
ПАРКОВИ НАУКЕ 2017-

Наука је свуда око нас / отворено знање



Парк науке

Специфично организован и дизајниран отворени простор испуњен научнопопуларним 
експонатима како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз игру и 
непосредно искуство.

Сврха оваквих паркова је да се на јавно доступном зеленом простору окупе аутентични 
примери научних феномена који пружају могућност свим посетиоцима да на интерактиван 
и лак начин учествују у тражењу одговора како и зашто нешто ради. Довољно дуго је 
наука била затворена у лабораторије, сада је време да одемо корак даље и покушамо о 
науци да говоримо у отвореном простору без зидова и радног времена.



- мисија и визија формирања мреже паркова Науке-

arheologija
astronomija
biologija
fizika
hemija

biotehnika
psihologija
sociolgija

književnost
matematika
antropologija
etnologija
mehanika
geodezija
energetika

istorija
geografija



АКТИВНОСТИ, САДРЖАЈ И ИЗГЛЕД
НАУЧНОГ ПАРКА



ЗОНА НАУЧНОГ ПАРКА: 
ОЗНАЧАВАЊЕ - примери

База (полигон) Научног парка би се се 
кроз једноставне графичке елементе 
обележавала аплицирањем боје за бетон 
високе издрживости. У односу на локацију 
свака база би била другачија што би 
омогућило различитост простора парка 
у сваком граду. Путање би омогућиле и 
сигнализацију у простору и на тај начин би 
свака област добила своју боју.



Примери активности у Научном парку



Јавни позив 2017- одабрани експонати

Центар за промоцију науке увео је нову категорију на јавном позиву 2017. године:
КАТЕГОРИЈА 4 – Идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке

У овој категорији пристигло је 16 решења која испуњавају услове конкурса, од чега је 
жири одабрао 9 радова који су адекватни експонати за будуће паркове науке уз даљу 
разраду и прилагођавање идеје заједно са ауторима пројекта.

Области из којих су одабрани експонати су: 
физика, биологија, математика, географија и психологија.



Оптички 
феномени

Област: 
физика, психологија, математика

Аутори: 
Ивана Ракоњац - архитекта

Борислава Иванковић - архитекта
Милица Оташевић - архитекта 

Кључне речи пројекта: 
 светлост, пропуштање светлости, 

илузија
светлост, рефлексија, мозаик

светлост, пројектовање светлости, 
обрнута слика

Научне области које се 
промовишу пројектом:

техничке



КАЛЕИДОСКОП   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е2 – Камера опскура, е3 - Муаре ефекат). |

ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ | КАЛЕИДОСКОП + КАМЕрА ОПСКУрА + МУАрЕ ЕФЕКАТ | КОНЦЕПТ  

Експонати који садрже инструменте који представљају оптичке 
феномене осмишљени су као вишенаменски елементи за 
оплемењивање отворених јавних простора. Експонати су 
обликовани тако да пружају могућност учења кроз игру, имајући у 
виду да је неопходно остваривање интеракција за сагледавање 
феномена које представљају. Сваки од експоната намеће захтев 
корисницима за остваривањем физичких активности како би 
био створен оптички феномен који се посматра.

КАЛЕИДОСКОП је пројектован као елемент до којег се стиже 
степеништем, док се оптички ефекат постиже ротацијом ручице 
која се налази на бочној страни експоната. Сагледавање ефекта 
омогућено је кроз мали, јасно назначени, отвор на масивном 
експонату.

КАМЕРА ОПСКУРА у потпуности је осмишљена као елемент 
за игру. Обликована као „пењалица“ која поспешује физичку 
активност како би визуелни приказ који се пројектује у камери 
био атрактивнији. Активности које се одвијају пењалици 
пројектоване су као обрнута слика на екрану камере опскуре.

МУАРЕ ЕФЕКТ је обликован као декоративни елемент који 
садржи једноставни механизам за постизање илузије различитих 
облика. Ротацијом појединих елемената на експонату веома 
лако се постиже представљени ефекат. Такође, овај експонат 
представља и простор за релаксацију у виду клупе која пружа 
могућност за сагледавање ефеката сенки које се остварују 
проласком светлости кроз динамичну структуру елемента.

Сваки од предложених експоната (КАЛЕИДОСКОП, КАМЕРА 
ОПСКУРА, МУАРЕ ЕФЕКАТ) може бити аутономан - изложен 
самостално, док може бити и део композиције коју чине два 
предложена експоната или сва три. 



КАЛЕИДОСКОП   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е2 – Камера опскура, е3 - Муаре ефекат). |

е1 - КАЛЕИДОСКОП 

е3 - МУAрЕ ЕФЕКАТ

е2 - КАМЕрА ОПСКУрА

ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ | експонати 



КАЛЕИДОСКОП

КАЛЕИДОСКОП   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е2 – Камера опскура, е3 - Муаре ефекат). |

кључне речи: СвЕТЛОСТ, рЕФЛЕКСИјА, МОзАИК

КАЛЕИДОСКОП је инструмент чији рад се заснива на оптичким својствима 
дефинисаним интеракцијом светлости са материјом. Употреба калеидоскопа је 
позната још од раздобља антике, док је, почетком 19. века, назив формулисао 
шкотски физичар, математичар, иноватор Дејвид Брустер од грчке речи 
Καλειδοσκόπιο која има значење посматрање прелепих облика (καλός (kalos) – 
лепо, лепота; εἶδος (eidos) – оно што се види: форма, облик; и σκοπέω (skopeō) 
– гледати, испитивати).



КАЛЕИДОСКОП   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е2 – Камера опскура, е3 - Муаре ефекат). |

оптички инструмент

Калеидоскоп функционише по принципу вишеструке рефлексије. Инструмент садржи две или више рефлектујућих површина које су усмерене једна 
на другу под одређеним углом, док се на супротним крајевима налазе отвори. Један отвор предвиђен је за сагледавање оптичких феномена унутар 
инструмента и завршава се стакленом сфером. Са друге стране налази се отвор где је позициониран кадар који се посматра. Рефлектујуће површине 
(огледала) смештене су у тубу и постављене у међусобном односу под углом од 45°, 60° или 90°. Ротацијом тубе или сегмента који садржи обојене 
елементи који формирају основну слику (шаблон) долази до промене композиције (стварања нових шаблона – pattern-a) перцепираних облика. 
Огледала постављена у међусобном односу на 45° осам пута понављају слику, постављена на 60° - шест пута, док поставка на 90° свега четири пута 
умножава приказ. Све визуелне приказе одликује карактеристична симетрија услед поменуте поставке огледала и променљиви су приликом сваког 
покрета (ротације).

положај рефлектујућих површина ротација



КАЛЕИДОСКОП   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е2 – Камера опскура, е3 - Муаре ефекат). |

попречни пресек кроз инструмент

подужни пресек кроз инструмент

оптички инструмент

стаклена сфра

зупчаник

дршка за ротацију

ланац

кућиште

кућиште

конусни зупчаник

конусни зупчаник

конусни зупчаник

конусни зупчаник

челична цев

челична цев

огледала

дршка за ротацију

основни приказ

каљено стакло



КАЛЕИДОСКОП   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е2 – Камера опскура, е3 - Муаре ефекат). |

Основни шаблон који се својством рефлексије умножава у 
инструменту може бити узорак окружења (сегмент - кадар који 
је видљив кроз предвиђени отвор на крају инструмента) или 
осмишљена композиција коју чине ситни разнобојни предмети 
(перле, стаклена зрнца) или разнобојни папирићи. Оригинални 
приказ умножавањем ствара симетрични мозаични шаблон.

под углом од 60° 

рефлектујуће површине слика | мозаик

под углом од 30° 

под углом од 45° 

под углом од 90° 

вишеструка рефлексија светлости

КАЛЕИДОСКОП   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е2 – Камера опскура, е3 - Муаре ефекат). |

експонат - КАЛЕИДОСКОП

кућиште калеидоскопа - челични ребрасти лим

газишта - челични ребрасти лим

челични глатки лим

отвор за упад светлости



КАЛЕИДОСКОП   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е2 – Камера опскура, е3 - Муаре ефекат). |

експонат | димензије |

ситуација

изглед 1

изглед 1 изглед 1

изглед 2

изглед 2 пресек 1-1 изглед 3



КАЛЕИДОСКОП | структура експоната | аксонометрија

челични ребрасти лим | 12 mm |

челични глатки лим | 3 mm |

челична потконструкција | кутијасти профил 40x40 mm |

анкери

бетонски темељ

калеидоскоп 

отвор за упад светлости

КАЛЕИДОСКОП   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е2 – Камера опскура, е3 - Муаре ефекат). |



КАМЕРА ОПСКУРА

КАМЕРА ОПСКУРА | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп, е3 - Муаре ефекат). |

кључне речи: СВЕТЛОСТ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ СВЕТЛОСТИ, ОБРНУТА СЛИКА

КАМЕРА ОПСКУРА (лат. camera obscura, мрачна комора, тамна соба)  је 
инструмент чији рад се заснива на оптичким својствима дефинисаним 
интеракцијом светлости са материјом. Рани описи овог инструмента датирају 
из Кине 500 година п. н. е., затим се помиње и у Платоновој „Држави“ 350 г. п. 
н. е. и Аристотеловој „Физици“. Примена камере опскуре је забележена у 10. 
веку. Арапски научник Алхазен је користио инструмент за проучавање природе 
светлости и безбедног посматрања помрачења сунца. У прошлости се овај 
инструмент користио као помагало за цртање, док заправо представља изум 
који је водио до открића фотографије.



КАМЕРА ОПСКУРА  | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп,  е3 - Муаре ефекат). |

оптички инструмент - CAMERA OBSCURA

Инструмент је затворена кутија са веома малим отвором на једној страници, док се на супротној страници налази површина (екран) до које стижу 
светлосни зраци који са собом носе информације које су прикупили на свом путу од извора светлости до мрачне коморе. Унутрашњост кутије је црна, 
обложена материјалом који не поседује рефлектујућа својства. Упад светлости у затворену кутију – комору омогућен је кроз минијатурни отвор. Овим 
принципом се приликом судара светлосних зрака са страницом унутрашњости мрачне коморе успоставља приказ обрнуте слике на површини на 
супротној страни у односу на упад светлости. Светлосни зраци који не прођу кроз отвор су апсорбовани или рефлектовани о зид кутије, док зраци који 
прођу стварају обрнути приказ по x и y оси. Инверзија је последица праволинијског кретања светлости – зраци са врха доспевају на подножје равни на 
коју се пројектују. Уколико је светлост која улази кроз отвор директна из извора, а не рефлектована, сваки објекат који блокира њен пут ће се појавити 
као сенка на површини пројектовања.

посматрач екран слика отвор посматрани елемент



Величина и облик отвора кроз који доспева светлост у камеру су од пресудног значаја 
за рад инструмента. Кроз историју и различите фазе развоја Камере опскуре показало 
се да јасноћа приказа условљена добро обрађеним ивицама отвора, његовом веома 
малом површином, али и кружним обликом имајући у виду да неправилности отвора 
узрокују дифракцију светлости. Метод прорачуна оптималног пречника дефинисао је 
Џозеф Пецвал где се као основна својства наводе d – пречник отвора, f – фокално 
растојње (дистанца отвора од равни слике) и λ – таласна дужина светлости.

пројектовање посматраног приказа

КАМЕРА ОПСКУРА  | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп,  е3 - Муаре ефекат). |



експонат | димензије |

ситуација

изглед 

изгледпресек 1-1

КАМЕРА ОПСКУРА  | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп,  е3 - Муаре ефекат). |



КАМЕРА ОПСКУРА | структура експоната | аксонометрија

челични ребрасти лим | 12 mm |

челични глатки лим | 3 mm |

челична потконструкција | кутијасти профил 40x40 mm |

анкери

бетонски темељ

камера опскура

простор за активности које се посматрају камером

екран за пројектовање слике

КАМЕРА ОПСКУРА   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп, е3 - Муаре ефекат). |



експонат - КАМЕРА ОПСКУРА

челични лим

газишта - челични ребрасти лим

челични ребрасти лим

екран на којем се пројектује слика

КАМЕРА ОПСКУРА  | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп, е3 - Муаре ефекат). |



МУАРЕ ЕФЕКАТ

МУАРЕ ЕФЕКАТ | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп, е2 - Камера опскура). |

кључне речи: СВЕТЛОСТ, ПРОПУШТАЊЕ СВЕТЛОСТИ, ИЛУЗИЈА

МУАРЕ ЕФЕКАТ (Мoiré fringes) представља визуелно искуство које се јавља 
када долази до преклапања два сета линија или тачака различитих димензија, 
углова, растојања. Назив потиче од француске речи moiré која именује врсту 
свиле која има шару од светлих и тамних трака. 



МУАРЕ ЕФЕКАТ | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп, е2 - Камера опскура). |

оптички инструмент - МOIRÉ FRINGES

Мoiré fringes је ефекат перцепирања светлих/тамних линија услед суперпонирања готово идентичних низова линија или тачака. Основни принцип 
постизања Муаре ефекта могућ је преклапањем две површине које су перфориране у правилним интервалима. Једна (основна) перфорирана површина 
остаје фиксна, док се друга перфорирана површина ротира испред основне. Када непрозирно надвлада, односно преклопи прозирне празнине, долази 
до стварања различитих визуелних приказа. Различити прикази условљени су шарама створеним проласком светлости кроз отворе на површинама 
које преклапају.

илузија

ротација



експонат - МУАРЕ ЕФЕКАТ

челични лим

челични ребрасти лим

перфорирани челични лим

челични ребрасти лим - КЛУПА

МУАРЕ ЕФЕКАТ | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп, е2 - Камера опскура). |



експонат | димензије |

ситуација

изглед изгледпресек 1-1

МУАРЕ ЕФЕКАТ | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп, е2 - Камера опскура). |



МУАРЕ ЕФЕКАТ | структура експоната | аксонометрија

челични ребрасти лим | 12 mm |

челични глатки лим | 3 mm |

челична потконструкција | кутијасти профил 40x40 mm |

анкери

бетонски темељ

фиксни елемент | перфорирани челични лим |

ротирајући елемент | перфорирани челични лим |

екран за пројектовање слике

МУАРЕ ЕФЕКАТ | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп, е2 - Камера опскура). |



могуће композиције поставке експоната | КАЛЕИДОСКОП + КАМЕрА ОПСКУрА + МУАрЕ ЕФЕКАТ 
|



могуће композиције поставке експоната | КАЛЕИДОСКОП + КАМЕрА ОПСКУрА + МУАрЕ ЕФЕКАТ 
|

КАЛЕИДОСКОП   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е2 – Камера опскура, е3 - Муаре ефекат). |

амбијентални приказ | КАЛЕИДОСКОП + КАМЕрА ОПСКУрА + МУАрЕ ЕФЕКАТ |



амбијентални приказ 

МУАРЕ ЕФЕКАТ | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп, е2 - Камера опскура). |



КАЛЕИДОСКОП   | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е2 – Камера опскура, е3 - Муаре ефекат). |

амбијентални приказ амбијентални приказ 

МУАРЕ ЕФЕКАТ | Овај експонат могуће је комбиновати са експонатима из серије ОПТИЧКИ ФЕНОМЕНИ (е1 – Калеидоскоп, е2 - Камера опскура). |



Ботаничка
слагалица

Област: 
биологија
Ботаничка слагалица је интерактивна поставка која има 16 коцки и 64 фотографија 
биљака и животиња пропраћених текстовима, међу којима су и угрожене врсте.Коцке се 
ротирају  у 4 различита положаја, а мозаик који се формира је ствар одлуке посетиоца, 
који ће кроз непосредно искуство усвојити научне чињенице о 64 врсте биљака и 
животиња. На овај начин афирмисали бисмо доступност знања у отвореном простору 
путем интерактивног експоната са едукативном функцијом, који ће омогућити чин 
стварања, јер ће сопственом интервенцијом посетилац моћи да формира мозаик,што има 
за циљ покретање осећаја одговорности за последице сопственог деловања.Нестајање 
појединих биљних и животињски врста из видокруга покренуло би личну и колективну 
одговорност за нарушавање природне равнотеже,чиме је у ширем контексту,тежиште 

експоната пребачено на етичку раван.

Аутори:  
Јелена Младеновић - доцент Факултета педагошких наука у Јагодини 
Универзитета у Крагујевцу 
Емина Копас-Вукашиновић - редовни професор Факултета педагошких наука 
Јагодина Универзитета у Крагујевцу
Оливера Цекић-Јовановић - доцент Факултета педагошких наука Јагодина 
Универзитета у Крагујевцу
Александра Михајловић  -  доцент Факултета педагошких наука Јагодина 
Универзитета у Крагујевцу 

Кључне речи пројекта: 
 Дидактичка слагалица, парк 
Факултета педагошких наука, 
угрожене биљке и животиње

Научне области које се 
промовишу пројектом:

природне науке. хуманистичке. 
интердисциплинарне



 
Ботаничка слагалица - парк Сретена Аџића 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  16комада / димензије 21x21x21cm 

x  2 комада/  
10x10x200cm 

x  4  комада/  
ø 40mm x 150cm 

x  2 комада/  
10x10x150cm 

Цреп тегола/ 2m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кровна конструкција 
 

 

x  64комада/ 20cm x 20cm + 
пластификација 
(64 различите фотографије 
биљака и животиња) 

x  64комада/ 20cm x 
20cm / плексиглас 

Две дрвене греде 0,5х0,5х600cm 



 
 



 
 



Звуци 
космоса

Област: 
физика - акустика

Аутори:  
Иван Бон - магистар вајарства ФЛУ 
Еди Бон - доктор наука, научни сарадник на 
Астрономској опсерваторији

Скулптуре које својим обликом подсећају на старе радио телескопе, коришћеним за 
детекцију позадинског зрачења које потиче из времена Великог праска, тј. насканка 
свемира пре 14 милијарде год. Направљене су тако да примају радио сигнале са неба 
пријемником који се налази у њима, затим га емитују и својим обликом акустички 
модулишу и тај звук (видети https://www.youtube.com/watch?v=yKWpm0lP1rc). Овакве 
скулптуре могу бити направљене бакрарног или алуминијумског лима и могу бити 
напајане фотоћелијама (мини соларни панел) уз минималну потрошнју струје (могу да 
раде и на енергију примљену кроз антену, али да би звук био гласнији, пожељно је 
и додатно напајање, као на пример мали соларни панел). Звук се емитује кроз мали 
звучник унутар скулптуре, а пријемник је веома једноставне конструкције и веома 
отпоран на излагање различитим временским условима као и конструкција скулптуре. 
Оне су интерактивне, односно могу се усмеравати ка разним деловима неба и кроз њих 

се може ослушкивати Космос.

Кључне речи пројекта: 
 телескоп, почетак свемира, радио 

таласи, астрономија

Научне области које се 
промовишу пројектом:  

природне науке. техничке. 
мултидисциплинарне



Zvuci Kosmosa

Аутори: 

Иван Бон (магистар вајарства ФЛУ), 

Еди Бон (доктор наука, научни сарадник на Астрономској опсерваторији), 

Ове  звучне  скулптуре  својим  обликом  подсећају  на  старе  радио  телескопе,

коришћеним  за  детекцију  позадинског  зрачења  које  потиче  из  времена  Великог

праска, односно насканка свемира. Направљене су тако да примају радио сигнале са

неба  пријемником  који  се  налази  у  њима,  затим  га  емитују  и  својим  обликом

акустички  модулишу  и  тај  звук  (видети  https://www.youtube.com/watch?

v=yKWpm0lP1rc).  Овакве  скулптуре  могу  бити  направљене  бакрарног  или

алуминијумског лима и могу бити напајане фотоћелијама (мини соларни панел) уз

минималну потрошнју струје (практично могу да раде и на струју примљену кроз

антену  путем  радио  таласа,  али  да  би  звук  био  гласнији,  пожељно  је  и  додатно

напајање, као на пример мали соларни панел).  Звук се емитује кроз мали звучник

унутар скулптуре, а пријемник је веома једноставне конструкције и веома отпоран на

излагање  различитим  временским  условима.  Скулптуре  су  интерактивне,  односно

могу  се  усмеравати  ка  разним  деловима  неба  и  кроз  њих  се  може  ослушкивати

Космос и почетак свемира. 

Овај  пројекат  је  замишљен као  креативни  спој  науке и  уметности.  Базиран  је  на

недовољно  познатој  цињеници  да  радио  пријемници  могу  примати  сигнале  из

свемира, ако је радио пријемник подешен ван фреквенције на којој се налази емисија

земаљских радио и тв станица, у ком случају пријемник прима радио шум из древних

епоха  веома  близу  Великом  праску.  Велики  прасак  представља  почетак  нашег

Универзума  и  одиграо  се  пре  13.7  милијарди  година.  У  првих  неколико  стотина

хиљада година након Великог праска,  свемир је  био само густа каша светлости и

елементарних  честица  која  се  ширила  и  хладила.  Око 400  хиљада  година  након

Великог  праска,  свемир  је  постао  прозрачан  за  светлост  и  из  тог  доба,  које  се

технички  назива  епохом  рекомбинације,  потекло  је  зрачење  које  данас  можемо

примити чак и обичним радио пријемник. Ово зрачење су први детектовали 1964,

Арно  Пензиас  и  Роберт  Bилсон,  користећи  усмерену, тзв.  "хорн"  радио-телескоп

Zvuci Kosmosa

Аутори: 

Иван Бон (магистар вајарства ФЛУ), 

Еди Бон (доктор наука, научни сарадник на Астрономској опсерваторији), 

Ове  звучне  скулптуре  својим  обликом  подсећају  на  старе  радио  телескопе,

коришћеним  за  детекцију  позадинског  зрачења  које  потиче  из  времена  Великог

праска, односно насканка свемира. Направљене су тако да примају радио сигнале са

неба  пријемником  који  се  налази  у  њима,  затим  га  емитују  и  својим  обликом

акустички  модулишу  и  тај  звук  (видети  https://www.youtube.com/watch?

v=yKWpm0lP1rc).  Овакве  скулптуре  могу  бити  направљене  бакрарног  или

алуминијумског лима и могу бити напајане фотоћелијама (мини соларни панел) уз

минималну потрошнју струје (практично могу да раде и на струју примљену кроз

антену  путем  радио  таласа,  али  да  би  звук  био  гласнији,  пожељно  је  и  додатно

напајање, као на пример мали соларни панел).  Звук се емитује кроз мали звучник

унутар скулптуре, а пријемник је веома једноставне конструкције и веома отпоран на

излагање  различитим  временским  условима.  Скулптуре  су  интерактивне,  односно

могу  се  усмеравати  ка  разним  деловима  неба  и  кроз  њих  се  може  ослушкивати

Космос и почетак свемира. 

Овај  пројекат  је  замишљен као  креативни  спој  науке и  уметности.  Базиран  је  на

недовољно  познатој  цињеници  да  радио  пријемници  могу  примати  сигнале  из

свемира, ако је радио пријемник подешен ван фреквенције на којој се налази емисија

земаљских радио и тв станица, у ком случају пријемник прима радио шум из древних

епоха  веома  близу  Великом  праску.  Велики  прасак  представља  почетак  нашег

Универзума  и  одиграо  се  пре  13.7  милијарди  година.  У  првих  неколико  стотина

хиљада година након Великог праска,  свемир је  био само густа каша светлости и

елементарних  честица  која  се  ширила  и  хладила.  Око 400  хиљада  година  након

Великог  праска,  свемир  је  постао  прозрачан  за  светлост  и  из  тог  доба,  које  се

технички  назива  епохом  рекомбинације,  потекло  је  зрачење  које  данас  можемо

примити чак и обичним радио пријемник. Ово зрачење су први детектовали 1964,

Арно  Пензиас  и  Роберт  Bилсон,  користећи  усмерену, тзв.  "хорн"  радио-телескоп

антену (хорн антена је названа тако због своје сличности са обликом рога) на брду

Холмсдејл у Њу Џерсију, и за то добили Нобелову награду за физику 1978. године.

Форме ових усмерених антена веома потсећају на акустичке појачиваче звука (облици

слични облику рога или комбинације цев и левак), попут футуристичких инсталација

Луиђи Русола, са почетка двадесетог века (аутор манифеста Уметност буке – The art

of  noises).  У  овом  случају  би  уместо  Луиђиеве  буке  машина  и  индустријских

постројења,  ове  звучне  скулптуре  емитовале  шумове  са  почетка  Универзума,  као

друге  звуке  осцилација  и  шумова  који  се  могу  примити  са  оваквим  антенама

усмереним ка небу. 



Мешалица
боја

Област: 
физика - светлсот

Аутор: 
Александра Стратимировић - визуелна уметница

”Мешалица боја” – експериментална светлосна инсталација која даје могућност 
практичног доживљаја теорије боја по RGB систему. Инсталација је базирана на 
адитивном мешању, тј сабирању енергија електро-магнетног зрачења светлости. 
Три примарне боје светлости, црвена, плава и зелена, су постављене тако да 
светлост обасјава центар белог круга. Мешањем ова три зрачења у центру круга 
се ствара бело светло. Када се закорачи у светлосни круг долази до прекидања 
одређених светлосних зрака што ствара сенке у њиховим комплементарним 
бојама. Што је више учесника у светлосном кругу то се више светлосних зрака 
прекида и тако ствара више разнобојних сенки. ”Мешалица боја” је интерактивна 
инсталација. Самим кретањем у обасјаном кругу долази до преламања светлосних 
зрака и стварања разнобојних сенки. Додатна интерактивна могућност је да се 
свака боја/светиљка може посебно укључити или искључити што омогоћава 
експериментисање са бојама и комбинацијама.

Кључне речи пројекта: 
 светлост, теорија боје, RGB систем

Научне области које се 
промовишу пројектом: 

природне науке. техничке. 
интердисциплинарне



МЕШАЛИЦА БОЈА 
интерактивна светлосна инсталација
 
aутор: Александра Стратимировић

Слична инсталација, под називом ”V.I.P.” је перманентно 
инсталирана у дворишту основне школе ”Heidenstam” у 
шведском граду Упсали. 
Као привремене инсталације ”V.I.P.” је постављен на 
многобројним светлосним фестивалима; Љубљана, Цеље, 
Кашкаи (Португал), Јоенсу (Финска). 
Током лета 2017, у оквиру изложбе ”Right to Light” ”V.I.P.” ће 
бити изложен у музеју дизајна Вандалорум у Шведској. 

Материјал:
Три стуба са монтираним рефлекторима са погодним RGB 
филтерима. Осветљена површина се третира асфалтном бојом. 
Величина инсталација у зависности од локације.

Трошкови:
- 3 стуба носача 49200дин
- 3 рефлектори 184500дин
- 3 филтера 29500дин
- Асфалтна боја 7000дин
- Ауторски хонорар 159900дин
- Извођење радова 27900дин
- Координација радова 47900дин

МЕШАЛИЦА БОЈА 
aутор: Александра Стратимировић

”Мешалица боја” – експериментална светлосна инсталација 
која даје могућност практичног доживљаја теорије боја по RGB 
систему. Инсталација је базирана на адитивном мешању, тј 
сабирању енергија електро-магнетног зрачења светлости. Три 
примарне боје светлости, црвена, плава и зелена, су 
постављене тако да светлост обасјава центар белог круга. 
Мешањем ова три зрачења у центру круга се ствара бело 
светло. Када се закорачи у светлосни круг долази до 
прекидања одређених светлосних зрака што ствара сенке у 
њиховим комплементарним бојама. Што је више учесника у 
светлосном кругу то се више светлосних зрака прекида и тако 
ствара више разнобојних сенки. 

”Мешалица боја” је интерактивна инсталација. Самим 
кретањем у обасјаном кругу долази до преламања светлосних 
зрака и стварања разнобојних сенки. Додатна интерактивна 
могућност је да се свака боја/светиљка може посебно 
укључити или искључити што омогоћава експериментисање са 
бојама и комбинацијама. 



Ендемичне и 
угрожене биљне 

врсте Србије

Област: 
биологија

Аутор: 
Татјана Миахјилов-Крстев - молекуларни 
биолог и физиолог, доктор биолошких наука

Eндемичне и угрожене биљне врсте се налазе на ограниченим локалитетима 
и ученици немају прилике да се са њима ближе упознају. Овај експонат ће им 
помоћи у томе: Рам од алуминијума (120 х 300 cm), унутар кога се налазе 
усправне алуминијумске шипке. На шипкама су нанизане коцке направљене од 
плексигласа (димензија страницa је 12 cm). Коцке могу да се ротирају око шипки 
(с десна на лево), тако да се виде четири стране. Унутар сваке коцке је модел 
биљке израђен од пластике са редним бројем и латинским називом. Када се коцка 
заротира на следећој страни је текст са ботаничкм описом, на трећој страни су 
информације о станишту и степену угрожености и на четвртој страни су биолошка 
својства (лековита, отровна и др.). Целу поставку прати неколико диктафона са 
слушалицама (као у музејима) и притиском на одређени број би се чуо снимак 
о некој занимљивости (нпр. врсти Ramonada natalie је, у част прелепе краљице 
Наталије, назив дао Др Сава Петровић који је био лекар на двору краља Милана 
и др.)

Кључне речи пројекта: 
ендемити, угрожене биљне врсте

Научне области које се 
промовишу пројектом: 

природне науке



Опис модела: 

Рам од нерђајућег метала (нпр. алуминијума - 
димензија 120 х 300 cm), унутар кога се налазе 
усправне шипке, пречника 2 cm (такође од 
алуминијума), као што је приказано на слици 1: 

На шипкама су нанизане коцке направљене од 
плексигласа (димензија страницa је 12 cm), као 
што је приказано на слици 2. Коцке могу да се 
ротирају око алуминијумских шипки (покретом 
руке као да листамо књигу), тако да се виде 
четири стране. Унутар сваке коцке је модел 
биљке израђен од пластике са редним бројем и 
латинским називом написаним испод. Када се 
коцка заротира на другој страни је, с унутрашње 
стране коцке, залепњен текст са ботаничкм 
описом, на трећој страни су информације о њеном 
станишту и степену угрожености и на четвртој 
страни су њена биолошка својства (лековита, 
отровна и др.) – слика 3.

Целу поставку прати неколико диктафона са 
слушалицама (као у музејима) и притиском на 
одређени број би могла да се чује нека посебна 
занимљивост о тој биљци (на пример, врсти Ra-
monada natalie је назив дао Др Сава Петровић 
који је био лекар на двору краља Милана и који је 
биљку назвао по његовој жени, прелепој краљици 
Наталији итд.). 
Биолошка

Пројекат идејног решења за интерактивни експонат у парковима науке

Ендемичне и угрожене биљне врсте Србије

С обзиром да се ендемичне и угрожене биљне врсте налазе на специфичним и 
веома ограниченим локалитетима и да је њихово гајење веома тешко и захтевно, 
ученици немају прилике да се са њима ближе упознају. Осим тога, школско градиво не 
обухвата детаљније информације о овим биљним врстама (осим можда на нивоу 
помињања) и о значају њиховог очувања. Циљ овога идејног решења је да се 
ученицима, на најбољи и најдоступнији могући начин (путем верних модела од 
пластике и пратећег текста) обогати фонд знања и развије еколошка свест о природном 
богатсву Србије.  

Опис модела: Рам од нерђајућег метала (нпр. алуминијума - димензија 120 х 
300 cm), унутар кога се налазе усправне шипке, пречника 2 cm (такође од 
алуминијума), као што је приказано на слици 1:

На шипкама су нанизане коцке направљене од плексигласа (димензија страницa
је 12 cm), као што је приказано на слици 2. Коцке могу да се ротирају око 
алуминијумских шипки (покретом руке као да листамо књигу), тако да се виде четири 
стране. Унутар сваке коцке је модел биљке израђен од пластике са редним бројем и 
латинским називом написаним испод. Када се коцка заротира на другој страни је, с 
унутрашње стране коцке, залепњен текст са ботаничкм описом, на трећој страни су 
информације о њеном станишту и степену угрожености и на четвртој страни су њена 
биолошка својства (лековита, отровна и др.) – слика 3. 

 

 

 

 

Слика 1 – изглед алуминијумског рама

 

 

 

 

 

 

Целу поставку прати неколико диктафона са слушалицама (као у музејима) и 
притиском на одређени број би могла да се чује нека посебна занимљивост о тој биљци 
(на пример, врсти Ramonada natalie је назив дао Др Сава Петровић који је био лекар на 
двору краља Милана и који је биљку назвао по његовој жени, прелепој краљици 
Наталији итд.).

Биолошка 
својства и друге 
занимљиве 
информације

Станиште и 
степен 
угрожености

Ботанички опис

Ramonada natalie 

Слика 3
Слика 2                                  



Стуб 
даљинар

Област: 
географија

Аутори: 
Владан Младеновић  - наставник физике
Јелена Радованивић  - наставник физике

Основна идеја је стуб са стрелицама које показују удаљености и правац градова 
или значајних места. Стуб са удаљеностима градова је увек интересантан и 
информативан деци и одраслима. Помоћу њега може да се сагледа величина 
Земље као и наш положај на њој. Могуће је објаснити величину Земљиног обима и 
полупречника, као и појмове: географски и магнетни полови, меридијани, екватор, 
степени географске ширине и дужине... За потребе Научних паркова сам стуб имао 
би неке измене у односу на стубове који се срећу по градовима: У основи би бојама 
за бетон био нацртан круг са оријентацијом према странама света и уписаном 
надморском висином места као и што прецизнијим географским координатама 
места. На стубу би био низ стрелица са одабраним местима на планети. Детаљније 
у документу приложеном уз пријаву

Кључне речи пројекта: 
 Обим Земље, географска дужина 

и ширина, растојања градова

Научне области које се 
промовишу пројектом: природне 

науке. друштвене



Основна идеја експоната приказана је 
на слици 1. Стуб са удаљеностима  и 
правцем градова је увек интересантан и 
информативан деци и одраслима. Помоћу 
њега може да се сагледа величина Земље 
као и наш положај на њој. Могуће је објаснити 
величину Земљиног обима и полупречника, 
као и појмове: географски и магнетни полови, 
меридијани, екватор, степени географске 
ширине и дужине...

Слика 2

Слика 1

За потребе Научних паркова уобичајен 
начин приказан на слици 1, имао би неке 
измене:

1. У основи би на бојама за бетон био нацртан 
круг (слика 2) са оријентацијом према 
странама света и уписаном надморском 
висином места као и  што прецизнијим 
географским координатама места нпр РЦ Ниш 
43°19’20.8”N 21°55’08.3”E и у децималном 
запису 43.322451, 21.918976



2. На врху би би биле три двосмерне стрелице 
(слика 3) са удаљеностима до Северног и Јужног 
пола као и  до Екватора (до најближе тачке на 
екватору) . Двосмерне би показивале удаљености 
до те три тачке са „обе стране“, најближу ваздушну 
удаљеност као и удаљеност кад би ишли са друге, 
супротне стране, око Земље.

4. На самом дну би би била стрелица усмерена 
вертикално наниже (слика 5) са растојањем до 

центра Земљине кугле 

Технички детаљи

1.Подножје–бетон, круг пречника 120cm, цртеж бојама за 
бетон, отпорне на атмосфералије и хабање
2.Стуб-метална цев пречника 100mm, дужине изнад тла 3 m.
3.Стрелице са ознакама- дрвене дашчице ширине 80 mm, 
дужине 90cm (једноструке)
4.Држачи летвица-Металне обујмице због подешавања угла 
показивања

Напомене:
 
При исписивању удаљености, ознака на бетону, монтирању 
стуба и монтажи стрелица,  био би ангажован стручњак ( 
ЦПН или локални професор географије) .
Могуће је додати на врху стуба, стрелицу која показује 
растојање до Месеца или Сунца.

3. Испод двосмерних био би низ једносмерних 
стрелица (слика 4) са растојањима до великих 
градова или важних места у нашој земљи, околини 
као и широм планете.

Слика 3

Слика 5

Слика 4



Галтонова 
кутија

Област: 
математика

Аутори: 
Владан Младеновић  - наставник физике
Јелена Радованивић  - наставник физике

Многе неповезане појаве у природи, али и оне произашле из друштвених 
односа, имају наизглед необичну особину да се могу статистички добро описати 
нормалном или Гаусовом расподелом вероватноће. Ова појава може се ефикасно 
демонстрирати такозваном Галтоновом кутијом. Принцип рада: Кроз мали отвор 
на врху убацују се куглице које наилазе на низ правилно распоређених препрека. 
Свако одбијање куглице на леву или десну страну може се посматрати као 
случајни догађај. На дну кутије налазе се равномерно распоређени канали који 
прикупљају куглице. Канал у који куглица упада одређен је збирним резултатом 
свих њених одбијања на препрекама – због тога количина нагомиланих куглица у 
појединим каналима на дну кутије одговара нормалној расподели и представља 
јасну демонстрацију централне граничне теореме. Детаљан опис експоната, 
његова СКИЦА, опис начина конструкције и коришћеног матeријала, као и предлог 

инфо-табле дат је у приложеној пројектној документацији.

Кључне речи пројекта: 
Гаусова расподела; статистика; 
природне и друштвене појаве

Научне области које се 
промовишу пројектом: 
мултидисциплинарне.



Конструкција

Најпре дајемо шири преглед могућности  за избор материјала за конструкцију Галтонове 
кутије, а потом и један пример одабраног материјала са наведеним количинама.
Основна конструкција експоната (рам од челичних профила 20х20mm или 40x40mm), 
описана у тачкама 1-3, се монтира у вертикалном положају на носаче (челични  профил 
40x40mm). Задња страна може бити од челичног лима, пластике или медијапан 
плоча.  Са предње стране конструкција се затвара чврстом површином од провидног 
материјала (лексан или плексиглас). Одстојање од позадине до провидне површине 
(дубина кутије) мора омогућити несметан пролазак куглица, али не би требало да буде 
много веће од њиховог пречника. Поред тога, погодно је да провидна површина буде 
монтирана на начин који омугућава отварање ради лакшег одржавања унутрашњости 
експоната.

Препреке (120 комада) од којих се одбијају лоптице истовремено служе као ослонац 
предње провидне плоче. У зависности од величине и материјала лоптица и финансијсјих 
могућности, препреке могу бити обични ексери, шрафови, исечене челичне или 
пластичне цеви.

Куглице могу бити металне, пластичне (пингпонг лоптице или куглице за дечије 
пиштоље) или стаклени кликери.

Левак и канали могу бити од челичних трака, дрвених летвица или пластичне траке 
од материјала предње плоче (на пример лексан дебљине 5mm). Од истог материјала 
прави се и поклопац кутије који штити унутрашњост од атмосферских појава.
Напомене: Избор провидног материјала и материјала за куглице треба да буде такав 
да се омогући велики број понављања демонстрације без хабања провидне површине 
које би је учинило непрозирном.  Могућа је и варијанта са провидном и предњом и 
задњом плочом, када се на задњој страни може нацтрати крива Гаусове расподеле.
Димензије експоната треба да буду примерене месту и начину монтаже те растојању са 
којег се експонат посматра приликом типичног коришћења. Предлажемо ширину кутије 
од око 0,8 метра и висину од око 1,2 метра. Број препрека може бити 120, а канала 18.
Пример грубе спецификације материјала:

- Челични профил 40х40х5m
- Челични лим 5mm x 1,2m2 
- Лексан плоча 6mm x 1,2m2
- Пластична цев 6m
- Куглице 200 ком


