REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and
SHare) е 20-месечен проект, финансиран от Европейската
комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на
програма „Хоризонт 2020“.
REFRESH е иновативен проект за Европейска нощ на учените 2018-19 с
ръководител Центъра за изследвания и анализи. В проекта участват 21 основни и 27
асоциирани партньори от цялата страна, с мащабна програма в 14 селища като
централен фокус ще бъдат Европейската годината на наследството и Европейска
столица на спорта. Програмата обхваща вълнуващи дейности в училища, конкурси,
срещи с учени в изследователски институти и университети, на влак, в планината и на
кораб, и събития на публични градски локации. Към събитията в България се
присъединяват и множество международни партньори, с които ще осъществяваме
видео връзки и кампании за популяризиране на науката в социалните медии.
В рамките на проект „Европейска нощ на учените 2018“ Химикотехнологичният и
металургичен университет е един от партньорите в проекта и ще отвори вратите си на
28 септември 2018 от 16:00 до 20:00 ч. , както и ще участва с щанд с експерименти в
централната локация Античен комплекс „Сердика“ (Ларго, под купола) на 28 септември
2018 от 18:00 до 21:00 ч.
Обявени са и конкурсите, които по традиция се провеждат в периода преди
Европейската нощ на учените. Повече информация можете да намерите на
сайта https://nauka.bg/night/конкурси
Конкурси 2018
REFRESH Фото и Видео
Онлайн фото- и видеоконкурс за млади хора, който поставя пред участниците
предизвикателството да открият науката около себе си, да направят снимка или селфи
с мобилните си телефони или да заснемат 3-минутно видео на научна тема и да ги
споделят с нас.
REFRESH Touch
Този конкурс за рисунка е насочен към деца и младежи със слухови увреждания и
търси начина, по който те самите се виждат в науката.
REFRESH Voices
Серия от аудио записи, посветени на научни теми, които ще бъдат представени по
време на събитието и ще бъдат достъпни за изтегляне – със специален фокус върху
нуждите на хората с увредено зрение.
REFRESH Момичета в науката
Онлайн конкурс за есе как момичетата се виждат в науката и технологиите.
Представянето на научните постижения ще е интересно за ученици, студенти,
преподаватели, учени и граждани. Повече информация за проекта и програмата във
всички населени места можете да видите на: https://nauka.bg/night/
Заповядайте и вижте науката отблизо!

