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De högre seminarierna
Maj och juni 2018
Litteraturvetenskap
Tisdagen den 8 maj kl 13.15–15.00
Lokal: 6-K1005 (Mallas salong)
Casper Virkkula lägger fram text från sitt avhandlingsprojekt om Stagnelius och minnets teknik. Se särskild presentation!
Ordf.: Henrikson
Tisdagen den 15 maj kl. 13.15–15.00
Lokal: 2-K1022
Forskningsbibliotekens förvärvspolitik. David Dellstig (Ekonomisk historia) lägger fram ett avsnitt ur en pågående
avhandling om de inomvetenskapliga kretsloppen. Se särskild presentation! Material tillgängligt fr.o.m. den 8 maj.
Ordf.: Svedjedal
Tisdagen den 22 maj kl. 13.15–15.00
Lokal: 6-K1005 (Mallas salong)
Eeva-Liisa Bastman, gästforskare, Helsingfors universitet: Presentation av projektet Letters and Songs: Registers of
Beliefs and Expressions in the Early Modern North. Seminariet anordnas i samarbete med Tvärvetenskapligt 1700talsseminarium.
Ordf.: Öhrberg
Onsdagen den 23 maj kl. 13.15–15.00 (obs dag och tidpunkt)
Lokal: Universitetshuset, sal IV
Disputation. Malin Nauwerck försvarar sin doktorsavhandling A World of Myths: World Literature and Storytelling
in Canongate’s Myths series. Opponent: professor Torbjörn Forslid, Lunds universitet.
Ordf.: Svedjedal
Se vidare seminarieserien TEMA SANNING nedan.

Retorik
Torsdagen den 31 maj kl. 15.15–17.00
Lokal: 6-0031
Karl Ekeman presenterar ett avsnitt ur sitt avhandlingsarbete. Textseminarium. Material tillgängligt fr.o.m. 24 maj.
Ordf.: Rosengren
Tisdagen den 5 juni kl. 13.15–15.00
Lokal: 6-K1005
Louise Schou Therkildsen presenterar ett avsnitt ur sitt avhandlingsarbete. Textseminarium. Material tillgängligt
fr.o.m. 29 maj.
Ordf.: Rosengren
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Onsdagen den 13 juni
Doxologi-workshop med ryska forskare. Tidpunkt och innehåll meddelas senare.
Ordf.: Rosengren
Se vidare seminarieserien TEMA SANNING nedan.

Tema Sanning
Torsdagen den 24 maj kl. 15.15–17.00
Lokal: 6-0031
Otto Fischer diskuterar begreppet kritik ur ett postsanningsperspektiv, med utgångspunkt i nyhetsrapporteringen i
tyska media kring den s.k. flyktingkrisen 2015-2016.
Ordf.: Rosengren

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
Onsdagen den 16 maj kl. 15.15–17.00
Lokal: 22-0008, Humanistiska teatern, Engelska parken
Dr Lawrence Klein, Chair of the History Faculty, University of Cambridge: ”The Culture of Politeness in Eighteenth-Century Britain”. The seminar will be held in English. The seminar is arranged in collaboration with Otto
Fischer, Rhetoric, Uppsala University and Karl Axelsson, Södertörn University, Stockholm.
Ordf.: Öhrberg

Särskilda presentationer
Eeva-Liisa Bastman: I april 1763 genomfördes Finlands första läppspaltsoperation. Patient var Tuomas Ragvaldinpoika (1724–1804), självlärd psalm- och tillfällesdiktare. Senare samma år beskrev Tuomas sina upplevelser
som operationspatient i en visa som ger en detaljerad beskrivning av ingreppet samtidigt som den använder sig av
traditionella religiösa textmodeller för att förmedla upplevelsen. Eeva-Liisa Bastman diskuterar visan utgående från
ett artikelutkast.
Eeva-Liisa Bastman är litteraturvetare och disputerade 2017 vid Helsingfors universitet med en avhandling om
pietistisk psalmdiktning. För tillfället forskar hon i 1600- och 1700-talets finska diktning inom projektet Letters and
Songs: Registers of Beliefs and Expressions in the Early Modern North (https://www.finlit.fi/en/letters-and-songsregisters-beliefs-and-expressions-early-modern-north). Text kan rekvireras från: eeva-liisa.bastman@helsinki.fi.
David Dellstig, doktorand i ekonomisk historia, presenterar ett kapitel ur sitt avhandlingsarbete Vetenskapliga värderingar: Högskolebibliotekens och de vetenskapliga tidskrifternas ekonomiska utmaningar 1970–2017. Avhandlingens syfte är att förstå hur olika praktiska problematiker i de inomvetenskapliga kretsloppen påverkar hur vetenskap värderas och bevaras. Det aktuella kapitlet är en fallstudie i hur och varför Uppsala universitetsbibliotek har
förändrat sitt förvärv sedan 2001. Fokus ligger på hur internationella förlagjättars stora tidskriftspaket kommit att
utgöra en allt större del av det totala förvärvet i och med digitaliseringen av den vetenskapliga artikeln.
Lawrence Klein: In the later seventeenth and eighteenth centuries, Britain underwent a growth of political and social stability. At the same time, ideas about ‘politeness’, and practices associated with it, became conspicuous in
both London and the regions. This lecture considers how polite culture contributed to the growth of stability in
eighteenth-century Britain. The answer pivots on the ways that politeness helped to foster civil society.
Casper Virkkula presenterar ett inledande utkast samt en förstudie till sitt avhandlingsarbete Minnets fosterland –
Stagnelius och minnets teknik. Avhandlingens syfte är att undersöka hur kulturella minnen i Stagnelius’ verk fungerar som teknik i Heideggers bemärkelse. Det innebär att det (konstruerade) förflutna görs till en resurs för ”utvinnande” av historia, med implikationer för frågor om nations- och identitetsskapande under tidigt 1800-tal. Textmaterialet är tillgängligt via mejl (casper.virkkula@littvet.uu.se) eller som kopieringsex. fr.o.m. den 2 maj.
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Meddelanden
Under läsåret 2018/19 ges följande kurser inom forskarutbildningen:
Litteraturvetenskap
Ht 2018
Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Frans Lundgren, Inst. för idé- och lärdomshistoria (frans.lundgren@idehist.uu.se).
Antiken kommer att gå under andra halvan av höstterminen. Lärare: Janne Lindqvist. Kursen är även öppen för masterstudenter.
Vt 2019
Medeltid, Renässans, Barock kommer att gå under andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed. Kursen är även öppen för masterstudenter.
Retorik
Ht 2018
Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kontaktperson: Frans Lundgren, Inst. för idé- och lärdomshistoria (frans.lundgren@idehist.uu.se).
Chaïm Perelmans Traité de l’argumentation: La nouvelle Rhétorique. Lärare: Mats Rosengren. Kursen
är även öppen för masterstudenter.
Bulletinen publiceras på internet, adress: www.littvet.uu.se/bulletinen.html.
elin.lofgren@littvet.uu.se
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