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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 3 mars: Professor Paul McIlvenny, Aalborg universitet, Danmark: Analysing Mediated Discourse,
Governmentality and Social Change, with Reference to Reality TV Parenting Programmes and Climate Change
Awareness Campaigns. Tid: 14.15−16.00. Lokal: N.
Måndag 8 mars. Emilia Aldrin: Föräldrars samtal om namn. Ett avhandlingsseminarium. Tid: 15.15–16.45. Lokal: O.
Onsdag 17 mars. Vésteinn Ólason: Völuspá − dateringsproblematikken og forholdet til Snorra Edda. Tid: 14.15−16.00. Lokal: N.
Måndag 22 mars. Sonja Entzenberg: Änkors bruk av släktnamn. Tid: 15.15–16.45. Lokal: O.
Onsdag 24 mars. Theres Bellander: Slutseminarium. Opponent: Catharina Nyström Höög. (Manus finns utlagt
fr.o.m. onsdag 10 mars i nyhetshyllan i institutionens personalrum och kan också fås per mejl genom att kontakta
Theres via e-post, theres.bellander@nordiska.uu.se.) Postseminarium. Tid: 14.15−17.00. Lokal: 16-0043.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
Onsdag 10 mars. Det trettionionde Early North European Seminar (ENES). Docent Tuomas Heikkilä, Visiting
Research Fellow at Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala: Tying Together through the Written
Word. The Written Culture of Sweden's Österlandet in the Middle Ages. Postseminarium. Tid: kl. 18.15. Lokal:
Upplandsmuseets hörsal. (Museet stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–18.15.) För vägbeskrivning se
http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes.
Lördag 20 mars. Humanistdagen 2010 hålls i museum Gustavianum på temat Vi och de andra. Programmet innehåller bland
annat föredrag, utställningar, bildverkstäder, sagostunder och tipspromenader. Tid: 10.00−17. Lokal: Museum Gustavianum.
Tisdag 23 mars. Professor Lars Burman, litteraturvetenskapliga institutionen: Retorik och politik från Caesar till
Sahlin. Tid: 18.15–19.45. Lokal: 2-1077.
Onsdag 24 mars. Svenska fornskriftsällskapets årsmöte. Föredrag av FD Sara Risberg, Stockholm: Med påvens makt. Svenska
syndare i det medeltida penitentiariearkivet. Efter föredraget supé. Anmälan till supén görs till per-axel.wiktorsson@nordiska.uu.se
senast 19 mars. Tid: 17.00. Lokal: Arkivcentrums föreläsningssal, Von Kraemers allé 19, 2 tr.
Torsdag 25 mars. Uppsala studentkår och Enheten för kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet ordnar gemensamt ett
seminarium om forskarutbildningen vid Uppsala universitet. Temat för seminariet är Struktur eller passion – vad krävs för en
förstklassig forskarutbildning? Målgruppen är doktorander, handledare och alla som arbetar med forskarutbildningen.
Anmälan görs senast 22 mars till maria.bjornermark@uadm.uu.se. Tid: 13.00–16.30. Lokal: sal IV, Universitetshuset.
Torsdag 8 april. Adolf Noreen-sällskapets årsmöte. Efter årsmötesförhandlingar föredrag av FD Yvonne Lindqvist,
Örebro universitet: Ur främmande grytor. Om översättning av kokböcker till svenska. Efter föredraget sexa till
självkostnadspris i Nordiska språks personalrum 16-2035 (förhandsanmälan till saga.holgersson@nordiska.uu.se senast 6
april kl. 13). Alla är varmt välkomna! Tid: kl. 18.30. Lokal: 7-0043.
Tisdag 11 maj. Uppsala universitet och SALT inbjuder till ett heldagssymposium i barndomsstudier. Symposiet kommer att
hållas på engelska. Forskare som vill delta i symposiet med en presentation inbjuds att lämna in ett abstract om 250 ord senast
15 mars. Vid frågor och för intresseanmälan, kontakta FD Katherina Dodou, katherina.dodou@engelska.uu.se, professor
Elisabet Näsman, elisabet.nasman@sociologi.uu.se, eller FD Charlotte Lindgren, charlotte.lindgren@moderna.uu.se.
KONFERENSER OCH KURSER
Den femte FoT-konferensen kommer att äga rum vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 7−8 juni. Temat för konferensen är
textforskningens samhällsrelevans. Sista dag för anmälan och inlämning av abstract är 12 april. Mer information finns på
http://konferens.sol.lu.se/forum-for-textforskning-5/. Vid frågor, kontakta organisationskommittén på e-post fot5@nordlund.lu.se.
Den fjärde Summer School on Historical Sociolinguistics hålls 9−16 augusti i Brygge. Kursen organiseras av University of
Bristol och Vrije Universiteit i Bryssel. Utöver undervisning inom sociolingvistik erbjuder kursen också möjlighet för deltagarna
att presentera egen forskning. Kursen kostar 300 euro inklusive boende, undervisning och en utflykt, om man registrerar sig och
betalar före 1 maj. Därefter är kostnaden 350 euro. För mer information, se www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2010, där
man också registrerar sig, eller kontakta Nils Langer vid University of Bristol, på e-post nils.langer@bris.ac.uk.
Nionde nordiska dialektologkonferensen arrangeras i Uppsala 18−20 augusti. Arrangör är Kungliga Gustav
Adolfs Akademien för svensk folkkultur i samverkan med Sällskapet för svensk dialektologi. Blankett för anmälan till
konferensen finns på www.kgaa.nu/konferenser.php. Anmälan och eventuellt abstract ska vara Kungl. Gustav Adolfs
Akademien tillhanda senast 1 maj (Obs! ändrat datum).
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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

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till
ett nordiskt tvådagarssymposium på temat Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap.
Symposiet hålls i Stockholm och Uppsala 25–26 november och behandlar växternas namn i vidaste bemärkelse samt
relationen mellan namn och växter i såväl natur- som odlings- och trädgårdssammanhang. Ett detaljerat program samt
mer information om logi, transporter etc. meddelas under våren. Anmälan till symposiet görs senast 15 september.
Antalet deltagare är begränsat och först till kvarn gäller. Symposieavgiften är 300 kr. I den ingår lunch båda dagarna
och middag på torsdagen, kaffe och konferensmaterial. För mer information, se www.nordiska.su.se/vaxtnamn, där
man också anmäler sig. Frågor kan också ställas via e-post till inger.larsson@nordiska.su.se.
Konferensen AILA 2011, 16th World Congress of Applied Linguistics, hålls i Beijing 23–28 augusti 2011. Temat
för konferensen är Harmony in diversity: language, culture, society. Abstract för individuella föredrag,
posterpresentationer eller workshops ska lämnas in senast 15 april 2010 (obs! Beijingtid). För mer information om
utformning av abstract och om anmälan till konferensen, se http://www.aila2011.org/en/default.asp.
STIPENDIER OCH ANSLAG
Forum för ämnesdidaktiska studier avsätter medel för planerings- och seminariebidrag. Sökta medel kan uppgå till maximalt
150 000 kronor per bidrag inklusive OH m.m. och sökas av forskare vid Uppsala universitet för att användas under
höstterminen 2010. Planeringsbidragen ska användas för skrivande av ämnesdidaktisk projektansökan till VR, RJ eller annan
finansiär. Seminariebidragen ska användas för anordnande av seminarier eller seminarieserier för forskare i ämnesdidaktik vid
Uppsala universitet. Ansökan ska vara fakultetsnämndens kansli tillhanda senast 8 mars. För mer information, se utlysningen
på http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/259CC2C3B9412F45C12575990051934F, eller kontakta handläggare Jonas
Almqvist, på e-post jonas.almqvist@did.uu.se eller på tfn 018-471 24 06.
Personalen vid Institutionen för nordiska språk inbjuds att lämna in anökningar om medel för resor och andra
expenser. Ansökan ska ställas till prefekten och ha inkommit senast 15 mars. Nästa utlysning sker i höst. I ansökan ska
ändamål och beräknade kostnader redovisas. Traktamenten och måltider ersätts inte. För doktorander gäller som
bekant numera andra regler för resemedel och liknande och denna utlysning gäller därför inte dessa. Docenter och
professorer ska i första hand söka medel från Hilda Kumlins fond.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Svenska institutet (SI) utlyser tretton lektorstjänster i svenska språket och svenska litteraturen vid universitet i Bulgarien, Frankrike,
Kina, Lettland, Litauen, Ryssland, Tyskland och Ukraina. Tillträde höstterminen 2010. Lektorerna förordnas vanligen på ett år
med möjlighet till förlängning. Sökande måste ha svenska som modersmål och ha varit bosatt i Sverige de senaste två åren.
Ansökningstiden går ut 8 mars. För mer information, se www.si.se/Svenska-spraket/Svenska/Svenskundervisning/Universitet-iutlandet/Lediga-larartjanster, eller kontakta Monika Wirkkala, på e-post monika.wirkkala@si.se eller på tfn 08-453 79 66.
Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som universitetsadjunkt i nordiska språk, särskilt isländska.
Tillträde enligt överenskommelse. I anställningen ingår undervisning i isländskt språk, både fornisländska och nyisländska, i
modern och äldre isländsk litteratur samt om isländska samhällsförhållanden. Även undervisning inom andra delar av ämnet
nordiska språk kan förekomma. I anställningen ingår också examination, handledning och egen forskning, medverkan i
undervisningsplanering och pedagogiskt utvecklingsarbete samt samverkan med norrön forskarmiljö. Behörig att anställas som
universitetsadjunkt är enligt högskoleförordningen den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller
har motsvarande kompetens, som har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper
samt
visat
pedagogisk
skicklighet.
För
mer
information,
se
utlysningen
på
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/3046unadj.html. Upplysningar om anställningen lämnas också av prefekt Staffan Fridell,
på tfn 018-471 12 73. Ansökan ska vara inkommen senast 31 mars.
Uppsala universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i nordiska språk. Vid bedömning av den vetenskapliga
skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid en bred kompetens. Forskningsmeriter inom språkhistoria är dock ett krav. Vikt
kommer även att läggas vid forskningsmeriter inom dialektologi. På grund av den stora ämnesmässiga bredden på institutionens
kursutbud måste innehavaren av lektoratet kunna undervisa inom flera olika ämnesområden, bl.a. inom lärarutbildningen. För mer
information, se utlysningen på http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/207unlekt.html. Upplysningar om anställningen lämnas
också av prefekt Staffan Fridell, på tfn 108-471 12 73. Ansökan ska ha inkommit senast 6 april.
NY LITTERATUR
Hjalmarsson, Helena Englund och Guldbrand, Karin: Klarspråk på nätet. Så skriver du för att nå fram med ditt
budskap på webben. 4:e uppl. Sundbyberg 2009. N.
Isosävi, Johanna: Les formes d'adresse dans un corpus de films français et leur traduction en finnois. (Mémoires de la
Société Néophilologique de Helsinki Tome 79.) Helsinki 2010. O.
Kaliff, Anders (red.): Skuggor i ett landskap. Västra Östergötlands slättbygd under järnålder och medeltid. Resultat av ett
tvärvetenskapligt projekt. (Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter 75.) Stockholm 2009. O.
Löwenborg, Daniel: Excavating the Digital Landscape. GIS analyses of social relations in central Sweden in the 1st
millennium AD. (AUN 42.) Uppsala 2010. O.
Nefningar. Greinar eftir Svavar Sigmundsson gefnar út í tilefni af sjötugsafmæli hans 7. september 2009. Ritnefnd: Ari
Páll Kristinsson, Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason. Reykjavík 2009. O.
Stüber, Karin, Zehnder, Thomas & Remmer, Ulla: Indogermanische Frauennamen. Heidelberg 2009. O.
Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25−27 april 2007.
Red.: Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen,Ola Svensson.
(Skrifter utgivna av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund 2009. O.
Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten. Red.: Mats Mogren, Mats roslund, Barbro Sundnér & Jes Wienberg.
(Lund Studies in Historical Archaeology 11.) Lund 2009. O.

