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NY VA-STUDIE AV FORSKNINGSFÖRTROENDET
Forskarsamhället kan inte andas ut. Den slutsatsen drar professorerna Sören Holmberg och
Lennart Weibull i en ny studie om förtroendet för forskning, forskare och lärosäten som VA
presenterar den 16 juni. Rapporten publiceras på webben. Resultaten diskuteras på Bok &
Bibliotek i Göteborg den 24 september: http://www.v-a.se/eventlist-96/
NÄR DIN KUNSKAP BLIR MIN – ALMEDALSSEMINARIUM
Hur kan kunskaperna som forskningen genererar komma till nytta i människors vardag – och
vems ansvar är det? Välkommen till dialogseminarium och mingel den 1 juli i Visby där Maria
Abrahamsson, Pam Fredman, Marie Granlund, Sofia Larsen, Björn Olsen, Folke Rydén och
Sverker Sörlin medverkar: http://www.v-a.se/eventlist-90/
GÖR DEN BÄSTA FORSKARFREDAG-AFFISCHEN!
Den 25 september är det dags att experimentera och prova på forskning igen under Sveriges
mest spridda vetenskapsfestival ForskarFredag. Redan nu kan unga tävla om att göra affischen
som bäst lockar kompisarna att möta forskare:
http://www.v-a.se/artiklar/smartaste_affischen_vinner/
VA-DAGEN 12 NOVEMBER
Boka in torsdagen den 12 november från lunchtid för vår årskonferens i Stockholm! Ur
programmet: ”best practice” för att åstadkomma dialog kring forskning och resultat från en ny
VA-studie om hur attityder till vetenskap hänger samman med livsåskådning och andra
värderingar.
PÅ GÅNG OCH SEN SIST
Omvärldsdialog och engagemang – ODE till vetenskapen är namnet på ett seminarium
den 25 augusti för särskilt inbjudna forskningsledare om betydelsen av kommunikation med
omvärlden. Arrangörer är KVA, IVA, KSLA, Vetenskapsrådet och VA.
VA medverkar vid en internationell konferens för science café-arrangörer i Köpenhamn
den 21–22 augusti. Deltagande är kostnadsfritt och svenska organisationer är välkomna:
www.vcaf.dk
Kan forskarna rädda världen? Nja, de kan åtminstone bidra till att klara av de många hoten
mot vår framtid. Det var slutsatsen av Science & Society-seminariet som inledde
Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Dokumentation: http://www.v-a.se/artiklar/kan_forskarna_radda_varlden/

Konsultera allmänheten mer inför beslut som rör vetenskap! Det är målsättningen med
brittiska resurscentret Sciencewise, som presenterades och diskuterades vid ett seminarium
arrangerat av Rifo och VA.
Dokumentation: http://www.v-a.se/artiklar/mer_dialog_politiker-forskare-allmanhet/
Ta del av tankar och lästips som rör vetenskapen i samhället på VA-bloggen:
www.v-a.se/blogg
_________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier
som rör gränssnittet forskning – samhälle. Redaktör: Cissi Askwall, cissi@v-a.se. Brevet
utkommer 4–5 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till
nyhetsbrev@v-a.se

