Поштовани,
Позивамо Вас да у петак, 25. октобра 2019. године, у просториjама Музејa науке и
технике (Скендер-бегова 51) присуствујете интерактивној радионици Science
communication in museums: the European experience. Good practices from the Museo delle
Scienze (MUSE) in Trento. Радионицу ће одржати др Мануел Балаторе.
Музеј науке у Тренту (MUSE) од свог оснивања 2013. године служи публици као
истраживачки и едукативни центар где се, у за то специјално дизајнираном
архитектонском простору, промовишу глобални циљеви. Кроз мултидисциплинарне
иницијативе и примену принципа иновативне културе посетиоци Музеја имају
могућност да се овде упознају и експериментишу са науком. Поставка је осмишљена тако
да кроз интерактивне експонате стимулише у присутнима радозналост за иновације,
науку и технику.
Др Мануел Балаторе своје дугогодишње искуство у области научне комуникације
започиње 2012. године у Museo A come Ambiente (MacA), у Торину. Од тада активно
учествује у организацији научних фестивала широм Италије. Асоцијацију за научну
комуникацију и едукацију Apriti Scienza оснива у Торину 2016, а наредне године
започиње сарадњу са Музејом науке у Тренту. Овде је у оквиру I comunicatori STAR della
scienza пројекта развио активности које обухватају Циљеве одрживог развоја како би
промовисао Агенду одрживог развоја 2030 (Агенда УН 2030). Као глобално признати
комуникатор науке др Балаторе се на светској позорници појављује као говорник и
фасилитатор радионица које подижу свест о значају Циљева одрживог развоја.
Поред др Мануела Балатореа, као специјални гост публици ће се обратити и Александра
Урошев, координаторка пројекта у Програму Уједињених нација за развој, која ће
говорити о улози УНДП-а и њеном деловању у Србији у циљу реализације Циљева
одрживог развоја.
Радионица ће бити одржана на енглеском језику.
Молимо Вас да потврдите Ваше присуство слањем основних података (име, презиме,
радно место, контакт) електронским путем на http://prijave.cpn.rs/radionica/, пошто jе
броj места ограничен.
За више информациjа можете контактирати др Jулиjу Балу, на jballa@cpn.rs, или на број
телефона 011 24 00 260.
Очекуjемо Ваш долазак!
До скорог виђења, срдачно Вас поздрављам,

Доц. др Марко Крстић, в.д. директора Центра за промоцију науке

