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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 16 februari. Samira Hennius, doktorand vid Mälardalens högskola: Språkutveckling och språkinlärning hos
studenter som läser svenska som andraspråk/främmande språk. Tid: 14.15–16. Lokal: N.
Onsdag 23 februari. Jo Angouri (University of Bristol, Storbritannien). Titel meddelas senare. Tid: 14.15–16. Lokal:
N.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Tisdag 1 februari. (Shidrokh Namei): Kollokvieserie om första- och andraspråksinlärning. Kamilla György Ullholm
(Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet): Att se barns tvåspråkighet i sitt sammanhang: en fråga
om process och resultat. Tid: 13.15–15. Lokal: N.
Torsdag 3 februari. (Bianchi & Williams): Runråd. Mats G. Larsson: Vem ristade Kensingtonstenen? Tid: 16.15–
17.45. Lokal: N.
Onsdag 16 februari. Översättarprogrammet arrangerar en öppen föreläsning/workshop med f.d. ÖP-studenten och
medieöversättaren Magnus Lässker, utsedd till årets översättare 2010 av Filminstitutet. Alla är välkomna! Tid: 13:15–
15. Lokal: 16-2043.
Tisdag 1 mars. (Shidrokh Namei): Kollokvieserie om första- och andraspråksinlärning. Thomas Wrigstad
(Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet): Som man frågar får man svar. Om olika utgångspunkter vid
bedömningen av språkfärdighet. Tid: 13.15–15. Lokal: N.
INOM INSTITUTIONEN
7–8 juni. Institutionsresa till Hälsingland. Mer information kommer i senare nummer av UPP-NOS.
KONFERENSER OCH KURSER
Det tvärvetenskapliga symposiet Anders Sparrman i ny belysning äger rum i Uppsala 20−22 maj 2011. Symposiet
behandlar linnélärjungen Anders Sparrmans liv och verk ur olika synvinklar och lyfter fram hans insatser som
forsknings- och upptäcktsresande, botanist, zoolog, läkare, filantrop och slaverimotståndare. Preliminär anmälan om
deltagande senast 1 februari 2011. För mer information och anmälan se: www.linnaeus.se/link10_1.html .
Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för lexikografi (NFL) och Språkrådet i Norge bjuder in till den
11:e Konferensen om lexikografi i Norden. Konferensen äger rum 24–27 maj 2011 i Lund. Målet med programmet är att ge en så
bred bild som möjligt av den nordiska lexikografin. Alla föredrag med anknytning till lexikografi är välkomna. Utöver
sektionsföredrag finns också möjlighet att presentera posters eller nyutkommen litteratur. Konferensavgiften är 1200 kronor för
medlemmar i NFL och 1400 för icke-medlemmar, om man anmäler sig senast 1 februari 2011. Därefter är avgiften 1400
respektive 1600 kronor. I avgiften ingår kaffe, utflykt och konferensmiddag. Sista dag för anmälan av föredrag, poster m.m. är
ändrad till 1 november 2010. Mer information om konferensen finns på NFL:s hemsida: http://www.nordisk-sprakrad.no/nfl.htm.
Frågor angående konferensen besvaras av Anki Mattisson, Birgit Eaker, Jon Helgason och Eva Larson, som samtliga nås på
namn.namn@svenskaakademien.se.
Den 27 maj 2011 anordnas en informell workshop om språk i hälsosektorn vid Södertörns högskola. Workshopen syftar till att
ge dem som forskar om text och/eller samtal i yrkeslivet, särskilt inom områdena vård och omsorg, ett tillfälle att ventilera
angelägna frågor om teori och metod, t ex om praxisförankring och återrapportering. De som önskar får presentera sitt projekt.
Anmäl dig med ett par rader om ditt område och om/vad du vill presentera senast den 31 januari till mats.landqvist@sh.se.
Den 8–10 juni 2011 hålls konferensen Multimodalitet, sjanger og design vid Universitetet i Agder, Kristiansand. Forskare från
olika områden inom språk-, litteratur-, medie- och kommunikationsforskning välkomnas för att presentera och diskutera ny och
framtida multimodalitetsforskning. Senaste dag för inlämning av abstract är 1 februari 2011. För information se
konferenshemsidan på: http://prosjekt.uia.no/msd/node/32. Konferensavgift är ännu inte angiven.
Den åttonde internationella PLAIN-konferensen äger rum 9–11 juni 2011 i Stockholm. PLAIN är en internationell
klarspråkskonferens som vänder sig till dem som arbetar med språkvård och kommunikation. Programmet kommer att
innehålla föreläsningar, seminarier och diskussioner runt årets tema som är: Etablera ramarna för klarspråk. Anmälan
om föredrag ska göras senast 31 mars. Anmälningsavgiften är 4 250 kronor fram till och med 31 mars och därefter 4
950 kronor. För vidare information och anmälan, se konferenshemsidan på: www.plain2011.com
N & S:

O:

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

Det sjätte mötet i serien Forum för textforskning hålls i Uppsala 13−14 juni 2011. Temat för konferensen är Text och
makt, men alla föredrag som berör text och textanalys är välkomna. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av
språkvetenskapligt förankrad textforskning, oavsett språkinriktning och discipintillhörighet. Konferensen är avgiftsfri.
Sista dag för anmälan av föredrag eller poster är 1 februari 2011. Deltagaranmälan kan göras fram till 30 april. För mer
information, se konferenshemsidan www.nordiska.uu.se/konferens/fot6, eller kontakta Catharina Nyström Höög på e-post
catharina.hoog@nordiska.uu.se.
LOT Summer School in Linguistics hålls i Leuven, Belgien den 13–24 juni 2011. 18 kurser inom olika områden och nivåer
erbjuds, fördelade över två veckor. Exempel på ämnen är: Sociolinguistics, Historical Linguistics, Language & Literature, Syntax,
Philogenetics, Typology, Language Use, Phonology/Phonetics och Bilingualism. Kurserna kan vara poänggivande. Avgiften är
175 EURO för en vecka och 300 EURO för två veckor. Utöver undervisning kommer det finnas möjlighet att delta i ett flertal
aktiviteter. Registreringsformulär och annan praktisk information kommer att finnas på http://wwwling.arts.kuleuven.be/lotschool/
från och med mars 2011. För vidare information går det också bra att mejla till: lotschool@arts.kuleuven.be
The 4th edition of The Bergen Summer Research School on Global Development Challenges 2011 (BSRS) äger rum 20
juni–1 juli 2011 vid Universitetet i Bergen. Årets tema är Norms, values, language and culture. Doktorander från hela världen
tillhörande flera discipliner inbjuds att läsa en av fem kurser och att under konferensliknande förhållanden lyssna till föredrag. Sista
dag för ansökan är 1 Mars 2011. Avgiften är 3000 NOK (möjlighet att söka stipendier finns). För mer information, se hemsidan
på: www.bsrs.no.
The 38th International Systemic Functional Congress med temat Negotiating difference: languages, metalanguages, modalities,
cultures äger rum 25–29 juli 2011 i Lissabon, Portugal. Det breda temat syftar till att vara inkluderande, och forskare tillhörande
andra teoribildningar än SFL är mycket välkomna att delta. Abstracts för föredrag och workshops ska sändas in mellan den 1
januari och 15 februari 2011. För mer information, se konferenshemsidan på www.fl.ul.pt/unidades/institutos/ici/isfc38/.
The 5th HiSoN (Historical Sociolinguistics Network) summer school in Historical Sociolinguistics äger rum 20–27 augusti
2011 på den grekiska ön Lesbos. Avgiften är £419 (om anmälan görs före 1 maj) och inkluderar utöver undervisning kost, logi
och en exkursion. Varje deltagare får möjlighet att presentera sin egen forskning. Mer information och registreringsformulär finns
på: www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2011.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Universitetet i Gent utlyser en tjänst som vetenskaplig assistent i svenska språket vid Institutionen för
Språkvetenskap/Avdelningen för nordiska språk. Sökanden ska ha en masterexamen med svenska som huvudämne
(eller motsvarande). I tjänsten ingår bland annat undervisning i svensk språkfärdighet och språkvetenskap och
forskning inom svensk språkvetenskap ledande till en doktorsavhandling. Sista dag för ansökan är 3 februari 2011.
Ytterligare upplysningar fås från prof. G.Laureys, på tfn. +32-9-2643801 eller e-post: Godelieve.Laureys@ugent.be.
Se också utlysningen som finns på https://www.ugent.be/nl/actueel/vacatures/aap/lw06-a-012011
NY LITTERATUR
Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela: Introduktion till sociolingvistik. Stockholm 2010. O.
Stålhammar, Mall: Engelskan i svenskan. Åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser. Stockholm 2010. O.
Aslak Bolts jordebok. Utgitt ved Jon Gunnar Jørgensen. Oslo 1997. O.
Från borg till julmarknad – slott och herrgårdar i Västergötland. Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2009–2010. O.
Waldenström, Stellan: Norrmarks och Påmarks svenska ortnamn och bebyggelsehistoria. Björneborg 2010. O.
Roman, Runes and Ogham. Medieval Inscriptions in the Insular World and on the Continent. Edited by John Higgitt, Katherine
Forsyth and David N. Parsons. Donington 2001. O.
Gelling, Margaret & Cole, Ann: The Landscape of Place-Names. Stamford 2000. O.
A Commodity of Good Names. Essays in Honour of Margaret Gelling. Edited by O. J. Padel and David N. Parsons. Donington
2008. O.
Coates, Richard: The Ancient and Modern Names of the Channel Islands. A Linguistic History. Stamford 1991. O.
Room, Adrian: The Street Names of England. Stamford 1992. O.
Yamamoto, Sara Hagström: I gränslandet mellan svenskt och samiskt. Identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal
till 2000-tal. (Occasional Papers In Archaeology 52.) Uppsala 2010. O.
Futhark. International Journal of Runic Studies. 1-. 2010-. O.
Ordbog over det norrøne prosasprogs
http://dataonp.hum.ku.dk/index.html
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