
  
 

 

 
 

 

        Noć istraživača 2013. 
 

                                                              'Night of the Lab Out' – NLO 

27. rujna 2013. 

Rijeka, Split, Zagreb, 

- POZIV ŠKOLAMA NA SUDJELOVANJE- 

Poštovani, 

Veliko nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas da će se i ove godine 27. rujna u Hrvatskoj održati Noć istraživača. 

Noć istraživača europska je manifestacija u popularizaciji znanosti koja se od 2005. godine organizira kroz 

financiranje Sedmog okvirnog programa Europske unije (FP7), Marie Curie posebnih akcija i programa Ljudi, a u 

kojoj je 2011. godine sudjelovalo čak 35 država i preko 200 gradova Europe. Ove godine 27. rujna Noć 

istraživača će se u Hrvatskoj održati pod nazivom 'Night of the Lab out – NLO 2013' ('Noć labosa') u 3 

grada istovremeno (Rijeka, Split, Zagreb).  

Europska Unija je ove godine organizaciju manifestacije u Hrvatskoj povjerila Agenciji za mobilnost i programe 

Europske unije pri Ministarstvu obrazovanja, znanosti i sporta te njezinim partnerima na projektu: Sveučilištu 

u Splitu, Rijeci i Zagrebu, Institutu za fiziku te Institutu Ruđer Bošković.  

Nekoliko je ključnih ciljeva ovog događanja: a) da se istraživače približi široj javnosti kako bi se bolje upoznali i 

kako bi se postiglo njihovo bolje međusobno razumijevanje, b) da se mladima približi istraživačka profesija i da 

ih se time potakne za odabir zanimanja u znanosti, c) da se istraživačima podigne društveni ugled i time 

unaprijedi odnos s okolinom. Želja nam je u ovu značajnu Europsku manifestaciju uključiti što više djece i mladih, u 

nadi da će se razbiti barem neki stereotipi (npr. da su znanstvenici čudaci raščupane kose, u kuti i s epruvetom u 

ruci) i motivirati mlade da razmotre znanost kao moguće buduće zanimanje. 

Institut Ruđer Bošković (IRB) kao partner institucija projekta Noć istraživača 2013. ovim Vas putem poziva da se 

uključite u organizaciju događaja i provedbu aktivnosti 'What do reserachers do?' u sklopu koje bi učenici trebali 

izraditi strip u kojem na zanimljiv i šaljivi način prikazuju ulogu i zanimanje znanstvenika (Više u Prilogu I.). 

S obzirom da je planirani datum održavanja događaja 27. rujna 2013. godine, rok za predaju radova je 30. 

lipnja 2013. godine. Najbolja tri rada izabrat će stručni žiri te publika koja će imati priliku tijekom 2 mjeseca  

glasati za najbolji rad na službenoj Facebook stranici Noći istraživača o kojoj ćete na vrijeme biti obaviješteni. 

Najbolja tri rada biti će tiskana na plakatu i izložena na izložbi 2 tjedna prije i tijekom samog događanja, a 

učenicima će na dan događanja 27. 9. 2013. biti uručene i prigodne nagrade. 

Bilo bi nam iznimno zadovoljstvo kad biste se i Vi uključili u manifestaciju realizacijom predloženih aktivnosti.  

Radove i prijedloge šaljite na mail adresu: info@irb.hr. Pozivam sve zainteresirane da se za dodatne informacije 

obrate Uredu za odnose s javnošću IRB-a Petri Buljević Zdjelarević (info@irb.hr, tel: +385 1 457 1269, mob: 

+385 99 267 95 14)  

 

S poštovanjem, 

Petra Buljević Zdjelarević, mag. 

Voditeljica Ureda za odnose s javnošću IRB-a 
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PRILOG 1. 

OPIS AKTIVNOSTI: Aktivnost se izvodi u okviru projekta Noć istraživača 2013. koji je dio europskog 7. Okvirnog 

programa (FP 7), Marie Curie posebnih akcija i programa Ljudi, u organizaciji Agencija za mobilnost i programe 

EU. 

AKTIVNOST: Strip na temu 'Što istraživači rade?'/ What researchers do? 

RAZRED: Svi razredi srednje škole 

ŠKOLSKI PREDMET: biologija, kemija, fizika, priroda, matematika, povijest, geografija/zemljopis, biologija, 

matematika, likovna umjetnost, engleski jezik  i drugi prema nahođenju nastavnika. 

PRIJAVE    do 30. lipnja (ljetni rok) 

                  do 9.  rujna (jesenski rok) 

***Preporučeni termin izvođenja: 1. – 14. lipnja 2013. 

CILJEVI: 

 Potaknuti učenike na razmišljanje o znanstvenicima-istraživačima kao o ljudima 'od krvi i mesa' koji stoje 

iza svih, malih i velikih znanstvenih otkrića, a rijetko su eksponirani u javnosti i medijima, 

 potaknuti učenike na razmišljanje o znanosti kao mogućoj karijeri, 

 motivirati učenike na učenje predmeta poput fizike, kemije, biologije i dr. 

OPIS: Učenik/ca će na temu “Što istraživači rade? ” izraditi strip likovnom tehnikom po izboru. 

Kroz svoje likovno djelo (strip)  učenik/ca će prikazati kako zamišlja današnjeg znanstvenika/istraživača: gdje i 

čime se bavi, gdje i kako živi, kako izgleda jedan prosječni dan. Što radi i čim se bavi u labosu? Ima li kakav 

hobi? Kakvu glazbu sluša? Tko su mu/joj prijatelji? I sl. 

UPUTE ZA POJEDINCE: 

Ukoliko želite, svoj rad možete poslati e-mailom ili običnom poštom na našu adresu info@irb.hr, najkasnije do 30. 

6. 2013. 

UPUTE ZA ŠKOLE: 

Najbolji učenički radovi biti će izloženi 27. rujna 2013. u sklopu manifestacije Noć istraživača, te će biti prikazani 

javnosti na internetskim stranicama Noći istraživača 2013. i službeni društvenim stranicama događanja.  

NAPOMENA: 

Molimo da učenički radovi budu svojim dimenzijama primjereni izlaganju na panou/zidu. Svi učenički radovi 

moraju biti potpisani jasno čitljivim podacima: ime i prezime, razred, škola, mjesto, datum. 

Više info o prošlim događanjima: http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_en.htm

