HILMA
Historiska Institutionen i Lund Meddelar Att…
Årgång 37, 2011/12, Nr 1, 2011-08-29
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
Licputationer vid FIHD
Fredagen den 9 september kl 10.15 licputerar Joakim Glaser (Malmö) på licentiatavhandlingen
Med muren i backspegeln. Nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland.
Samma dag klockan 14.15 licputerar Anna Nordqvist på avhandlingen ”Nu er vi ikke mere piger”.
Identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920.
Båda licputationerna äger rum i sal D138, Orkanen, Malmö högskola.

SEMINARIER
Högre seminariet
Under höstterminen 2011 leds seminariet av Hanne Sanders.
Det första? seminariet äger rum tisdagen den 13 september klockan 14-16.
Slutseminarium för Anna Nilsson är inbokat torsdagen 29 september klockan 13-15 och
slutseminarium för Mikael Häll tisdagen den 25 oktober klockan 14-16.

KONFERENSER OCH SYMPOSIER
De Svenska Historiedagarna i Stockholm
Dessa äger rum 7-9 oktober 2011 och har temat Stolta stad! Preliminärt program finns i
Konferenspärmen och information kan hämtas från hemsidan, www.dsh.se.

TJÄNSTER
Lektoraten
Provföreläsningar kommer att hållas onsdagen den 31 augusti i sal 3. Schemat ser ut som följer:
Marie Cronqvist 8.30-9.00, Marie Lindstedt Cronberg 9.05-9.35, Fabian Persson 9.40-10.10,
Ulf Zander 10.25-10.55, Anders Fröjmark 11.05-11.35 och Wiebke Kolbe 11.40-12.10.
Föreläsningarna ska behandla ämnet ”Förändras bilden av svensk historia av ett
globalt/transnationellt perspektiv” och rikta sig till studenter på C-nivån (61-90 hp).

Lektorat i Mänskliga rättigheter
Eftersom endast fyra sökande kvarstår har schemat ändrats. Provföreläsningarna anordnas
fredagen den 9 september i sal L403 (Lingvisten), Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken
12. Temat är ”Mänskliga rättigheter i revolutioners teori och praktik/Human Rights in the Theory
and Practice of Revolutions” och föreläsningen ska riktas till studenter på B-nivå. Schemat är:
Lena Halldenius 9.15-9.45, Henrik Rosengren 9.50-10.20, Anders Melin 10.40-11.10 och
Tawia Ansah 11.15-11.45.
LEKTOR
Marie Cronqvist har utsetts till lektor vid Institutionen för kommunikation och medier.
DOCENT
Kalle Bergman har antagits som oavlönad docent i historia enligt beslut den 17 augusti 2011.

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”
Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk forskning
Ansökan till humanistisk forskning utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade
forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds universitet. Man
välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar utveckla nya
forskningsteman. Ansökan skall ske på särskilt formulär som finns på http://www.epss.se/ och
ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 19 september. Utlysning och formulär finns
också i stipendiepärmen.
Svea Orden
Två stipendier på vardera 30.000 kronor i första hand till forskarstuderande med långt hunnet
avhandlingsarbete som söker kartlägga vårt lands och folks historia och kultur, företrädesvis under
äldsta tid (500-1500 e.Kr.). Ansökan skall ha inkommit senast den 1 september 2011.
Kungörelsen finns i stipendiepärmen.
Svea Orden
Ett stipendium på 25.000 kronor för samma ändamål men inte specifikt riktat till
forskarstuderande utlyses med samma ansökningsdatum. Även denna kungörelse finns i
Stipendiepärmen.

ÖVRIGT
Institutionsstyrelsen
Styrelsen sammanträder fredagarna den 9 september, den 28 oktober och den 16 december,
klockan 9.15 i Konferensrummet. Kopior av styrelsens protokoll finns i en pärm utanför
expeditionen.

Handledarkollegiet
Detta sammanträder den 16 september, den 18 november och den 6 december.
Kaffelistan
En färsk och väldigt tom lista finns på plats.
Välkommen till en ny termin!
På dragande kall och ämbetes vägnar
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