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

Kjære slavistvenner, 

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

Neste rundskriv kommer i mai 2013. 

Solstrand, Os 

 
Påmeldingsfrist  
Påmeldingsfristen for panel eller enkeltforedrag er 1. februar 2013.  

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

Vi vil spesielt oppfordre til innsendelse av panelforslag. Tenk gjerne på dine kolleger i Norden og ta 
initiativ til et panel i dag! Se detaljer om panel under. 

 
Panel og enkeltforedrag 
Man kan melde seg på med tradisjonelle 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 til sammen 1,5 time til disposisjon, kommentatoren får 10 min, mens de resterende 20 min 
reserveres for åpen diskusjon. Kommentatoren bør ha lest panellistenes foredrag/foredragsutkast 
på forhånd. 

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), 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, paneler, enkeltforedrag i seksjoner, og et 
forum for kreativ og innovativ forskningsledelse. I tillegg vil vi tilby et variert sosialt og kulturelt 
program. 



Plenarforelesere 

Pål Kolstø (Universitetet i Oslo): «‘Europa’, ‘Balkan’, og andre merkelapper: Sørøst-Europas 
symbolske geografi i endring», Barbara Lönnqvist (Åbo Akademi): «Historia och fiktion», Juhani 
Nuorluoto (Uppsala Universitet): «Ljudförändringarnas mekanismer och orsaker i slaviskan», Tine 
Roesen (Aarhus Universitet): «Vilkår og udfordringer for en ny russisk kulturfilologi». 

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. Seminaret består av en hovedforelesning av en profilert forskningsleder og et 
panel med deltakelse av junior- og seniorforskere/forskningsledere, moderert av Martin Paulsen 
(UiB). Forumet blir organisert som et plenararrangement åpent for alle konferansedeltakere.  

Sosialt/kulturelt program 

Torsdag 8. august 18:00–19:00: kommunal mottakelse i de historiske Schøtstuene på Bryggen i 
Bergen. Felles transport fra Solstrand, mulighet for å bli i sentrum og ordne egen transport tilbake 
til Solstrand.  

Fredag 9. august kl 21:00: konsert på Solstrand med duoen Fliflet/Hamre — Gabriel Fliflet 
(akkordion, vokal) og Ole Hamre (trommer, perkusjon, hamrofon, melodica): «Rå balkantoner 
dundres ut mellom vare nordiske moll-perler og jødiske ettertenksomheter, norske kystmelodier 
eller italienske partisansanger». Vilt og vitalt. Vi lover en aften du sent vil glemme! 
Søndag 11. august: fjord-ekskursjon med veteranbåten MS Midthordland kl 10:00 fra Solstrand. 
Rekebord (lunsj). Retur til Bergen sentrum kl 15. 
 
Konferanseavgift 
Konferanseavgiften er på NOK 650. Egenandel på ekskursjonen er NOK 350 og inkluderer båttur 
med rekebord (lunsj).  

 

Innkvartering 
Vi har reservert 90 rom på konferansestedet Solstrand hotell. Disse fordeles etter hvert som vi får 
påmeldingene (spesifiser i påmeldingen om du ønsker enkelt/dobbeltrom). Innkvartering 
inkluderer overnatting 4 netter m/fullpensjon (ikke drikkevarer). Prisene er subsidiert med 40%.  

Priser: 

4 netter overnatting i enkeltrom inkl fullpensjon: 5.000 NOK 
4 netter overnatting i dobbeltrom inkl fullpensjon: 4.000 NOK per person 

Der tilbys også en spesialpris for ledsagere:	   

· kr. 600,- pr. døgn, rom m/ frokost (morgenmad) 
· kr. 920,-pr. døgn, halvpensjon, 
· kr. 1.320,- pr. døgn, fullpensjon. 

Disse prisene gjelder for ledsagere som deler rom med kursdeltagere. Kursdeltager belastes 
for enkeltromspris. 

 

Betaling 
Frist for innbetaling av konferanseavgift (NOK 650) og egenandel, ekskursjon (NOK 350) er 
1. april 2013. Info om betaling (nettbetaling og kontooverføring) kommer senere.  

Egenandelen for oppholdet på Solstrand (NOK 5000/4000) betales direkte til hotellet før avreise.  



Reise — praktisk informasjon 
Slavistmøtet starter med lunsj onsdag 7. august (lunsj fra kl 12:00; innsjekking fra kl 15:00), og 
oppholdet på Solstrand avsluttes søndag morgen, 11. august, etter frokost (morgenmad). Søndag 
arrangeres en fjord-ekskursjon med retur til Bergen sentrum kl 15. Evt ekstra overnatting i Bergen 
11–12 august etter ekskursjonen må organiseres på egen hånd.  

Fly til Bergen 

De viktigste internasjonale flyselskapene som flyr til Bergen er SAS, Norwegian, KLM og 
Lufthansa. Det er direktefly til Bergen fra blant andre Oslo, Tromsø, København, Billund, 
Stockholm og Helsinki. 

Bergen lufthavn, Flesland (www.avinor.no/lufthavn/bergen). Her finner du praktisk informasjon 
om flytider, ankomst og tjenestetilbudet ved flyplassen. 

Fra flyplassen kan man ta buss til Bergen sentrum, enten Flybussen (flybussen.no) eller 
Flybussbergen (flybussbergen.no). Reisetid og priser varierer litt mellom de to selskapene.  

Tog til Bergen 

Den som ønsker en unik opplevelse kan ta toget over fjellet fra Oslo til Bergen. Mer informasjon 
finnes på nsb.no. 

Til konferansehotellet på Solstrand 

Solstrand ligger i Os, en times kjøretur sør for Bergen.  

Fra Flesland: Det raskeste alternativet er taxi. Et billigere alternativ er å ta taxi fra flyplassen til 
Nesttun bussterminal. Fra Nesttun, ta buss 600 til Osøyro. Hvis man reiser alene er det billigste 
alternativet å ta Flybuss til Bergen busstasjon og samme buss (600) til Osøyro. Når du kommer til 
Osøyro kan du enten gå til fots, 20 min., eller ta taxi til hotellet, 5 min. Taxiholdeplassen er på 
samme sted som bussholdeplassen. Info om busstilbudet finnes på www.skyss.no. 

Fra Bergen: Ta buss nr. 600 til Osøyro fra Bergen buss-stasjon, Terminal Sør, perrong 1. Bussen til 
Osøyro går hvert tjuende minutt på ukedager og tar ca. 50 minutter. Når du kommer til Osøyro kan 
du enten gå til fots, 20 min., eller ta taxi til hotellet, 5 min. Taxiholdeplassen er på samme sted som 
bussholdeplassen. Info om busstilbudet finnes på www.skyss.no. 

Velkommen til Bergen! 
Organisasasjonskomitéen 

Januar 2013 
Kontakt: http://19slavist.wordpress.com/kontakt/ 

 

 

Fliflet/Hamre  


