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Подаци о пројекту

Назив
пројекта

Онлајн занимљива астрономија - наставак

Кључне
речи

Астрономија, астрофотографија, предавања, друштвене мреже

Спровођење
пројекта

01.09.2021. - 31.08.2022.

Научне
Области

природне науке

Апстракт
пројекта

После успешне реализације пројекта "Онлајн занимљива астрономија"
настављамо са реализацијом и проширујемо активности. Поред
стандардних занимљивих предавања, дискусија, посматрања објеката
из Сунчевог система који су реализовани претходном периоду,
активности се проширују на астрофотографију објеката дубоког неба и
организацију мини онлајн школе астрофотографије. На овај начин
астрономију и астрофотографију учинићемо занимљивијом и
приступачнијом свима, као што смо то радили у претходном периоду.
Велики број ентузијаста у Србији се бави овим хобијем, а ово ће бити
прилика да их окупимо и заједнички радимо на усавршавању и
савладавању нових техника и знања из астрономије.

Опис
пројекта

Пројекат се реализује у периоду од годину дана. Путем друштвених
мрежа (фејсбука, инстаграма, и сајта удружења) вршиће се промоција и
најава активности. Током године планирано је да се сваке недеље
одрже предавања или посматрања која ће се директно преносити
путем Јутјуб канала Еурека кутак. Снимци истих биће окачени на јутјуб
каналу и подељени на мреже како би касније могли да се гледају и
прате. Теме које ће бити обухваћене се односе од основа астрономије,
преко стурчних предавања, праћења важних догађаја у свету
астрономије и астронаутике, гостујућих предавача попут проф. др
Драгана Гајића, Предрага Агатоновића, Милана Милошевића, Тијане
Продановић ... Током реализације пројекта биће организован и
тромесечни курс астрофотографије у којем ће бити обухваћене
теоријси део, тј. предавања, практични део снимања са ЦЦД камером,
ДСЛР апаратом, широкопојасно снимање, снимање кроз телескоп,
обрада снимака, различите технике снимања разних објеката на ноћном
небу. За потребе овог дела пројекта предвиђена је и набавка потребне



опреме која недостаје да би се овај програм реализовао.

Циљна
група

студенти
средња школа
основна школа
шира јавност

Циљеви
пројекта

Основни циљ пројекта је да се промовише астрономија као наука и хоби
којим могу грађани да се баве, а специфични циљеви су: 1. организација
једном недељно предавања/посматрања током периода трајања
пројекта; 2. организација тромесечне школе астрофотографије на којој
ће учествовати минимум 50 полазника; 3. објављивање снимака
предавања на јутјуб каналу Еурека кутак који ће имати минимум по 600
прегледа током трајања пројекта; 4. Организација виртуелне (уколико
епидемилошки услови дозволе и уживо) изложбе астрофотографија
које су снимљене током трајања пројекта (минимум 50 њих).

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

5.000

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Милош Станковић

Занимање студент - председник астрономског удружења "Еурека"

Телефон 0600703196

Имејл eurekakutak@gmail.com

Биографија Милош Станковић рођен је у Крушевцу где је завршио основну и средњу
школу. Тренутно је студент завршне године економије на Мегатренд
Универзитету. Члан је АУ "Еурека" од 2011. године, а од 2020. године је
председник удружења. Током прошле године спроводио је са члановима
тима пројекат Онлајн занимљива астрономија, а поред тога реализовао



је и друге пројекте и активности на пољу промоције астрономије са
члановима удружења. Од 2021. године је и члан Управног одбора
Друштва астронома Србије и активно ради на промоцији астрономије
путем друштвених мрежа које удружење поседује.

Подаци о институцији

Назив институције Астрономско удружење "Еурека"

Седиште Крушевац, Краља Петра Првог бр.3

ПИБ 109672735

Матични број 28209835

Одговорно лице Милош Станковић

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 где и тренутно живи са породицом.
Завршио је Економски факултет у Нишу где је тренутно докторанд.
Тренутно је ангажован као асистент на пољопривредном факултету у
Крушевцу из економске групације предмета и обавља функцију
Народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.
Промоцијом астрономије бави се од 2010. године кад је и основано АУ
"Еурека" чији је председник био до 2020. године. Реализовао је велики
број предавања, посматрачких активности и пројеката са удружењем,
међу којима је најпознатији астрономски камп на Јастрепцу који ће ове
године да се реализује по пети пут. Прошле године је са Милошем
Станковићем радио на реализацији пројекта Онлајн занимљива
астрономија.



Име и
презиме

Филип Митић

Занимање ученик

Имејл lipfiticmi@gmail.com

Биографија Рођен у Панчеву 17.6.2003. Ученик Гимназије у Панчеву, полазник
семинара астрономије у Петници и такмичар из физике. Од малена гаји
љубав према свемиру и ноћном небу. Још од основне школе има амбиције
да студира астрофизику. 2020. године први пут одлази у Петницу и
убрзо потом почиње да се бави астрофотографијом и сазнаје за Еуреку
чији је данас активан члан.

Партнери

Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Не

Имплементација пројекта

Активност Од До

Набавка опреме за астрофотографију (ДСЛР апарат,
сталак, телеобјектив, адаптер за телескоп, екстерни хард
диск)

01.09.2021. 31.10.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 192000 0 2000 194000

Активност Од До

Реализација предавања и објава видео снимака на јутјуб
канал

01.09.2021. 01.09.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 0 0

Активност Од До



Реализација курса астрофотграфије 01.02.2022. 01.05.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 0 0

Активност Од До

Организација изложбе астрофотографија 01.05.2022. 01.09.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 1000 1000

Укупно: 195000

Одлука о учешћу
odluka AU Eureka.pdf (86,2 KB)
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