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SEMINARIER och UNDERVISNING

 

se GRÖNA SCHEMAT.

 

 

UNDERVISNING VID ANDRA INSTITUTIONER

Lunds universitet, Kansli HT. Gemensamma doktorandkurser:

1/ Introduktionskurs för forskarutbildningen, 5 poäng. I kursen presenteras de inom humanistisk forskning
förekommande metoderna, teorierna och begreppen av framstående erfarna forskare. Kursen ges perioden 5/2 –
21/3. Anmälan senast den 1 februari. Ytterligare info i Pärmen. Kontaktperson: Jonas Hansson, tel. 046-2220964.

2/ The Rise of Elites in Europe, 5 poäng. Tvärvetenskaplig doktorandkurs vid Arkeologiska institutionen och
Klassicum i Lund. Kursen löper mellan 2/4 och 6/6 2001. Senaste anmälningsdag 1 februari, 2001. För vidare
information samt anmälningsblankett, se Pärmen. Ytterligare info om ovanstående kurser finns på hemsidan
http://www.lu.se/ht/forskarutb.html.

Lunds universitetsbibliotek anordnar under vårterminen en rad allmänna kurser som är kostnadsfria och öppna för
alla. Kurserna gäller bl a biblioteksintroduktion, Lolita/Libris, att söka artiklar och litteratur i databaser, söka – inte
surfa, m m. Ytterligare upplysningar i Pärmen.

CITU inbjuder till kurs i PowerPoint och bildhantering för lärare, 9 kurstillfällen (max 16 deltagare).
PowerPoint är ett verktyg för presentationer i olika former. Denna kurs avser att ge tips för en pedagogisk
användning av PowerPoint i sal eller på www, ge grunder i bildhantering (scanning, filformat, redigering, m.m.),
samt hur presentationen kan kombineras med t.ex. kalkylark (Excel), ljud och video. Kursdagar: 15/2, 28/2, 1/3,
14/3, 15/3, 29/3, 19/4, 3/5 samt 17/5. Samtliga tillfällen kl. 13.15 - 16.00. För ytterligare information: Kontakta Bo-
Anders Jönsson, mailto:Bo-Anders.Jonsson@citu.lu.se . Anmälan senast 8 februari till mailto:citu@citu.lu.se .

Rådet för högskoleutbildning, Högskoleverket. Att lära för framgång. Sommarinstitut för unga universitetslärare
och doktorander med fokus på lärargärningen 10-15 juni 2001. Ansö-kan på särskild blankett senast den 12
februari. Ytterligare info i Pärmen samt på www.hgur.se/si2001/index.htm.
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Vetenskapsrådet. Nationell forskar- och magisterkurs, 5 poäng, under rubriken Materiell kultur längs Sidenvägen.
Kursen ges perioden 12/3 – 7/5. HSFR står för resor och uppehälle. Ytterligare info i Pärmen. Anmälan på särskild
blankett senast den 12 februari.

 

DISPUTATIONER

Historia, Lund

17/2 Sif Bokholm försvarar sin doktorsavhandling En kvinnoröst i manssamhället. Agda Montelius 1850-1920.
Opponent är docent Kjell Östberg, Stockholm. Lördagen den 17 februari, kl. 10.15, Historiska inst., Sal 3.

Humanekologi, Lund

7/2 Stefan Gössling försvarar sin avhandling Tourism, Ecosystem Functions, and Human-Environmental relations.
Onsdagen den 7 februari, kl 10.00 i Carolina-salen, Kungshuset, Lundagård. Opponent: Fil dr Lotta Frändberg,
Göteborg.

 

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER

Tidigare anmälda

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB). Den 3 april 2001 anordnas ett workshop om forskning om
kommunism och antikommunism i Sverige. Intresserade som vill presntera egen forskning bör höra av sig senast
den 1 februari.

Roskilde Universitetscenter. Historiekultur – hvordan og hvorfor? Konferens i Roskilde 15-18 mars 2001.
Program och övrig information finns i Pärmen eller via nätet på adress: www.hist.ruc.dk/Historieseminar2001.
Kostnad: 250 DKR. Anmälan senast 14 februari 2001.

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Seminarium den 26 februari, kl. 18.00 med Eva Blomberg, fil dr i
historia. Ämne för seminariet: Sara lär sig folkvett. Filmen som folkbildare. Lokal: ARAB, Upplandsgatan 4,
Stockholm.

European Social Science History Conference den 27 februari – 2 mars 2002 i Haag. De välkomnar paper på
alla historiska perioder och teman. De skall inkomma senast den 1 mars 2001 till Conference Secretariat ESSHC,
c/o International Institute of Social History, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, Nederländerna. För mer
information och för-registrering se hemsidan: www.iisg.nl/esshc.

The International Labour Movement on the thresholds of two centuries. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
håller en konferens den 24-25 oktober 2002 i Stockholm. Konferensen hålls för att fira Arbetarrörelsens arkiv och
biblioteks 100-årsdag och kommer att problemati-sera kring arbetarrörelsen idag och för hundra år sedan. De
uppmanar alla intresserade att skicka in en kort abstract på det paper de vill presentera senast den 1 mars 2001.
Skicka en titel och tio rader till Klaus Misgeld, ARAB, Box 1124, 111 81 Stockholm eller via e-post:
klaus.misgeld@arbarkiv.a.se.

Östergötlands länsmuseum. Seminarium om Östergötlands medeltid 15-16 mars 2001. Plats: Wallenbergssalen,
Östergötlands länsmuseum, Linköping. Anmälan på särskild blankett senast den 7 mars. Program i Pärmen.
Bland föreläsningarna bl a Dick Harrison om Stora döden.

Alva Myrdal’s Questions to Our Time. Den 7-8 mars 2002 äger en konferens rum till minnet av att det då är 100
år sedan Alva Myrdal föddes. Konferensen kommer att hållas i Uppsala och tre temata är aktuella: feminismens
dilemma, den social ingenjörkonstens dilemma, fredsfrågan. Utifrån dessa temata inbjuds forskare att senast den 1
april 2001 skicka in sina abstracts och CV till Sabina Nilsson, Institutet för framtidsstudier, Box 591, 101 31
Stockholm el. sabina.nilsson@framtidsstudier.se. För mer information kontakta Yvonne Hirdman:
yvonne.hirdman@historia.su.se el. 08-16 71 03.
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Diakonissestiftelsen, Feredriksberg (Klöpenhamn). Liv eller död över biografien? Et seminar om den
biografiske genres muligheder og begraensninger – med den kultur- og laerdomshistoriske biografi i centrum. Den
17-18 maj 2001. Anmälan senast den 15 mars 2001. Ytterligare information på seminariets hemsida:
www.pubhealth.ku.dk/biosem samt i Pärmen.

Aarhus universitet. Det 24:e Nordiska historikermötet, Aarhus universitet, 9-13 augusti 2001. Program finns i
Pärmen.

 

Nytillkomna

Institutet för Framtidsstudier. Konferens om Alva Myrdal’s Questions to Our Time. Konferensen äger rum i
Uppsala den 7-8 mars 2002 till minnet av att det då är 100 år sedan alva Myrdal föddes. Tre temata är aktuella:
feminismens dilemma, den sociala ingenjörskonstens dilemma, samt fredsfrågan. Forskare inbjuds att senast den 1
april 2001 skicka in abstracts och CV till Sabina Nilsson, Institutet för framtidsstudier, Box 591, 101 31 Stockholm.
Ytterligare information kan erhållas genom Yvonne Hirdman, mailadress: yvonne.hirdman@historia.su.se.

 

PERSONALNYTT

Dick Harrison har utsetts till ny universitetslektor vid historiska institutionen fr o m 1 januari. Beslutet är dock inte
definitivt då besvär mot beslutet har inlämnats.

När det gäller den lediga tjänsten som forskarassistent i historia i Lund har lärarförslagsnämndens
slutsammanträde, som uppskjutits till den 15 januari nu på nytt blivit framflyttat. Den 14 mars tänker man göra ett
nytt försök.

 

LEDIGA TJÄNSTER

Uppsala universitet. Två tjänster som forskarassistent i historia (UFV-PA 2000/6268 och UFV-PA2000/6269).
Ansökan senast den 5 februari 2001.Ytterligare upplysningar i Pärmen.

The Nordic Institute of Asian Studies (NIAS). Tjänst som senior researcher. Ansökan senast 15 februari 2001.

Baltic and East European Graduate School, Södertörns högskola. Doctoral candidate positions in the
humanities. Closing date for applications is Februar 16, 2001.

Lunds universitet. Doktorandtjänster i historia. En eller två doktorandtjänster i historia kan komma att utlysas
omkring den 1 februari. Några närmare uppgifter föreligger inte i pressläggningsögonblicket. Vi kommer att
informera alla berörda när vi vet mera.

 

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG, mm

OBS! Som vanligt finns fler aktuella stipendier på http://www.lu.se/stu/stipendier/ . Glöm inte heller Pärmen, där
mer utförlig information och ansökningsblanketter finns.

Tidigare anmälda

Stockholms Arbetarinstitutsförening. Forskarstipendium rörande folkbildningsarbetets historia. Ansökan senast
2001-01-31.

European University Institute, (EUI), Florens. Doktorandstipendier för tre år vid EUI i Florens fr o m hösten
2001. Stipendiebelopp: 13.000 SEK/månad. Fr o m den 1 januari 2001 har Vetenskapsrådet (The Swedish Research
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Council) övertagit ansvaret för dessa ansök-ningar. Ansökan skall sändas direkt till EUI. Kopia av ansökan skall
samtidigt sändas till Vetenskapsrådet. Ansökningstiden för läsåret 2001-02 går ut den 31 januari 2001. Ytterligare
information i Pärmen.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Detta är en sammanslagning av Socialvetenskapliga
forskningsrådet och Rådet för arbetslivsforskning. För den som har för  avsikt att söka projektmedel med start 1/1
2002 gäller att projektskisser skall vara insända till  FAS senast torsdagen den 1 februari 2001. För mera
detaljerade upplysningar, se Pärmen.

De nordiska forskningsrådens samarbetsnämnder (NOS-H och NOS-S) utlyser medel för nordiska
forskningsprojekt. Bidrag kan också ges för projektförberedelser. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2001.

Utrikespolitiska Institutet utlyser projektmedel för bekostande av utrikespolitisk- och säkerhetspolitisk forskning
främst avseende Europa och Nordamerika. Beviljade ansökningar beräknas täcka projektkostnader för högst 12
månader men kan förlängas efter ansökan. Behörig att söka är den som avlagt doktors- eller licentiatexamen
(motsv.) vid svenskt eller  utländskt universitet samt forskarstuderande vid svenskt universitet. Ansökningar från
nyligen  disputerade forskare välkomnas särskilt. Projekt även från andra ämnen än statsvetenskap   välkomnas.
Mottagare av projektmedel förväntas ha UI som tjänsteställe och ingå i den  forskargruppsmiljö som finns vid
Institutet. Ansökan senast den 5 mars 2001.

Wenner-Gren Stiftelserna. Resestipendier för deltagande i internationella kongresser m m. Ansökan senast 2001-
03-10

STINT. Doktorandstipendier för forskarstuderandes utlandsvistelse för att tillbringa en termin vid utländskt
universitet eller forskningsstiftelse. Ansökan senast 31 mars 2001.

Fulbright Commission. Grants for Visiting Lecturers and Research Scholars will be available for Swedish
scholars to lecture and/or conduct research in the United States during the 2001/02 academic Year. Ansökan senast
den 15 april 2001.

Nytillkomna

Stiftelsen Lars Johan Wallmarks stipendiefond. Till skicklig och behövande yngre akademisk lärare vid Lunds
universitet som inte innehar fast tjänst. Ansökan senast den 31 januari 2001.

Stockholms Arbetareinstitutsförening. Tre forskarstipendier, avsedda för doktorander, á 36.000 kronor till
forskning rörande folkbildningsarbetets historia. Sista ansökningsdag 31 januari 2001. Ytterligare info från Allan
Sundqvist, tel. 08-551 707 41 eller via e-post: 08-55170741@telia.com.

Försvarshögskolan, Delegationen för militärhistorisk forskning. Ett utbildningsstöd för doktorander,
motsvarande ca 11.500 kr i månaden under ett år med möjlighet till förlängning. Utbildningsstödet gäller
militärhistorisk forskning och kan sökas av den som är antagen till forskarutbildning vid svenskt universitet.
Ansökan senast fredagen 16 februari 2001. Ytterligare info i Pärmen.

STINT. Stipendier för internationalisering av forskarutbildningen inom kulturvetenskaperna. 10 av dessa tillfaller
Lunds universitet. Stipendierna utgår med 100.000 kronor och är avsedda för yngre forskarstuderande inom
kulturvetenskapliga ämnen för minst fyra månaders utlandsvistelse för att ge erfarenheter av utländska
forskningsmiljöer och kontakter med utländska forskare och forskarstuderande. Ansökan senast den 23 februari
2001.

Svensk Presshistorisk Förening. Fem presshistoriska stipendier om 20.000 kr. Ansökan senast 23 februari 2001.

Dito. Stipendium för biografi. Ett arbetsstipendium på 100.000 kronor för att stimulera till-komsten av biografier
över framstående publicister och andra som verkat inom dagspressen och andra medier. Ansökan senast den 23
februari, 2001.

Riksbankens Jubileumsfond. Forskningsanslag från jubileumsdonationen och kultur-vetenskapliga donationen till
nya ansökningar (projektskisser). Dessutom ansökningar om infrastrukturellt stöd. Ansökan senast 2001-03-01. För
information, ansökningar och blanketter, se www.rj.se.
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Einar Hansens forskningsfond. Bidrag för att främja vetenskapligt samarbete och institutionskontakter mellan de
humanistiska disciplinerna vid Köpenhamns och Lunds universitet. Ansökan senast den 1 mars 2001.

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation (SJSF). Anslag och stipendier, avsedda att främja utbytet mellan
Japan och Sverige. Bidrag för forskning eller utbildning inom bl a humaniora. Ansökan senast den 1 mars 2001.

Ridderstads stiftelse för historiska grafisk forskning. Stipendier och bidrag för forskning i bokhantverkets,
reklamens och pressens historia. Ansökan senast den 20 mars.

Riksarkivet. Bidrag och stipendier till arkivvetenskaplig forskning från olika fonder. Ansökan senast den 28 mars
2001. Ytterligare upplysningar i Pärmen.

SPRIDDA NOTERINGAR

Nya doktorander

Från och med vårterminen kommer två nya doktorander att påbörja sina studier vid institutionen, nämligen Daniel
Alvunger (Kims Salomons seminarium) och Joachim Östlund (Eva Österbergs seminarium).

Två av våra doktorander har på egen begäran avbrutit sina studier, nämligen David Randolph och Christian
Sandahl.

 

Ny microfilmläsare

En ny och modern kombinerad microfilm- och microficheläsare har införskaffats till institu-tionen. Den kan
användas för både 16 och 35 mm film. Till utrustningen hör också en laser-skrivare. Utrustningen är installerad i
rum 111 inne i biblioteket (alltså inte i det rum där den tidigare apparaten fanns). För den som så önskar finns för
utlåning en CDrom-skiva med instruktioner om hur apparaten fungerar. Alla intresserade ombedes kontakta
biblioteket.

Conny Blom

 

En sensationell nyhet

Fick för ett par dagar sedan in den sista registreringsblanketten och därmed har det sensatio-nella inträffat att
samtliga doktorander lämnat in sin terminsregistrering. Det är många, många år sedan detta hände senast. Riktigt
perfekt blir det dock först när alla doktorander lämnar in sin registrering i tid. Där är vi ännu inte, men varför inte
satsa på detta nästa gång och därmed uppnå den absoluta fulländningen på registreringsfronten.

 

Glad terminsstart

Leif Eliasson
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