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Подаци о пројекту

Назив
пројекта

Занимљива онлајн астрономија

Кључне
речи

астрономија, предавања, посматрања, интернет

Спровођење
пројекта

01.09.2020. - 01.09.2021.

Научне
Области

природне науке

Апстракт
пројекта

Интернет пружа велике могућности за промоцију науке, посебно
астрономије. Помоћи рачунара и занимљивих презентација љубитељи
науке могу лако да се упознају са појмовима у Свемиру, занимљивим
догађајима, историјом астрономије, али такође и да уживо прате нека
од заниљмивих дешавања попут помрачења, окултација и слично. Због
тога применом савремене опреме као што је роботизован телескоп,
ЦЦД камера и интернет могуће је организовати заниљмива онлајн
предавања која су доступна широкој публици, па и особама са
инвалидитетом.

Опис
пројекта

Пројектом је предвиђено да се у периоду од годину дана путем
друштвене мреже фејсбук и јутјуб канала Еурека кутак организују
занимљива онлајн предавања из астрономије, једном недељно.
Публика ће имати прилику да путем гласања на друштвеној мрежи
фејсбук изабере од понуђених предавања које жели да у предстојећој
недељи слуша и наравно да изабере предавача, пошто ће чланови
удружења бити предавачи током трајања пројекта. Током године
очекују свакако и занимљиви феномени на ноћном небу попут Месеца,
планета, светлијих небула. Биће организована и посматрања ових
објеката и догађаја путем опреме и директно преношено на интернету,
тј. путем јутјуб канала Еурека кутак. Снимци предавања и посматрања
биће доступни на наведеном каналу тако да ће

Циљна
група

шира јавност
медији

Циљеви
пројекта

Организација јавних предавања и посматрања током годину дана путем
опреме која се набавља преко пројекта (телескоп, ЦЦД камера и лап



топ), тј. минимум 54 предавања за период од годину дана од почетка
пројекта. Поред предавања биће организована јавна гласања за теме
предавања из астрономије путем друштвене мреже фејсбук. Након
завршених предавања минимум 54 објављена снимка предавања на
јутјуб каналу Еурека кутак, са очекиваним бројем прегледа пос снимку
од минимум по 5000.

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
Јaчање ресурса за промоцију науке како би програми били
доступнији грађанима

Процена
броја
посетилаца

5000

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Милош Станковић

Занимање студент

Телефон 0600703196

Имејл milosstankovic173@gmail.com

Биографија Милош Станковић рођен је 1996. године у Крушевцу где је завршио
основну школу и Гимназију природно - математички смер. Тренутно је
студент завршне године економије на Мегатренду, а промоцијом
астрономије почео је активно да се бави 2011. године кад је постао члан
астрономског удружења Еурека у Крушевцу. Организовао је велики број
посматрачких активности и одржао предавања како у Крушевцу тако и у
другим градовима испред удружења. Од 2020. године обавља функцију
председника овог удружења где активно ради на омасовљењу истог и
припреми нових пројектних активности. Био је полазник семинара
астрономије у ИС Петница као ученик Гимназије.

Подаци о институцији



Назив институције Астрономско удружење "Еурека" Крушевац

Седиште Краља Петра Првог 3, Крушевац

ПИБ 109672735

Матични број 28209835

Одговорно лице Зоран Томић

Веб сајт www.eureka.nebjak.net

Имејл eurekakutak@gmail.com

Пројектни тим

Име и
презиме

Зоран Томић

Занимање мастер економиста

Имејл zoranzoca@gmail.com

Биографија Зоран Томић рођен је у Крушевцу 1988 године где је завршио основну
школу и Гимназију. Завршио је основне и мастер студије економије на
Економском факултету у Нишу где приводи крају и докторске студије.
Такође је и студент завршен године физике на ПМФ-у у Нишу где је члан
астрономског друштва Алфа од 2007. године. Оснивач је и први
председник астрономског удружења "Еурека" где је реализовао велики
број пројектних активности на пољу промоције астрономије.
Популаризатор је науке, учесник бројних конференција, скупова и
манифестација, добитник је награде Капетан Миша Анастасијевић за
дорпинос развоју науке у Расинском округу 2015, као и Светосавске
повеље за достигнућа у промоцији науке 2016. године. Тренутно је
асистент на Пољопривредном факултету у Крушевцу и врши функцију
члана УО Друштва астронома Србије.

Име и
презиме

Стефан Анђелковић

Занимање студент

Имејл informatika.stefan3@gmail.com



Биографија Стефан Анђелковић рођен је 2000. године у Крушевцу. Ту је завршио
основну школу и Гимназију. Тренутно је студент на ПМФ-у у Нишу,
департман за физику. Члан је астрономског удружења Еурека од 2012.
године од кад се активно бави посматрачком астрономијом и помаже у
организацији ових активности у удружењу. Тренутно је члан управног
одбора овог удружења. Био је полазник школе астрономије "Руђер
Бошковић" на Јастрепцу 2018. године и учесник кампа Летенка.

Партнери

Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Не

Имплементација пројекта

Активност Од До

Набавка опреме (телескоп, ЦЦД камера, лап топ) 01.09.2020. 01.10.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 130000 0 0 130000

Активност Од До

Организација и реализација предавања и посматрања,
објављивање снимака

01.10.2020. 01.09.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 30000 25000 55000

Укупно: 185000

Одлука о учешћу
odluka(3).pdf (284 KB)
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