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FULLSPÄCKAD FORSKNINGSFEST PÅ FREDAG
Upptäck, experimentera och fika med forskare! På fredag firas ForskarFredag i 18 svenska
städer och 28 europeiska länder. Bara i Sverige erbjuds hundratals aktiviteter, alla gratis. Syftet
är att visa att forskning berör alla i vardagen och att forskare är vanliga människor med
ovanligt spännande jobb. De svenska evenemangen samordnas av VA, som även ansvarar för
ForskarFredag Stockholm: www.forskarfredag.se.
VETANDETS VÄRDE – VA-DAGEN 5 NOV
Välkommen till VA-dagen med tema samspelet näringsliv – politik den 5 november kl. 12:00–
17:00 på Konstfack i Stockholm. Diskutera en ny VA-studie om kunskapssynen i näringslivet
och samverkan mellan akademi och företag med bl.a. Karin Pilsäter, Björn O. Nilsson, Monica
Lindstedt, Christian W. Jansson, och Per Eriksson. Inbjudan kommer med posten denna
vecka. Mer info: http://www.v-a.se/eventlist-81/
SPÄNNANDE SEMINARIESOMMAR
Ungas attityder till kunskap och vetenskap diskuterades livligt vid en interaktiv session
arrangerad av VA vid konferensen PCST-10, Public Communication of Science and
Technology, i Malmö: http://www.v-a.se/artiklar/nurture_curiosity_for_science/
Ett rundabordsseminarium om Kunskapssamhället, anordnat av VA och Vetenskapsrådet
under Almedalsveckan i Visby, lockade många deltagare:
http://www.v-a.se/artiklar/kunskap_och_samhalle_kunskapssamhalle/
Hur kan och varför bör dialogen mellan politiker och forskare stärkas? Det var temat för en
välbesökt rundabordssession arrangerad av VA vid ESOF, EuroScience Open Forum, i
Barcelona: http://www.v-a.se/artiklar/let_s_bridge_the_science_politics_gap/
PÅ GÅNG
VAs årliga undersökning av allmänhetens syn på vetenskap görs i början av oktober och
presenteras i december. VA medverkar också i den årliga SOM-undersökningen med frågor
om människors attityder till och kunskaper om forskning. Resultaten presenteras i juni nästa år
_________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier
som rör gränssnittet forskning – samhälle. Brevet utkommer 4–5 gånger per år. För att börja
eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
VAs webbplats www.v-a.se uppdateras löpande. Där finns även VAs studier i pdf-format.
Välkommen med tips om evenemang och nyheter, liksom med synpunkter på våra aktiviteter
och studier till nyhetsbrevets redaktör Cissi Askwall, cissi@v-a.se, 08-791 30 48
Vetenskap & Allmänhet Box 5073 102 42 Stockholm Besök Grev Turegatan 14
info@v-a.se

