
Sažetak 

 

Treća riječka škola fizike "Fizika bez granica" 

 

Fiziku, jednu od temeljnih prirodoslovnih znanosti, mnogi doživljavaju kao vrlo krutu, zatvorenu, 

nekomunikativnu, opterećenu teškim matematičkim aparatom, izoliranu unutar laboratorija, ili 

ureda teorijskog fizičara. No, fizika je mnogo više od zadataka i formula, ona je ujedno svijet koji nas 

okružuje, zagonetna, očaravajuća, od detektivske potrage za najmanjim česticama koje nas 

izgrađuju, pa do otkrivanja novih svjetova u nepreglednim prostranstvima svemira. O zanimljivoj 

fizici bez granica učenici i nastavnici fizike moći će čuti puno više na ovogodišnjoj Riječkoj školi fizike.   

 

Treća riječka škola fizike "Fizika bez granica" održat će se 16. i 17. travnja 2014. na Sveučilišnom 

kampusu na Trsatu, u organizaciji Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci i Agencije za odgoj i obrazovanje. 

Na Školi će sudjelovati 120 sudionika, učenika srednjih škola s izraženim zanimanjem za prirodne 

znanosti, posebno za fiziku, te nastavnika fizike iz svih dijelova Hrvatske. Riječka škola fizike je ujedno 

i stručni skup za usavršavanje nastavnika i učitelja fizike. Ovogodišnja će Škola zainteresiranim 

srednjoškolcima i nastavnicima pružiti bogat program, s novim predavanjima i zanimljivim 

radionicama iz svijeta fizike, a prvi put će uz  riječke fizičare dio predavanja održati i gosti s drugih 

institucija, naši poznati fizičari svjetskog glasa prof. dr. Ivica Puljak i prof. dr. Dejan Vinković.  

Fizika može biti i humoristična, u što će se sudionici moći uvjeriti kroz prigodno predavanje i izložbu, a 

nadamo se i nasmijati. Uz radionice i predavanja, sudionici će imati izuzetnu priliku razgledati i 

upoznati laboratorije Odjela, posjetiti izložbu, sudjelovati u virtualnoj šetnji kroz Centar za medicinsku 

fiziku, razgovarati sa znanstvenicima te posjetiti Astronomski centar Rijeka. Kroz ovogodišnju temu 

"Fizika bez granica" želimo prikazati fiziku kao svjetsku znanost u kojoj međunarodna suradnja, 

interdisciplinarnost, te prožetost fizike, tehnologije i društva igraju ključnu ulogu u današnjem svijetu, 

a o čemu će biti puno više riječi na javnoj tribini na kojoj će gostovati prof. dr .sc. Ivica Puljak, prof. dr. 

sc. Dejan Vinković, prof. dr. sc. Saša Zelenika i Darko Štefan.  

 

Za više informacija o školi posjetite web stranice Odjela za fiziku: 

http://www.phy.uniri.hr/hr/rijecka-skola-fizike.html  

 

 

Kontakt za medije (molimo ne objavljivati): 

Dr. sc. Tomislav Jurkić (voditelj Organizacijskog odbora), tjurkic@uniri.hr, 091-9433255 

Doc. dr. sc. Dijana Dominis Prester, dijana@uniri.hr, 098-9869796 
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Više o Školi 
 

Treća riječka škola fizike 

"Fizika bez granica" 

 

Vrijeme:  16. i 17. travanj 2014. 

Mjesto:  Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci (Sveučilišni kampus na Trsatu)  

Radmile Matejčić 2, Rijeka 

Treća riječka škola fizike "Fizika bez granica" ove će se godine održati 16. i 17. travnja 2014. na 

Sveučilišnom kampusu na Trsatu, u organizaciji Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci i Agencije za odgoj 

i obrazovanje. Škola ja namijenjena učenicima srednjih škola s izraženim zanimanjem za prirodne 

znanosti, te nastavnicima i učiteljima fizike kao stručni skup za usavršavanje nastavnika i učitelja 

fizike. Na Školi će sudjelovati 120 sudionika, učenika iz 17 srednjih škola, te nastavnika i učitelja fizike 

iz 25 srednjih i 21 osnovnih škola. Sudionici dolaze iz cijele Hrvatske, ponajviše iz Rijeke, ali i iz Bakra, 

Bjelovara, Buzeta, Čabra, Delnica, Kanfanara, Karlovca, Klane, Kraljevice, Kutine, Labina, Malog Lošinja, 

Matulja, Opatije, Pazina, Požege, Pule, Senja, Skrada, Splita, Tuhelja, Umaga, Varaždina, Vidovca, Zadra 

i Zagreba. 

Cilj Škole je popularizacija fizike i prirodnih znanosti, povećanje interesa učenika za nastavak 

obrazovanja u tom deficitarnom području te usavršavanje nastavnika za rad s učenicima u skladu sa 

suvremenim znanstvenim dostignućima. Približavanjem fizike mladim generacijama na novi i zanimljiv 

način, Škola nastoji doprinijeti razvoju njihovog kritičkog pogleda na svijet i logičkog razmišljanja te 

potaknuti stjecanje matematičkih, tehničkih i računalnih vještina i kompetencija. 

Škola se održava u novoj zgradi sveučilišnih odjela na Kampusu na Trsatu, zbog čega će se dio radionica 

odvijati u laboratorijima i praktikumima Odjela za fiziku što će sudionicima omogućiti izravno 

sudjelovanje u izvođenju raznih eksperimenata i vježbi. Prvi se put Škola odvija u vrijeme kada Odjel 

za fiziku može ponuditi školovanje i nastavnika fizike i fizičara - znanstvenog istraživača, od 

preddiplomskog do diplomskog studija u raznim područjima fizike (astronomija i astrofizika, 

elementarne čestice, atomska i molekulska fizika, čvrsto stanje, fizika okoliša). Nastavnici i učenici će 

imati priliku razgledati prostore te izravno razgovarati sa znanstvenicima. 

Kroz ovogodišnju temu "Fizika bez granica" želimo prikazati fiziku kao svjetsku znanost u kojoj 

međunarodna suradnja, umreženost znanstvenika, interdisciplinarnost, mobilnost, mogućnosti 

studiranja i razmjene studenata u EU, te prožetost fizike, tehnologije i društva igraju ključnu ulogu u 

današnjem svijetu, a o čemu će biti puno više riječi na javnoj tribini. Na tribini će kao gosti sudjelovati 

poznati znanstvenici iz Hrvatske s bogatim iskustvom u interdisciplinarnom radu i/ili međunarodnoj 

suradnji.  

Ovogodišnja će Škola zainteresiranim srednjoškolcima i nastavnicima pružiti bogat program, s novim 

predavanjima i zanimljivim radionicama iz svijeta fizike, a prvi put će uz  riječke fizičare dio predavanja 

održati i gosti s drugih institucija, naši poznati fizičari prof. dr. Ivica Puljak i prof. dr. Dejan Vinković. 

Učenici i nastavnici će imati priliku razgledati laboratorija Odjela i izložbu 'Fizika i humor', sudjelovati 

u virtualnoj šetnji kroz Centar za medicinsku fiziku, razgovarati sa znanstvenicima te posjetiti 



Astronomski centar Rijeka. Tijekom Škole će se održati 10 radionica, 6 predavanja i jedna virtualna 

šetnja, iz raznih područja fizike, od atomske i molekulske fizike, kvantne fizike, fizike čvrstog stanja, pa 

do astronomije i astrofizike te interdisciplinarnih područja poput medicinske fizike. 

Nadamo se da će se u interakciji sudionika sa znanstvenicima i asistentima, članovima Odjela, te 

gostima prikazati sve pojavnosti fizike kao znanosti u kojima ona prelazi granice, kako među državama 

tako i između raznih područja znanosti. 

Više informacija i detaljni program možete pronaći na Internet stranicama Treće riječke škole fizike: 

http://www.phy.uniri.hr/hr/rijecka-skola-fizike.html 

Organizacijski odbor je na raspolaganju za sva pitanja, a kontaktirati ga se može putem elektronske 

pošte na adresi skola.fizike.ri@gmail.com ili direktno na donje kontakte osoba zaduženih za odnose s 

javnošću. 

 

 

 

Kontakt za medije (molimo ne objavljivati): 

Dr. sc. Tomislav Jurkić (voditelj Organizacijskog odbora), tjurkic@uniri.hr, 091-9433255 

Doc. dr. sc. Dijana Dominis Prester, dijana@uniri.hr, 098-9869796 
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Javna tribina 

"Fizika bez granica" 

 

Vrijeme:  četvrtak, 17. travanj 2014. u 16:30 sati 

Mjesto:  Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci (Sveučilišni kampus na Trsatu)  

Radmile Matejčić 2, Rijeka 

predavaonica O-027 (prizemlje) 

Javna tribina "Fizika bez granica" održat će se u sklopu Treće riječke škole fizike u organizaciji Odjela 

za fiziku Sveučilišta u Rijeci u suradnji s  Agencijom za odgoj i obrazovanje.  

Fiziku, jednu od temeljnih prirodoslovnih znanosti, mnogi doživljavaju kao vrlo krutu, zatvorenu, 

nekomunikativnu, opterećenu teškim matematičkim aparatom, izoliranu unutar laboratorija, ili ureda 

teorijskog fizičara. Govori se o tome da znanstvenik treba otići u inozemstvo da bi postao svjetski 

znanstveno prepoznatljiv, uspoređujući znanstvenike s "pečalbarima" koji su u potrazi "trbuhom za 

kruhom" zauvijek napustili svoju domovinu. No, da li je to zaista tako? Hrvatski znanstvenici, na isti 

način kao i primjerice njemački ili francuski, žive, rade i educiraju studente u domovini, te istovremeno 

ravnopravno sudjeluju u eksperimentima čije su članice brojne institucije i države. Granice se sve više 

brišu, što između država čiji znanstvenici uzajamno surađuju, što između pojedinih znanstvenih 

područja. 

Ovogodišnja javna tribina govorit će o fizici kao svjetskoj znanosti, temeljenoj na međunarodnoj 

suradnji i isprepletenosti s drugim poljima ljudskog djelovanja. Stručnjaci priznati u Hrvatskoj i svijetu 

razgovarat će sa sudionicima Škole o svojim iskustvima u interdisciplinarnom bavljenju fizikom i 

drugim znanstvenim područjima, primjeni fizike u tehnologiji, odnosu fizike i društva, te radu u 

međunarodnim eksperimentima. Na tribini će biti riječi i o usavršavanju fizičara, studiranju u 

inozemstvu, studentskim razmjenama, kruženju mozgova, te Hrvatskoj kao dijelu zajedničkog 

europskog prostora u znanosti i tehnologiji. 

Na tribini će gostovati: Ivica Puljak, suotkrivač Higgsova bozona u CERN-u, Dejan Vinković, astrofizičar 

i ravnatelj Instituta za sinergiju znanosti i društva, Saša Zelenika, suosnivač Centra za mikro i nano 

znanosti  i tehnologije, Boris Jokić sa Instituta za društvena istraživanja, te Darko Štefan, rukovoditelj 

Službe za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci. Tribinu će moderirati Dijana Dominis Prester.  

Uz spomenute goste, tribini će prisustvovati učenici i nastavnici, sudionici Treće riječke škole fizike, te 

djelatnici Odjela za fiziku, među kojima ima više povratnika iz inozemstva i znanstvenika uključenih u 

međunarodne eksperimente.  

Uz tribinu, posjetitelji će moći razgledati izložbu “Smiješna strana fizike” u sklopu Treće riječke škole 

fizike, te sudjelovati na 'Kavi sa znanstvenicima' Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Kava sa 

znanstvenicima održat će oba dana Škole od 16:00 do 16:30., a izložba je otvorena od 8 do 20 sati.  

Više informacija uz detaljan program Škole možete naći na našim mrežnim stranicama: 

http://www.phy.uniri.hr/hr/rijecka-skola-fizike.html  

 

 

Organizacijski odbor Treće riječke škole fizike 


