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НАЦИОНАЛНИ КООРДИНАЦИОНИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ПРОСЛАВУ ПРВОГ  

МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СВЕТЛОСТИ  

30. мај 2018 Народна библиотека Србије  

Након веома успешно организоване Међународне године светлости и светлосних 

технологија 2015 године у чијем обележавању је учествовало 147 земаља света, а 

међу којима се бројним активностима и програмима истакла и Србија, УНЕСКО 

је усвојио Међународни дан светлости који ће се обележавати једном годишње.  

Проглашењем на 39. седници Генералне конференције УНЕСКО-а од 7. до 22. 

новембра 2017, први Међународни дан светлости одржаће се 16. маја 2018. 

године. 

16. мај је одабран како би се обележила годишњица првог емитовања ласерског 

зрака помоћу рубинског кристала 1960. године. Ласери су трансформисали 

друштво путем здравствене заштите и интернета, а ласерска наука је 

међународно препозната у преко 20 Нобелових награда.  

Међутим, Међународни дан светлости није посвећен само истраживањима и 

примени светлости у науци.  Сврха Међународног дана светлости је да обезбеди 

годишњи фокус на светлост и уважавање њене улоге у животима грађана света 

како у областима науке, медицине, комуникације и енергије, тако и у сферама 

културе, образовања и одрживог развоја. Разуђена тема светлости ће омогућити 

многим различитим секторима друштва широм света да учествују у активностима 

како би се у овој сфери подигла свест о науци и технологији, уметности и култури. 
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У склопу прославе првог Међународног дана светлости у Србији, Национални 

комитет је приредио програм који ће се одржати у облику симпозијума под 

називом « Светлост у Граду ».  

Овогодишња тема је изабрана по називу књиге « Светлост у Граду » објављена под 

покровитељством Унеска, на француском, енглеском и српском језику, и која ћe 

бити представљена у оквиру овог програма. Ова манифестација би допринела 

да се сви светлосни спектри прикажу широј публици, као и њихов утицај у 

свакодневни живот друштва.  

Била би нам велика част и задовољство уколико бисте Вашим присуством 

подржали ову свечаност, и како би Дан светлости добио на одјеку.  

Улаз је бесплатан, упис обавезан мејлом : info@dansvetlosti.com 

Зорица Матић у име Националног координационог комитета за прославу 

Међународног дана светлости у Србији. 

 

 

 

Добро дошли! 

 

 

www.dansvetlosti.rs 
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Програм 30 Мај Народна библиотека Србије 

Симпозијум Светлост у Граду — Амфитеатар од 16-20 часова 

Свечанo oтварање 16:00 

 Отварање церемоније —  Милена ЂОРЂИЈЕВИЋ, Народна библиотека Србије : 3м 

Уводна реч, генерални секретар Националне комисије за сарадњу са Унеском — 

Немања ГРБИЋ : 3м 

Светлост као универзалан језик,  —  Зорица МАТИЋ : 3м 

ПУТ ОКО СВЕТЛОСТИ 16:10 - 17:40 

   Година светлости у Србији  — Др Љупчо ХАЏИЕВСКИ : 15м   

Све боје света — Милан ПОПАДИЋ : 30м   

Београд Светлости, 10 година фестивала  — Ана АНАКИЈЕВ & Дејан МОЈИЋ : 15м   

Светлост у пејзажној архитектури и амазонској култури — Др Маја Т. ИСКЈЕРДО : 15    

Од ватре до ЛЕД-а, развојни пут једног фотона — Др Марко КРСТИЋ : 15м   

ПАУЗА 15 минута 

СВЕТЛОСТ У ДРУШТВУ 18:00 - 20:00 

Просветљеност и српска култура — Др Александар ЈЕРКОВ : 15м     

Светлост у традицији западне Србије  — Ана ЧУГУРОВИЋ 15м   

Светлост у традицији источне Србије  — Александар РЕПЕЏИЋ 15м   

     Биомиметика и биофотоника — Др Дејан ПАНТЕЛИЋ 30м    

Toward the Light – Прича о Михајило Пупину, Светлост у филму  — Сава САЈКО 15м    
 

Светлост између физике и метафизике, Амбасадор Србије при Унеску  — Др Дарко 

ТАНАСКОВИЋ 

Светлост у Граду, затварање церемоније —  Зорица МАТИЋ 15м   

Светлост као инструмент, светлосна харфа   —  Горан ФЕРЕНЦ 15м  
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КОКТЕЛ 20:00 - 21:00 

 

ИЗЛОЖБА  

ОБАСЈАНОСТ НЕВИДЉИВОГ, Музеј Језика — Тршић 

СИМБОЛИКА СВЕТЛОСТИ, Зорица МАТИЋ 

 

ДЕЧЈА РАДИОНИЦА  

« ПРОСВЕТЛИ СЕ КРОЗ ИГРУ »  од 10-12 часова 

 Др Драгана ИЛИЋ, Др Тијана ПРОДАНОВИЋ 

Студенти : Јана МАРКОВИЋ, Дебора ПАВЕЛА, Дамњан МИЛИЋ, Данка Стојановић, Јелена КРШИЋ 

Упознајте се са светлом кроз интерактивне радионице! Сазнајте зашто је небо плаво и 

направите свој залазак сунца, научите како да водом „савијете“ светлост и направите дугу. 

 

Улаз је бесплатан, упис обавезан мејлом : info@dansvetlosti.rs 

 

Добро дошли! 

 

www.dansvetlosti.rs 


