
Novi organizacijski odbor
   
    U jedanaest godina postojanja Festival
znanosti usustavio je neke tradicijske
običaje poput činjenice da ga svake
godine otvara riječki gradonačelnik, te da
u njegovom organizacijskom odboru
sjede samo pripadnice nježnijeg spola.
Ulaskom u novo desetljeće postojanja
festival je ove godine dobio novi
organizacijski odbor kojeg ponovo čine
samo žene. Naime, nakon deset godina
organizacije festivala dosadašnja
predsjednica organizacijskog odbora
prof. dr. Rajka Jurdana Šepić na
jučerašnjem je svečanom otvaranju
istaknula kako ovogodišnja tema
»Budućnost« ima poveznicu i s novim
desetljećem festivala čija je predsjednica
organizacijskog odbora prof. dr. Vedrana
Mikulić Crnković, a čine ga i Milvana Arko
Pijavec, prof. dr. Bojana Ćulum, prof. dr.
Ivana Jelovica Badovinac, Lea Lazzarich
te Vanesa Ujčić Ožbolt.
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JEDANAESTI PUT OTVOREN FESTIVAL ZNANOSTI »BUDUĆNOST«

Tjedan stjecanja novih znanja

Izložbe, filmske projekcije, radionice, tribine, natjecanja te predstave za najmlađe samo su dio bogatog programa

RIJEKA » Festival znanosti manifestacija je na kojoj se na jednostavan,
prigodan i stručan način obrađuje cijeli spektar znanstvenih tema, a kada
se u to uloži entuzijazam, kreativnost i profesionalnost te dobra volja kakvu
ima riječki organizacijski odbor Festivala, onda je to jamac uspjeha –
istaknuo je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prilikom jučerašnjeg
otvaranja jedanaeste po redu manifestacije kojoj je cilj približiti znanost
javnosti, odnosno informirati javnost o aktivnostima i rezultatima u području
znanosti, poboljšati javnu percepciju znanstvenika te motivirati mlade ljude

za istraživanje i stjecanje novih znanja.
   

Brojne lokacije

Tijekom pet dana programa festival će se odvijati na nekoliko gradskih lokacija: u dvorani HKD-a,
Astronomskom centru, u Gradskoj vijećnici, na sveučilišnom kampusu na Trsatu, Prirodoslovnom muzeju,
Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja, Sveučilišnoj knjižnici, Prvoj sušačkoj hrvatskoj
gimnaziji, a dio programa će izaći i na popularni Korzo. Izložbe, filmske projekcije, radionice, tribine,
predavanja, natjecanja, kao i predstave za najmlađe samo su dio bogatog programa ovogodišnjeg festivala
čija je tema »Budućnost«, a najavljujući kako će se do okončanja festivala 26. travnja održati čak 84
događanja, predsjednica organizacijskog odbora prof.dr. Vedrana Mikulić Crnković istaknula je kako je novost
ovogodišnjeg festivala uvođenje sadržaja za predškolce.
    – Do sada smo govorili da je Festival znanosti za one od 7 do 77 godina, međutim ove je godine ta donja

granica pomakn uta na 3 godine, jer u petak će se u HKD-u na
Sušaku održati predstava zagrebačke Tvornice lutaka »Živ, živ,
živ«, najavila je prof. dr. Mikulić Crnković.
    Jedna od novosti ovogodišnje manifestacije današnji je Otvoreni
dan Sveučilišnih odjela u sklopu kojeg će svi laboratoriji biti
otvoreni za razgledavanje te će posjetitelji moći poslušati
predavanja znanstvenika sa sveučilišnih odjela, ali i okušati se u
šahovskoj simultanki s višestrukom prvakinjom Hrvatske u šahu
Borkom Frančišković i juniorskom prvakinjom Barbarom Rački,
studenticama Odjela za matematiku. Manifestacija koju je u
ptoteklih deset godina posjetilo 60 tisuća građana ove je godine
okupila najviše volontera do sada, njih 38, a od toga deset
srednjoškolaca, koji po prvi put volontiraju na Festivalu znanosti.
   

Kreativna manifestacija

Poput prijašnjih godina ulaz na sve programe je besplatan, a
ocjenjujući festival inovativnom, inkluzivnom i kreativnom
manifestacijom prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof.
dr. Snježana Prijić Samaržija na jučerašnjem je otvorenju istaknula
kako se od Festivala znanosti baštini skup vrijednosti o kojima se
mora voditi računa, dok je primorsko-goranski župan Vidoje Vujić
zaključio kako je dužnost lokalne i regionalne samouprave ulagati
u znanje, jer to je jedini temeljni ulog.

I. ŠESTAN KUČIĆ
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