
   
  Други међународни  Сусрет младих физичара Крајове и Ниша, оджан је у Румунији у 
оквиру пројекта „Наука и друштво" (SCIENCE AND SOCIETY) , у периоду од 05. до 07. 
новембра 2009.године. Међународно такмичење младих физичара  под називом „Наука и 
друштво"  окупило је око 20 учесника из Специјалног одељења за талентоване физичаре у 
Гимназији „Светозар Марковић" и одговарајућих румунских школа и факултета. 
Такмичење се одвијало у IV категорије   за I, II, III и IV  разред. Нишки млади физичари 
постигли су завидан успех, од осморо учесника награде је освојило њих петоро. Прва 
места освојили су   Игор Ђорђевић у категорији такмичара I  и   Страхиња Бонић у 
категорији III програма разреда.  У истим категоријама другу позицију заузеле  су Милена 
Тошић и Петра Лакета. Данилу  Делибашићу припало је треће место у категорији 
програма III разреда.  Специјалне награде припале су Јелени Алексић и Тамари 
Ђорђевић за категорију програма II разреда и студенту прве године физике, Милошу 
Јонићу у категорији програм за IV разред. 

    
Ментори нишких младих физичара, професори Природно-математичког факултета
Универзитета у Нишу,  др Горан Ђорђевић, др Љубиша Нешић,  др Миодраг
Радовић као и пратилац ученика Душица Симић, проф Гимназије ``Светозар Марковић``
нагласили су да су изузетно задовољни постигнутим резултатима јер су потврда доброг 
рада и пружају још већи подстрек младим талентима за напредовање, посебно у области 
физике. 
 
Професор др Горан Ђорђевић - извршни директор СЕЕНЕТ- МТП Мреже , истакао је
да је у разговору са  румунским колегом, деканом Физичког Факултета,
Универзитета у Крајови (Facultatea de Fizică, Universitatea din Craiova)
проф. др  Радуом Констатинескуом (Radu Constatinescu), договорено да се ови
сусрети наставе, а заједничке активности Мреже прошире заједничким семинарима за 
наставнике и професоре физике. 
 
   Током троденевне посете Крајови, посетиоци из Ниша  обишли су и најстарију 
гимназију на румунском језику Национални колеџ „Карољ I" ( „Carol I" National College, 
Средњу школу  „Николај Титулеску" (High School „Nicolae Titulescu") и Средњу стручну 
школу  Vocational High School  „George Bibescu" и предузеће ``Polise``  Company . 
   Други Међународни скуп „Наука и друштво" организовали су Факултет за физику 
Универзитета у Крајови и  СЕЕНЕТ-МТП Мрежа, Канцеларија у Нишу. Подршку  су 
пружили   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије  и Град Ниш. 



Подршку   UNESCO-BRESCE Венеција   овом пројекту лично је пренео представник ове 
угледне медјународне организације господин Давид Полето (Davide Polleto) у разговору са 
извршним директором Мреже проф. др Гораном Ђорђевићем и председником Мреже 
проф. др Раду Константинескуом.  
 


