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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!
Jag följer i möjligaste mån de länkar jag lägger in – slå larm om de inte fungerar!

DISPUTATIONER
Göteborg
Linus Karlsson disputerade fredagen den 26 november klockan 13.00 i Stora hörsalen,
Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg, på sin avhandling Bergsmän och tackjärnspatroner.
Perspektiv på industrialiseringsprocessen 1810-1900.
Stockholm
Wojtek Jezierski försvarar sin avhandling Total St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary
Institution fredagen den 17 december klockan 13.00 i hörsal 7, hus D, Universitetsvägen 10 D.
Umeå
Fredagen den 26 november klockan 10.15 disputerade Björn Norlin på sin avhandling Bildning i
skuggan av läroverket: Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska
gymnasistföreningar 1850-1914 i Hörsal G, Humanisthuset. Fakultetsopponent var FD David
Ludvigsson, Uppsala universitet.

SEMINARIER
Högre seminariet
Under höstterminen 2010 leds seminariet av Klas-Göran Karlsson.
14 december: Johan Stenfeldt: Totalitarismdebatter i svensk historiekultur 1968–1989
16 december: Sune Bechmann Pedersen: Cinema and History
13 januari: Iben Björnsson: Överväganden om Norden under kalla kriget: underrättelse,
allianspolitik och Norden som säkerhetspolitisk enhet
18 januari: Ewa Mazierska: Representations of Communist Secret Agents in German, Polish and
Czech Cinema
Kommande terminer leds det Högre seminariet av
Lars Edgren vårterminen 2011
Hanne Sanders höstterminen 2011
Dick Harrison vårterminen 2012
Eva Helen Ulvros höstterminen 2012
Kim Salomon vårterminen 2013
Lars Berggren höstterminen 2013

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
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”

PRISTAGARE
Priset ur Hans Idéns fond för bästa avhandling har tidigare delats ut på sommarfesten. Nu har det
hela blivit avsevärt försenat men långt om länge har det blivit beslutat att priset till en förtjänt
avhandling under läsåret 2009-10 går till Louise Sebro.
Marie Cronqvist har tilldelats Vetenskapssocietetens pris för 2010 ur Ada och Lars Werins fond.
HILMA gratulerar pristagarna!

TJÄNSTER
Lektoraten
Lärarförslagsnämnden har beslutat att följande personer ska sakkunnigbedömas: Jürgen Beyer,
Marie Cronqvist, Heiko Droste, Anders Fröjmark, Wiebke Kolbe, Wojciech Krawczuk, Attila
Lajos, Marie Lindstedt Cronberg, Jens Ljunggren, Fabian Persson, Karin Sennefelt, Ulf Zander
och Andreas Önnerfors. Övriga sökande har i jämförelse med dessa inte uppnått lika hög grad av
meritering.

ÖVRIGT
Institutionsstyrelsen
Styrelsen sammanträder fredagen den 17 december klockan 9.15. Kopior av styrelsens protokoll
finnas i en pärm utanför expeditionen.
Flera av oss kommer att vara lediga (semester, kompledighet) över helgerna, 24 december – 10
januari.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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Hilma önskar er alla en
god och vilsam jul och ett
riktigt gott nytt år!

