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Лесно ли е да станеш учен? 

За младите хора пътят на учения изглежда 

труден, осеян с препятствия и проблеми, носещ 

евентуално признание и успехи на пределна 

възраст. Не напразно преобладава всеобщата 

представа за побелелия професор...  

Може би, затова само хора с призвание поемат 

по този път, а младите предпочитат 

излъсканите офиси на фирмите или бюрата на 

държавните чиновници. Не се замислят за 

удовлетворението да откриеш или създадеш 

нещо ново, да дискутираш въпросите на 

утрешния ден, да надзърнеш в бъдещето... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Проект RE*CAME

Учените и изследователите срещат уважение 

в обществото, но хората често ги смятат за 

странни, живеещи в други измерения, едва ли не 

идващи от друг свят. За някои те са 

ексцентрици, побелели старци, които се 

затварят по цял ден в лабораториите или се 

ровят в книгите... 

Каква е истината обаче? 

Учените са хора като нас, имат различен 

произход, разностранни интереси, широка гама 

от желания и цели. Едно ги отличава от 

обикновените хора – техният вечно търсещ ум, 

отдадеността им на науката и търсенето на



 

 

Науката е основа на просперитета 

Науката и изследванията предлагат базата 

от знания, от която Европа се нуждае, за да 

адресира социалните, икономически и 

екологични предизвикателства на днешния 

ден и да подобри качеството на живот за 

всички граждани. Те също помагат на 

икономиката да остане конкурентноспособна 

и да осигури на клиентите стоките, които са 

им необходими. 

Не напразно ЕС се стреми да превърне Европа 

в най-конкурентноспособната икономика, 

основана на знанието...  

 

 
 

Може би бъдещи учени? 
 

 

 

 
Брошурата се издава с финансовото съдействие на ЕС  

по проект RE*CAME. 

 

 

 
 

Изследвания на общественото мнение показват, 

недостатъчно доверие на хората в науката и 

възможностите й да даде всички отговори. 

Малко са и младите хора, които поемат по пътя 

на учения. Не са достатъчно, за да покрият 

бъдещите нужди на Европа. 

Какъв е отговорът на Европа? 

Инициативата „Нощ на учените” отговаря на 

необходимостта да се затвори пропастта 

между научната общност и обществото. Тя е 

част от широка гама инициативи за кариерата и 

мобилността на учените, включващи EURAXESS 

и стипендиите по програма „Хора”.  

 
Център за мобилност на учените 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски” 

бул. „Цариградско шосе” №125 бл. 2 ет. 3 

тел: 02 971 35 09 

факс: 02 971 35 43 

е-mail: mobility@fmi.uni-sofia.bg 

http://www.eracareers-bg.net 


