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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 kopierar du och sätter tillbaka
originalet i pärmen!

DISPUTATIONER
Göteborg
Oskar Broberg disputerar i ekonomisk historia fredagen den 17 mars klockan 10 i hörsalen
Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg på avhandlingen Konsten att skapa pengar. Aktiebolagens
genombrott och finansiell modernisering kring sekelskiftet 1900,
Umeå
Jonas Harvard disputerade lördagen den 25 februari 2006 klockan 10.15 i Humanisthuset,
Hörsal E, Umeå universitet, på avhandlingen En helig allmännelig opinion. Föreställningar om
offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848-1919.
Uppsala
Tomas Matti disputerar i ekonomisk historia på avhandlingen Professionella patriarker. Svenska
storföretagsledares ideal, praktik och professionaliseringsprocess 1910-1945 i hörsal 2, Ekonomikum,
fredagen den 10 mars 2006 klockan 10.15.

VENTILERINGSSEMINARIER OCH ALLMÄNNA SEMINARIER
De närmast följande seminarierna
28 mars OBS! Tid och plats! 16.15-18.00, sal 4. Allmänt seminarium: Anders Johansson,
medlem i redaktionen för Glänta och litteraturvetare, Humanioras kris och möjligheter: Med
anledning av en långdragen debatt
4 april: Christina Widholm. Titel meddelas senare
6 april: Fredrik Persson, Tillfälligt sällskap. Stiftelsen skånskt sällskaps historieskrivning. Harald
Gustafsson
Ändringar
Den 23 maj ersätts Louise Sebro av Magnus Olofsson. Den 30 maj hålls ett allmänt seminarium
med Dalia Ofer.

KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER
Nytillkomna
Historia i samtiden. Samtiden i historien
Denna konferens behandlar svensk samtidshistoria och äger rum i Stockholm den 5 – 6 oktober

2006. Arrangör är Nätverket för modern politisk historia, med stöd från Riksbankens
jubileumsfond. Man tänker sig paneler kring teman som Bilden av Sverige, Demokrati i vår tid
och Historikern och historieskrivningen. Anmälan senast den 1 april till
jenny.andersson@ekhist.uu.se
International Medieval Congress
Nästa års tema är Medieval Cities och konferensen hålls i Leeds den 9-12 juli 2007. Förslag till
paper ska lämnas senast den 31 augusti 2006. Information finns på hemsidan
www.leeds.ac.uk/ims. Årets konferens hålls den 10-13 juli och även om denna finns information,
på www.leeds.ac.uk/ims/imc

Tidigare anmälda
ISCHE 28
Konferensens tema är Technologies of the Word. Literacies in the History of Education.
Konferensen hålles vid Umeå universitet den 16-19 augusti 2006. Mer information finns att
hämta på hemsidan http://www.umu.se/histstud/ISCHE28.html Praktiska angelägenheter sköts
av konferenssekreteraren som nås bland annat via e-post: kaarina.streijffert@umea-congress.se
Third Nordic Conference on Scholarly Communication
Temat är Beyond Declarations – The Changing Landscape of Scholarly Communication.
Konferensen äger rum 24-25 april 2006 i Lund. För information se
WWW.LUB.LU.SE/NCSC2006
Kärnämnet historia!
Kursen vänder sig till lärare i historia från grundskola till universitet, arrangeras av
Historielärarnas förening och Sekretariatet för kompetensutveckling och hålls den 30-31 mars i
Uppsala under ordförandeskap av Klas-Göran Karlsson. Anmälan kan göras på hemsidan
www.kompetens.uu.se senast den 16 mars. Ytterligare information lämnas av
Pernilla.Riben@uadm.uu.se

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.
Allmänna stipendier
Ett antal stipendier har ledigkungjorts av universitetets donationsgrupp. Ansökningsblankett (LU
nr 12:68) och information finns på Lunds universitets stipendieportal:
http://www.eken.lu.se/stipendier
Utrikespolitiska institutet
Projektmedel för forskning inom internationella studier med särskild inriktning på internationell
säkerhetspolitik uppgående till maximalt 2 miljoner kronor har utlysts till ansökan senast den 28
april 2006. Ytterligare information lämnas av UIs forskningschef, professor Olav Knudsen, som
nås på knudsen@ui.se
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning
Stiftelsen delar ut stipendier för forskning om tidningar, reklam eller bokhantverk förr i tiden.
Upplysningar och blanketter för ansökan kan hämtas på stiftelsens hemsida:
www.ridderstadsstiftelsen.se Ansökningshandlingarna skall ha inkommit senast den 20 mars.
Einar Hansens forskningsfond
Fondens syfte är att främja vetenskapligt samarbete och institutionskontakter mellan de
humanistiska disciplinerna vid Köpenhamns och Lunds universitet genom sympisier, exkursioner
och gästbesök. Bidrag söks på särskild blankett som finns på stipendieportalen
http://www.eken.lu.se/stipendier och ansökan skall vara fonden tillhanda senast den 1 mars.

FORSKARSKOLAN
Till de tolv anställningar som utlysts finns sammanlagt 101 sökande. Av dessa har 86 sökt de fem
anställningarna i Lund, 68 de två i Malmö, 59 den i Växjö och 74 de båda ospecificerade i
Södertörn. De båda specificerade anställningarna i Södertörn har sökts av vardera åtta personer.
Varje sökande kommer nu att bedömas av fyra personer som har att rangordna tio personer.
Denna rangordning ska vara klar den 7 april. På grundval av dessa rangordningar, omsatta i
poäng, identifieras en tätgrupp bestående av 24 personer. Dessa bedöms och rangordnas av
lärarrepresentanterna i forskarskolans styrelse, ett arbete som skall vara klart den 4 maj.
Forskarskolans styrelse fattar beslut den 15 maj, varefter besked skickas till de sökande, med
sedvanlig besvärstid. Beslut om antagning fattas sedan av fakulteten i början av juni.
Anställningarna tillträds den 1 september.

Kurser
Under höstterminen 2006 planeras tre kurser. De första fem veckorna ges en introduktionskurs
för de nyantagna. Från den 6 oktober till den 24 november ger Mats Greiff, Lars Olsson och Ylva
Waldemarsson en kurs om internationell arbetarhistoria. Därefter kommer en teori- och
metodkurs att ges.

ÖVRIGT
Nytt kopieringsavtal
Det nya kopieringsavtalet för universitetets lärare är nu klart och gäller under 2006.
Avtalet gäller, som tidigare, lärares rätt att kopiera ur offentliggjorda svenska och utländska verk
för egen undervisning. Kopiering är endast tillåten för att komplettera den obligatoriska
förlagsutgivna kurslitteraturen. Samma begränsningar i antalet sidor gäller som tidigare.
Obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur får aldrig kopieras utan tillstånd.
Nytt är i huvudsak att lärare nu har rätt att göra utskrifter av digitalt lagrade verk för egen
undervisning, till exempel från Internet. Max 15 sidor i A4-format per digital källa. Även här
gäller rätten endast för att komplettera den obligatoriska förlagsutgivna kurslitteraturen. Det är
inte tillåtet att lagra verk i digital form. Detta innebär att det inte är tillåtet att skanna in artiklar
eller andra verk i dator. Det är inte heller tillåtet att sprida digitala exemplar till studenter via
deras e-post.
Ett verk kan ha formen av bok, häfte, kompendium, broschyr, notblad, tidskrift, periodisk skrift
och liknande, oavsett om de förekommer i analog eller digital form.
Avtalet kommer snart att finnas att läsa på juridiska enhetens hemsida www.lu.se/jurenh
Observera att det kan finnas artiklar, tidskrifter eller annat material som omfattas av licenser som
tecknats av Lunds universitet och som då gäller före kopieringsavtalet.
Har ni några frågor om kopieringsavtalet eller om upphovsrätt i övrigt, är ni alltid välkomna att
kontakta juridiska enheten.

Gemensamt kaffe
Alla anställda som deltager i kaffet annat än rent tillfälligt anmodas att skriva upp sig på listan i
köket för att koka kaffe eller sköta inköp! Det finns många lediga rader! Reserverna är förbrukade.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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