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През последните години особено внимание в Европейския съюз се обръща на
науката и иновациите като основни двигатели на обществото на знания. Затова от 2006 г.
досега ежегодно се финансира организирането на Европейска нощ на учените в цяла
Европа, която се превърна в регулярно събитие, даващо възможност на учените да
представят своите постижения пред широката общественост.
В България Европейската нощ на учените 2022 се осъществява по проект K-TRIO,
финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска Кюри“ на програма
„Хоризонт Европа“, и с подкрепата на екипа на центъра за върхови постижения в областта
на информационните и комуникационни технологии УНИТе (Университети за наука,
информатика и технологии в е-обществото), финансиран от Европейския фонд за
регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.
Целта на проекта К-ТРИО съвпада с целта на Европейската нощ на учените: „да
приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за
научните и иновационни дейности върху ежедневието на хората, което от своя страна
да привлече младите хора към научна кариера“. Проектът се реализира от консорциум с
координатор Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (координатор), а СФБ е
сред асоциираните партньори.
През 2022 г. мотото на проекта е „Науката променя начините на живот“.
Разнообразната научна и забавна програма включва демонстрационни, творчески и
забавни прояви, чрез които ще бъдат представени постиженията на български учени и
научни колективи по проекти, финансирани от ЕС; филми за изследователи и научни
открития; изложби „Лица в науката“; неформални срещи на чаша кафе с български учени;
дискусии; работилници; забавни демонстрации в Кабинети по любопитство, специална
програма за деца и т.н. Много от инициативите са посветени на постиженията на младите
хора и на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.
Информация, резултати от конкурси, снимки, рисунки, произведения на учени и др.
ще бъдат публикувани на интернет страницата на К-TRIO: https://night.nauka.bg/ и на
официалната му Facebook страница: https://www.facebook.com/ktrioproject/, както и на
сайтовете на участниците в проекта.
Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 финансиран от Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

