
                                                                                                                                                 

                                                      

 

 

Obzorje 2020: MSCA, Evropska noč raziskovalcev 2020 – PRIJAVA do 1. 10. 2019 

 

Želimo nove generacije raziskovalk in raziskovalcev? Bi delili znanje, dognanja in entuziazem 

do novih odkritij z vedoželjnimi občankami in občani?  Približajmo delo raziskovalk in 

raziskovalcev vsem nadobudnim mladostnikom in posameznikom, ki jim radovednost zastavlja 

vprašanja. 

KDO? 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani vabi vse članice Univerze v Ljubljani k sodelovanju pri projektu 

Evropska noč raziskovalcev 2020. Po zelo uspešno izvedenem projektu Evropske noči raziskovalcev 

2018-2019 – Humanistika, to si ti!  ponovno pripravljamo prijavo. Prijava 2020 je enoletni projekt, saj 

se okvirni program Obzorje 2020 zaključuje. 

KAJ? 

Evropska noč raziskovalcev je projekt, ki se istočasno odvija v več kot 370 evropskih mestih in prireja 

številne dogodke na temo raziskovanja in inovacij. Evropska noč raziskovalcev Univerze v Ljubljani s 

podnaslovom Humanistika, to si ti!, ki jo koordinira Filozofska fakulteta UL, je v preteklem letu priredila 

44 dogodkov na 23 različnih lokacijah po Sloveniji in se tako uvrstila v vrsto zelo uspešnih projektov 

MSCA Evropske noči raziskovalcev.  

Ugled in tradicija projekta strmo naraščata, na Evropski noči raziskovalcev 2018 je po vsej Evropi skupaj 

sodelovalo 33.544 raziskovalcev, udeležilo pa se je je 1.5 milijonov obiskovalcev, kar je kar 40 % več 

kot leta 2017. 

KDAJ? 

Zadnji petek v septembru 2020, 25. 9. 2020, bodo ulice, trge in parke zasedli raziskovalke in raziskovalci 

in javnostim predstavili svoje delo. Preddogodki, kot so obiski šol in različne delavnice in predstavitve, 

pa so namenjeni kampanji ozaveščanja, ki poteka vse od odobritve projekta do dneva Evropske noči 

raziskovalcev (cca. 5 mesecev pred Nočjo). 

 

 

 

KJE? 

Aktivnosti se lahko izvajajo v vseh krajih po Sloveniji, zaželeno na javnih mestih, kot so parki, ulice, trgi, 

nakupovalna središča ali pa odprta vrata laboratorijev, ustanov in predavalnic.  

 

 



                                                                                                                                                 

 

KAKO? 

Obiskovalcem bodo raziskovalke in raziskovalci pripravili različne aktivnosti, odprli vrata svojih 

laboratorijev, jih odpeljali na voden ogled po zanimivostih ali znamenitostih, jih povabili k igri ali jim 

zastavili uganke.  

Predlogi Evropske komisije za izvedbo aktivnosti: 

 izvedba eksperimentov 
 debate 
 okrogle mize 
 »raziskovalni hitri zmenki« (usedi se s raziskovalcem in vprašaj karkoli) 
 tekmovanja (kvizi, igre, sestavljanke, umetniški natečaji  
 delavnice za otroke 
 znanost »na žaru« (kritično obarvane debate, izjave) 
 stand up show 
 vodeni ogledi laboratorijev, raziskovalnih ustanov, zanimivosti 
 opazovanje neba 
 gledališke predstave 
 filmski festival 
 glasbeni festival 
 poligoni 
 dnevi odprtih vrat 

Projekt pokriva materialne stroške izvedbe aktivnosti, z opravljenim delom pa se projekt sofinancira. 
Projekt bo izveden le v primeru uspešne prijave, torej odobritve financiranja s strani Evropske komisije. 

Veselimo se sodelovanja! 

            

  

Prijave zbiramo do 1. 10. 2019 na noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si. 

     Za vse informacije smo na voljo. 

 
 noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si 

 +386 51 495 617 
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