Bestil en Forsker 2017
Bestil en Forsker er et initiativ under Forskningens Døgn der løber af stablen fra den 24. april til den 1. maj
2017. Forskningens Døgn er en årlig tilbagevendende videnskabsfestival der arrangeres af Uddannelses- og
Forskningsministeriet. Forskningens Døgn har ca. 600 arrangementer med mere end 75.000 besøgende.
Hvorfor skal jeg deltage i Bestil en Forsker?
Bestil en forsker giver alle mulighed for gratis at få besøg af en forsker under Forskningens Døgn. Det er et
landsdækkende initiativ der danner mødesteder for forskere og samfund. Initiativet giver forskere mulighed
for at gå i dialog med borgere rundt om i landet – en dialog der kan være med til at fremme forskningens
omdømme i Danmark.
Tilmeld dig allerede i dag
Alle forskere kan deltage i Bestil en Forsker. Du opretter foredragsbeskrivelsen (ca. 130 ord) på
Forskningens Døgns hjemmeside, vælger hvor og hvornår du har mulighed for at holde foredraget, og
uploader et billede.
Når dit foredrag er blevet godkendt af sekretariatet, sender vi et link til foredraget hvor du kan tjekke, om
alle oplysninger er korrekte. Hvis du har lyst til at deltage, er tilmeldingen åben frem til den 24. februar
2017, men vi opfordrer dig til at tilmelde dig snarest muligt, så vi har god tid til at promovere dit foredrag.
Tilbud om formidlingsworkshop hos Videnskab.dk
I år er det Videnskab.dk der varetager sekretariatsfunktionen for Bestil en forsker-initiativet. Når du har
tilmeldt dig Bestil en Forsker, inviterer vi dig til at deltage i en formidlingsworkshop. Vi afholder to
workshops – en i København og en i Aarhus. Workshoppen sætter fokus på forskningsformidling, og du får
anledning til at finpudse dit foredrag.
Hvem kan bestille en forsker?
Alle kan invitere dig til at komme og holde dit foredrag. Det kan være folkeskolelæreren, bibliotekaren eller
en virksomhed der finder dit foredrag særlig interessant. Rekvirenterne stiller lokaler til rådighed, og de
sørger for at der er minimum 20 tilhørere. Du aftaler selv detaljerne med rekvirenten når vi har formidlet
kontakten mellem jer.
Vi håber du har lyst til at være med.
Med venlig hilsen
Sekretariatet for Bestil en Forsker
Telefon: 2440 9759
bestilenforsker@bestilenforsker.dk
Se mere på www.forsk.dk/bestil-en-forsker
Sekretariatsfunktionen varetages af:
Videnskab.dk
Carl Jacobsens Vej 16, opgang 16
2500 Valby

