
Пријава [653-2020-kategorija-2]

Подаци о пројекту

Назив
пројекта

Фестивал ''Наук није баук 12''

Кључне
речи

популаризација науке, пројектна настава, међупредметне компетенције

Спровођење
пројекта

01.12.2020. - 01.05.2021.

Научне
Области

природне науке
техничке
биотехничке
медицинске
друштвене
хуманистичке
мултидисциплинарне
интердисциплинарне

Апстракт
пројекта

Пројекат „Наук није баук“ представља значајну регионалну
манифестацију, дводневни фестивал науке са међународним учешћем,
који се реализује од 2009. године. Организатор и оснивач фестивала је
Гимназија „Светозар Марковић” из Ниша. У пројекту је до сада
учествовало преко 12.000 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 релевантне научноистраживачке институције,
друштвено одговорне компаније, институције културе и стручна
удружења. Пројекат има за циљ промоцију и популаризацију
квалитетног образовања, иновативности, науке и научноистраживачког
рада међу младима.

Опис
пројекта

Пројекат ''Наук није баук'' се реализује се у три фазе: 1. Припремна
фаза (1.12.2020 - 1.2.2021) – Објављивање јавног позива и
пријављивање научнопопуларних пројеката за учешће на фестивалу.
Након селекције, стручни тим кроз низ консултативних састанака и
радионица са члановима пријављених тимова, ради на усавршавању
одабраних пројеката и њиховој припреми. Такође, чланови различитих
тимова за логистику, који учествују у организацији фестивала, пролазе
обуке/радионице у области ПР менаџмента и онлајн маркетинга,
фотографије и обраде фотографија, новинарства. У овој фази,



посебна пажња се поклања видљивости пројекта, односно пројектних
активности, учесника и спонзора фестивала. 2. Друга фаза (27-
28.3.2021) – Реализација самог фестивала кроз интерактивне поставке,
изложбе, научнопопуларна предавања. Дводневни фестивал ''Наук није
баук'' одржава се на Електронском факултету и у Научно-технолошком
парку у Нишу. 3. Трећа фаза – анализа и евалуација пројектних
активности. Израда наративног и финансијског извештаја.

Циљна
група

основна школа
средња школа
студенти
медији
организације цивилног друштва

Циљеви
пројекта

Циљеви пројекта „Наук није баук“: 1. Популаризација и промоција науке
и научних истраживања међу младима, ученицима основних и средњих
школа. 2. Континуирана размена искустава, идеја и метода савремене
образовне праксе на свим нивоима. 3. Подршка континуираној сарадњи
међу школама у локалној заједници у оквиру научнопопуларних
пројеката и популаризације знања. 4. Промоција пројектне наставе и
СТЕМ образовања. 6. Развијање међупредметних компетенција,
вештина и предузетничког духа код младих. 8. Промоција школа кроз
учешће у пројекту „Наук није баук”.

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

18000

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Маријан Мишић

Занимање професор

Телефон +381642293563

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“ (2009–2017), „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 и до
сада је објавио преко 20 научних радова у релевантним часописима и
зборницима. Тренутно обавља функцију директора Гимназије „Светозар
Марковић”.

Подаци о институцији

Назив институције Гимназија ''Светозар Марковић''

Седиште Бранка Радичевића 1, 18000 Ниш

ПИБ 100665453

Матични број 07215312

Одговорно лице Маријан Мишић

Веб сајт www.gsm-nis.edu.rs

Имејл gsm@gsm-nis.edu.rs

Пројектни тим

Име и
презиме

Милан Петровић

Занимање професор



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.

Име и
презиме

Милица Милосављевић

Занимање професор

Имејл milica.milosavljevic@gsm-nis.edu.rs

Биографија Милица Милосављевић, професор географије у билингвалним
одељењима природно – математичког смера у којима се настава
реализује на енглеском и француском језику. Координатор програма
Интернационалне матуре (IBDP) у Гимназији ''Светозар Марковић''.
Координатор на националним пројектима под покровитељством
Министарства омладине и спорта, Града Ниша и других националних
фондова. Искуство у вођењу међународних пројеката и учешће у
пројектима „BOOM - Because our opportunities matter“ (Erasmus+),
SFERA„Non Formal Work for You(th)“ (Erasmus+), итд. Координатор за
размене у оквиру EVS програма у невладиној организације АзБуки.
Богато искуство у организацији, креирању и реализацији едукативних и
практичних радионица. Од 2016. године члан Савета за младе Града
Ниша и учесник у бројним манифестацијама у организацији Града и
невладиних организација које окупљају децу и младе.

Партнери

Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Да

Партнерске институције



Подаци о институцији

Назив институције Удружење за промоцију науке и образовања ''НаукЛаб''

Седиште Цара Душана 54-72

ПИБ 109367902

Матични број 28193670

Одговорно лице Маја Ђорђевић

Веб сајт -

Имејл majadjhem@yahoo.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Маја Ђорђевић

Занимање професор

Имејл majadjhem@yahoo.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“ (2009–2017), „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.

Имплементација пројекта



Активност Од До

Израда мајица са штампом учеснике 01.03.2021. 15.03.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 200000 0 200000

Укупно: 200000

Одлука о учешћу
Удружење за промоцију науке и образовања ''НаукЛаб''

Odluka ŠO GSM.pdf (225 KB)

Odluka NaukLab.pdf (123 KB)
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