PERSBERICHT
Nacht van de onderzoekers – 6de editie
Vrijdag 24 september 2010, vanaf 18 uur
Vrijdag 24 september 2010 vindt voor de zesde keer de European Researchersnight plaats. Een initiatief dat
elk jaar meer uitbreiding kent. Zo kan deze zesde editie evenementen voorleggen in 33 landen of meer dan
200 steden.
De bedoeling van de Researchersnight is om het publiek in contact te brengen met wetenschappelijke
onderzoekers om zo enerzijds de interesse van een breed publiek te wekken voor dit wetenschappelijk
onderzoek en anderzijds jongeren aan te zetten tot het aanvatten van wetenschappelijke studies.
Ook dit jaar schrijft ons land zich enthousiast in voor dit initiatief. De drempelverlaging tussen onderzoekers
en publiek alsook de stimulering van de jeugd om een opleiding te volgen die toegang geeft tot “onderzoek
en ontwikkeling” zijn immers een van de belangrijkste doelstellingen van het gevoerde wetenschapsbeleid.
In de BoZar te Brussel zal op vrijdag 24 september 2010, van 18u tot 1u de Nacht van de Onderzoekers
plaatsvinden. Onderzoekers uit de Université de Liège, de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije
Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en de
Nationale Plantentuin van België (allen partner in het project) zullen er op interactieve manier hun onderzoek
met de bezoekers delen. Onderzoek op het vlak van de Biodiversiteit, het centrale thema dit jaar.
Daarnaast zullen Technopolis Mechelen, Créaction en Research in Brussels via wetenschappelijke animatie
het evenement ondersteunen.
Een aantal onderzoekers zullen extra een lezing houden die dieper ingaat op één bepaald onderzoek en de
heer Frank De Winne zal een uiteenzetting geven over het onderzoek dat hij heeft verricht tijdens zijn laatste
ruimtemissie.
De “Nacht” wordt afgesloten rond middernacht met een dj-set.
Het budget voor dit evenement werd samengebracht door de Europese Commissie, de POD Federaal
Wetenschapsbeleid (die de coördinatie van het event verzekert), het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek en Research in Brussels.
De toegang tot het evenement is volledig gratis.
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PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID : ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN x ALGEMENE DIRECTIE “INTERNATIONALE EN
INTERFEDERALE COÖRDINATIE & WETENSCHAPPELIJKE INDICATOREN” x ALGEMENE DIRECTIE “ONDERZOEKSPROGRAMMA’S & LUCHT- EN RUIMTEVAARTTOEPASSINGEN” x BELGISCH
INSTITUUT VOOR RUIMTE-AERONOMIE x KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN x KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË x KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN
GESCHIEDENIS x KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË x KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË x KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM x
KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË x KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA x BELNET x DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

