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Underlagen till HILMA förvaras i pärmar som står i rum 209, på hyllan ovanför faxen. Där hittar
du ytterligare information om seminarier, anställningsvillkor, stipendier och annat samt ansökningsblanketter i förekommande fall. De sistnämnda, som är samlade i en separat pärm, kopierar
du och sätter tillbaka originalet i pärmen!

DISPUTATIONER
Lund
Lördagen den 22 september 2007 klockan 10.15 försvarar Henrik Rosengren sin avhandling
Judarnas Wagner. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 19201950 i sal 3, Historiska institutionen.

SEMINARIER
Handledarkollegiet fastställde den 18 juni en principförklaring för det högre seminariet. Denna
bifogades förra numret av HILMA.
Under höstterminen 2007 kommer seminariet att ledas av Eva Österberg.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
MUSUND 2007
Arbetsgruppen för nätverket MUSUND (Museer omkring Öresund) inbjuder till seminarium
den 6-7 november i Helsingör. Sista anmälningsdag är den 31 augusti. För mer information se
www.musund.net. Programmet finns också på anslagstavlan mitt emot Lars Edgrens rum.
Kulturens potentialer – Udvikling og planlægning af byliv og kulturmiljøer
Konferensen äger rum den 13 september 2007 klockan 10-17 på Roskilde Universitetscenter. Läs
mer på www.kulturplan-oresund.dk/konference eller på uppsatt anslag.
Genus, rum och gränser
Det IX nordiska kvinnohistorikermötet äger rum den 11-14 augusti 2008 i Reykjavik, Island.
Papers skall vara inlämnade senast den 31 december 2007. Information och instruktioner finns på
www.qhist08.is.

Tidigare anmälda
Saint Birgitta, Syon and Vadstena
Denna Birgittakonferens äger rum i Stockholm den 4-6 oktober 2007. Anmälan via e-post till
birgittaconference2007@gmail.com senast den 1 september. Inbjudan finns i Konferenspärmen.

ESOF 2008
Euroscience Open Forum, Science for a better life, äger rum i Barcelona den 18-22 juli 2008. För
mer information se www.esof2008.org
Ritual Dynamics and the Science of Ritual
Denna internationella konferens hålls på universitetet i Heidelberg 29 september – 2 oktober
2008. Sista dag att anmäla ämnen och paper är den 15 juni 2007. För vidare information, se
hemsidan www.rituals-2008.com
Cultural Encounters and Historical Practice
Den tredje och sista konferensen I Nordisk Netværk for global kulturhistorie, CFP, äger rum den
7-9 november 2007 på Carlsberg Akademi i Köpenhamn. För information se
www.globalkulturhistorie.au.dk
International Medieval Congress, Leeds
Nästa års konferens har temat The Natural World och hålls den 7-10 juli 2008. För vidare
information se www.leeds.ac.uk/ims/imc
De svenska historiedagarna
Dessa äger rum 14-16 september 2007 i Växjö under temat Resor i historien. För information se
www.dsh.se
Voluntary Action History Society
Denna inbjuder till sin tredje internationella forskningskonferens vid University of Liverpool den
16-18 juli 2008. Förslag till paper välkomnas. Sista dag för bidrag är den 1 december 2007. För
mer information se www.vahs.org.uk

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA
Information om aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier. Det finns också en
pärm i rum 209, ovanför faxen. Ansökningsblanketter finns i en särskild pärm på samma plats.
Institutionsutskicket innehåller ibland utlysningar där ansökningstiden redan gått ut eller går ut
bara någon dag senare. Kontrollera därför själv aktuella stipendier på nätet!
Erik Philip-Sörensens stiftelse
Anslag utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade forskare eller forskargrupper.
Man välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc-forskare som önskar utveckla nya
forskningsteman. Ansökan skall ske på särskilt formulär, som kan erhållas via Stiftelsens hemsida
www.epss.se

ÖVRIGT
Fönsterbyte
Under hösten kommer resten av institutionens fönster att bytas. Berörda kommer att få mer
information snarast möjligt.
Utskickslistor
Doktorander som inte har arbetsplats i Lund erinras om möjligheten att flyttas över till en
särskild e-post-lista för just sin kategori. Meddelanden som bara rör institutionen i Lund kommer
normalt inte att skickas ut på den listan.
Gemensamt kaffe
En pinfärsk lista, avseende höstterminen, finns nu på plats i köket. Första gemensamma
kaffepausen äger rum måndagen den 3 september.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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