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Välkommen till Vetandets värld -  40 år av rapportering från
forskningsfronten
Den 9 september ordnar Vetenskapsradion ett seminarium i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm för att fira Vetandets världs
40-årsdag. Vilken är vetenskapsjournalistikens betydelse idag och vilka är utmaningarna?  Varmt välkommen till debatt och
diskussion.

Vetenskapsradions Vetandets värld är ett av Sveriges Radios allra äldsta program. Den 9 september för exakt 40 år sedan
sändes det första programmet, och sedan dess har lyssnarna varje vardag före lunchekot i P1 fått möta forskare som ur alla
upptänkliga perspektiv försöker förstå hur vår värld fungerar. Från upptäckten av en ny supernova till problem med
antibiotikaresistenta bakterier, från jakten på Higgspartikeln till de senaste forskningsrönen om skolan. Programmet Vetandets
värld är samtidigt en levande institution och ständigt aktuellt.

Under programmets 40 år i etern har vetenskap fått en ständigt ökad betydelse. Hela vårt samhälle vilar på vetenskaplig grund.
Behovet av kvalificerad vetenskapsjournalistik blir allt större i det vi alla gärna kallar kunskapssamhället. Vetenskapsradions
ambition är att ständigt ligga i framkant när det gäller att skildra och granska det framväxande kunskapsbygget, i allmänhetens
tjänst. Därför firar vi vår jubilar med ett seminarium om vetenskapsjournalistikens betydelse och utmaningar idag. 

Plats: Kulturhuset i Stockholm, Plan 4

Tid: 9 september kl. 10.30-12.30

Program

Kl. 10.30-12.00 
Forskare och medieaktörer ger sin syn på vetenskapsjournalistikens möjligheter och utmaningar.

Christer Nordlund – professor i idéhistoria vid Umeå universitet

Hanna Stjärne – chefredaktör och VD Uppsala Nya Tidning, UNT

Anna Lehrman – forskare och kommunikatör med inriktning på etik och GMO, Sveriges lantbruksuniversitet

Ulrika Björkstén – chef för vetenskapsredaktionen, Sveriges Radio

Moderator: Johan Thorstensson, Vetenskapsradion

Kl. 12.10-12.30 
Direktsänt Vetandets värld med hela panelen.

Programledare Camilla Widebeck.

KL. 12.30 Möjlighet till intervjuer.

För mer information, intervjuer och ackreditering vänligen kontakta: 
Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig P1
caroline.meyer@sverigesradio.se
070-070 25 00
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