SAMKUL-konferansen 2013
Tirsdag 22. oktober kl 10:00–16:30
Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Program
Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger – SAMKUL

SAMKUL-konferansen 2013
Med de 16 forskningsprosjektene som startet opp i vinteren 2013 har aktiviteten
i SAMKUL-programmet kommet i gang for alvor. Programmet mottok svært
mange og gode prosjektsøknader som svar på den første utlysningen, noe som
lover godt for muligheten til å innfri ambisjonen om å bidra til et bredt kunnskapsgrunnlag om de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen.
Temaene i de 16 prosjektene som fikk støtte spenner bredt, fra språket i klimapolitikken til migrasjonsmønstre i europeisk middelalder. Felles for dem alle er at
de gjennom sine problemstillinger, tverrfaglighet og metodebruk belyser – ofte
på overraskende måter – de kulturelle forutsetningene for samfunnets håndtering av sentrale utfordringer.
SAMKUL ser det som del av sin oppgave å løfte frem og skape debatt om kulturforskningens bidrag og relevans. Programmet inviterer derfor hvert år forskningsmiljøer, brukere og andre interesserte til en åpen konferanse om spørsmål
knyttet til forskning om samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger.
Konferansen vil være en arena for formidling og diskusjon av forskning og
forskningspolitikk, med bidrag både fra programmets egne forskere og fra
forskere utenfra.
Sentrale tema på årets SAMKUL-konferanse er kulturforskning om klimaendringer,
og forskning om globaliseringens historiske og kulturelle forutsetninger. En
viktig del av klimakrisen er problemene med å forstå hva den egentlig innebærer
for oss som samfunn. Her kan kulturfagene bidra til å klargjøre forutsetningene
for ulike tolkninger av klimaproblemene, og å gjøre oss bedre i stand til å forstå
betydningen av de valg vi gjør for å møte dem. Konferansens andre hovedbolk
tar opp kulturforskningens bidrag til å forstå globalisering og globaliseringsprosesser, og hvordan dette er og var med å prege viktige trekk ved samfunnsutviklingen. Mange sentrale samfunnsutfordringer, inkludert klimaproblemene,
kan bare forstås i et globalt perspektiv. Med dette som bakgrunn vil konferansen
fortsette med en mer generell diskusjon av kulturforskningens samfunnsbidrag.
Til sist inviterer vi til informasjon, spørsmål og svar om høstens utlysning av
forskningsmidler i SAMKUL. Noe av det viktigste programmet gjør er jo å
finansiere ny forskning.
Velkommen til Gardermoen og SAMKUL-konferansen 2013!
Dag Elgesem
Leder av programstyret for SAMKUL

Program
Møteleder: Roger Strand, professor ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i
Bergen og medlem av SAMKULs programstyre
Trykk her for mer informasjon
Fram til søkerkonferansen kl. 15:30 holdes konferansen på engelsk.
The conference will be in English, except for the latter part from 15:30 onwards.
09:30

Registrering, kaffe, te, lett servering

10:00

Velkommen
Professor Dag Elgesem, Institutt for informasjons- og medievitenskap,
Universitetet i Bergen og leder av SAMKULs programstyre
Trykk her for mer informasjon

Kulturperspektiver på klimaendringer
10:10

The Seven Cultures of Climate Change
Foredrag av professor Mike Hulme, Department of Geography King’s
College London
Trykk her for mer informasjon

10:50

A narrative and linguistic perspective on Norway´s official climate
change policy – one or several «stories»?
Professor Kjersti Fløttum, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen
Trykk her for mer informasjon

11:10

Spørsmål og diskusjon

11:30

Pause med lett servering

Globaliseringshistorie og kulturforskningens relevans
11:50

Humanities and social sciences in a globalising world
Foredrag av professor Peer Vries, Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte, Universität Wien
Trykk her for mer informasjon

12:30

Exploring culture in the swirl of global organizations – challenges and
opportunities
Professor Christina Garsten, Socialantropologiska institutionen,
Universitetet i Stockholm og medlem av SAMKULs programstyre
Trykk her for mer informasjon

12:50

Spørsmål og diskusjon

13:15

Lunsj

Humaniora og kulturforskning: Samfunnsbidrag og kritiske perspektiver
14:15

Humanities in practice: Beyond concepts and disciplines
Professor Helge Jordheim, Institutt for litteratur, områdestudier og
europeiske språk, Universitetet i Oslo
Trykk her for mer informasjon

14:35

Neurasthenia: The history of a diagnosis and its relevance today
Postdoktorstipendiat Kristine Lillestøl, Institutt for helse og samfunn,
Universitetet i Oslo
Trykk her for mer informasjon

14:50

Spørsmål og diskusjon

15:15

Pause

Søkerkonferanse – på norsk
15:30

Om utlysningens prioriteringer
Programstyreleder Dag Elgesem

15:45

Andre krav og føringer i utlysningen
Programkoordinator Tor Lunde Larsen, Forskningsrådet

16:00

Spørsmål og diskusjon

16:30

Sosialt samvær med tapas og drikke

17:30

Dagen avsluttes

Med forbehold om endringer

Konferansen holdes på Comfort Hotel
Runway på Gardermoen, fra kl 10:00
til 16:30. Shuttlebuss rute S 44 går fra
plattform B 25 til hotellet hvert 15.
minutt i morgen- og ettermiddagstimene, ellers hvert 30. minutt. Bussen
tar ca. 10 minutter.
Påmelding innen 10. oktober
Det er gratis adgang på konferansen.
Trykk her for påmelding
Påmeldingen er bindende.

Arrangør: SAMKUL
Konferansen vil bli streamet og kan
følges via SAMKULs nettsider
www.forskningsradet.no/samkul
SAMKUL – Samfunnsutviklingens
kulturelle forutsetninger – er et
forskningsprogram og innsatsområde
som startet i 2011 og som løper til og
med 2020. Hovedmålet er å supplere og
utfordre eksisterende kunnskapsregimer
og bidra med nye perspektiver og
innsikter på særlig samfunnsrelevante
områder. For å gjøre samfunnet bedre
beredt til å møte store samfunnsutfordringer er det behov for et utvidet
kunnskapsgrunnlag: En bred forståelse
av også de kulturelle forutsetningene
for samfunnsutviklingen. Det er et
uttalt mål å styrke den humanistiske
forskningens bidrag til politikkutforming og samfunnsutvikling, samtidig som mange sentrale problemfelt
krever samarbeid mellom humanister,
samfunnsvitere og forskere fra naturog livsvitenskap.

Mer informasjon:
www.forskningsradet.no/samkul
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