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NTNU Vitenskapsmuseet
Utstillings- og publikumsseksjonen

2019/41190

Forskningsformidling
og rekruttering

Til fakulteter og institutter ved NTNU,
Artsdatabanken og eksterne
samarbeidspartnere

Forskningstorget 2020
– invitasjon til deltagelse og oppstartsmøte
Forskningstorget i Trondheim arrangeres fredag 18. og lørdag 19.
september
Hvor: NTNU Kalvskinnet, park- og parkeringsområdet ved NTNU Vitenskapsmuseet
Hvorfor: Få forskningen ut til folket. Forskningstorget skaper en spennende møteplass mellom
forskningsmiljøer og det vanlige publikum
Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet i tett samarbeid med Vitensenteret og DKNVS
Ønsker du å formidle forskning fra ditt fagmiljø på en ny og engasjerende måte?
Da inviteres du/dere til å delta med aktivitet på Forskningstorget i Trondheim 18.-19. september.
Fredag 18. september, kl. 9 -14 og lørdag 19. september, kl. 11-15.

For mer informasjon og påmelding:

Kom på et uforpliktende oppstartsmøte fredag 20. mars kl. 09:00 – 10:00
Møterom E1-118 i Realfagbygget (1.etg.). Vi sørger for kaffe, te og enkel servering.
Påmeldingsfrist til oppstartsmøtet: send en epost til marianne.sjoholtstrand@ntnu.no innen 16. mars.
Har du ikke mulighet til å delta på møtet, men ønsker likevel å bidra med aktivitet til Forskningstorget,
send oss en e-post.

Bakgrunn
Hvert år kommer flere tusen barn og unge til Trondheim sentrum for å delta på Forskningstorget.

Arrangementet skaper en personlig møteplass mellom forskningsmiljøer og publikum. Dette er en
folkefest i "forskningens tegn" hvor besøkende får oppleve spennende forskningsaktiviteter som er
relevant for barn og voksne i alle aldre.

Aktivitetene blir fordelt i to store telt ved NTNU Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet. Teltene fylles med
engasjerende forskningsaktiviteter for barn og voksne i alle aldre. Målet er å vekke nysgjerrighet og interesse
slik at folk flest blir engasjert – og får muligheten til å teste og utforske sammen med oss. En må gjerne la
seg inspireres av årets tema for Forskningsdagene «Hjernen». Tilbudet er gratis og egner seg godt for
skoleklasser (barne- og ungdomsskoler) så vel som barnefamilier.
Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim

postmottak@museum.ntnu.no

Norway

/ntnu.no/vitenskapsmuseet

Besøksadresse
Erlings Skakkes gate
47 B

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73592145

Saksbehandler
Marianne
Sjøholtstrand
marianne.sjoholtstran
d@ntnu.no
Tlf: 957 21 544
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Alle fagmiljøer ved NTNU og andre forsknings- og kunnskapsbaserte bedrifter og institusjoner er hjertelig
velkommen til å delta med aktiviteter på Forskningstorget.
For mer informasjon, besøk våre nettsider:
•
•

www.ntnu.no/forskningsdagene/torget
Forskningsdagene i Trondheim (Facebook)

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet har noen begrensninger i antall aktiviteter på grunn av
arealdisponering i teltene, og at deltagelse med utstyr og ansatte må bekostes av egen enhet som tidligere
år. Eksterne forsknings- og kunnskapsbaserte bedrifter må betale 15.000,- for sin deltagelse (15 kvm stand,
strøm, internett, vakthold, matservering, logo på profileringsmateriell osv.).
Vi håper flest mulig vil bidra til aktiviteter som gjør at Forskningstorget igjen blir et positivt møte med
forskningen ved NTNU. Velkommen til oppstartsmøte fredag 20. mars.

Med vennlig hilsen

Marianne Sjøholtstrand
Prosjektkoordinator, NTNU Vitenskapsmuseet

Randi Wenche Haugen
Prosjektleder, NTNU Vitenskapsmuseet

