УПУТСТВО
ЗА ПРИПРЕМУ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
ЗА ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
ИЗ ХЕМИЈЕ

Израда постера

1. Израда постера. Путем постер презентације приказују се јавности добијени
резултати истраживања. Ти резултати презентирају се кроз текст, табеле, дијаграме,
техничке цртеже, фотографије итд., са тачно утврђеном методологијом, концепцијом,
изгледом и договореном техничком обрадом.
Изглед, садржај и распоред елемената на постеру као и његова техничка обрада
може бити различит, али концепцијски по садржају увек је сличан.
У Републичком центру усвојена је концепција постера чији је изглед и распоред
елемената илустративно приказан на слици 1. који ће у даљем тексту бити објашњен у
појединостима.
Знак Регионалног центра: Знак Регионалног центра поставља се у простор који је
означен и предвиђен за сваки Центар. Уколико га Центар, нема исписује се само назив
Регионалног центра са слободно изабраним фонтом и распоредом слова. На пример:
Регионални центар за таленте - Чачак.
Знак Рег.
Центра

Назив рада:
име аутора:
име ментора:

20
80

Дисциплина
или област:

100
Сл.1- Изглед постера и један од могућих распореда елемената рада

Наслов рада: пише се словима величине 40-100 pt фонтом Times New Roman у болду (у
даљем тексту Times Bold). Треба настојати да наслов рада не буде предугачак и да стане у

једном реду. Уколико се наслов рада мора писати у два реда, препушта се у том случају
ауторима да сами изаберу величину слова у задатом фонту и да га на најбољи начин
уклопе у расположиви простор на постеру.
Име аутора: Име и презиме аутора пише се словима величине 26 pt Times Bold, а
разред и Регионални центар којем ученик припада словима величине 22 pt, Times-нормал.
Испред имена аутора не ставља се назнака аутор или аутори, јер се то по усвојеној
методологији писања истраживачких радова подразумева.
Име ментора: пише се титула, име и презиме ментора са словима величине 26 pt
Times -B а звање и место запослења словима величине 22 pt. Times-normal. У истом фонту,
обавезно се испред титуле и имена ставља назнака ментор (ментори), како би се нагласила
разлика у односу на аутора испред чијег имена нема почетне назнаке аутор (или аутори).
Рад за постер: Рад за постер је скраћена верзија написаног истраживачког рада који
је одштампан на ласерском штампачу на хартији А4 формата са маргинама, левом и
десном, горњом и доњом од 2,5 cm. Обим рада са свим табелама, графиконима, мапама и
сл. максимално је осам (8) страна и обухвата следеће поднаслове:
Увод
Материјал и методе рада, (експериментални део)
Резултате и дискусију
Закључак
Литературу
Сви напред наведени поднаслови у раду куцају се великим словима величине 18 pt
Times -B, а текст рада словима величине 18 pt Times -нормал са проредом 1.5.
За називе табела и потписе испод слика користе се слова величине 16. pt Times -B, а
за податке у табелама слова величине 16 pt Times -нормал.
Напомена: С обзиром на то да је главни наслов рада, имена аутора и ментора већ
исписан у заглављу постера, напомињемо да прва страна рада за постер почиње са
поднасловом-увод од самог врха странице.
Уколико ученик жели да поред постер презентације свој рад изложи и
електронским путем дужан је да сам обезбеди тај начин презентације.

