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De högre seminarierna
Februari 2016
Litteraturvetenskap
Allmänna seminariet
Torsdagen den 11 februari kl. 15.15–17.00
Lokal: 6–0031
”Fri och galen? Agnes von Krusenstjerna, skapandet och sjukdomen”. Samseminarium mellan litteraturvetenskap
och idéhistoria. Karin Johannisson och Anna Williams diskuterar litterära och idéhistoriska perspektiv med utgångspunkt i studierna Den sårade divan. Om psykets estetik (2015) och Från verklighetens stränder. Agnes von
Krusenstjernas liv och diktning (2013). Postseminarium: anmälan om deltagande till Margaretha Fahlgren senast
8.2.
Ordf.: Fahlgren

Kollokvier
Tisdagen den 9 februari kl 13.15–15.00
Lokal: 6–K1005 (Mallas salong)
Vid Seminariet för läsforskning presenterar Olle Nordberg ett avsnitt ur sin doktorsavhandling under rubriken ”Vad
säger ungdomarna själva? Gymnasister i gruppintervjuer om sin inställning till litteratur och läsning”. Se särskild
presentation.
Ordf.: Pettersson
Tisdagen den 8 mars kl 13.15–15.00
Lokal: 6–K1005 (Mallas salong)
Samseminarium med ämnet estetik. Torsten Pettersson inleder under rubriken ”Fictionality and Immersion in Literature: Empirical Perspectives”. Postseminarium. Närmare presentation i marsbulletinen.
Ordf.: Pettersson och Schellekens Dammann

Retorik
Allmänna seminariet
Torsdagen den 18 februari kl. 15.15 – 17.00
Lokal: 6–0031
Dimi Iordanoglou presenterar sina översättningar av Alkidamas ”Om sofisterna” samt ”Odysseus mot Palamedes”;
Isokrates ”Mot sofisterna” och ”Lovtal över Helena” samt fragment av Kritias och Thrasymachos.
Ordf.: Rosengren
Tisdagen den 23 februari kl. 13.15 – 15.00
Lokal: 6–K1005 (Mallas salong)
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Erik Bengtson presenterar text från avhandlingskapitlet "Rhetoric in epistemic tension", som behandlar situeringen
av retorikens födelse i en konflikt mellan doxa och episteme. Kapitlet tar sin utgångspunkt hos Platon och Isokrates. Se särskild presentation. Text finns tillgänglig från 17 februari. Maila till erik.bengtson@littvet.uu.se.
Ordf.: Rosengren

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
Seminariet finansieras under 2016 av Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Onsdagen den 16 mars kl. 16.15–18.30 (obs tiden!)
Lokal: Engelska Parken Humanistiskt Centrum, hus 6, Rausingrummet
Docent Jonas NORDIN, Stockholm, professor Rolf NYGREN, professor Lena RYDHOLM samt professor MarieChristine SKUNCKE, Uppsala:
”Ny forskning kring tryckfrihetsförordningen 1766”
Seminariet anordnas i samarbete med den mediehistoriska noden 1750–1850 samt Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.
Postseminarium
Onsdagen den 6 april kl. 16.15–18.00.
Lokal: 6–K1031 Engelska Parken Humanistiskt Centrum
Fil. dr Hanna HODACS, Falun & Warwick:
“Silk and Tea in the North: Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth-Century Europe”
(föredraget hålls på svenska)
Seminariet anordnas i samarbete med Sällskapet för 1700-talsstudier.
Postseminarium
Alla hjärtligt välkomna!
Marie-Christine Skuncke Marie-Christine.Skuncke@littvet.uu.se

KICK-OFF för den supradiciplinära forskningsnoden
Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna
Torsdagen den 25 februari kl. 15.30–17.00
Lokal: 7–0042
Språk: svenska och engelska
Program:
15.30–16.00 Words of welcome and information about the project from research leaders Associate Professor Satu
Gröndahl (Hugo Valentin Centre), Associate Professor Ann-Sofie Lönngren (Department of Literature) and Dr.
May-Britt Öhman (Centre for Gender Research)
16.00–16.30 Don Kulick, Distinguished University Professor in Anthropology, Uppsala University: “"The Problem
of Speaking for Others"
16.30–17.00 Katarina Sirak Pikku, Sámi artist: "Namaheamiid luottat" - "Traces of the nameless" (exhibition currently shown at Upplandsmuséet)
17.00 Postseminarium
Anmäl er på http://goo.gl/forms/cttlBIUQJb eller genom att mejla till Ann-Sofie.lonngren@littvet.uu.se
Alla hälsas varmt välkomna!
Uppstartsmöte för den mediehistoriska noden
Mediehistoria 1750-1850
Onsdagen den 10 februari, kl. 10.00–12.00
Lokal: Blåsenhus, Tupprummet, sal 14:340
Under mötet presenterar nodledarna sina planer för den kommande verksamheten och ni som medverkar får chansen att komma med förslag och önskemål. Till detta möte är studenter, doktorander, forskare och övriga medlemmar varmt välkomna!
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Vi bjuder på fika, så anmäl gärna att du planerar att komma. För att anmäla dig kan du skicka ett mail till någon av
nodledarna:
Anna-Maria.Rimm@littvet.uu.se
Sara.Prytz@edu.uu.se

Särskilda presentationer
Erik Bengtson: In this chapter (which you will read a part from) I will examine the notion of rhetoric as situated in
epistemic tension by studying how the concept of doxa and its ascribed bipolar opposite episteme, is presented in
the writings of Plato and Isocrates and discussed in research on their writings. The first step will be to map the actual use of this conceptual pair in their writings and how they have been translated. The next step will be to engage
with the scholarly debate within a philological research tradition. I will also later on follow a bridge from
knowledge to speech and study how the notions of logos and mythos have been constructed by contemporary
scholars in their studies of ancient thought. This chapter is not an attempt to situate rhetoric in antiquity as history,
but rather to study antiquity as it has been constructed by contemporary scholars. I study the reception and construction of the history of rhetoric to anchor the tensions of contemporary rhetorical theory in its history as perceived today. The text will be available from 17 February, send an e-mail to erik.bengtson@littvet.uu.se if you
want to participate. Language: (Text and short presentation in English, discussion: English/Swedish)
Olle Nordberg: Vad säger ungdomarna själva? Gymnasister i gruppintervjuer om sin inställning till litteratur
och läsning. Olle Nordberg ägnar sig i sitt avhandlingsarbete åt empirisk läsforskning med en litteraturdidaktisk utgångspunkt. Nordberg kommer under seminariet, utifrån ett textavsnitt under produktion, att presentera en fokusgruppsundersökning där sistaårselever vid gymnasiet samtalar om läsning. De områden som diskuteras i fokusgrupperna har vuxit fram ur två tidigare empiriska undersökningar. Ambitionen med intervjuerna är bland annat att
komma djupare ner i frågor som många har åsikter om, men där få debattörer har lyssnat till vad internetgenerationens ungdomar själva uttrycker. Seminarietexten skickas elektroniskt till den som så önskar. Mejla då
olle.nordberg@littvet.uu.se.

Meddelanden
Under vt 2016 ges följande kurs inom forskarutbildningen:
LITTERATURVETENSKAP
Antiken kommer att gå under andra halvan av vårterminen med Björn Sundberg som lärare. Kursen är även öppen
för masterstudenter.

Bulletinen publiceras på internet, adress: www.littvet.uu.se/bulletinen.html.
eva.rosendal@littvet.uu.se
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