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Videnskabsformidlingen og Københavnerskolen
Gert Balling og Emmanuelle Schuler
Videnskabscaféen – Videnskab, kunst og kultur
91 sider, illustreret, kr. 100,00
Med forord af Francois Grey, kommunikationschef i CERN openlab
Udkommer 16. april

"De tekniske videnskaber udvikles med lynets hast, og for hver dag, der går, bliver det
i stadig højere grad muligt på mere fundamentale niveauer at ændre på menneskets
fysiske vilkår. Derfor er det vigtigt løbende at debattere, hvilken forskning og teknologi vi ønsker, og på hvilken måde vi ønsker dem anvendt."
Således skriver Emmanuelle Schuler og Gert Balling, forfatterne til bogen
Videnskabscaféen og skabere af konceptet for de videnskabscaféer, der hidtill har været
afholdt - i København og nu også i Århus.
Videnskabscaféen er et internationalt koncept, der handler om tværfaglighed og kreativ
vidensudveksling. Det drejer sig ikke om storstilede udstillinger og tv-transmitterede
begivenheder, men om ægte tovejs-kommunikation, som gør tilskueren til deltager.
Bag udviklingen af videnskabscafeerne, herhjemme og i Europa, ligger naturligvis en
konstatering af og en ængstelse over, hvorledes de tekniske videnskaber truer med at
udvikle sig hinsides demokratisk styring og planlægning.
Projektet er båret dels af ønsket om at skabe en uformel platform for mødet mellem vidt
forskellige, videnskabelige discipliner, dels af lysten til at formidle viden om ny videnskab og teknologi på en underholdende måde uden at udvande substansen.
Den lille bog handler om Videnskabscaféens historie, de former, den har taget i udlandet,
og mere specifikt om det, man kunne kalde Københavnerskolen – den unikke form videnskabscaféerne har taget i den danske hovedstad over de sidste to år.
Bogens forfattere er Gert Balling, ph.d.-studerende og cand. mag. i Moderne Kultur og
kulturformidling, og Emanuelle Schuler. De er initiativtagere til den danske udgave af
Videnskabscafeen og færdes begge i feltet mellem naturvidenskab og humaniora.
venlig hilsen
Steen Piper

