
Покрет горана Новог Сада

11:00 
Отварање 14. “Новосадске јесени” /бина/
Отварање изложби:
  - цвећа, садница и опреме за хортикултуру,
  - меда, пчелињих производа, здравствено-
    безбедне хране
  - старих и уметничких заната,
  - 7. Салон пејзажне архитектуре, у организа-
цији Удружења пејзажних архитеката Србије
 
Наступ ученика Музичке школе “Исидор 
Бајић”, Н.Сад 

11:55
Стручна трибина: 
“Дигитализујемо природу за будућност” 
/амфитеатар/
 - Значај и историјска вредност хербаријума Андреаса 
Волнога - Тамара Шандоров, Карловачка гимназија
 - Значај очувања и заштите природних добара посебне
карактеристике - хербаријум као природни документ - 
др Биљана Пањковић и Ранко Перић, Покрајински завод 
за заштиту природе 
 - О пројекту рестаурације, ревизије и дигитализације 
хербаријума Карловачке гимназије - Милица Рат, 
ПМФ - Департман за биологију и екологију 
 - Дигитализација културног и природног наслеђа - 
Горан Варга, ЈП “Информатика”

17:00
Радионица за средњошколски узраст
“Дигитализацијом у 19. век” /Еко кутак/
- реализује ЈП “Информатика” 

18:30
Сцена “Новосадске јесени” - наступа
Центар “Музика”, Н.Сад /бина/

10:00 
Радионица за предшколски узраст
“Мој први хербаријум” /Еко кутак/

11:00
Радионица за основношколски узраст
“Ботаника кроз векове” /Еко кутак/

11:00
Представљање програма “За чистије и 
зеленије школе у Војводини у 2017/2018.
години” /амфитеатар/
Организатори: Покрајински секретаријат за урбанизам и 
заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и нац.заједнице-нац.мањине, 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај, Покрајински секретаријат за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова, 
ReCan фондација и Покрет горана Војводине 

16:00
Радионица за средњошколски узраст
“Сам свој соларни мајстор” /Еко кутак/

17:00
“Сам свој соларни мајстор” - практична 
презентација за посетиоце /Еко кутак/ 

17:00
Отварање изложбе дечијих радова на тему 
“Од предшколског знамо енергетски 
ефикасно да се понашамо”, 
Удружење новинара “Еко вест” /бина/

18:00
Сцена “Новосадске јесени” - наступа 
Плесни клуб “Ritmo latino”, Н.Сад /бина/ 

10:00 
Радионица за предшколски узраст
“Мој први хербаријум” /Еко кутак/

11:00
Радионица за основношколски узраст
“Ботаника кроз векове” /Еко кутак/

12:00
Стручни скуп “Ретроспектива VII Салона
пејзажне архитектуре - Нови Сад”
/амфитеатар/
Организатор: Удружење пејзажних архитеката 
Србије и Покрет горана Новог Сада
 - Пејзажна архитектура у (мало другачијој) пракси - 
мр Андреја Тутунџић, дипл.инж.пејз.архитектуре
 - Културне стазе као модел за развој руралних предела
Војводине - на примеру културних стаза Панчева - 
мастер Марко Ивошевић, дипл.инж.пејз.архитектуре 
 - Аерозагађења и критична оптерећења екосистема - 
доцент др Јелена Белоица, дипл.инж.пејз.архитектуре и 
Драгана Чавловић, истраживач сарадник

12:00
Радионица “Куда се селе птице?” 
- реализује Друштво за заштиту и проучавање
 птица Србије

17:00
Радионица за средњошколски узраст 
“Дигитализацијом у 19. век” /Еко кутак/
- реализује ЈП “Информатика”

18:30
Сцена “Новосадске јесени” - наступа
Удружење “Фолклорика”, Н.Сад /бина/

10:00 
Радионица за предшколски узраст
“Мој први хербаријум” /Еко кутак/

11:00
Радионица за основношколски узраст
“Ботаника кроз векове” /Еко кутак/

12:00
Радионица за основношколски узраст
“Поново ново” /Еко кутак/
- реализује Градска управа за заштиту 
животне средине, Н.Сад

17:00
Радионица за средњошколски узраст 
“Дигитализацијом у 19. век” /Еко кутак/
- реализује ЈП “Информатика”

19:00
Сцена “Новосадске јесени” - наступа
Новосадски поп хор “Радио хор” /бина/ 

10:00
Радионица садње за децу посетиоце 
“Цвет за комшију и лепши Нови Сад” 
/бина/, Покрет горана Новог Сада

11:00 
Дечија представа “Кува се, кува”,
представу изводи Креативни студио 
“Чаролија”, у организацији Радија 021
/амфитеатар/   

Уторак 24. октобар Среда 25. октобар Четвртак 26. октобар

Петак 27. октобар Субота 25. октобар Манифестацију подржали:

Градска управа за привреду
Градска управа за заштиту животне средине
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Медијски спонзори:


