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Welcoming words from  
representatives of supporting institutions 

 
Dr. Adrien Feix, Austrian Embassy Belgrade 

Director of Austrian Cultural Forum

Dr. Michael Hoch, CERN & University of Florida  
One of the founders of ORIGIN Project

Prof. Dr. Goran Djordjevic, University of Niš 
President of Balkan Physics Union (BPU)

Prof. Dr. Miodrag Krmar, University of Novi Sad 
Head of Department for Nuclear Physics

Prof. Dr. Petar Adzic, University of Belgrade 
Serbian representative at CERN Council
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Трансфер и примена нових технологија и едукација нових генерација  
научника и истраживача један од темеља будућности

Фундаментална истраживања у области физике елементарних честица, 
астрофизике, и космологије у међународним истрживачким центрима 



Широк спектар едукативних програма у ЦЕРН-у  
у физици елементарних честица и сродним областима истраживања   

Примери ЦЕРН-их едукативних програма у Србији планираних у току 2022. године 
 

ЦЕРН-ов програм праксе ”CERN High school student internship program” (25. април - 7. мај)

ЦЕРН-ов ”hands-on” програм ”Physics Masterclass” (4-5. април)

Интердисциплинарни програм ”Science & Art : Cultural collisions in Serbia” (март - август 2022.) 



”Science & Art : Cultural collisions in Serbia” (март - август 2022.)    
координисани од стране универзизтета у Нишу, Новом Саду и Београду

Интердисциплинарност и сарадња 
 

Интердисциплинарност: представљање научне теме на ненаучни (уметнички) начин

Тимови: тимови ученика предвођени наставницима физике или других дисициплина

Ограничења: потпуна слобода у избору теме, начину изражавања, и формирању тимова 



”Science & Art : Cultural collisions in Serbia” (март - август 2022.)    
координисани од стране универзизтета у Нишу, Новом Саду и Београду

Реализација идеја 
 

Период: март - август 2022. године (регистрација тимова од 17. марта до 30. априла)

             Координација: регуларна интеракција са научницима и истраживачима из ЦЕРН и Србије 
                                (email групе ће бити дефинисане након регистрације тимова)

Развој идеје: прелиминарна представљања и дискусије иницијалних идеја (мај и јун 2022. године) 



”Science & Art : Cultural collisions in Serbia” (март - август 2022.)    
координисани од стране универзизтета у Нишу, Новом Саду и Београду

Представљање и награде 
 

Међ конференције: 11. Конгрес Блаканске уније физичара (28.08 - 01.09, 2022.) и  
                                         11. ЦЕРН-ове ”LHC Physics” конференције (јун 2023.) у Београду

        Награде: поклони из ЦЕРН-а за успешне тимове, путујућа изложба у школама тимова  
                    (захваљујући подршци од стране пројекта ”ORIGIN” и Аустријске амбасаде)

Посета: дводневна посета ЦЕРН-у за победнички тим (5 ученика + 1-2 наставника)  
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