Европейска нощ на учените
(НОЩТА)
Науката е чудес-на!

Образование,
младеж, спорт
и култура

Европейска
За НОЩТА
Отбийте се на най-близкото събитие на НОЩТА в
последния петък на септември всяка година, за
да се насладите на изобилие от мероприятия, като
практически експерименти, мини-изследвания, чатове,
научен Голям Шлем, дебати, състезания или дори
посещения с екскурзовод, за да разберете какво се
случва зад кулисите на научните изследвания.

снимка: © Иан Мартиндейл

Европейската ,,Нощ на учените’’ е общоевропейска
инициатива, финансирана от Европейската комисия. Тя
има за цел да сближи изследователите и публичния
сектор и да привлече младите хора да се насочат към
научна кариера. НОЩТА е платформа, където можете
да се потопите в изследователската дейност, която се
случва около вас и където имате възможност да се
срещнете и да разговаряте с истински учени.

а нощ на учени
,,Европейската Нощ на
учените ми дава шанс
за ,,симбиоза ,,между
моите изследвания
и очакванията на
публиката’’ (Даниел
Щипф, изследовател,
Франция).

Практически експерименти, оживенa атмосфера с
демонстрации пред ентусиазирани посетители, пленени
от вдъхновяващи изследователи.
Какво чакате?
Присъединете се към Европейската ,,Hощ на учените’’!

,,Една изключителна
възможност за
изследователите да
обменят мнения и
идеи с публиката,
както и помежду си.
Шанс за научните
изследвания и
за учените да
играят главната
роля’’. (Патрициа
Гарибалди,
координатор на
Нощта, Италия)

ите (НОЩТА)
Нощ на европейските
изследователи в цифри
H2020 (2014)

58

30

Събития

Страни

250

1.000.000

Градове

Участници

Това, което започна с 15 града в 15 страни,
сега нарасна до 260 града, 30 европейски държави,
повече от 1 милион участници, 46 спонсорирани
проекта и 12 асоциирани събития.
НОЩТА е част от дейности „Мария Склодовска-Кюри“

Участие
Събитие свързано с НОЩТА може да бъде организирано
от всяка организация в Европа (държава-членка или
държава асоциирана към програма Хоризонт 2020). Всяко
събитие, което повишава обществената осведоменост за
положителната роля на научните изследвания за обществото,
особено сред младите хора, може да получи финансиране да
бъде домакин на НОЩТА. При условие, че научната общност
в съответния район е широко представена. Проектите
се подбират чрез конкурси и са оценени от независими
експерти.

За да научите повече за юбилея по случай 10-тата годишнина,
за НОЩТА и за поканите за представяне на предложения,
посетете:
http://ec.europa.eu/msca/science-is-wonderful/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
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Искате ли да участвате в събитие на НОЩТА във вашата
страна?
Проверете сайта на НОЩТА:
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_en.htm
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Споделено от изследователите
,,Да покажеш
своето
изследване
на по-широка
аудитория, да
обясниш всичко,
да отговориш
на всички
въпроси и да
видиш блясъка
в очите на
младите
хора!’’ (Томас
Крилавициус,
изследовател,
Литва)
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,,Нощ на европейските изследователи’’ е прекрасна
инициатива, много добра възможност за активен
контакт с гражданите в ентусиазирана атмосфера
на взаимодействие.
(Исабел Варела, изследовател, Испания)
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