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Конкурс За устойчиво развитие – решаване на проблемите 

на деня чрез наука и иновации 
 

В рамките на проекта "Нощ на учените 2008", финансиран от Европейската 

комисия, който тази година е посветен на природните науки и в частност – на 

екологията, химията и биологията в подкрепа на устойчивото развитие, Клуб Млади 

Таланти, Агенцията за устоичиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони и техните 

партньори от Софийски университет „Св. Кл. Охрдски”, Технически университет – 

София, Тракийски университет, Технически университеит – Варна, Русенски 

университет „Ангел Кънчев” организират научен конкурс на тема “За устойчиво 

развитие - решаване на проблемите на деня чрез наука и иновации”. Конкурсът ще се 

проведе в три направления – статия, реферативна разработка и мултимедийна 

презентация. 

Условия за кандидатстване: 
 Участниците да са ученици, студенти или докторанти на възраст до 26 години; 

 Всеки проект е с един до трима съавтори; 
 Допуска се научен ръководител или консултант; 
 Проектите следва да са съобразени с темата на конкурса и формата на 

направлението; 
 Всеки участник кандидатства с най-много една заявка във всяко направление. 

 
Направление „Статия”: 

 Статията да бъде с размер до двадесет стандартни страници, включително 

илюстрации и използвана литература, която се прилага задължително 
 Ако е била публикувана, това да е станало в рамките на последната календарна 

година; задължително да бъде упоменато списанието 
 Водещите критерии за оценяване ще бъдат: 

- Научна стойност 
- Приложимост на резултатите 
- Значимост на резултатите за постигането на устойчиво развитие 

 
Направление „Реферат”: 

 Рефератът трябва да има размер до петдесет стандартни страници, включително 
използвана литература 

 Водещите критерии за оценяване ще бъдат: 
- Пълнота на изложението 
- Адекватност на разгледаните източници 

- Приложимост на обзора при анализ на перспективите за постигане на 
устойчиво развитие 

 
Направление „Мултимедийна презентация” 

 Проектът трябва да съдържа самата презентация, с включен сорс код (ако има 
такъв) и описание на презентацията в размер до двадесет стандартни страници 

 Да бъде ясно дефинирана целевата аудитория на презентацията 
 Водещите критерии за оценяване ще бъдат: 

- Информативност и мотивационна стойност на презентацията 
 - Коректност на изложението – фактологическа, социална и др. 

- Адекватност на презентацията спрямо целевата й група 
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- Приложимост на презентацията за възбуждане на обществената активност по 
въпросите на екологията и устойчивото екологическо развитие 

 
Всички, които желаят да участват в конкурса трябва да изпратят на e-mail 

recame@cys.bg проект във формата на конкурса и CV най-късно до 01.09.08. след 
което предложенията ще бъдат оценени от компетентно жури. Авторите на отличените 
проекти, във всяко от направленията, ще бъдат поканени да направят кратко 
представяне в “Нощта на учените” на 26 септември т.г. и ще бъдат наградени с 
парични и/или предметни награди. 
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