
OD 11. DO 16. TRAVNJA DEVETO IZDANJE FESTIVALA ZNANOSTI Sva lica svjetlosti 
Teme festivala kredu se od fotografije, preko fotosinteze do zvjezdane svjetlosti, svjetionika te 
povijesnih svjetionika 

RIJEKA Entuzijazam i energija kojom se svake godine organizira Festival 
znanosti najbolji način pokazuju kako Rijeka živi znanje i znanost, naglasio je 
zamjenik gradonačelnika Željko Jovanovid, otvarajudi 9. Festival znanosti, koji 
je ove godine posveden temi svjetlosti.  
    – Izuzetno mi je drago što ovogodišnji festival donosi dva nova programa, 
sajam hrvatske znanstvene knjige Kultivator i Škole za škole, te što de biti 
prezentiran nosač zvuka »Baltazar« s radijskim emisijama iz prirodoslovlja i 
matematike, nastalim u suradnji s Radio Rijekom, kazao je Jovanovid, 
napominjudi kako Grad pruža podršku festivalu od samog početka, slijededi 
politiku podupiranja izvrsnosti.  
    Predsjednica Organizatorskog odbora dr. Rajka Jurdana-Šepid kao 
posebnost ovogodišnjeg riječkog Festivala znanosti izdvojila je najvedi broj 

dosad organiziranih programa, jer do 15. travnja čak 92 različita događanja, od predavanja, radionica, 
izložbi, tribina i performansa do projekcija filmova. Ocjenjujudi kako organizatori iz udruge Zlatni rez 
ved devet godina kao glavne vrijednosti Festivala znanosti promiču rad, učenje i poštenje, rektor 
Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin, smatra kako je riječ o manifestaciji koja mladima šalje poruku 
da znanost i istraživanje može biti zabavno, te da se od znanja može zaista dobro živjeti. Pročelnica 
županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport smatra da se važnost Festivala znanosti 
ogleda u činjenici što mladim ljudima približava sadržaje iz prirodnih znanosti, na čemu treba temeljiti 
razvoj Primorsko-goranske županije i Hrvatske. Pozdravne riječi u ime glavnog pokrovitelja 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta uputila je Ivana Puljid, koja je kao posebnu vrijednost 
projekta izdvojila povezivanje svih razina odgoja i obrazovanja, te poticanje neformalnih oblika 
obrazovanja.  
    Teme ovogodišnjeg Festivala znanosti su praktički sva lica svjetlosti, od fotografije, preko 
fotosinteze, živog svjetla, lasera, holografije, svjetlosne terapije, boja do zvjezdane svjetlosti, 
svjetionika te povijesnih svjetionika, jer u sklopu programa obilježava se 300. godišnjica rođenja 
Ruđera Boškovida, 50. godišnjica otkrida lasera, te 50. obljetnica leta u svemir Jurija Gagarina. Festival 
znanosti ove de godine, uz ved tradicionalne lokacije i sadržaje, biti održan i na brojnim novim 
lokacijama u gradu: na riječkim trgovima, u sveučilišnom kampusu i na nekoliko fakulteta, te u 
Astronomskom centru Rijeka. Ulaz na sve programe je besplatan, a detaljan program dostupan je na 
internetskim stranicama Festivala www.festivalznanosti.hr, te na info-štandu na Korzu, svakog dana 
između 10 i 18 sati. Dio programa riječkog Festivala znanosti bit de mogude uživo pratiti preko 
internetske astronomske televizije Astrovizije, te na gradskom portalu MojaRijeka. 
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