Izjava za javnost ob osrednjem dogodku Evropske noči raziskovalcev 2021
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Na zadnji septembrski petek, 24. 9. 2021, se bo v Mariboru, Kopru, Izoli in Novi Gorici odvil osrednji dogodek
projekta Znanost za vse, v sklopu panevropskega dogodka Evropska noč raziskovalcev 2021. Od začetka
projekta v maju se odvijajo številni pred-dogodki z namenom ozaveščanja javnosti in predvsem mladih o poklicu
raziskovalca, priložnostih za poklic in pričetku znanstvene kariere ter pomembni vlogi raziskovalcev v družbi.
Tradicionalni osrednji dogodek Evropske noči raziskovalcev, ki ponuja kar 75 različnih programskih vsebin
katere pripravlja skupno 151 raziskovalcev konzorcijskih univerz, še naprej ostaja privlačen za vse, ki jih zanima
prispevek raziskovalcev in znanosti v našem vsakdanjem življenju ter predstavlja priložnost za sodelovanje pri
zanimivih poskusih, ogledih laboratorijev in delavnicah ter omogoča sproščeno druženje z raziskovalci in
praznovanje znanosti v festivalskem vzdušju.
Evropska noč raziskovalcev je vseevropski dogodek, ki skupaj s serijo pred-dogodkov nudi raziskovalcem
priložnost, da predstavijo javnosti raznolikost znanosti in njenega učinka na vsakodnevno življenje državljanov,
in da spodbudijo zanimanje za poklic raziskovalca, še posebej med mladimi. Glavni cilji projekta so približati
raziskovalce širši javnosti, spodbuditi mladostnike, da izberejo poklicno pot raziskovalca in povečati
ozaveščenost o poklicu raziskovalca, priložnostih za pričetek in razvoj karierne poti v akademskih in
neakademskih institucijah, razumevanju EU, njeni skrbi za svoje raziskovalce skozi vrste iniciativ in programov
pa tudi pomembni vlogi raziskovalcev v družbi ter znatnem in pomembnem doprinosu njihovega znanstvenega
dela na naša vsakdanja življenja.
Projekt med drugim vključuje vrste nacionalnih, regionalnih, EU iniciativ in projektov, kot so:
Projekt Jean Monnet Chair of Energy Law and Policy
Projekt Evropske Unije, ki zajema raziskovanje temeljnih institutov slovenskega in evropskega ustavnega in
upravnega prava ter vprašanja, povezana z evropeizacijo javnega prava.
Water Crimes
Projekt je nastal v okviru evropskega zelenega dogovora in raziskuje obseg ter posledice kriminalitete zoper
vode ter odzive organov formalnega družbenega nadzorstva. Cilj projekta je popis kaznivih dejanj zoper vode
v Evropi in ocena tveganja za nadaljnja kazniva dejanja.
Photo-Emulsion
Projekt PhotoEmulsion spodbuja usposabljanje naslednje generacije mladih raziskovalcev, ki se bodo lahko
usmerili v nove, okolju prijazne postopke polimerizacije, obenem pa je del inovativnega izobraževalnega
omrežja (ITN).
Improdova
IMPRODOVA je projekt, ki se osredotoča na razkoraka med tem, kar vemo, in tistim, kar dejansko počnemo ob
pojavu nasilja v družini. Raziskovalci v okviru projekta preučujejo sodelovanja med policisti in predstavniki
ostalih intervencijskih služb in želijo pridobiti odgovore, zakaj se nasilje v družini pri delu policistov v praksi
pogosto obravnava kot problem, ki je nizko na lestvici prednostnih nalog.
Geofood

Evropska noč raziskovalcev 2021 – Znanost za vse (ZATE)
Ta projekt je prejel financiranje okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, Obzorja 2020, programa
Marie Skłodowska-Curie, po pogodbi št. 101036173.

Raziskovalci v okviru projekta preučujejo inovativne koncepte, ki ponazarjajo, kako povečati ekonomsko
sposobnost geotermalne toplotne infrastrukture s krožnimi sistemi za proizvodnjo hrane.
Smart SME's
Cilj projekta Smart SME`s je razumeti, v kolikšni meri majhna in srednje velika podjetja, ki proizvajajo,
predelujejo in uporabljajo naravna vlakna, uporabljajo orodja in pristope za digitalizacijo. Projekt preučuje tudi
ovire, ki malim in srednje velikim podjetjem preprečujejo, da bi v celoti izkoristile potencial digitalnih rešitev
Best Med
Glavni cilj projekta je spodbujati trajnostno rast na sredozemskem območju s spodbujanjem inovativnih
konceptov in praks ter razumno rabo virov. Spodbuja podporo družbenemu povezovanju s pomočjo celostnega
in teritorialnega pristopa k sodelovanju.
Athena
Cilj evropske univerze ATHENA je vključujoče, inovativno in kakovostno mednarodno izobraževanje, ki je trajno
usklajeno s potrebami svetovnega trga. ATHENA obravnava družbene in okoljske izzive ter evropske
prednostne raziskovalne naloge, študenti pa pridobijo najvišje standarde zaposljivosti, učinkovit prehod v poklic
in dodano vrednost.
Gibanje Mladi za napredek Maribora
Najboljši raziskovalno inovacijski projekti, ki spodbujajo in širijo ustvarjalnost in inovativnost mladih, jih učijo
samostojnega raziskovalnega dela in jim vzbujajo zavest o soodgovornosti za razvoj okolja v katerem živijo.
V sklopu projekta Evropska noč raziskovalcev 2021 se odvijajo raznovrstne aktivnosti, katerih člani so
raziskovalci. Aktivnosti potekajo v sproščeni in zabavni obliki eksperimentov, pogovorov z raziskovalci,
zabavnega dogodka Znanstveni Slam, znanstvenih šovov, dnevih odprtih vrat, vodenih ogledov in glasbenih
koncertov. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor se je odvil tudi nacionalni nagradni natečaj
Raziskovalec - “Po železni cesti do zelene prihodnosti”, ki mlade udeležence spodbuja h kreativnemu
razmišljanju o poklicu raziskovalca, trajnostni mobilnosti in o zeleni prihodnosti. Natečaj, namenjen vrtcem,
osnovnim in srednjim šolam, je potekal v luči Evropskega zelenega dogovora, saj je letošnje leto EU imenovala
za evropsko leto železnic. Razglasitev nagrajencev bo potekala na osrednjem dogodku Evropske noči
raziskovalcev v Vetrinjskem dvoru v Mariboru s pričetkom ob 18.30 uri.
Ključno sporočilo projekta Evropske noči raziskovalcev 2021 - Znanost za vse je, da lahko vsak postane
raziskovalec. Projekt skozi številne aktivnosti od maja do septembra ozavešča o družbeno pomembni vlogi
raziskovalcev, ki uspešno premagujejo izzive sodobne družbe npr. na področju zdravja in varovanja okolja,
spominja na pomen vlaganja v raziskovalne in inovacijske aktivnosti ter nenazadnje sporoča, da so raziskovalci
ljudje z družbeno zelo odgovornim in atraktivnim poklicem, ki se radi družijo in delijo (spo)znanja in poklicne
izkušnje še posebej ob dogodkih, kot je Evropska noč raziskovalcev.
Na zadnji septembrski petek, 24. 9. 2021 se bo v sklopu projekta Evropska noč raziskovalcev v Mariboru,
Kopru, Izoli in Novi Gorici odvilo 75 programskih vsebin osrednjega dogodka projekta ZATE. V Mariboru bodo
celodnevni dogodki potekali v nakupovalnem središču Europark in v Vetrinjskem dvoru, v Kopru v stavbi
rektorata Univerze na Primorskem, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP,
Fakulteti za humanistične študije UP, v Rodiku v Mitskem parku, v Izoli v arheološkem parku Simonov zaliv, na
Fakulteti za vede o zdravju UP in na Univerzitetnem kampusu Livade in v Novi Gorici na Bevkovem trgu.
Dogodek bo potekal v luči festivalskega vzdušja, odvijali pa se bodo privlačni eksperimenti, delavnice,
demonstracije, razstave, nagradne igre, kvizi ter predstavitev priložnosti za začetek in razvoj raziskovalne
kariere.

Projekt Znanost za vse vodi konzorcij treh univerz: Univerza v Mariboru, v Novi Gorici in na Primorskem, v
sodelovanju z deležniki: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (Bruselj), Zveza prijateljev Mladine Maribor,
EU Hiša Ljubljana in Europa direkt informacijske točke v Mariboru, Izoli, Kopru in Novi Gorici. K programu
prispevajo tudi: Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce, Mali ustvarjalci ter Astronomsko društvo
ORION. Znotraj projekta s 151 raziskovalci skupno 25 fakultet konzorcijskih univerz se je zvrstilo že 16
pred-dogodkov in pripravljajo pa še 75 programskih vsebin osrednjega dogodka.

Evropska noč raziskovalcev je pobuda Evropske komisije, ki za projekt nudi sredstva in ga financira iz okvirnega
programa za raziskovanje in tehnološki razvoj – Obzorje 2020 (Horizon 2020), programa Marie SkłodowskaCurie. V letu 2019 se je projekta Evropska noč raziskovalcev udeležilo 1,6 milijona evropskih obiskovalcev, leta
2020 pa več kot 2,3 milijone obiskovalcev širom Evrope. Program Obzorje 2020 (Horizon 2020) je do sedaj
zabeležil 173.560 sodelujočih organizacij in 3.509 prijavljenih projektov. Med letoma 2014 in 2020 so v okviru
Obzorja 2020 MSCA podprli 65.000 raziskovalcev v Evropi in širše, in sicer tako doktorske kandidate kot bolj
izkušene raziskovalce, financirali pa so več kot 1.000 odličnih mednarodnih doktoratov.
Prof. dr. Zoran Ren, prorektor za znanstvenoraziskovalne zadeve Univerze v Mariboru, je ob tem
izpostavil: “Ena od ključnih nalog Univerze v Mariboru je stalna skrb za razvoj in usposabljanje mladih
raziskovalcev z novimi znanji in veščinami, da so pripravljeni na izzive prihodnosti. S tem namenom na Univerzi
v Mariboru posvečamo posebno pozornost zagotavljanju odličnih delovnih pogojev raziskovalcev in skrbimo za
dolgoročna vlaganja v najmodernejšo raziskovalno opremo. S čimer jim omogočamo vrhunski razvoj v
domačem okolju. Mlade želimo spodbuditi, da izberejo poklicno pot raziskovalca in izkoristijo vse priložnosti, ki
jih ponuja ta atraktivni in izjemno nagrajujoči poklic. Skozi zanimive interaktivne aktivnosti v tradicionalno
festivalnem vzdušju tudi tokrat predstavljamo priložnosti za privlačne raziskovalne karierne poti v akademskih
in neakademskih institucijah. Ob tem želimo izpostaviti izjemno pomemben doprinos znanstvenega dela
raziskovalcev našemu vsakdanjemu življenju in tudi posebno skrb EU za raziskovalce, ki se kaže skozi vrste
iniciativ in programov, kot je na primer tudi vseevropska Noč raziskovalcev.”
Dodatne informacije o projektu Znanost za vse so na voljo na spletni strani UM, na domači spletni strani
projekta ERN ter na družbenih profilih projekta. Za obisk dogodkov v živo bodo organizatorji preverjali pogoj
PCT.

Partnerji konzorcija ZATE:

Za vsebine in stališča, predstavljene na spletnih straneh, izražene v novicah, publikacijah, socialnih omrežjih,
(pred)dogodkih in vseh drugih komunikacijskih oblikah in poteh projekta Evropske noči raziskovalcev 2021 - Znanost za
vse, so izključno odgovorni avtorji in ne odražajo stališč EU oz. stališč Izvajalske agencije za raziskave.

