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 Zagreb, 27. rujna 2019.  

    

    

Danas će se od 17 do 22 sata na Europskom trgu i u Tunelu Grič Danas će se od 17 do 22 sata na Europskom trgu i u Tunelu Grič Danas će se od 17 do 22 sata na Europskom trgu i u Tunelu Grič Danas će se od 17 do 22 sata na Europskom trgu i u Tunelu Grič 

održavati Europska noć istraživačaodržavati Europska noć istraživačaodržavati Europska noć istraživačaodržavati Europska noć istraživača    

 

Europska noć istraživača, manifestacija koja se već tradicionalno održava svakoga zadnjega petka u Europska noć istraživača, manifestacija koja se već tradicionalno održava svakoga zadnjega petka u Europska noć istraživača, manifestacija koja se već tradicionalno održava svakoga zadnjega petka u Europska noć istraživača, manifestacija koja se već tradicionalno održava svakoga zadnjega petka u 

rujnu u svim vrujnu u svim vrujnu u svim vrujnu u svim velikim europskim gradovima, održaelikim europskim gradovima, održaelikim europskim gradovima, održaelikim europskim gradovima, održavat će se danas od 17 do 22 satavat će se danas od 17 do 22 satavat će se danas od 17 do 22 satavat će se danas od 17 do 22 sata    u Zagrebu na u Zagrebu na u Zagrebu na u Zagrebu na dvjema dvjema dvjema dvjema 

lokacijama lokacijama lokacijama lokacijama ––––    Europskom trguEuropskom trguEuropskom trguEuropskom trgu    i Tunelu Griči Tunelu Griči Tunelu Griči Tunelu Grič. . . .     

 

Osim u Zagrebu, ova europska inicijativa kojom se želi ukazati na važnost znanstvenoga istraživanja u Osim u Zagrebu, ova europska inicijativa kojom se želi ukazati na važnost znanstvenoga istraživanja u Osim u Zagrebu, ova europska inicijativa kojom se želi ukazati na važnost znanstvenoga istraživanja u Osim u Zagrebu, ova europska inicijativa kojom se želi ukazati na važnost znanstvenoga istraživanja u 

svakodnevnom životu te usvakodnevnom životu te usvakodnevnom životu te usvakodnevnom životu te uzbudljivost i zanimljivost znanstvenoga života i profesijezbudljivost i zanimljivost znanstvenoga života i profesijezbudljivost i zanimljivost znanstvenoga života i profesijezbudljivost i zanimljivost znanstvenoga života i profesije,,,,    danas danas danas danas će se će se će se će se 

održati i u Splitu, Rijeci i Puli.održati i u Splitu, Rijeci i Puli.održati i u Splitu, Rijeci i Puli.održati i u Splitu, Rijeci i Puli.    

    

PPPProgram manifestacije obuhvaća različite aktivnosti kojima je cilj prije svega mlađu populaciju rogram manifestacije obuhvaća različite aktivnosti kojima je cilj prije svega mlađu populaciju rogram manifestacije obuhvaća različite aktivnosti kojima je cilj prije svega mlađu populaciju rogram manifestacije obuhvaća različite aktivnosti kojima je cilj prije svega mlađu populaciju 

(učenike, studente, mlade znanstvenike i inovatore), ali i sv(učenike, studente, mlade znanstvenike i inovatore), ali i sv(učenike, studente, mlade znanstvenike i inovatore), ali i sv(učenike, studente, mlade znanstvenike i inovatore), ali i sve ostale, zainteresirati za svijet znanosti.e ostale, zainteresirati za svijet znanosti.e ostale, zainteresirati za svijet znanosti.e ostale, zainteresirati za svijet znanosti.    

Posjetitelji će tako imati mogućnost učiti kroz igru i prezentacije, zabavljati se i sudjelovati u Posjetitelji će tako imati mogućnost učiti kroz igru i prezentacije, zabavljati se i sudjelovati u Posjetitelji će tako imati mogućnost učiti kroz igru i prezentacije, zabavljati se i sudjelovati u Posjetitelji će tako imati mogućnost učiti kroz igru i prezentacije, zabavljati se i sudjelovati u 

nagradnim igrama i bogatom programu.nagradnim igrama i bogatom programu.nagradnim igrama i bogatom programu.nagradnim igrama i bogatom programu.    

    

Na glavnoj će se pozornici prikazivati edukativni filmovi, a voditelj Luka Bulić razgovarat će sa zanimljivim 

gostima, istraživačima i održavati kvizove. U raznovrsnoj ponudi na izložbenim prostorima posjetitelji će 

moći upoznavati kukce i trkače robote, naučiti sve o Teslinim izumima, eksperimentirati sa zvukom, 

lansirati vlastitu raketu, upoznati svijet arheologije i nevidljive boje za tekstil, sudjelovati u različitim 

radionicama te uživati u različitim programima. 

    

Projekt zajednički provodi 18 partnera, a jedan od glavnih organizatora i partnera za Zagreb je Sveučilište u 

Zagrebu sa svojim fakultetima – Agronomskim fakultetom, Fakultetom elektrotehnike i računarstva, 

Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije, Filozofskim fakultetom, Geodetskom fakultetom, 

Prirodoslovno-matematičkim fakultetom i Tekstilno-tehnološkim fakultetom. Sudionici u zagrebačkom 

programu još su i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Institut Ruđer Bošković, Hrvatsko katoličko 

sveučilište, Institut za društvena istraživanja i Institut za fiziku. 

 

    

Detaljnije informacije o manifestaciji Europska noć istraživača prethodno ste primili mailom. 

 

Više informacija dostupno je na službenoj mrežnoj stranici https://eunightcro.eu/.  

 

Nove informacije o manifestaciji pratite i putem društvenih mreža: 

Facebook: https://www.facebook.com/EUNightCRO/) 

Instagram: https://www.instagram.com/eunightcro18_19/?hl=en 

Twitter: https://twitter.com/EUNightCRO 
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Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku i medijskom praćenju manifestacije Europska noć istraživača 

2019. 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

dr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


