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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
Linnéuniversitetet, Växjö
Lördagen den 16 april kl 10.15 disputerar Wirginia Bogatic på sin avhandling Exilens dilemma:
att stanna eller att återvända. Beslut i Sverige av polska kvinnor som överlevde KZ-lägret Ravensbrück
och räddades till Sverige 1945-1947. Fakultetsopponent är Mattias Tyden, Institutet för
Framtidsstudier i Stockholm.
Lund/Malmö
Carolina Jonsson Malm disputerar inom Forskarskolan fredagen den 29 april 2011 klockan 13.15
i D222, Lärarutbildningen, Malmö högskola, på sin avhandling Att plantera ett barn.
Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik.
Fakultetsopponent är fil dr Helena Bergman, Stockholms universitet.
Uppsala
Onsdagen den 20 april 2011 klockan 10.15 försvarar Anne Berg sin avhandling Kampen om
befolkningen. Den svenska nationsformeringens utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 17801860 i Universitetshuset, sal X, Övre slottsgatan, Uppsala.

SEMINARIER
Högre seminariet
Under vårterminen 2011 leds seminariet av Lars Edgren.
Torsdagen den 14 april, kl. 13.15, Blå rummet: Annette Hill, The audiences, the show: a
sociology of the paranormal in popular culture. Annette Hill är ny professor i media vid
Institutionen för kommunikation och media. Hon har en imponerande publikationslista bakom
sig med fokus på media och populärkultur, med ett särskilt intresse för TV. Hennes senaste bok
heter Paranormal Media: Audiences, Spirits and Magic in Popular Culture (Routledge 2010).
Tisdagen den 26 april, kl. 14.15, Blå rummet: Att problematisera historikerns tysta kunskap, 1.
Att kontextualisera. David Larsson och Anna Nilsson tar initiativ till en serie arbetsseminarier där
vi gemensamt skall diskutera grundläggande teoretiska problem vi möter. Det vore särskilt
spännande om forskare från olika generationer kunde delta i detta samtal. Närmare information
om upplägget kommer senare.

Tisdagen den 3 maj, kl. 14.15, Blå rummet: Eva Österberg, Tystnadens kulturhistoria
Eva har nyligen publicerat en bok med titeln Tystnader och tider. Samtal med historien och
reflekterar över detta ämne.
Tisdagen den 17 maj, kl. 14.15, sal 4: Ulf Hedetoft, Er nationalisme en anakronisme? – Om
statsidealismens mutationer i globaliseringens tidsalder. Ulf Hedetoft är professor i historia och
institutleder för Saxo-instituttet vid Köpenhamns universitet.
Tisdagen den 31 maj, kl. 14.15, Blå rummet: Sune Bechman Pedersen, Cultural Memories of
Die Wende. Images of the East German Revolution in Post-89 German Cinema
(ventileringsseminarium)

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”
Johannes och Gulli Blidfors stiftelse
Denna utlyser ett stipendium för forskning i den skånska arbetarrörelsens historia. Det kan sökas
av personer som ännu inte avlagt doktorsexamen, såsom doktorander som behöver bidrag för
särskilda kostnader i samband med sin forskning, av studenter som skriver uppsats på C-, D- eller
masternivå och av forskare utan anknytning till universitetsvärlden. Beloppet, 50.000 kronor, kan
fördelas på flera ansökningar. Ansökan senast den 1 juni 2011 ska ställas till Johannes och Gulli
Blidfors stiftelse, Att: Sten Norin, Sakförarevägen 29, 226 57 LUND och innehålla en kortare
presentation av projektet, en tidsplan, uppgifter om i vems regi forskningen bedrivs samt ange
minst en person som kan intyga den sökandes lämplighet för uppgiften. Utlysningen finns i
Stipendiepärmen.

ÖVRIGT
Institutionsstyrelsen
Styrelsen sammanträder fredagarna den 15 april och den 27 maj klockan 9.15. Kopior av
styrelsens protokoll finns i en pärm utanför expeditionen.
Påsk
Vi inleder traditionsenligt påsken med Påskkaffe onsdagen den 20 april. Skärtorsdagen den 21
april stänger institutionen klockan 14.
Kaffelistan
Mer behöver väl fortfarande inte sägas??

Frånvaro
Evelin är på kurs hela dagen måndag 11 april och på förmiddagen tisdag 12 april. Onsdagen den
13 april är hon pensionär. Själv är jag på Säkerhetskonferens 2011 för universitet och högskolor,
som i år hålls i Gävle, den 12-14 april.
Veckan efter påsk, 26-29 april, har jag semester.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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Glad Påsk!

