
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Саопштење за медије, среда 18. новембар 2009. 
Припремила: мр Наташа Станић 
 
Астрономско друштво „Руђер Бошковић“ најављује нови бесплатан циклус 
предавања на Народној опсерваторији на Калемегдану под насловом: 
 
„ГАЛИЛЕЈЕВИ УЧИТЕЉИ“  
 
 
Програм Међународне астрономске Уније „Галилејеви учитељи“ намењен је 
обуци професора, наставника и васпитача широм света који желе да прошире 
своја знања у области астрономије.  Један овакав програм обуке у организацији 
Aстрономског друштва „Руђер Бошковић“ почиње у петак, 20. новембра у 18. 
часова са предавањем „Зашто нам је потребна астрономија у школама“. Циклус 
предавања се наставља сваког петка и суботе у 18 часова на Народној 
опсерваторији до краја 2009. године са лекцијама о структури Универзума, 
одређивању удаљености до небеских тела у Сунчевом систему и ван њега, 
основама сферне астрономије, променљивим звездама и метеорима, 
сазвежђима, ширењу свемира, вансоларним планетама и ванземаљском 
животу.  
 
Обука је бесплатна и реализује се под покровитељством Секретаријата за 
културу града Београда. Пријава учесника на adrb@adrb.org. 
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РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА 
 
 
 
Петак, 20.11. 2009.  18h  „Зашто нам је потребна астрономија у школама?“ 

- мр Наташа Станић 
 
Субота, 21. 11. 2009.    18h  „Звездани градови, структура Универзума и  

АстролАгија“ – мр Наташа Станић 
 
 
Петак, 27.11. 2009.  18h  „Астрономија и савремени медији“ – Срђан Ђукић 
       
Субота, 28.11. 2009.  18h  „Одређивање удаљености до небеских тела у  

Сунчевом систему“ - Александар Оташевић 
 
 
Петак, 04.12. 2009.  18h  „Основе сферне астрономије“ – Бранко Симоновић 
 
Субота, 05. 12. 2009.    18h  Одређивање удаљености небескихи тела ван Сунчевог  

система – Александар Оташевић 
 
 
Петак, 11.12. 2009.  18h  „Астрономска посматрања небеских тела – шта нам  

небо нуди и технике посматрања“ – Бранко Симоновић  
 
Субота, 12. 12. 2009.    18h  „О ширењу свемира – Хаблов закон и одређивање  

удаљености помоћу Хабловог закона“  
– Александар Оташевић 

 
 
Четвртак, 17.12. 2009. 18h  „Променљиве звезде и метеори“ – Бранко Симоновић“ 
   
Петак, 18. 12. 2009.    18h  „Вансоларне планете“ – Срђан Ђукић 
 
 
 
Петак, 25.12. 2009.  18h  „Ванземаљски живот“ – Срђан Ђукић 
 
Субота, 26.12. 2009.    18h  „Сазвежђа – планетаријумска пројекција“  

– Бранко Симоновић 
 


