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У петак, 25. септембра 2015. године, одржана је још једна Ноћ истраживача у нашем граду. Као и прошле
године, чланови Дебатног клуба "Горгије" Гимназије Бања Лука отворили су јавном дебатом ову
традиционалну манифестацију која слави науку, истраживање и промишљење.

Након прошлогодишњег дебатовања чланова "Горгија" на манифестацији Ноћ истраживача које је било
једна од најзапаженијих активности на цијелој манифестацији, организатор је и ове године понудио нашим
дебатантима да јавном дебатом уведу публику у овогодишњу централну тему. Теза јавне дебате гласила је :
Генетички инжењеринг је превише ризичан. 
Афирмацијски тим чиниле су Анђела Арар, Сара Петковић и Сара Латиновић, док су негацију заступали
Александар Бакмаз, Софија Мијовић и Александар Матић.
У амфитетатру Дома омладине дебата је почела одмах након отварања. На нашу велику жалост, шира
публика није показала претјерано иснтересовање за ову тезу, као ни за дебату, али тридесетак  бивиших
дебатаната, школских пријатеља, родбине и понеки заљубљеник у јавну расправу чинили су малу али
одабрану чету која се упустила прво у промишљање, а онда у расправу о генетичком инжењерингу. Наше
тимове пдржавали су и научници Бојана Трнинић и Рајан Монтоја на афримацијској страни, а Маја
Станисављевић и Немања Ракић на негацијској страни. 
Изузетна елоквенција, солидна аргумантација и жива и енергична унакрсна испитивања обиљежила су сам
ток једночасовне дебате. Након тога, уз помоћ тренера ДК "Горгије" мр Бранке Кукић, настављен је
разговор с а публиком и дебатантима којима су свесрдно у одбрани сопствених позиција помагале њихове
колеге научници.

С надом да ће се сарадња продужити и у будућности, а да ће интересовање публике бити веће, захваљујемо
се организатору на указаном повјерењу.
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