције
промета. Документи који су настали у раду скенирани
су и направљена је електронска база.
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Иако је директор Центра био главни носилац
активности у вези са израдом Финансијског плана
Центра, Сектор за ПФО, као и други сектори узимали
су активно учешће у његовој изради. Значајна
новина у овом документу је прецизно уређен буџет
по секторима Центра. На иницијативу директора,
од половине 2016. године, документ под називом
Извршење финансијског плана постаје основ без ког
се не може замислити функционисање рада сектора и
Центра.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ
У другом полугодишту спроведене су 4 од укупно 11
јавних набавки за 2016. годину, од којих је једна била
велике вредности.
Сектор за ПФО је узео активно учешће у делу који се
односи на јавни позив, прво у поступку доношења
општег акта, а потом и у изради акта о финансирању,
као и приликом склапања уговора са победницима
јавног позива. Сектор тренутно прати спровођење
ових уговора у финансијском смислу.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Када је активност међународне сарадње у питању и ту
је препозната улога Сектора, како у процесу доношења
новог општег акта тако и у закључивању нових уговора
са руководиоцима и члановима пројектног тима.

Такође, Сектор редовно учествује у процесу доношења
одлука за службена путовања, као и различитих врста
уговора.

ФИНАНСИЈСКИ ДЕО АКТИВНОСТИ
СЕКТОРА
Једна од нарочито значајних активности која се десила
током 2016. године је промена рачуноводствене фирме
која ове послове обавља за Центар.
Такође, у првој половини 2016. године, Интерна
ревизија МПНТР-а је након детаљне анализе
функционисања Центра донела 15 препорука за
унапређивање његовог рада. Током другог дела године
приступило се спровођењу ових препорука у дело.
Само једна од препорука, тачније доношење програма
промоције науке, одложена је за 2017. годину.

ОПШТИ ПОСЛОВИ ЦЕНТРА
Уласком у Сектор за ПФО, рад и функционисање групе
за Техничку подршку постепено је унапређен. Ово
се нарочито дефинисало током радова на Научном
клубу у Улици краља Петра 46, приликом пресељења
на нову адресу, али и приликом бављења питањима
противпожарне заштите, прве помоћи, заштите
животне средине и заштите здравља и безбедности на
раду. Са успехом су настављене и активности у вези са
саобраћајем и ИТ подршком
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ЈУЛ – АВГУСТ 2016.

ПЕТИ БРОЈ ЕЛЕМЕНАТА
Пети број часописа Елементи појавио се на киосцима
широм Србије 5. јула 2016. године. Тема броја била
је посвећена историји људских предака. Два дана
касније, 7. јула, часопис је први пут представљен у
Научном камиону који се тада налазио испред Тржног
центра Ушће у Београду. На промоцији су говорили
Слободан Бубњевић, главни и одговорни уредник,
Немања Ђорђевић, директор Центра за промоцију
науке, и Никола Здравковић, помоћник уредника
Елемената. Истог дана одржан је и Колоквијум научног
новинарства.
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ЦПН У МАНЧЕСТЕРУ
Представници Центра за промоцију науке учествовали
су од 24. до 27. јула на паневропској конференцији
ESOF у Манчестеру као и 23. јула на пратећем догађају,
Европској конференцији научних новинара. ESOF је
највеће паневропско бијенале које окупља не само
научну заједницу, већ и представнике индустрије,
доносиоце одлука, невладин сектор, промотере науке
и научне новинаре.
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пројекта RRI Tools у Барселони. Скуп је био прилика да
се анализира досадашњи рад тренера, али и сам RRI
сет алата – онлајн платформа која је један од главних
резултата овог трогодишњег пројекта.

ЕЛЕМЕНТИ У НОВОМ САДУ

ДАН НАУКЕ И НАУЧНИ КАМИОН НА УШЋУ
Од 6. до 10. јула испред Тржног центра Ушће био
је постављен Научни камион у склопу најаве
Ноћи истраживача. У овом периоду одржане су
научнопопуларне радионице, предавања и изложбе
у организацији Ноћи истраживача, а 10. јула је Центар
за промоцију науке припремио програм којим је
обележен Дан науке.

ART&SCIENCE У ЛИНЦУ
У оквиру пројекта „Европска мрежа дигиталне
уметности и науке“ центар Арс електроника из Линца
био је 8. и 9. јула домаћин састанка жирија који је
одлучивао о додели награде за резиденцијални
боравак и продукцију уметничког рада у оквиру
сарадње са Европском свемирском агенцијом.
Испред Центра за промоцију науке члан жирија био је
Добривоје Лале Ерић, руководилац пројекта за Србију.

RRI TOOLS У БАРСЕЛОНИ
Представници Центра за промоцију науке су од 4. до
6. јула учествовали на завршном тренингу тренера

Пети број часописа Елементи представљен је 28. јула
на обали Дунава, на Брод театру Студентског културног
центра у Новом Саду. На промоцији је било речи о
темату „Крвава историја рода Хомо“, али и другим
темама обрађеним у овом броју, а о Елементима су
говорили главни и одговорни уредник Слободан
Бубњевић и аутори Тијана Марковић и Никола
Здравковић.

RRI TOOLS У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ
СРБИЈЕ
У Привредној комори Србије је 25. августа одржан
тренинг у оквиру пројекта RRI Tools. Тренери из
Центра за промоцију науке одржали су тренинг
представницима различитих сектора Привредне
коморе Србије. Циљ тренинга био је представљање
идеје, активности и циљева пројекта RRI Tools и
отварање дискусије на тему одговорног истраживања
и иновација, као и места које привреда и индустрија
заузимају.

ЕЛЕМЕНТИ У СЕНТИ
Током боравка Научног камиона у Сенти, 31. августа
представљен је пети број часописа Елементи. На
промоцији су говорили Слободан Бубњевић, главни
и одговорни уредник, Никола Здравковић, помоћник
уредника и аутор, и Слађана Шимрак, ауторка.
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НОЋ ИСТРАЖИВАЧА
Центар за промоцију науке био је један од партнера
и учесника у седмој Ноћи истраживача, која је
одржана 30. септембра у 11 градова широм Србије.
Овогодишњи програм припремили су тимови два
пројекта, Cool&Hot и ReFocuS, а у оба пројекта један од
партнера био је Центар за промоцију науке. Научни
камион Центра за промоцију науке гостовао је као
најава ове манифестације у више градова Србије од
јула до краја септембра.
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ЦПН ТРИБИНА О ХОМЕОПАТИЈИ
ЦПН трибина „Хомеопатија, медицина на странпутици?“
одржана је 22. септембра у Великој сали Студентског
културног центра у Београду. Тема прве ЦПН трибине у
овој сезони изазвала је велико интересовање грађана
и медија, а у публици је било око 250 људи. На трибини
су говорили др Горан Кнежевић, из Лабораторије
за експерименталну психологију Филозофског
факултета у Београду, др Зоран Радовановић,
епидемиолог и председник Етичког комитета СЛД,
и др Милош Бајчетић са Института за хистологију
Медицинског факултета у Београду. Најављено је и
учешће представника Секције за хомеопатију Српског
лекарског друштва, али су непосредно пред трибину
у овој секцији одустали од учешћа. Модератор је био
Слободан Бубњевић, главни и одговорни уредник
часописа Елементи.
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директор Центра за промоцију науке, Слободан
Бубњевић, главни и одговорни уредник Елемената,
и Никола Здравковић, помоћник уредника и аутор.
Модератор и домаћин у ДКСГ био је Душан Омчикус.

ЦПН У ЛИДСУ

„ПЕТИ ИЗВЕШТАЈ“ У ЕУ ИНФО ЦЕНТРУ
ЦПН изложба „Пети извештај“ била је постављена у
ЕУ инфо центру у Београду од 12. до 22. септембра,
а у оквиру овог гостовања 15. септембра је одржана
и трибина „Каква клима очекује Европу до 2030?”.
На трибини су говорили др Владимир Ђурђевић из
Института за метеорологију Физичког факултета у
Београду, Никола Божић из Истраживачке станице
Петница и Никола Здравковић, научни новинар из
Центра за промоцију науке. Разговор је модерирао
Слободан Бубњевић, главни и одговорни уредник
часописа Елементи.

Представници Центра за промоцију науке
присуствовали су интернационалној математичкој
конференцији MATRIX, која је одржана од 1. до 3.
септембра у Лидсу. На конференцији су учествовали
математичари и популаризатори математике, а
говорило се о положају математике у свету науке и о
њеном статусу у школама и на факултетима, као и о
промоцији математике.

НАУЧНИ КАМИОН У СЕНТИ
У оквиру пројекта Ноћ истраживача, Научни камион
је од 31. августа до 4. септембра гостовао у Сенти.
Камион је био смештен испред Градске куће, а
посетиоци су присуствовали радионицама, изложбама
и предавањима.

ЕЛЕМЕНТИ У ДКСГ-у
Пети број часописа Елементи представљен је 1.
септембра у Дому културе Студентски град у Београду.
Била је то пета по реду промоција овог броја часописа.
О Елементима су говорили Немања Ђорђевић,

RRI TOOLS У ПКС-у
У оквиру пројекта RRI Tools 7. септембра у Привредној
комори Србије одржан је целодневни тренинг
посвећен одговорном истраживању и иновацијама у
привреди. Тренингу је присуствовало око 30 учесника
међу којима су били представници малих и средњих
предузећа, предузетници, истраживачи са различитих
института, као и представници регионалних
привредних комора.

35

СЕПТЕМБАР 2016.

АКТИВНОСТИ

ЦПН У ЛИНЦУ

ЦПН У ЋУПРИЈИ

Тим Центра за промоцију науке присуствовао је
Фестивалу Арс електроника у Линцу од 8. до 12.
септембра. Овогодишњи фестивал одржан је под
називом „Алхемичари нашег доба”, а учествовало
је више од 800 уметника са више од 500 радова,
концепата, јавних пројеката и иницијатива у пресеку
науке, уметности и нових технологија. ЦПН тим, појачан
победником првог позива националне селекције у
оквиру Art&Science пројекта, уметником Богданом
Стефановићем, присуствовао је фестивалу и одржао
више билатералних састанака.

У Научном камиону, који је у оквиру пројекта Ноћ
истраживача гостовао у Ћуприји, 16. септембра
је одржано представљање Мреже финансијских
менаџера ЕУ пројеката. О Мрежи су говорили
Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за
међународну сарадњу у Центру за промоцију
науке, Марија Шола, координаторка програма
обуке за финансијске менаџере, и Марина Матовић,
финансијски менаџер у Центру за промоцију науке.

QUANTUM MUSIC У ЉУБЉАНИ
У Љубљани jе од 9. до 11. септембра одржан трећи
састанак партнера на проjекту Quantum Music. Састанку
су присуствовали представници Музиколошког
института САНУ, Центра за нову уметност (ЦЕНУ) и
Центра за промоциjу науке из Србиjе, Данске школе
сценских уметности из Копенхагена и домаћини из
љубљанског Кино Шишка. На састанку jе представљен
први квантни инструмент и направљена jе агенда
будућих проjектних активности, коjе ће своj епилог
имати током 2017. године у виду три концерта квантне
музике, у Данскоj, Словениjи и Србиjи.

ЕЛЕМЕНТИ У ЋУПРИЈИ
У Ћуприји је 14. септебра представљен пети број
часописа Елементи у Научном камиону, који је у оквиру
пројекта Ноћ истраживача у овом граду гостовао од
14. до 18. септембра. Промоција је окупила велики број
заинтересованих грађана, а о Елементима су говорили
Иван Умељић, координатор Групе за издаваштво у
Центру за промоцију науке, и ауторке Елемената Тијана
Марковић и Јована Николић.

ЦПН У ЗАГРЕБУ
Центар за промоцију науке је од 23. до 25. септембра
учествовао на „Знанственом пикнику“ у Загребу.
Посетиоци Пикника су имали прилику да виде ЦПН
изложбу „Спектри“, посвећену светлости – оној коју
видимо и оној коју не видимо, али нас свакодневно
окружује. На панелу „Задружно подузетништво – модел
спајања знаности и господарства“ један од говорника
био је Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за
међународну сарадњу у Центру за промоцију науке,
који је том приликом говорио о RRI Tools пројекту. На
Пикнику је представљен и пројекат Art & Science, а
посетиоци су могли да виде „Имагинарне мапе”, рад
уметнице Александре Јованић.
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RRI TOOLS У РИЈЕЦИ
Представници Центра за промоцију науке учествовали
су 27. септембра у Ријеци на тренингу у оквиру RRI Tools
пројекта. Један од циљева тренинга био је указивање
различитим циљним групама на могуће начине
сарадње у оквирима одговорног истраживања и
иновација. Полазници су имали прилику да се упознају
и са неколико примера добрих пракси примене RRI
концепта у локалној средини. Главни циљ тренинга био
је упознавање са радом саме платформе, као кључног
резултата пројекта.

ЦПН У САРАЈЕВУ
Представници Центра за промоцију науке састали су се
29. септембра у Сарајеву са министарком Федералног
министарства образовања и науке, др Елвиром
Дилберовић. Повод састанка било је успостављање
сарадње између две институције у оквиру европског
пројекта RRI Tools. Ово је била и прилика да се
представе досадашње активности Центра за промоцију
науке, а министарка је представнике ЦПН-а упознала
са стањем у области образовања и науке у Федерацији
Босне и Херцеговине.

ЕЛЕМЕНТИ У СУБОТИЦИ
У Научном камиону, који је гостовао у Суботици од 26.
до 29. септембра, у склопу најаве Ноћи истраживача,
последњег дана гостовања одржана је промоција петог
броја часописа Елементи. На промоцији су говорили
Ивана Хорват, Тијана Марковић и Никола Здравковић,
научни новинари у редакцији часописа.

ЦПН У СУСРЕТ РАДОСТИ ЕВРОПЕ
Центар за промоцију науке учествовао је ове године
у пратећем програму у сусрет Радости Европе,
који је организовао Дечји културни центар. Уводна
манифестација под називом „Док чекамо госте“
одржала се од 19. до 30. септембра у просторијама
ДКЦ-a. ЦПН је за ову прилику организовао научно-популарне радионице о животу и делу Николе
Тесле, који је био главна тема овогодишњег догађаја.
Учесници су кроз радионице имали прилику да виде
неколико експеримената које је Тесла изводио, а
најмлађи су склапали научну слагалицу са једним
Теслиним патентом који засветли када се слагалица
правилно склопи. Сама манифестација Радост Европе
је у Београду трајала од 2. до 5. октобра.
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ЦПН НА САЈМУ КЊИГА
На штанду у хали 2а на Београдском сајму, Центар је,
од 23. до 30. октобра, београдској публици представио
860 издања научне заједнице, као и три своја нова
издања. Тема овогодишњег сајaмског наступа Центра
за промоцију науке била је сажета у слогану ТРИ
КУЛТУРЕ. Овим називом, као и дизајном и визуелним
концептом, Центар је покушао да укаже на једно
од најсавременијих промишљања о данашњем
односу науке, културе и друштва. Штанд је посетио
Младен Шарчевић, министар просвете, науке и
технолошког развоја, а отварању штанда у недељу, 23.
октобра, присуствовали су Гордана Петрић, државна
секретарка, и Никола Танић, помоћник министра за
основна истраживања и развој научноистраживачких
кадрова у МПНТР-у. Током трајања сајма, научни
институти су кроз свакодневна предавања и разговоре
представљали свој рад у претходној години.
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ДОКТОРАТ У СТРИПУ
У суботу, 29. октобра, на Сајму књига је представљено
ново ЦПН издање, први докторат у стрипу, дело
„Одравњивање“ Ника Сузениса, којe је у априлу
2015. године објавио Harvard University Press. У
„Одравњивању“ Сузeнис користи модерну форму
стрипа, јединствену по комбиновању визуелног и
текстуалног приступа, како би показао да су слика и
реч несамерљиви партнери у креирању и преношењу
значења. Стрип је добио више награда, међу којима је
и престижна награда Америчке асоцијације издавача
за врхунски академски рад. На представљању новог
издања су учествовали Иван Умељић, уредник издања,
преводитељка Марија Новаковић, и рецензенткиња
издања др Невена Буђевац.
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ЕЛЕМЕНТИ 06
Зашто смртна казна не смањује број кривичних дела?
Шта је geek култура? Због чега је торент неуништив?
Шта осећа електрични аутомобил? Како изгледа
нова планета? Шта не знамо о свемиру? Да ли сте
за референдум? Како се развијала једна европска
валута? Како се заштитити од митова о муњама? Шта
је Кремљанско пророчанство, а шта американитис?
Шести број Елемената премијерно је био представљен
на штанду ЦПН-а у Хали 2а на промоцији у среду,
26. октобра. На промоцији је говорило уредништво
часописа: Слободан Бубњевић, Ивана Хорват, Јована
Николић и Никола Здраковић.

ОБЈАВЉИВАЊЕ НАУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА
На штанду ЦПН-а је у суботу, 29. октобра, одржана
промоција новог издања “Увод у објављивање научних
публикација“ Андреаса Екснера. На промоцији су
говорили академик Зоран Поповић, председник
Националног савета за научни и технолошки развој,
проф. др Владимир Поповић, државни секретар
за науку и технолошки развој, Милица Шевкушић,
председница секције библиотекара и књижничара
Заједнице института Србије, Татјана Тимотијевић,
начелник Одељења за научне информације Народне
библиотеке Србије, и Иван Умељић, координатор
групе за издаваштво ЦПН-а и уредник српског издања
књиге. „Увод у објављивање научних публикација“
је незамењиви водич намењен истраживачима, који
их води кроз комплексни свет часописа, рецензија,
издавача, уредништва и цитатних база.
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CREATIONS У ХЕЛСИНКИЈУ
Након успешне реализације пројекта CREATIONS током
прве године трајања, од 5. до 7. октобра 2016. године,
представници партнерских институција, укључујући и
ЦПН, окупили су се на састанку у Хелсинкију, како би
размотрили актуелну позицију и планове за наредни
период. У питању је трећи радни састанак овог
пројекта.

RRI TOOLS У АЛБАНИЈИ
НОВИ СТАТУТ ЦПН-а
Влада Републике Србије дала је сагласност на текст
новог статута Центра за промоцију науке, који је 1. јула
2016. усвојио Управни одбор Центра, и нови статут је
ступио на снагу 11. октобра. Нови статут је једноставан,
јасан документ, који дефинише Центар као установу
која промовише науку и технику, односно научно-технолошка достигнућа у земљи и свету. Главне измене
у новом статуту односе се на листу надлежности,
али и битно прецизнији опис разнородног и за наше
прилике необичног спектра делатности Центра. Унете
су и одредбе које дефинишу поједине процедуре,
чине Центар транспарентнијим и још отворенијим
за грађане, а посебна пажња је поклоњена
децентрализацији научнопопуларних активности на
целој територији Републике.

GENDERSTE У МАДРИДУ
У Мадриду је, као завршна активност genderSTE акције,
у периоду од 5. do 6. октобра, одржана међународна
конференција под називом Engendering Habitat III
посвећена родној равноправности у областима
урбаног планирања, транспорта и климатских
промена, којој је присуствовала представница ЦПН-а
Ђурђа Тимотијевић.

Пројекат RRI Tools први пут је представљен у
Албанији, и то у два универзитетска града – Тирани
и Валони. Представници Центра за промоцију науке
су 11. oктобра на Медитеранском универзитету у
Тирани (Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë),
а 12. октобра на Универзитету „Исмаиљ Ћемали“ у
Валони (Universiteti i Vlorës „Ismail Qemali“) упознали
са пројектом RRI Tools професоре, асистенте, доценте
и друге запослене на универзитетима, након чега се
развила дискусија о примени концепта одговорног
истраживања и иновација.

SATORI У МИЛАНУ
Од 12. до 14. октобра 2016. године чланови пројектног
тима ЦПН-а боравили су на радионицама ЕУ пројекта
SATORI, током којих су кроз дијалог са представницима
различитих заинтересованих страна анализирани
главни резултати пројекта. Осим тога, током ова три
дана, партнери пројекта SATORI, међу којима је и
Центар за промоцију науке, искористили су прилику да
се окупе и сагледају досадашњи рад на пројекту, али и
да сачине план будућих задатака.
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RRI TOOLS НА ФИЛОЗОФСКОМ
ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ
На Филозофском факултету у Београду је 19. октобра
одржан тренинг на тему одговорног истраживања
посвећен истраживачима из друштвених и
хуманистичких наука. Учесници тренинга били су
истраживачи, професори, асистенти и докторанди
из психологије, социологије, биоархеологије,
психолингвистике, економије и других сродних
научних дисциплина, али и представници организација
цивилног друштва. Тренинг су водили чланови тима
RRI Tools пројекта из Центра за промоцију науке
уз гостујуће предаваче Ирис Жежељ и Далибора
Петровића.

ПРОМОЦИЈЕ НА САЈМУ КЊИГА
Поред промоција научноистраживачких институција и
нових ЦПН издања током трајања Сајма књига, на ЦПН
штанду је одржано и представљање међународних
пројеката на којима је ЦПН партнер, издања „Шта
биљка зна?“, које је ЦПН објавио у јуну 2016. године,
као и мреже 12 научних клубова широм Србије која је
успешно покренута у првој половини 2016. године.

ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКТИ НА САЈМУ КЊИГА

ЦПН НА TEDx КОНФЕРЕНЦИЈИ
У суботу, 29. октобра, у Студију М у Новом Саду
одржана је четврта по реду TEDx конференција
под називом „Одговор на питања“ . Поред још 14
говорника који су током целодневног програма
представљали своје идеје из света технологије,
забаве и дизајна учествовали су и Добривоје Лале
Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу
Центра за промоцију науке, који је представио пројекат
Европска мрежа науке и уметности, на којем је ЦПН
партнер, и Александра Јованић, једна од победница
прошлогодишњег националног конкурса мреже
Art&Science.

И ове године, петак је дан када се на штанду Центра за
промоцију науке гостима и сарадницима представљају
актуелни европски пројекти у које је Центар укључен,
са циљем да се мрежа партнера даље шири. У оквиру
програма 61. међународног сајма књига, представници
ЦПН-а су у првом делу дана наставницима и
директорима основних и средњих школа представили
пројекте CREATIONS, Hypatia и два пројекта Ноћи
истраживача, да би поподневни део програма био
посвећен пројекту Quantum music.
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УСЕЉЕЊЕ У НОВИ ПРОСТОР
У новембру 2016. године Центар за промоцију науке се
коначно уселио у адаптирани простор у Улици краља
Петра 46. Претходно, због уштеде, у јулу се привремено
преселио из Макензијеве 24 у простор БИГЗ-а, у Улицу
војводе Мишића, да би потом привремено боравио
и у простору у Булевару деспота Стефана. Адаптација
простора је обухватила прибављање документације и
припрему пројекта, да би након јавне набавке посао
адаптације започео. Нажалост, извођач је драматично
пробио планирани рок у овој фази. Најзад, уочи шестог
рођендана, 23. новембра, Центар је коначно дочекао
завршетак радова на првом спрату у новом простору.
Реч је о 350 квадрата на два нивоа које је Република
уступила на коришћење Центру за промоцију науке
за потребе Научног клуба Београд. Тренутно мајстори
убрзано довршавају реконструкцију дела простора у
приземљу где ће свечано бити отворен Научни клуб.
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RRI TOOLS У БРИСЕЛУ

SATORI РАДИОНИЦЕ У БЕОГРАДУ
У оквиру европског пројекта SATORI, који се бави
етичком проценом научних истраживања, 24. и 25.
новембра у Београду одржане су две једнодневне
радионице, током којих су експерти у овој области
из Србије и земаља у региону имали прилику да се
упознају са главним циљевима пројекта и продискутују
његове резултате. Радионице је организовао Центар
за промоцију науке, као један од партнера SATORI
пројекта, а на њима су учествовали координатор
пројекта др Филип Бреј са Универзитета Твенте, др
Ингрид Салијес из Унеска, као и др Далибор Петровић
са Универзитета у Београду.

Петочлани тим Центра за промоцију науке је 21. и
22. новембра присуствовао завршној конференцији
пројекта „Алати за одговорно истраживање и
иновације“ RRI Tools (Responsible Research and Innovation
Tools) у Бриселу. Завршна конференција пројекта
имала је за циљ да окупи све партнере и сараднике на
пројекту, као и све заинтересоване актере у процесу
истраживања и иновација како би се сумирали
резултати трогодишњих пројектних активности,
мапирале добре праксе, али и препознали будући
изазови и њихова могућа решења. Чланови ЦПН тима
искористили су прилику да са партнерима из Европе
размене искуства на пројекту и започну разговоре о
новим партнерствима и заједничкој сарадњи.

ОДРАВЊИВАЊЕ У РЕКТОРАТУ
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ
У петак, 18. новембра, у Свечаној сали зграде Ректората
Универзитета уметности у Београду, организована
је промоција стрипа „Одравњивање“ Ника Сузениса.
На промоцији су говорили Немања Ђорђевић,
директор Центра за промоцију науке, Иван Умељић,
руководилац Групе за издаваштво ЦПН-а и уредник
српског издања „Одравњивања“, и Марија Новаковић,
преводитељка издања на српски језик. Разговор
је водила проф. др Милена Драгићевић Шешић.
Представљање „Одравњивања“ било је посебно
по томе што је Универзитет уметности овај догађај
реализовао у оквиру интердисциплинарних студија
Универзитета уметности у Београду, као и научног
пројекта бр. 178012 Факултета драмских уметности,
који финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја РС.
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RRI TOOLS У МОСТАРУ

KEYBOARD DAYS ФЕСТИВАЛ НА КОЛАРЦУ

У уторак, 15. новембра, представници Центра
за промоцију науке у сарадњи са Федералним
министарством образовања и науке организовали су
два тренинга у оквиру пројекта Сет алата за одговорно
истраживање и иновације (енгл. RRI Tools) у ИНТЕРА
Технолошком парку у Мостару. Том приликом одржан
је тренинг коме је присуствовало преко 30 учесника
– представници ресорног министарства образовањa
и наукe, затим са Института за интелектуално
власништво Босне и Херцеговине, са Филозофског
факултета, Економског факултета и других
научноистраживачких институција.

Фестивал Keyboard Days одржан jе од 18. до 20.
новембра у Задужбини Илиjе М. Коларца, а треће
издање Фестивала у потпуности jе посвећено
представљању проjекта „Квантна музика“. Гост
фестивала био jе Влатко Ведрал, професор квантне
физике на Универзитету у Оксфорду, наш наjпознатиjи
и наjцитираниjи квантни физичар и jедан од
инициjатора проjекта. На Коларцу jе премиjерно
представљен хибридни клавир, нови инструмент коjи
jе произвео и даље га развиjа тим инжењера из Србиjе
у сарадњи са клавирским саставом ЛП Дуо за потребе
овог пројекта и даљу популаризацију.

ШТА БИЉКА ЗНА У НИШУ
У Научном клубу у Нишу 15. новембра је представљено
ЦПН издање „Шта биљка зна“. О овом интересантном
издању Центра за промоцију науке говорили су
истраживачи са Института за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“, др Драгана Божић, преводилац
књиге, и др Бранислав Шилер, рецензент, као и
Јелена Анђелковић, самостални стручни сарадник
Регионалног центра из Ниша, и уредник издавачке
делатности ЦПН-а Иван Умељић.

RRI TOOLS У САРАЈЕВУ
Вањскотрговинска комора Босне и Херцеговине у
Сарајеву била је 17. новембра домаћин на тренингу
који је организован у оквиру пројекта RRI Tools, у
сарадњи са Федералним министарством образовањa
и наукe Босне и Херцеговине. У свечаној сали Коморе,
RRI Tools тренинг је окупио око 25 представника са
Свеучилишта Херцеговина, Технолошког факултета
у Тузли и Економског факултета, као и професоре и
истраживаче са Биотехничког факултета, Института за
генетичко инжењерство и биотехнологију и др.

ART&SCIENCE У КОШИЦАМА
Тим Центра за промоцију науке путовао је од 23. до 26.
у Кошице, у Словачкој, у оквиру пројекта Art&Science, на
коме је Центар за промоцију науке један од партнера.
У Кошицама је одржан састанак партнера који сарађују
на пројекту Европска мрежа дигиталне уметности
и науке, а представници ЦПН-а учествовали су и на
конференцији Art & Tech Days. Представници ЦПН-а
Добривоје Лале Ерић и Љиљана Илић представили су
локалне резултате у оквиру програма Art&Science, као и
пројекат Quantum Music.
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RRI TOOLS У КОПРИВНИЦИ
У оквиру пројекта Сет алата за одговорно истраживање
и иновације (енгл. RRI Tools) представници Центра
за промоцију науке су 29. новембра, у сарадњи са
Свеучилиштем Сјевер из Копривнице у Републици
Хрватској, организовали тренинг посвећен
одговорном истраживању и иновацијама.

ЦПН У БРИСЕЛУ
GENDERSTE У ХОТЕЛУ ПАРК
У хотелу Парк у Београду Центар за промоцију науке
организовао је 24. новембра једнодневни genderSTE
тренинг за креаторе и креаторке политика на тему
родне равноправности у науци. Главна предавачица
тренинга била је проф. др Ајлин Дру из Центра за
истраживање жена у науци и ињжењерству на Тринити
колеџу у Даблину, Ирска (Eileen Drew; Trinity College
Dublin, Ireland), чланица genderSTE акцијe. Учесници
тренинга били су представници и представнице
из надлежних министарстава, универзитета,
научноистраживачких институција и организација
цивилног друштва чије су делатности блиско повезане
научним истраживањем и утицајем на јавне политике.

У петак, 18. новембра, у Директорату за истраживање
и иновације Европске комисије у Бриселу одржан је
скуп експерата за етичку процену у програму Хоризонт
2020. Скупу је присуствовала Дубравка Вејновић,
стручна сарадница Центра за промоцију науке за
међународну сарадњу и етички експерт Европке
комисије.
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RRI TOOLS У БЕОГРАДУ
У петак, 16. децембра, у хотелу 88Rooms у Београду је
одржана завршна регионална конференција пројекта
RRI Tools у организацији Центра за промоцију науке. Као
регионални координатор за Југоисточну Европу RRI
Tools пројекта, Центар за промоцију науке организовао
је ову конференцију како би окупио партнере из пет
земаља у региону, Албаније, Црне Горе, БиХ, Хрватске
и Србије, у којима је током претходне три године
спроводио низ активности, серије тренинга и јавних
догађаја на тему концепта одговорног истраживања.
Присутне госте поздравили су др Виктор Недовић,
помоћник министра за међународну сарадњу и
ЕУ интеграције у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја, Немања Ђорђевић, директор
ЦПН-а, као и Добривоје Лале Ерић, шеф Сектора за
међународну сарадњу ЦПН-а. На конференцији су
се, осим регионалних партнера, окупили и гости из
иностранства, који су представили своја искуства и
различите перспективе у овом погледу.
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ERC КАМПАЊА
ЦПН је током децембра водио промотивну медијску
кампању др Магдалени Ђорђевић, физичарки са
Института за физику која је постала тек друга научница
запослена у нашој земљи која је добила престижни
европски ERC грант у вредности од 1,4 милиона евра.
У току изразито успешне кампање ЦПН је произвео
носећи профилни текст који је пренео велики број
домаћих медија (РТС, Б92, Н1, Блиц, Данас и други),
писани и видео интервју, материјал за домаће
медије (фотографије), као и помоћ и саветовање
др Ђорђевић за многобројне наступе, укључујући
и оне на националним фреквенцијама РТС, Пинк и
Н1. Поред тога, ЦПН је организовао и предавање др
Ђорђевић у просторијама Установе културе Пароброд
у Београду, 20. децембра 2016. године.
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ЕЛЕМЕНТИ 07 У КЦ ГРАДУ
ЦПН је организовао прво представљање седмог броја
часописа Елементи за зиму 2016/17. у четвртак, 29.
децембра, у 15 часова, у КЦ Граду. Том приликом, у
предновогодишњој атмосфери, окупили су се аутори,
илустратори, пријатељи и читаоци часописа. На
промоцији су говорили помоћници уредника Ивана
Хорват, Никола Здравковић и Јована Николић, као и
главни уредник Слободан Бубњевић. Уз тему броја
о односу Београда и Србије, седми Елементи доносе
и приче о цивилизацији хлеба, новим господарима
хране, сиромаштву, суициду, хормонима, Лајбницу,
Хитлеру, Словенима, путу на Марс и контакту са
другима.
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ТРИБИНА О GEEK КУЛТУРИ
У понедељак, 26. децембра, Центар за промоцију науке
је у Великој сали Студентског културног центра одржао
трибину „Основе geek културе“. Публика је имала
прилику да чује различита виђења geek феномена од
саговорника који су долазили из света информационих
технологија и медија, књижевности и филма. Говорили
су Владимир Јакшић, уредник сајта Холонет, портала
који се бави „Ратовима звезда“, Зоран Станојевић,
новинар и уредник са Радио-телевизије Србије,
Иван Минић, директор агенције Бурек, као и Горан
Скробоња, писац.
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САСТАНАК ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА
RE@WBC У БЕОГРАДУ
У згради Ректората Универзитета у Београду је 1.
и 2. децембра одржан састанак свих партнера у
оквиру пројекта Re@WBC. Пројекат је ушао у другу
годину реализације а тема дводневног састанка је
било сумирање досадашњих резултата и планирање
активности за 2017. годину.

ОДРАВЊИВАЊЕ У ПАНЧЕВУ

ЦПН НА ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ
На десетом Фестивалу науке, који се одржавао од
15. до 18. децембра на Београдском сајму, Центар за
промоцију науке је представио део своје изложбе
„Интелигенција биљака”. Посетиоци су могли да
провере да ли биљке реагују на људски глас и музику,
да сазнају које мирисе биљке осећају, како реагују на
боје и светлост, а како на додир, као и да испробају
како биљке месождерке хватају свој плен. На изложби
је приказано и како се биљке оријентишу, како реагују
на гравитацију, а било је разговора и о томе како би
расле у свемиру.

У Дому омладине у Панчеву је у понедељак,
5. децембра, представљено ново издање Центра
за промоцију науке, „Одравњивање“ аутора Ника
Сузениса. На промоцији су говорили Иван Умељић,
уредник српског издања из Центра за промоцију
науке, Марија Новаковић, преводилац издања на
српски језик, и Александар Зограф, познати стрип
цртач. Александар Зограф је истакао да је ово издање
занимљиво, између осталог, и због тога што водећи
стрип цртачи никада нису долазили из академских
кругова. Са друге стране, он је истакао и едукативну
страну стрипа наводећи пример comics science, чија
популарност све више расте, и пример болнице која
је након што упутсва о потенцијалној епидемији нико
није читао, позвала цртаче да их преточе у стрип, што
је изазвало велико интересовање.
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PESHES У БЕОГРАДУ

RRI TOOLS У БАЊАЛУЦИ

На Правном факултету Универзитета у Београду
12. и 13. децембра одржан је први радни састанак
пројекта Развој и имплементација система за процену
перформансе високошколских установа и система
у Србији ( енгл: Development and Implementation of
System for Performance Evaluation for Serbian HEIs and
System – PESHES) финансираног из Еразмус плус
програма Европске уније. Центар за промоцију
науке је, заједно са још 15 институција, партнер у
пројектном конзорцијуму. Испред ЦПН-а састанку
су присуствовали директор Немања Ђорђевић,
руководилац Сектора за међународни сарадњу
Добривоје Ерић и стручна сарадница за међународну
сарадњу Дубравка Вејновић.

У среду, 21. децембра, на Универзитету у Бањалуци у
просторијама Универзитетског предузетничког центра
одржан је тренинг посвећен одговорном истраживању
и иновацијама у оквиру пројекта RRI Tools, коме је
присуствовало скоро 30 учесника – представници
Технолошког, Електротехничког, Рударског факултета,
Факултета политичких наука и др. као и представници
организација цивилног друштва.

ЦПН У ЗАГРЕБУ
У просторијама Лексикографског завода „Мирослав
Крлежа“ у Загребу, 14. децембра је одржана радионица
под називом „Етичка питања: заштита личних података
у истраживачким пројектима у програму Хоризонт
2020”. Радионици је присуствовала представница
Центра за промоцију науке Дубравка Вејновић,
стручна сарадница за међународну сарадњу и експерт
Европске комисије за етичку процену у програму
Хоризонт 2020.

RRI TOOLS У НОВОМ САДУ
Последњи у низу RRI Tools тренинга у региону одржан
jе 23. децембра у Новом Саду, у Ректорату Универзитета
у Новом Саду. Одржани тренинг резултат jе сарадње
Центра за промоциjу науке и iDEAlab-a из Новог Сада.
Као и претходни, RRI Tools тренинг у Новом Саду окупио
jе велики броj представника научноистраживачке
заjединце, али и представника државне управе.
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