ПРОЕКТ RE*CAME – НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2008
ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ СЕ ОРГАНИЗИРА В ЦЯЛА ЕВРОПА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 2005 Г.

През 2005 г. Европейската комисия за първи път инициира
провеждането на ”Европейска нощ на учените” в цяла Европа. Оттогава
отбелязването й се превръща в традиция. Във всички страни от ЕС Нощта на
учените се провежда в един и същи ден. Проектите се финансират от
Европейската комисия в рамките на подпрограма „Хора” на Рамковата
програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично
развитие и демонстрационни дейности.
Нощта на учените е посветена на всички, които се занимават
професионално с наука, както и на всички, които проявяват интерес към
нея. Целта на проявите, организирани в различните европейски, страни е да
предизвикат широк интерес към учените и тяхната роля за развитието на
обществото, да се насърчат младите хора да се занимават с наука, както и да
се обърне внимание на дейностите на Европейско ниво, свързани с работата
на учените и правата им.
България се включва в Европейската нощ на учените през 2006 г. в
рамките на проекта U*NIGHT с консорциум от 5 университета (Софийски,
Русенски, Тракийски и Техническите университети в София и Варна) и
съвместно с Клуб Млади таланти. През 2007 г. Нощта на учените е била
фокусирана върху достижения в областта на историята и археологията.
През 2008 г. Нощта на учените се проведе в рамките на проекта
RE*CAME. Вниманието беше насочено към учените, работещи в сферата на
биологията, химията и екологията и съдействащи за опазване на околната
среда. Координатор на проекта от българска страна за 2008 г. година беше
Агенция за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция “Екорегиони” в консорциум
със Софийски университет „Св. Кл. Охридски”- Център за технологии на
информационното общество, Технически университет – София, Тракийският
университет
- Стара Загора, Русенският университет „Ангел Кънчев”,
Техническият университет – Варна, Асоциацията за Европейска интеграция и
информация и Клуб „Млади таланти” и с партньорството на национално и
местно ниво със Съюз на учените в България, музеи, общини и други
организации. На 26 септември в страната се проведоха прояви в София,
Варна, Стара Загора, Русе, Добрич, Сливен и Пловдив.
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