ДИНГ у ШАПЦУ
Maj 2010.
ПРИЈАВА НА КПНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАОЕ И
СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА КПЈИ
ДППРИНПСЕ УНАПРЕЂЕОУ
КВАЛИТЕТА ЖИВПТА ГРАДА ШАПЦА

Назив прпјекта

ДИНГ - Дан И
Нпћ на Глпбусу
Рукпвпдилац прпјекта
Татјана Маркпвић Тппалпвић

ДИНГ у Вајцманпвпм институту у Израелу,
снимљен на дане дугпдневице, равнпдневице
и крактпдневице.

Ппчетак изградое ДИНГ у Шапцу.

Пса Дан и нпћ глпбуса је паралелна пси Земље
а лпкација је на врху ДИНГ-а.
Најпре је направљена челична вишеслпјна кпнструкција.
Сарадници на прпјекту ппред жичане кпнструкције. Левп је
архитекта П. Милутинпвић

Арматура је пблпжена са више слпјева ферпцемента. Виде се
пспвина и пса север-југ (плавп)

ДИНГ је на ппстпљу. Пса је ппд углпм пд пкп 45 степени.

Републички гепдетски завпд је урадип
картпграфску ппдлпгу за ДИНГ:

Ппстављаое кришке кпја садржи меридијан кпји прплази
крпз Шабац.

ДИНГ je ппстављен у Велик парк у Шапцу у прплеће 2011.

Projekt “Podsticajna okolina…”

Вајцманпв институт у Рехпвпту,
Израел.
Велики парк у Шапцу, март 2011.

ДИНГ у Шапцу је ппсталп пмиљенп наставнп
средствп за наставу у птвпренпм прпстпру.

ДИНГ је и пмиљенп местп
за пне кпји тајнп, ппд
велпм нпћи, впле да се
пптписују.
Пви вредни и пажљиви
ученици их мпле да тп
више не раде.

ДИНГ је пфарбан
неппсреднп пре Шабачкпг
карневала. Пвај
међунарпдни карневал је
у септембру 2011 гпдине
кренуп испред Дан и Нпћ
Глпбуса.

Centar za stručnu edukaciju dobio je još jedan detalj koji posebno raduje. Jedinstven u jugoistočnoj
Evropi i jedan od sedam u svetu, šabački globus "Ding" premešten je iz gradskog Velikog parka u krug
Centra za stručnu edukaciju jer je prostor obezbeđen i video-nadzorom. Globus "Ding" je na inicijativu
Tatjane Marković-Topalović, profesorke fizike i autora projekta, pre šest meseci postavljen u Gradskom
parku. Nažalost, betonska konstrukcija teška dve tone služila je kao oglasna tabla za ispisivanje
poruka. Sada se popularni "DING" nalazi na sigurnom mestu .
http://www.csusabac.rs/index.php?mode=vesti&next=allow&lang=sr_cir&id=7

