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Centar za promociju nauke je državna institucija nadležna za promociju i popularizaciju nauke.

Ideja za osnivanje Centra potekla je iz neophodnosti da se građanima približe nauka i tehnologija, 
što je preduslov za povećanje naučne pismenosti i tehnološki napredak Srbije u budućnosti. Nakon 
godina krize, nauka je ostala odvojena od društva i šire javnosti, tako da je postalo nužno da država 

podstakne premošćavanje tog jaza.

Centar za promociju nauke - CPN



Programske aktivnosti:
❖ Izložbe
❖ Manifestacije (M3)
❖ DNK
❖ Naučni kafei

Izdanja:
❖ Naučnopopularne 

knjige
❖ Časopis elementi
❖ Portal elementarijum

Javni poziv

Naučni klubovi



Mreža Naučnih klubova

-U saradnji sa regionalnim centrima za stručno 
usavršavanje i lokalnim samoupravama u 2016. godini 
Centar za promociju nauke je otvorio 12 naučnih 
klubova

-Cilj je da pružimo opšte smernice za osmišljavanje 
aktivnosti učenja nauke izvan učionice. Ovo je polazna 
tačka za inspiraciju i pomoć saradnicima naučnih 
klubova u pripremi predloga projekta i aktivnosti 
unutar Naučnih klubova

https://naucniklub.rs/
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Šta je to citizen science?
“Gradjanska nauka”
“Nauka zajednice”

Gradjanska naučna istraživanja

“javnost dobrovoljno učestvuje u naučnom procesu, adresirajući probleme iz 
svakodnevnog života, na načine koji uključuju formulisanje istraživačkih pitanja, 
izvođenje naučnih eksperimenata, skupljanje i analiziranje podataka, interpretaciju 
rezultata, razvoj tehnologija i njihovih primena, kao i rešavanje kompleksnih 
problema” (Holdren 2015)



Citizen science kroz istoriju



Thomas Jefferson i zapisi o vremenskim prilikama



Citizen science danas

https://licci.eu

https://www.zooniverse.org

https://licci.eu/
https://www.zooniverse.org/






Crowdmapping tool campaign



Crowdmapping tool campaign

http://belgrade.terrifica.eu/results.phphttp://belgrade.terrifica.eu

http://belgrade.terrifica.eu/results.php
http://belgrade.terrifica.eu/
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Шта су то
климатске промене?

Климатске промене су заправо промене у средњим  
вредностима температуре и падавина у одређеном  
региону током дужег периода времена.

Глобалне климатске промене се односе на промене у средњим вредностима 
које  су дугорочно посматране на целој Земљи. Овакве промене укључују 
промене у  температури и у падавинама, као и последице загревања Земље, као 
што су:

Шта је разлика између
времена и климе?

Да бисмо разумели шта су то климатске промене,
прво треба да направимо разлику између времена и климе!

Време су услови ваздуха и атмосфере за  
одређени део планете. Какво је време, обично  
сазнамо из вести док слушамо временску  
прогнозу, коју је за нас припремио метеоролог.  
Време субјективно утврђујемо када погледамо  
кроз прозор или изађемо на терасу да видимо  
да ли дува ветар, да ли је хладно, има ли кише  
или снега. Стручно, метеоролози дефинишу  
време као појам који означава тренутно стање  
атмосфере у некој области.

Са друге стране, клима описује временске  
прилике које се очекују у одређеном региону  
у одређено доба године. Да ли је за то доба  
године типично суво или влажно, топло или  
хладно време? Рецимо, планирамо летовање  
у Грчкој јер претпостављамо да ће бити лепо  
и топло. Стручно, метеоролози би рекли да  је 
клима скуп метеоролошких појава, које
у одређеном периоду чине средње стање  
атмосфере на неком делу Земљине површине.  
Клима се у неком региону одређује посматрањем  
временских прилика током дужег временског  
периода, обично тридесет и више година.

а) повећање 
нивоа 

мора

б) 
смањење 

глечера

в) отопљавање 
леда 

наГренланду, 

Антарктику

и Арктику

г) 
промене у 

времену

цветања 
биљака.

Зелени дневник #terrifica

12°c 







Zašto je uključenje građana u nauku važno, posebno 
po pitanju klimatskih promena?

• Klimatske promene i prirodne katastrofe mogu da učine da se pojedinci osećaju 
nemoćnim. Citizen science je put kojim se građanima vraća osećaj da imaju kontrolu

• Građani uključeni u naučni proces na ovaj način mogu bolje da razumeju svoju okolinu, 
vremenske prilike, fenomen klimatskih promena, kao  i da predlažu inovativna rešenja.



Hvala na pažnji!

mbrkic@cpn.rs

http://www.cpn.rs/

https://terrifica.eu/
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