ПОКАНА
REFRESH – “Relate experience find research everywhere and share” е иновативен
проект за Европейска нощ на учените 2018-2019 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. 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.
Нека отбележим заедно Европейската нощ на учените в АгроБиоИнститут на 28
септември 2018 петък. Темата на Нощта организирана в АБИ е „Научно
наследство и традиции. Наука, иновации и бъдеще“ свързана с Европейската
година на наследството. В презентацията ще откриете информация за всички
планирани вълнуващи дейности и конкурси, които ще се проведат в АБИ на
28.09.2018 от 17 до 24 часа.

КОНКУРСИ
В рамките на проект REFRESH, посветен на «Европейската Нощ на учените 2018», финансиран програма Хоризонт 2020, дейности
Мария Складовска Кюри, АгроБиоИнститут /АБИ, ССА/ обявява тематични конкурси за снимка, видео, рисунка, аудио запис и есе на тема
„Научно наследство и традиции. Наука, иновации и бъдеще“
Европейска нощ на учените 2018 се организира по проект REFRESH . Целта на проекта е да се популяризира дейността на учените сред
обществото, както и за насърчаване на все повече млади хора да ориентират бъдещото си развитие към науката. Чрез серия от дейности и
участия и медийни прояви фокусът на тази 20-месечна програма /2018-2019/, ще бъде посветен върху повишаване на общественото
разбиране и ангажираност с науката. Основните дейности през нощта ще включват прояви за ангажиране на ученици, студенти граждани,
учени в цялата страна с развитието на науката, провеждане на викторини, научни кафенета, експерименти, научни шоута, симулации, игри и
конкурси. Тематичните програми ще включват разнообразни направления в науката и нейното минало, бъдеще и традиции.
Целта на конкурсите е под формата на: рисунки, снимки, есета, видео материали /мултимедийни презентации/, да се популяризира науката,
традициите в науката, нейното минало и бъдеще.
Дата на стартиране: 10.08.2018 г.
Дата на приключване: 24.09.2018 г.
REFRESH Photo/Фото PEФРЕШ - онлайн фото конкурс за всички. Участниците са предизвикани да направят снимка по обявената тема.
Снимките трябва да бъдат в JPG формат.
REFRESH Video, presentation/Видео, презентация PEФРЕШ – онлайн видео/презентация конкурс за млади хора. Участниците са предизвикани
да направят до 3-минутен видео клип или презентация по обявената тема. Видеоклиповете трябва да бъдат в MP4 формат, а презентациите в
ppt формат.
REFRESH Touch/Щрих PEФРЕШ - конкурс за рисунка за деца и млади хора по обявената научна тема. Рисунките трябва да бъдат в А3 и А4 формат,
като няма ограничение в използването на материалите за рисуване.
В конкурса могат да участват деца, ученици на възраст от 4 до 19 години и студенти, разделени в четири състезателни групи:
І група – 4 - 11 години;
ІІ група - 12 - 15 години;
ІІІ група - 16 - 19 години;
ІV група – студенти във висши училища.
Рисунките трябва да бъдат изпратени или донесени на място на адрес бул. “Драган Цанков” №8, Агробиоинститут (4 ет. на Биологическия факултет)
от 8.30 до 16 ч., понеделник до петък от 10.09 до 24.09. Рисунките ще бъдат изложени по време на мероприятието «Европейската Нощ на учените
2018». Авторските права на изпратените за конкурса материали принадлежат изцяло на участниците. Всеки участник дава право на организатора
свободно да представя изпратената рисунка без ограничения и в глобален мащаб за популяризиране и рекламиране на конкурса организиран в
рамките на Нощта на учените 2018 г.

•REFRESH Voices/Гласове PEФРЕШ - серия от mp3 аудио записи на разговори по обявената научна тема. Аудио записите
трябва да бъдат до 5 мин.
•REFRESH Girls/Момичета PEФРЕШ - онлайн конкурс за есе за момичета по обявената научна тема. Момичетата трябва
да разкажат как виждат бъдещето на наукатата или да споделят мнението си за научното наследство и традиции в
съвременната наука и нейното бъдеще в рамките на/до 3 стр, Word формат.
Снимките, видеоклиповете, презентациите, аудио-записите и есетата изпращайте на адрес freshlegumes2016@gmail.com
или на лично съобщение във фейсбук миналогодишната страница @ResearchersNight2017
https://www.facebook.com/ResearchersNight2017/?ti=as
Всеки участник може да участва само с една снимка, видео, презентация, рисунка, аудио запис или есе, като няма
ограничение да се кандидатсва в повече от един от обявените конкурси. След приключване на конкурсите, получените
материали ще бъдат качени на фейсбук страницата на събитието, където от 22 до 27.09.2018 може да гласувате за найдобра снимка, видео, презентация, рисунка, аудио запис или есе. Ще бъде назначено и жури от учени от АБИ, което да
даде своята оценка в различните категории на конкурса. Журито ще оценява, както идеята, така и изпълнението.
Връчването на наградите на публиката и журито (І, ІІ, ІІІ награда) ще се проведе по време на Нощта на учените на
28.09.2018 г, от 20.30 ч, във фоайето на АБИ.

Програма за „Нощта на
учените“ REFRESH -2018 в
АгроБиоИнститут
• Забавна Биология - Презентации, опитни постановки, демонстрации и постери от колеги учени от АБИ и други И-ти на ССА,
както колеги от БФ и студенти – от 17 до 24 часа, зала на АБИ.
• „Научно кафене“ дискусия-диалог по темата на Нощта на учените обявена в АБИ „Научно наследство и традиции. Наука и
бъдеще“ Модератор Проф. Иван Атанасов и поканени гости-видни учени /проф. Васил Николов, Проф. Иван Иванов, проф.
Владимир Димитров, доц. стоян шишков, доц. Диляна Николова и други/ всички желаещи колеги учени както и студенти и
посетители могат да се включат, - от 19-20 часа, зала на ГЦ
• Европейски кът – рекламни флаери за проекта REFRESH, както и раздаване и събиране на въпросника предоставен от Форум
Демокрит, за оценка на мероприятието, както и възможност за он-лайн попълване на въпросника. Представяне с рекламни
материали на проекти по програма Хоризонт текущи и започващи през 2018 и други проекти финансирани със средства от ЕС – от
17 до 24 ч, фоайе ГЦ
• Арт-студио за най-малките посетители – ще бъдат предоставени разнообразни материали за изработване на картички, рисунки
апликации, така че най-малките посетители, за да развихрят въображението си и представят своето виждане за природата, спорта
и науката от 17 до 21 часа, зала на АБИ
• Награждаване и връчване на грамоти на победителите в конкурсите- първа, втора и трета награда /на жури и публика/ във всички
възрастови категории в различните конкурси, сертификати за участие на всички включили се в конкурсите – 20.30 ч , фоайе АБИ
• Изложба на всички рисунки участващи в конкурса, есета мултимедийно представяне на снимките, презентациите и видеата
участващи в конкурсите, фоайе АБИ – 17-24 ч.
• Забавна викторина за всички посетители от различни възрасти – 21 ч фоайе АБИ.
* За всички посетители, гости, участници ще има осигурени безалкохолни напитки и снаксове

