
Det 19. nordiske slavistmøtet, Bergen 7–11 august 2013. Første rundskriv 

 

Kjære slavistvenner, 

7–11 august 2013 finner Det 19. nordiske slavistmøtet sted i Bergen. I dette rundskrivet finner du 
praktisk informasjon om påmelding, program, reise, losji og konferanseavgift. Rundskrivet er også 
tilgjengelig på konferansens hjemmeside: http://19slavist.wordpress.com. 

 

Påmeldingsfrist  

Påmeldingsfristen for panel eller enkeltforedrag er 1. februar  2013.  

Påmelding gjøres her: http://19slavist.wordpress.com/pamelding/ 

 

Panel og enkeltforedrag 

Man kan melde seg på med enkeltforedrag (20 min + 10 min diskusjon) eller panel. Et panel 
består normalt av tre foredrag à 20 min, en ordstyrer og en kommentator. Et panel får tilsammen 
1,5 time til disposisjon, kommentatoren får 10 minutter, mens de resterende 20 min reserveres for 
åpen diskusjon. Kommentatoren bør ha lest panellistenes foredrag/foredragsutkast på forhånd. 

Organisasjonskomitéen kan vurdere å sette sammen enkeltforedrag til egnede paneler, i samarbeid 
med foredragsholderne. En deltager som holder enkeltforedrag/panelforedrag kan i tillegg fungere 
som ordstyrer eller kommentator i et (annet) panel, men kan ikke holde to foredrag på 
konferansen. 

Melder man seg på med enkeltforedrag, trenger vi navn, epost, universitet/by, foredragstittel og 
sammendrag (300 ord). Enkeltforedragene blir satt sammen i seksjoner.  

Melder man seg på med et panel, trenger vi navn (panelansvarlig/kontaktperson), universitet/by, 
paneltittel; i sammendragsfeltet gir man en kort beskrivelse av panelet, samt navn, epost, 
universitet/by, foredragstittel og sammendrag (300 ord) for hvert av panelforedragene. Angi også 
hvem som skal være ordstyrer og kommentator (med epost og universitet/by). 

Språk: dansk, norsk, svensk, engelsk, slaviske språk. 

Påmelding med panel/foredrag: http://19slavist.wordpress.com/pamelding/ 

 

Program 

Det faglige programmet vil bestå av plenarforelesninger, enkeltforedrag i seksjoner, paneler, og et 
forum for kreativ og innovativ forskningsledelse. I tillegg vil vi tilby et variert faglig-sosialt og 
kulturelt program. 

Plenarforelesere 

Pål Kolstø (Universitetet i Oslo), Barbara Lönnqvist (Åbo Akademi), Juhani Nuorluoto (Uppsala 
Universitet), Tine Roesen (Aarhus Universitet). 

Forum for kreativ og innovativ forskningsledelse 

På konferansens siste dag (lørdag) vil vi arrangere et åpent forum for kreativ og innovativ 
forskningsledelse, særlig myntet på den yngre generasjon nordiske slavister. Formålet er å 
inspirere til nytenkning omkring forskning og forskningsledelse, fagoverskridende samarbeid og 
nettverksbygging. Arrangementet vil bestå av en forelesning av en erfaren internasjonal 
forskningsleder og et panel med deltakelse av junior- og seniorforskere/forskningsledere. Forumet 
blir organisert som et plenararrangement åpent for alle konferansedeltakere.  

Sosialt/kulturelt program 

Det sosiale/kulturelle programmet inkluderer blant annet en kommunal mottakelse i de historiske 
Schøtstuene i Bergen sentrum, konsert, og halvdags-ekskursjon søndag 11. august med 
veteranbåten MS Granvin.  



 

Konferanseavgift 

Konferanseavgiften er på NOK 600. Egenandel på ekskursjonen er NOK 350 og inkluderer båttur 
med rekebord (lunsj).  

 

Innkvartering 

Vi har reservert 80 rom på konferansestedet Solstrand hotell. Disse fordeles etter hvert som vi får 
påmeldingene. Innkvartering inkluderer overnatting 4 netter og fullpensjon. Prisene er subsidiert 
med 40%. Det blir også billigere å dele hotellrom. 

Priser — med forbehold om finansiell støtte: 

4 netter overnatting i enkeltrom inkl fullpensjon: 4.900 NOK 
4 netter overnatting i dobbeltrom inkl fullpensjon: 3.860 NOK per person 

 

Reise 

Det 19. nordiske slavistmøtet vil finne sted på Solstrand (Os), 30 km sør for Bergen. 

Det går tog, fly, buss, fra Danmark også båt, til Bergen. Slavistmøtet starter med lunsj onsdag 7. 
august, og oppholdet på Solstrand avsluttes søndag morgen, 11. august, etter frokost. Søndag 
arrangeres en ekskursjon med retur til Bergen sentrum ettermiddag/kveld. Evt ekstra overnatting i 
Bergen 11–12 august etter ekskursjonen må organiseres på egen hånd. Nærmere informasjon om 
lokal transport kommer i neste rundskriv.  

 

Velkommen til Bergen! 

Organisisasjonskomitéen 

September 2012 

 

 

 

 

 

MS Granvin 

 

 

 

Kontakt: http://19slavist.wordpress.com/kontakt/ 


