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Humanioras synlighet: Åpent møte i SAMKUL-regi
27. november inviterer SAMKUL-programmet igjen til åpent møte på Litteraturhuset i Oslo. Temaet
denne gang blir om hvilke – ev. særskilte – utfordringer humaniora står overfor i dagens medie- og
offentlighetsbilde.
Hvorfor?
Det snakkes mye om at forskerne må være synlige og delta på mange slags arenaer, og forskningen
må i større grad tas i bruk og anvendes, ikke minst på områder med store samfunnsutfordringer. Har
humaniora noen særskilte utfordringer i så måte? Eller er humanister godt nok til stede i ulike
offentligheter utenfor akademia? Og, hva gjør et ev. press for synlighet og relevans for selve
kunnskapsproduksjonen? – er blant de spørsmål som vi håper vil bli berørt og diskutert på møtet.
Programmet
Kunnskapshistorikeren Johan Östling fra Lunds universitet vil holde dagens hovedinnlegg "Syns du
inte, finns du inte: Humaniora och den samtida offentligheten". Han har bl.a. skrevet boka Humboldt
and the Modern German University og står bak rapporten Kunskapens nya rörelser: framtidens
humanistiska och samhällsvetenskapliga samverkan.
Tittelen på innlegget til filologen Thea Selliaas Thorsen fra NTNU er "Challenge: Synlighet". Hun
arbeider med klassiske tekster, bl.a. av Ovid, er en solid forskningsformidler og har også undersøkt
koblingen mellom klassisk litteratur og dataspill i boka Greek and Roman Games in the Computer Age
Redaktør av nettavisa forskning.no siden 2007, Nina Kristiansen, holder innlegget "Et medieblikk på
humaniora". Kristiansen er utdannet medieviter og har bl.a. skrevet boka Forskningsjournalistikk
(m//Ingrid Spilde).
Det kan være at det vil bli en innleder/kommentator til.
Det vil bli god tid til spørsmål og diskusjon.
Møteleder er Liv Ingeborg Lied, religionsviter på MF og medlem av SAMKULs programstyre.
Praktisk – påmelding
Møtet begynner kl. 1700 og holdes i Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsvn. 29. Før start
blir det kaffe og noe å bite i, og etter møteslutt om lag kl. 1900 blir det samvær med prat, håndmat
og drikke av forskjellig slag i en times tid.
Arrangementet er gratis, men det kreves påmelding – bruk påmeldingsskjema. Begrenset antall.
Velkommen!

