
 
  

  

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“  

  

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2020  

27-28 ноември 2020 г.  

  

  

МОТО: НАУКАТА ПРЕОБРАЗЯВА ЖИВОТА  

  

  

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, осъществявано в рамките на проект по 

програма Хоризонт 2020. Основна цел на събитието е да засили обществената осведоменост и 

интереса към науката и иновациите, да открои мястото и влиянието на науката в обществения живот 

и да привлече млади таланти към науката и кариерата на учения.   

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е член на консорциума от университети и 

изследователски институти по проекта К-ТРИО 4, насочен към организиране и провеждане на 

Европейската нощ на учените в 6 български града – Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София и Стара 

Загора. Проектът предоставя на българските граждани възможност за участие в различни 

инициативи, като ги прави съпричастни към иновативни научни постижения и творчески таланти на 

учените.   

Русенският университет организира Европейска нощ на учените още от нейното първо 

издание през 2006 г., като инициира различни конкурси, изложби, дискусионни клубове, ателиета на 

млади таланти и други интересни и вълнуващи събития.  

През 2020 г. провеждането на Европейската нощ на учените в Русенския университет съвпада 

с поредицата от инициативи, посветени на 75-годишнината на университета. Тази знаменателна 

годишнина насища събитията от програмата на Нощта с особена тържественост и празничност и 

организаторите са уверени в техния широк обществен отзвук.  

  

Европейска нощ на учените 2020   
Европейска нощ на учените 2020 се провежда в рамките на проект K - TRIO 4    

„Учените в триъгълника на знания”,H2020 - MSCA - NIGHT - 2020 - 955283   
  

  
  

  

  
Със съдействието на:  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.   



  

  

  
  

  

  

  

ПРОГРАМА   

НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ  

  

  27 ноември 2020 г.    

10,00  Откриване на Европейската нощ на учените.  

  

Обявяване на резултатите от състезанието на 

тема: “Науката преобразява живота“.  

  

Откриване на изложба: „75 години наука в 

Русенския университет“.  

  

  

Централно  фоайе  на  

Ректората  

10.30 –  

12.00  

Дискусионен клуб на тема: „Науката - все 

поблизо до живота и обществото“.  

Онлайн  

Виртуална зала на адрес: 

https://meet.uniruse.bg/b/tva-

f2a-2ny  

12.30 – 

14.00  

  

  

Учен за един ден – ателие на младите таланти.  Онлайн  

Виртуална зала на адрес:  

https://meet.uniruse.bg/b/tva-

f2a-2ny  

14.30 –  

17.30   

Иновации  в  науката  –  Следобед  на  

научнопопулярните филми  

Виртуална зала на адрес:  

https://meet.uniruse.bg/b/tva-

f2a-2ny  

18.00 –  

20.00  

Учени на виртуалната сцена – изява на 

талантливи учени от Русенския университет   

Онлайн   

Виртуална зала на адрес:  

https://meet.uniruse.bg/b/tva-

f2a-2ny  

  28 ноември 2020 г.    

11,00 –  

12,00  

Науката е магична и вълнуваща – 

демонстрации на професионални клубове от 

Русенския университет  

Онлайн   

Виртуална зала на адрес:  

https://meet.uniruse.bg/b/tva-

f2a-2ny  
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