Forskningens Døgn
- Vil du være med?
Forskningens Døgn – bringer viden videre

Hvad er
Forskningens
Døgn?
Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival,
der har til formål at:
–
–
–
–

Hylde forskningens grundlæggende element af nysgerrighed
Etablere mødesteder for forskere og befolkning
Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til løse
samfundets udfordringer
Inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem
samfund og forskere

Festivalen afholdes hvert år i uge 17 og byder på op imod 200 events i mere end
100 byer landet over. De seneste tre år har festivalen haft omkring 65.000 gæster.
Ud over de mange offentlige events gennemføres der endvidere henved 350
foredrag i regi af Bestil en Forsker-ordningen, hvor danske forskere tilbyder gratis
foredrag om deres forskning til grupper, foreninger, arbejdspladser m.v.

”Danske forskere producerer et hav af forskningsresultater, som samfundet
skal have mulighed for at få indblik i. Som Danmarks store videnskabsfestival er Forskningens Døgn en vigtig landsdækkende platform for udveksling
af viden mellem forskere og befolkning. Festivalen styrker den almene dannelse og bidrager til at kvalificere vores debatter om de nye, videnskabelige
opdagelser, som Danmark skal konkurrere på i fremtiden.”
Esben Lunde Larsen, uddannelses- og forskningsminister

Med et Forskningens Døgn-event kan du
–

Skabe synlighed om forsknings- og innovationsprojekter

–

Nå eksisterende og nye målgrupper

–

Sætte et tema på dagsordenen i lokalområdet

–

Etablere nye samarbejder

Nedslag fra 2015
Åbent hus på Universitetshospitalet for Store Husdyr i Høje-Taastrup, hvor man bl.a. kunne besøge det
såkaldte skills lab, hvor dyrlægestuderende lærer at sy for første gang. Man kunne også se operationsstuerne og høre om, hvordan man bedøver og opererer heste – fra nyfødte føl til køreheste på 1000 kg.
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Traditionen tro afholdt Københavns Kommune i samarbejde med Københavns Universitet et stort Forskertorv på Rådhuspladsen i København. Her kunne man bl.a. undersøge bjørnedyr under stereolupper,
gensplejse en plante, studere verdensrummet gennem en stjernekikkert og smage på tang i forbindelse
med udstillingen ”Tang – det spiser man da”.
I Odense diskede Syddansk Universitet op med et potpourri af aktiviteter i form af bl.a. science shows,
droneflyvning, retsmedicinsk dissekering af en død gris og bamsehospital for de små. Man kunne også
blive arkæolog for en dag og nærstudere værdifulde, antikke bøger fra universitetets bibliotek.
På Gentofte Hospital blev der serveret foredrag ”ad libitum” om bl.a. nye hofter, børn og allergi og betydningen af ”ærmer” i tarmen for vægt og sukkeromsætning. Der var også prøv selv-stande, hvor det var
muligt at få målt kondital, blodsukker, balance etc., ligesom man kunne overvære ultralydsscanning af
hjertet og bese kunstige knæ og hofter.
På Herning Bibliotek bød programmet på foredrag, modeopvisning, udstilling og teater. Alt sammen i
ulvens tegn og i samarbejde med Naturhistorisk Museum, Museum Midtjylland og Herning Scenekunst
Skole.

Hvordan deltager jeg?
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Der er mange muligheder for at deltage i Forskningens Døgn. Festivalens arrangører har gennem
årene haft succes med:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Foredrag og debatter
Rundvisninger
Forsker-talkshows
Borgermøder
Interaktive eksperimenter
Prøv selv-stande
Udstillinger
Forskertorv med præsentationsboder
Ekskursioner, vandringer o. lign.
Skoleprojekter
Guidede ture
Videnskabsteater
Science shows

Hvordan målretter jeg mit event?
Det er en god idé at gøre sig klart, hvilken målgruppe man har i sigte under planlægningen af
events.

Målgrupper kan være:
–
–
–
–

Skoleelever, gymnasieelever o. lign.
Studerende ved universiteter
Voksne og familier
Særlige interessegrupper, eksempelvis
klubber og foreninger

Du planlægger og markedsfører selv dit event, men
vi står gerne til rådighed med råd og vejledning i
Sekretariatet for Forskningens Døgn, hvor vi også
koordinerer den landsdækkende markedsføring af
begivenheden.

Søg tilskud til dit event
Det er muligt at søge puljemidler til dækning af
udgifter i forbindelse med events under Forskningens Døgn. Alle arrangører kan søge, og der ydes
støtte til eksempelvis
–
–
–

Markedsføring
Leje af lokaler, boder, telte, teknisk udstyr mv.
Eksterne honorarer
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Forskningens Døgn drives fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor
Sekretariatet for Forskningens Døgn varetager den overordnede planlægning,
koordinering og markedsføring af begivenheden.
H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for Forskningens Døgn.

Kontakt os på forsk@fi.dk og følg os på www.forsk.dk, Facebook, Instagram og Twitter #forsk

