HILMA
Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 35, 2009/10, Nr 1, 2009-08-12
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!
Jag följer i möjligaste mån de länkar jag lägger in – slå larm om de inte fungerar!

DISPUTATIONER
Lund
Handledarkollegiet beslöt vid sammanträde 2008-12-03 att disputationer i fortsättningen skall
förläggas till ordinarie arbetstid, måndag-fredag.
Växjö
Vi har fått en ”licentiatavhandling” Kosta glasbruk – en etnisk smältdegel? Arbete och
arbetskraftsinvandring 1943-1973, skriven av Gunnel Holmér.

SEMINARIER
Högre seminariet
Höstterminen 2009 leder Harald Gustafsson seminariet. Ordinarie tid för seminarier är tisdagar
14.15-16 med torsdagar som reservdagar.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Tidigare anmälda
De Svenska Historiedagarna
Årets historiedagar äger rum i Vasa 18-20 september. Temat är Finn Finland. Riksdel och
grannland, från stenålder till idag. Preliminärt program och registreringsformulär finns i
Konferenspärmen.

TJÄNSTER
STUDIESTÖD
Handledarkollegiet sammanträder torsdag 13 augusti för att föreslå innehavare av de två som
tilldelats historia.
Kerstin Berntsson har antagits till Forskarskolan i historia och historiedidaktik sedan Benito Peix
Geldart avbrutit utbildningen.

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!
”Information om tilldelning av kommande stipendieutlysningar
Från och med våren 2008 kommer inte längre kansliet att skicka ut beslut om tilldelning/beslut
om förslag till tilldelning eller rutiner kring redovisning rörande humanistiska fakultetens reseoch forskningsbidrag. Istället kommer beslut och rutiner att finnas tillgängliga på områdets
hemsida. Informationen skickas även fortsättningsvis till institutionerna som ombedes anslå
informationen. Som vanlig kan sökande logga in hos donationsgruppen för att informera sig.
Carin Brenner”
Erik Philip-Sörensens stiftelse
Stiftelsen delar ut anslag för humanistisk forskning efter särskild ansökan till i första hand
disputerade forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds
universitet och välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc-forskare som önskar att
utveckla nya forskningsteman. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 19 september och
görs på särskilt formulär. Detta kan hämtas på stiftelsens hemsida http://www.epss.se

INSTITUTIONSSTYRELSEN
Institutionsstyrelsen sammanträder fredagarna den 2 oktober, den 6 november och den 18
december, klockan 9.15.

ÖVRIGT
Lägenhet uthyres: Ljus, tyst, möblerad 2:a, 47 kv., vån 3/3. Uthyres sept-april. av hyresvärden
till forskare, doktorand, universitetsanställd eller motsvarande (ej student). Lägenheten har bad
och pentry samt utsikt över domkyrkotornen. Nära till Mårtenstorget, centralstation, flygbuss
osv. Hyra 4 700 kr/mån inkl. el. Svar till e-post: 046-143896@comhem.se /Jens
Och så…
finns det faktiskt ingen kaffelista – än!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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