
Елементи 

будућности 



Перцепција 

знања у јавности 

• Половина грађана 

Србије науку перципира 

као “опасну и досадну”. 

• Другоj половини 

испитаника наука је 

“привлачна и у њима 

буди радозналост”.  

• Знатна већина науку 

види као делатност која 

се одиграва „иза 

затворених врата“.  
 

     *Из квалитативног 
истраживања које је спровео 
Центар за промоцију науке у 
сарадњи са Филозофским 
факултетом у Београду 

 



•Образовни систем данас 

•Изваншколско образовање 

•Међугенерацијске разлике 

•Научна писменост 

 

 

 

Мисија ЦПН-а је да популарише 

и промовише науку, да развија 

научну писменост и повезаност и 

афирмише идеје економије 

знања, да буди радозналост и 

подстакне младе да се определе 

за пут науке.  

 

Како подићи 

безбедност деце 

на интернету? 



Део ширег 

програма 

будућег  

развоја Србије 

ЦПН је установа надлежна 

за промоцију и 

популаризацију науке. 

Основана је Законом о 

научноистраживачкој 

делатности („Сл. гласник 

РС” бр. 18/10) Републике 

Србије. 

 

 

 

Веза науке и друштва 

ЦПН непрекидно покушава да 

премости jаз између науке и 

грађана повезуjући напредак и 

креативност, прошлост и 

будућност. 

 



Научна 

заjедница 

• Мрежа НИО 

 ЦПН окупља научна друштва и 

НИО. 

• Научна подршка 

 Програмске активности ЦПН 

реализује уз сарадњу са НИО.  

• Јавна подршка 

 ЦПН обезбеђује медијску и 

другу подршку акцијама НИО. 

 

 

2011. година 

Партнерски уговори и сарадња са 

Српском академијом наука и 

уметности и више водећих научних 

института у Републици Србији. 



Школе 

• Организација догађаја 

 Промотивне посете школама 

и догађаjи за ученике.  

• Школски фестивали 

 Подршка и учешће на 

школским фестивалима. 

• Сарадња са наставницима 

 Обука о начинима промоције 

науке у школи, покретању 

школских секциjа и 

мотивисању ученика да се 

баве науком. 



Медиjи 

• Медијска мрежа 

 Медиjи и новинари 
заинтересовани за науку 

• Обука новинара 

 Радионице и стручна 
усавршавања новинара. 

• Комуникација 

 Спона новинара и научне 
заједнице. 

• Елементаријум 

 Подстрек и помоћ у раду на 
научнопопуларним темама. 



Научни камион 

• Наука широм Србије. 

    ЦПН сеже далеко изван 

Београда захваљујући 

камиону који путује ка 

сваком крају земље. 

• Галеријски простор. 

– Лабораторијска 

опрема.  

– Два спрата. 

– Лифт. 

• Научнопопуларни 

програм.  

– Радионице 

– Предавања 



Научни клуб 

• Креативна атмосфера. 

 Технички оспособљено, 

пријатно окружење за размену 

идеја и учење. 

• Свакодневни програм. 

– Предавања.  

– Трибине.  

– Радионице.  

• Све генерације корисника. 

 За ђаке, студенте, новинаре, 

наставнике, децу и родитеље. 

 



www.cpn.rs 

Сајтови ЦПН 

• Основни сајт 

 Информације о Центру и 

свим активностима ЦПН. 

• Пратећи сајтови 

– Елементаријум 

– Сајтови манифестација 

– Базе научних друштава 

и других институциjа. 

– Електронске пријаве и 

јавни позиви  

– Дневни календар 

научних догађаjа. 

 



 

elementarijum.rs 

Елементариjум 

• Научнопопуларни портал 

– Производ ЦПН-а. 

– Радио, видео, текст. 

– Дневни темпо објава. 

• Нови медиј за науку. 

– Раст од 250% броја 
корисника за 3 месеца 

– 50 најбољих сајтова у РС 

 

Научнопопуларни садржај. 

Елементаријум корисницима 

нуди занимљиве приче из науке 

писане јасним језиком: 

феномени, догађаjи са домаће и 

светске научне сцене, приче о 

прошлости и будућности. 



Контакт 

Центар за промоцију науке 

Макензијева, 24 

11000 Београд 

Србија 

 

www.cpn.rs 

  

тел: +381.11.24.00.260 

centar@cpn.rs 

 


