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Od 25. do 27. svibnja 2018. godine na jezeru Jarun (Otok Univerzijade) u Zagrebu održat će se
sedmi po redu Znanstveni piknik u organizaciji Udruge profesor Baltazar, Zadruge ZEZ i Mreže
popularizatora znanosti. Pozivamo djecu i mlade, njihove roditelje, učitelje i građane da
sudjeluju u brojnim besplatnim radionicama, predavanjima, prezentacijama i predstavama
kojima se želi promovirati znanost te zainteresirati mlade ljude da odaberu znanost kao svoj
životni put.

  

      

  

Organizatori Znanstvenog piknika su Udruga profesor Baltazar, Zadruga ZEZ te Mreža
popularizatora znanosti, a događanje se odvija se pod visokim pokroviteljstvom Ureda
Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Grada Zagreba.
Organizacijski partneri Znanstvenog piknika su Hrvatska zajednica tehničke kulture, Carnet i
drugi.

  

Program ovogodišnjeg piknika će se sastojati od niza predavanja, prezentacija, radionica,
znanstvenih show programa, kazališnih edukacijskih predstava i sličnih interaktivno-umjetničkih
formata koje provode brojne udruge, znanstvene institucije, studentske sekcije, osnovne i
srednje škole te pojedinci zaljubljenici u znanost i umjetnost iz Hrvatske i inozemstva.

  

Znanstveno edukativni zabavni centar (ZEZ)
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Znanstveni piknik održava se s ciljem senzibiliziranja javnosti kako bi i Hrvatska dobila ZEZ –
Znanstveno Edukativno Zabavni Centar u kojem bi se na svakodnevnoj bazi promovirala
znanost. Možda niste znali, ali znanstvenih centara je prije 25 godina bilo 300 u svijetu. Danas
ih je 3000. Vrijeme je da i Hrvatska dobije mjesto u kojem će njeni građani moći svakodnevno
uživati u poslasticama koje im pruža znanost.

  

Posjetite Piknik, uživajte u ovogodišnjem programu i znanstveno se zabavite! I ove godine
organizatori Znanstvenog Piknika pripremili su više nego zanimljiv sadržaj koji se sastoji od :
Otvorenih radionica - koje rade cijeli dan za sve posjetitelje, bez najave. Okruglih stolovi - u
predavaonici ograničenog kapaciteta, do popunjenja. Pozornice sa zabavnim sadržajem -
prema rasporedu nastupa. Znanstvene klope - cjelodnevna ugostiteljska ponuda na lokaciji.
Svaki dan od 10 do 17 sati očekuje vas više od 150 izlagača i znanstveno-zabavnih
interaktivnih punktova.

  Znanstveni piknik
  

VEZANI SADRŽAJI
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http://znanstvenipiknik.weebly.com

