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HÖGRE SEMINARIER
Tisdag 15 mars. Per-Axel Wiktorsson: Om teckenspråket i Vadstena kloster. Tid: 13.15–14.45. Lokal: N.
Måndag 21 mars. Per-Axel Wiktorsson: Upplands lagmansbok. Om handskriften och namnen. Tid: 18.15–19.45.
Lokal: O. Postseminarium.
Onsdag 23 mars. Theres Bellander: Ungdomars dagliga kommunikation. Materialpresentation och metoddiskussion.
Tid: 15.15–16.45. Lokal: N.
Tisdag 5 april. Docent Lars-Olof Delsing, Lund: Internordisk språkförståelse idag. Tid: 19.15. Lokal: Ihresalen. (Obs
tid och lokal!) (Samarrangemang med Adolf Noreen-sällskapet.) Sexa.
Onsdag 6 april. Helena Bani-Shoraka, doktorand vid Institutionen för filologi och lingvistik: Tvåspråkiga samtal i
Teheran. Kodväxling eller inte? Tid: 15.15–16.45. Lokal: N.
Onsdag 27 april. Professor Ulf Teleman, Lund: Hundbokstaven r – om frågor och svar i svensk ljudhistoria. (För den
som önskar förbereda sig kommer ett artikelmanus att läggas ut i nyhetshyllan ca en vecka före seminariet.) Tid:
15.15–16.45. Lokal: N. Postseminarium.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Onsdag 9 mars. En dag om finlandssvenska. Föredrag av Mirja Saari, Pekka Saaristo och Lieselott Nordman. Tid:
13.00–18.00. Lokal: N. Postseminarium. Fullständigt program finns under adressen
http://www.nordiska.uu.se/finlandssvenska.pdf.
Onsdag 9 mars. (Williams): Fornnordisterna. Haustlång av Tjodulf från Hvin. Material kan beställas från
Henrik.Williams@nordiska.uu.se. Tid: 17.00–18.30. Lokal: Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet
(Frescati). (Obs tid och lokal!) Eftersits. (Anmälan till Rune.Palm@nordiska.su.se.)
Tisdag 22 mars. (Larsson & Williams): Runråd. Magnus Källström: Sö 11 haiR • at • marhu ’Ger efter Marja’ eller
’här till minnesmärke’? Tid: 15.15–16.45. Lokal: O.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
Torsdag 10 mars håller Sällskapet för svensk dialektologi årsmöte. Tid: 18.15. Lokal: N. Efter förhandlingarna
berättar förre arkivarien Torsten Ordéus om ”Minnen och intryck från inspelningsresor i Amerika”. Därefter serveras
en enkel sexa i institutionens personalrum. Alla intresserade är välkomna.
Söndag 20 mars. Den nya älvdalska ortografin presenteras vid Ulum dalskas (Föreningen för älvdalskans bevarande)
årsmöte i Rot Skans, Älvdalen. Se http://www.nordiska.uu.se/varasprak/alvdalska.htm för mer information.
Tisdag 5 april. Adolf Noreen-sällskapet håller årsmöte kl 19.00 i Ihresalen, Engelska parken. När årsmötesförhandlingarna är avslutade föredrag av docent Lars-Olof Delsing, Lund: Internordisk språkförståelse idag. Efter
föredraget serveras sexa i institutionens personalrum. Alla intresserade är välkomna.
Torsdag 7 april. Språkvårdssamfundet inbjuder till möte i Ihresalen kl. 19.00. Föredrag av professor Lars Burman:
Retoriken och språket. Samfundets årsmöte äger rum kl. 18.30 i samma lokal. Efter föredraget serveras enkel sexa i
institutionens personalrum. Alla intresserade är välkomna.
Torsdag 21 april. Isländska sällskapet håller årsmöte kl. 19.00 i lokal N. Efter mötesförhandlingarna föredrag av Ylva
Hellerud: Arnaldurs universum – om kulturkunskap i översättarens arbete. Årsmötet avslutas med en supé (pris: ca 140
kr.). Anmälan om deltagande i supén lämnas senast 18 april till Karin.Ridell@nordiska.uu.se, tel. 018-471 12 94.
DOKTORANDER
Institutionens doktorander inbjuds att söka bidrag till odisputerade forskares vetenskapliga verksamhet för år 2005.
Ansökan, med angivande av vad det sökta beloppet skall användas till, skall ha inkommit till prefekten senast 15 mars.
Den som har pengar kvar från föregående års tilldelning skall i ansökan uppge om han eller hon har för avsikt att under
innevarande läsår utnyttja dessa medel enligt de ursprungliga planerna. Se institutionens anslagstavla för närmare
information.
KONFERENSER OCH KURSER
Konferensen Dialog mellem kulturer äger rum i Reykjavik 13–15 april 2005 med anledning av att Vigdis
Finnbogadóttir fyller 75 år. För närmare information, se http://vigdis.hi.is/doc.
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Institutionen för nordiska språk och FUMS (Forskning och utbildning i modern svenska)
Kvarteret Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3L
Seminarielokal N: 16-2041.
Nyhetshylla: 16-2038
Postadress: Box 527, 751 20 UPPSALA
Tel.: 018-471 12 71 (exp.)
Fax: 018-471 12 72

Seminariet för nordisk namnforskning
Seminarielokal O och nyhetshylla:
Uppsala arkivcentrum,
Dag Hammarskjölds väg 19 (plan 3)
Postadress: Box 135, 751 04 UPPSALA
Tel.: 018-471 12 90 (exp.)
Fax: 018-471 34 02

Minisymposiet Läcker Uppsala universitet? – ökad studentgenomströmning – ett mål för alla! äger rum i Ihresalen
27 april 2005 kl. 13.00–16.30. Alla anställda och studenter vid Uppsala universitet är välkomna. För närmare
information, se http://www.student.ilu.uu.se/ILU_portal/student/gemensamt/action.lasso?-response=seminarier.htm&nothing.
FUMS-konferensen Språk och kultur i det multietniska Sverige äger rum i Ekonomikum, hörsal 1 tisdag 10 maj
2005 kl. 9.00–17. Konferensen är avgiftsfri och det krävs ingen förhandsanmälan. För närmare information, se
http://www.nordiska.uu.se/fums/aktuellt.htm#konferenser. Obs ny lokal och utökat program!
Symposiet Från vision till praktik – Språkutbildning och informationsteknik äger rum i Umeå 11–12 maj 2005.
Symposiet är kostnadsfritt och lunch och middag 11 maj ingår. Sista anmälningsdag är 15 april. Närmare information
finns under adressen http://www.humlab.umu.se/symposium2005.
Institutionen anordnar den första akademiska kursen i älvdalska. Det blir en sommarkurs på 5 poäng.
Undervisningen kommer att koncentreras till en vecka och hållas i Älvdalen. Kursen riktar sig till studenter,
doktorander och forskare. För närmare information, se http://www.nordiska.uu.se/varasprak/alvdalska.htm#kurser,
Den 17. nordiske medieforskerkonference äger rum i Ålborg 11–14 augusti 2005. Konferensens tema är
”medieforskningen og dens grænseflader”. Sista dag för anmälan av abstract och deltagande är 2 maj. Närmare
information finns under adressen http://www.medieforsker.aau.dk.
Sommarkursen DeXus – Discourse nexus 3.0 äger rum i Ålborg 15–20 augusti 2005. Kursen riktar sig till forskare
och doktorander. Sista anmälningsdag är 15 juni. Närmare information finns under adressen
http://diskurs.hum.aau.dk/dexus3.
Konferensen Bi- and multilingual universities? Challenges and future prospects äger rum i Helsingfors 1–3
september 2005. Se http://www.palmenia.helsinki.fi/congress/bilingual2005 för närmare information.
Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning äger rum i Örebro 14–15 oktober 2005. Plenarföredragen
kommer att behandla ”svenska i utbildning”, medan sektionsföredragen kan omfatta alla områden inom ämnet svenska.
Sista dag för anmälan om deltagande och av föredrag är 13 juni. För närmare information, se
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____20858.aspx.
Den nordiska konferensen Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola äger rum i
Göteborg 14–15 oktober 2005. Närmare information kommer kontinuerligt att publiceras på webbplatsen
http://svenska.gu.se/isa/.
ASLA:s höstsymposium Språkforskning på didaktisk grund äger rum i Växjö 10–11 november 2005. Sista dag för
anmälan och för insändande av abstract är 15 augusti. Närmare upplysningar kommer att publiceras under mars på
webbplatsen http://www.vxu.se/hum/forskn/konferens/ASLA2005.
Konferensen Testimony and witness: from the local to the transnational äger rum i Canberra 13–15 februari 2006.
Abstract skall skickas in senast 18 mars 2005. Se http://www.anu.edu.au/hrc/conferences_2006/testimony_witness.ph
för närmare information.
International conference on conversation analysis (ICCA-06) äger rum i Helsingfors 10–14 maj 2006.
Konferensens tema är ”comparative perspectives in conversation analysis”. Abstract skall skickas in senast 2
september 2005. Närmare information finns under adressen http://www.helsinki.fi/hum/skl/icca/.
Sociolinguistics symposium 16 äger rum i Limerick, Irland 6–8 juli 2006. Temat är ”new perspectives on
sociolinguistic change, conflict and accommodation”. Abstract skall skickas in senast 30 september 2005. För närmare
information, se http://www.ul.ie/ss16/.
STIPENDIER OCH ANSLAG
Institutionen har utlyst medel för resor och andra expenser för personalen. Ansökan skall ställas till prefekten och ha
inkommit senast 15 mars 2005. Ändamål och beräknade kostnader skall redovisas. Se institutionens anslagstavla för
mer information.
Universitetets jämställdhetskommitté har utlyst 100.000 kronor för finansiering av jämställdhetsfrämjande insatser
samt 50.000 kronor för analyser ur genusteoretiskt perspektiv. Ansökan skall ha inkommit senast 1 april 2005.
Ansökningsmallar finns under adressen http://www.uadm.uu.se/jamst/jamstalldhetspengar/.
Universitetets jämställdhetskommitté har utlyst 20.000 kronor för insatser som främjar likabehandling avseende
sexuell läggning och könsidentitet. Ansökan skall ha inkommit senast 1 april 2005. Ansökningsmallar finns under
adressen http://www.uadm.uu.se/jamst/jamstalldhetspengar/.
Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård har utlyst ett anslag på 75.000 kronor. Hela eller
delar av anslaget kan sökas. Intresseanmälan med en presentation av projektet insänds i tre exemplar till Svenska
språknämnden, Box 20057, 104 60 Stockholm senast 15 april 2005. För närmare information, se
http://www.spraknamnden.se/aktuellt/forskningsanslag.htm.
Rolf Nordenstrengs stipendium för studieresa till Island är utlyst. Stipendiet som uppgår till c:a 5.500 kronor kan
sökas av grundutbildningsstudenter i nordiska språk/svenska språket eller motsvarande vid Uppsala universitet.
Ansökan skall ha inkommit till Henrik Williams, Isländska sällskapets sekreterare, senast 18 april. Närmare
upplysningar ges på sällskapets hemsida: http://www.nordiska.uu.se/island/.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Tammerfors universitet har ledigförklarat en tjänst i svenska och översättningsvetenskap från och med 1 augusti 2005.
Sökande till tjänsten förutsätts bland annat ha mycket goda kunskaper i svenska och tillräckliga kunskaper i finska för
att kunna undervisa i översättning från finska till svenska och tolkning. Ytterligare infromation ges av Gunilla.HarlingKranck@uta.fi och Marja.Kivilehto@uta.fi. Ansökan skickas senast 21 mars till adressen: Kirjaamo, 33014
Tampereen yliopisto.

