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Kutatók Éjszakája idén szeptember 29-én
Szeptember utolsó péntekén Magyarország ismét csatlakozik ahhoz az egész Európában
ünnepelt fesztiválhoz, amelyet Kutatók Éjszakája néven ismertünk meg már több mint egy
évtizede. Az első ilyen eseményen még csak néhány intézmény nyitotta meg kapuit, és
szervezett érdekes programokat, tavaly már 46 város közel 200 helyszínén 2000-nél is több
program várta a sok tízezer érdeklődőt. Európa-szerte több mint egy millióan vettek részt az
ünnepen közel félezer városban, és itthon hozzávetőleg ennyi emberhez jutott el az
esemény híre.
Bár a kezdeményezés elsősorban a kutatói pálya népszerűsítését szolgálja, ezért leginkább
a tizen- és huszonévesekre számít, a programok vonzóak és elég érdekesek ahhoz, hogy a
gyerekektől az idősekig mindenki megtalálja az őt érdeklő eseményeket.
Az Európai Bizottság Marie Skłodowska-Curie Akciója azért hirdeti meg és támogatja
pályázattal is évről évre ezt az eseményt, mert Európa jövőbeli versenyképességének a
tudományos kutatás és az innováció a záloga. Kiemelten fontos, hogy felhívjuk erre a fiatalok
figyelmét, hiszen ők lesznek a jövő kutatói és fejlesztői.
A rendezvény során a látogatók beléphetnek máskülönben zárt laboratóriumokba,
megismerkedhetnek a tudományos kutatás számos új eredményével, sok helyen játékos
formában sajátíthatnak el tudományos ismereteket.
A tavalyi tapasztalatokra építve idén is szervezünk a rendezvényt megelőző héten egy
gerillaakciót, amelynek keretében ismert tudománynépszerűsítő szakemberek Budapest egy
forgalmas pontján próbálják bevonni a járókelőket tudományos kísérletekbe.
Az EU rendezésre kiírt pályázatát tavaly két esztendőre nyerte az RCISD (Regionális
Információs és Fejlesztő Tudásközpont) vezetésével működő konzorcium, amelynek további
tagjai a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., a TIT (Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat) és a Hétfa Alapítvány. Az eseménysorozat főtámogatója
hagyományosan az Ericsson Magyarország Kft.
A részletes programok szeptember elejétől lesznek olvashatók a Kutatók Éjszakája
honlapján: http://kutatokejszakaja.eu.
További információk: Grosschmid Péter sajtófelelős
E-mail: kutatokejszakaja@rcisd.eu
Telefon: 06202222889.
Részletes információ a következő weblapokon:
A Kutatók Éjszakája honlapja: http://kutatokejszakaja.eu
A Kutatók Éjszakája Facebook oldala: https://www.facebook.com/kutatokejszakaja
A Marie Skłodowska-Curie kezdeményezés:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curieactions

Marie Skłodowska-Curie: https://hu.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
A szervező konzorcium tagjai:
RCISD (Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont): http://rcisd.eu
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.: http://www.bayzoltan.hu/
Hétfa Kutatóintézet: http://hetfa.hu/
TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat): http://www.titnet.hu/
Főtámogató:
Ericsson Magyarország: http://www.ericsson.com/hu

