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Вече четвърта година в рамките на “Нощта на учените”, Клуб млади таланти 
провежда анкетно проучване, чиято цел е да разбере оценката на посетилите за 
цялостната реализация на инициативата.
Във всеки един град в България, който е част от партньорската мрежа, 
специално обучени анкетьори провеждат интервюта сред посетителите.
Получените данни ни дават ясна представа за удовлетвореността на 
посетителите, техните очаквания и съвети, мнението им за българската науката 
като цяло.
Тук ще представим обобщени резултати от изследванията за 2008г., 2009г., 
2010г. и 2011г. в София.
През първата Нощ на учените през 2008г в София в изследването взимат 
участие 130 души, от тях 23% са били студента, 25% учени, 32% ученика и 20% 
случайни посетители. (фиг 01). Не така равномерно е „разпределението“ на 
публиката през следващата година., където болшинството от посетителите са 
били студенти.
2009 година е Световната година на астрономията. Провеждат се различни 
инициативи в почти всички обсерватории в страната, които се посещават най-
вече от младата публика. Програмата в София не прави изключение. Тук са 
организирани различни демонстрации, наблюдения и лекции, които 
предизвикват огромен интерес от страна на студентите, те представляват цели 
53% от присъстващите и едва 13% са учените (фиг.02).
Тази тенденция се запазва и през 2010, (37% студенти) като тук не малък дял 
заемат представителите на бизнеса.(фиг. 03) 
Темата на „Нощта на учените“ през 2010 година е мобилността на науката и 
инвестициите в областта на иновациите и високите технологии. Една от 
основните цели на проекта тогава е да се реализират успешни контакти между 
бизнеса и научната общност. 
Събитието в София се организира под формата на бизнес форум, където фирми 
инвестиращи в иновационни продукти имат възможност да се срещнат с учени 
и студенти с които да обменят идеи, контакти и бъдещи възможности. Високия 
процент на присъстващи бизнес организации показва успешната реализация на 
събитието през 2010 година. 
2011г. е посветена на химията и физиката. Като част от инициативата се 
включва и Българската академия на науките, където се провеждат интересни 
лекции, изложби и дискусии. С това мащабите на „Нощта на учените“ в София 
се увеличават, набирайки все по-голяма популярност. Ето защо големия процент 
от външни посетители – 36% (които са болшинството присъстващи) ни радва и 
обнадеждава за в бъдеще(фиг. 04). 
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фигура:01

2009

 1. Учен              13%
 2. Студент         53%
 3. Ученик           15%
 4. Организатор    0%
 5. Посетител      19%

фигура: 02

2010

  1. Учен                                    17%
  2. Студент                              37%
  3. Ученик                                  9%
  4. Организатор                        7%
  5. Представител на бизнеса 26%

фигура:03

2011
 
  1. Учен                                    27%
  2. Студент                              20%
  3. Ученик                                15%
  4. Организатор                        2%
  5. Посетител                          36%

фигура:04



Oще след втората година от провеждането си, „Нощта на учените“ изглежда, че 
набира своите сигурни фенове. През 2010 година цели 44% от присъстващите, 
отговарят, че не идват за първи път (фиг.05) а процентът на хората които са 
убедени, че „ще посетят Нощта и идната година“ се увеличава с всяка изминала 
година. Така през 2008г. те са 54%, през 2009 - 70%, 2010 – 73%, за да достигнат 
цели 76% през 2011. (фигури: 06,07,08,09)

2010

 
                                         1. Да   29 
                                          2. Не   44%

фигура: 05

2008:

.                                                          1. Да, със сигурност         54%
                                                2. Да, ако имам време     36%
                                                3. Зависи от тематиката    8%
                                                4. Не знам, не мога да кажа от сега  0%
                                                

фигура:06



2009
                                                      

                                                               1. Да, със сигурност         70%
                                                   2. Да, ако имам време     22%
                                                   3. Зависи от тематиката    8%
                                                  4. Не знам,
                                                       не мога да кажа от сега  0%
                                                   5. Не, със сигурност           0%

фигура:07

2010

                                                          1. Да, със сигурност         73%
                                                2. Да, ако имам време     17%
                                                3. Зависи от тематиката    5%
                                               4. Не знам,
                                                    не мога да кажа от сега  0%
                                                5. Не, със сигурност           2%

фигура:08

2011

                                                                     1. Да, със сигурност         76%
                                                  2. Да, ако имам време       8%
                                                  3. Зависи от тематиката    14%
                                                 4. Не знам,
                                                      не мога да кажа от сега  0%
                                                   

фигура:09



Въпреки, че тези които посещават редовно „Нощта на учените“ казват, че с 
годините дейността се подобрява, тревожен е фактът, че всяка година се 
отправят едни и същи критики към организацията. 
Така например липсата на реклама и предварителна информация за събитието е 
най-често срещаната забележка през годините. През 2011 все още голям 
процент посетители - 52% посочват този недостатък (фиг.10). 
Анкетираните споделят още, че им липсва ясна информация „какво-къде“ се 
случва, както и това, че програмата започва твърде рано. Асоциацията която се 
прави е за „нощ“, затова и е голям процента на тези, които искат всичко да се 
случва в по-късен час.
Има и такива забележки, които не се споменават в по-късните години, което 
доказва положителното развитие при реализацията на „Нощта на учените“.
Такива „стари“ съвети са „събитието да е по-мащабно“. За сравнение през 
2008г. – 27% изразяват такова мнение, през 2009 те са 14%, а през 2010 и 2011 
това изобщо не се споменава (Фиг.11).
През първата годна на 30% им липсват демонстрации на живо и научни 
презентации, през 2010 това не е отбелязано като недостатък. Дори нещо повече 
- 23% от запитаните през 2011 напълно одобряват програмата заради богатия 
набор от демонстрации и презентации от студенти. 

Така стои въпроса и с организиранет на на лекции от известни учени и 
специалисти. На 31% през 2008г им липсват такива активности и само на 12% 
през 2009, докато през 2010 и 2011 този интерес изглежда е „задоволен“. 

2011
                                                                                            1. Да се провежда в различно време 

от   националните празници 8% 
  2. Да има повече млади хора l4% 
  3. Лексциите да се провеждат в 

различно време една от друга. 0%
  4. Да има по-добро озвучаване 0% 
 5. Повече предварителна реклама 52% 
 6. Събитието да е по-мащабно 0% 
 7. Местата с демонстрациите да са 

достъпни за всички  0%  
8.Да се провежда в повече от един  път 

в годината 0%
  9. Да следват предварително зададената 

програма 0%
  10. Всички активностти да се случват 

на едно място16%
 11.Да има интерактивни игри 4%

12. Да започва в по - късен час 4% 
13. Да има повече хора от 
организацията 12% 
14.Повече ясна информация относно 
програмата 16% 

фигура:10



2010      
2. Нямам забележки. Харесва ми че има 
много демонстрации- 23%
3. Да има повече предварителна 
информация какво-къе се случва 5%
4. Да се провежда на открито  13%
5. По-голяма реклама - 28%
6. Да има повече фирми- 10%
7. По-добър звук- 10%
9. Всичко да се случва на едно място 3%
10. Да има музика през цялото време (като 
фон) 8%
11. Анкетата да е по-кратка 5%
12. Да има повече координатори, които да 
упътват хората 0%
13. Да започва в по-късен час. 0%
14. Да започва в по-късен час 0%

фигура 11

За добрата организация на събитието през годините, говори и фактът, че почти 
всички от запитаните казват, че като цяло програмата задоволява техните 
очаквания и интереси.
Те също са убедени, че „Нощта на учените” рекламира българската наука по 
света и събития като това са необходими за цялостния имидж на България.

2008:
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Оправда ха ли се вашите очаквания тази година?

фигура 12

Да 68%
Не 7%
До някъде 25%



2009                                                                       

1. Да  44% 
2. Не  5% 
3. До някъде  50%

Фигура 13

2010
 

1. Да  24% 
2. Не  17% 
3. До някъде  56%

Фигура 14

2011
 

1. Да 26%
2. Не 15%
3. До някъде 47%

Фигура 15


