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N & S: 
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 

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

 

HÖGRE SEMINARIER 
Onsdag 12 juni. Anna Lindström: Flykten från samtalet - funderingar kring samtalets position i it-samhället. Tid: 
14.15-16. Lokal: 16-2041 (N). 

KONFERENSER OCH KURSER 
     Föreningen Ulum dalska anordnar en sommarkurs i älvdalska. Tid: 24 juni - 5 juli (en eller två veckor efter eget 
val) Kurslärare: Bengt Åkerberg. Kursmaterial: Älvdalsk grammatik (2012) av Åkerberg och Nyström, som säljs på 
plats. Kursavgift: kommer att vara låg, meddelas senare. Inga förkunskapskrav. För anmälan kontakta Gerda Werf på 
tel. 0251-20062. För mer information om kursen kontakta Bengt Åkerberg på yron@telia.com eller 08-264 983. 
     ICLaVE 7, Den sjunde International Conference on Language Variation in Europe äger rum 26-28 juni 2013 i 
Trondheim (HiST). Sista dag för abstract är 1 december 2012. ICLaVE7 välkomnar abstract som rör språkvariation 
och språkförändring i Europa. Konferensens hemsida: http://hist.no/iclave7/  
     PALA (Poetics and linguistics association). Årlig konferens i Heidelberg 31 juli-4 augusti 2013. Sista datum för 
abstract är 31 december 2012. Information finns på konferenshemsidan: http://www.pala2013.unitt.de/ (inlagd 2012-
10-23). 
     Den sjunde “HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics” äger rum på Lesbos i Grekland 3-10 augusti 
2013. Sommarskolan kostar 475 brittiska pund vid anmälning före 1 maj och 575 pund därefter. För mer information 
se www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2013.html  
     21st International Conference on Historical Linguistics (ICHL21) äger rum i Oslo 5-9 augusti 2013. Information 
finns på hemsidan: http://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/events/ichl2013/ (inlagd 2012-09-24). 
    Språkrådet i Norge anordnar i samarbete med Institutt for lingvistiske och nordiske studier (ILN) vid Universitetet i 
Oslo och Nordisk förening för lexikografi den tolfte konferensen om lexikografi i Norden 13-16 augusti i Oslo. För 
mer information se http://nordisksprogkoordination.org/nfl 
     Symposiet Early Germanic Languages in Contact äger rum vid Syddansk universitet i Odense 22-23 augusti. För 
mer information se http://static.sdu.dk/mediafiles//2/2/6/%7B2260153B-F37F-4A10-9234-
4E1D9B0E5806%7DEarlyGmcSymProg13.pdf    
     Den trettioförsta upplagan av OFTI äger rum den 26-27 september på Uppsala universitet. Årets OFTI har inte ett 
specifikt tema utan deltagarna har möjlighet att presentera olika typer av föredrag som faller inom ramen för tal    
och interaktion. Nytt för i år är ett upplägg med datasessioner, där deltagarna kan lägga fram eget material. 
Intresseanmälan att presentera i datasession mejlas till ofti@moderna.uu.se senast den 3 juni. Deltagande i konferensen 
och anmälan för övriga presentationer skickas in tillsammans med abstract senast 30 augusti. Mer information om 
konferensen och anmälningsformulär finns på OFTI 31:s webbsida (http://www.moderna.uu.se/seminarier/modis/ofti/). 
     Trends in Toponymy 6 äger rum i Heidelberg, Tyskland, den 7-10 oktober 2013. Anmälan och "abstract 
submission" senast 30 april. Se vidare konferenshemsidan http://www.uni-
heidelberg.de/rose/forschung/trends_in_toponymy_6.html 
     Den åttonde nordiska konferensen om språk och kön äger rum den 10 och 11 oktober 2013, på Södertörns 
högskola. Konferensen samlar nordiska forskare som arbetar inom forskningsområdet. Vid konferensen möts forskare 
från olika områden som berör språk och kön för att presentera och diskutera forskningsresultat och metodologiska 
teoretiska aspekter. Alla som arbetar med språk och kön inom ramarna för t.ex. diskursanalys, sociolingvistik, 
språkhistoria, samtalsanalys, dialektologi eller annat, inbjuds att delta. Abstracts: 31 juni 2013. Mer information på 
www.sh.se/sok2013. 
     NORNA:s 43:e symposium "Innovationer i namn och namnmönster" genomförs i Halmstad den 6-8 november 
2013. Preliminär anmälan om deltagande samt av eventuellt föredrag görs senast den 1 mars 2013 till norna43@hh.se. 
Mer om konferenstemat, praktiska frågor, kontaktpersoner, viktiga datum m.m. finns på NORNA:s hemsida 
www.norna.org.      
     Den elfte konferensen Svenska med didaktisk inriktning arrangeras vid Göteborgs universitet 5-6 december 2013. 
Med konferenstemat ”mångfaldens möjligheter” betonas behovet av att forska om det som kan göra elever, grupper 
och skolor både olika och lika. Skillnader och likheter som samtidigt har att göra med exempelvis kön, klass, 

mailto:yron@telia.com
http://hist.no/iclave7/
http://www.pala2013.unitt.de/
http://www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2013.html
http://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/events/ichl2013/
http://nordisksprogkoordination.org/nfl
http://static.sdu.dk/mediafiles/2/2/6/%7B2260153B-F37F-4A10-9234-4E1D9B0E5806%7DEarlyGmcSymProg13.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/2/2/6/%7B2260153B-F37F-4A10-9234-4E1D9B0E5806%7DEarlyGmcSymProg13.pdf
mailto:ofti@moderna.uu.se
http://www.moderna.uu.se/seminarier/modis/ofti/
http://www.uni-heidelberg.de/rose/forschung/trends_in_toponymy_6.html
http://www.uni-heidelberg.de/rose/forschung/trends_in_toponymy_6.html
http://www.sh.se/sok2013
mailto:norna43@hh.se
http://www.norna.org/


språkbakgrund, etnicitet, stad/land, osv. Intersektionella perspektiv på forskningsfältet välkomnas. Sista dag att anmäla 
föredrag är 10 juni. 
     6-7 februari 2014 äger workshopen Junge Altgermanistik rum i Zürich. Workshopens mål är att främja utbyte och 
samarbete mellan yngre forskare inom historisk germanisk lingvistik. Sista datum för abstract är 15 juni 2013. För mer 
information se webbsidan http://www.ds.uzh.ch/Tagungen/VGS-Workshop 
     Den nionde International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism äger rum 12-14 juni 
2014 i Uppsala. Sista datum för abstract är 6 september 2013. För mer information se konferenshemsidan 
http://www.moderna.uu.se/thirdlanguage2014/  
     ICCA-14, Fourth International Conference on Conversation Analysis äger rum 25-29 juni 2014 vid UCLA. Inskick 
av abstract öppnar 1 maj och stänger 1 juli Det förekommer också så kallade pre-conference workshops 23-25 juni 
2014. För mer information se konferenshemsidan  http://icca14.sscnet.ucla.edu/. 
     Metaforfestivalen i Stockholm äger rum i augusti 2014. Plenarföreläsarna är Elena Semino och Monika Fludernik 
För mer information se http://www.english.su.se/about-us/events/the-stockholm-metaphor-festival/the%20-2013-
metaphor-festival . Deadlinen för abstrakts har publicerats. 
     The Eighth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions äger rum i Nyköping 1–6 september 2014. 
Tema: "Reading Runes: Discovery, Decipherment, Documentation." Abstrakt skickas till runforum@nordiska.uu.se 
senast 1 september 2013. Läs mer på konferensens webbsida http://www.runforum.nordiska.uu.se/readingrunes/. 
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