Inbjudan till konferens
’Call for papers’
Forum för Tysklandsstudier vid Uppsala universitet bjuder in till konferensen:

Sverige och det tyskspråkiga Europa –
samhälleliga och vetenskapliga frågeställningar
Ett mångvetenskapligt möte i Uppsala 5–6 april 2013
Syftet med konferensen ’Sverige och det tyskspråkiga Europa – samhälleliga och vetenskapliga
frågeställningar’ är att skapa en mötesplats för forskare engagerade i frågor som knyter an till detta
område – över institutions- och fakultetsgränser. Konferensen vänder sig med andra ord till forskare som
intresserar sig för vetenskapliga frågeställningar som rör det tyskspråkiga Europa eller som bedriver
forskning kring de samhälleliga, kulturella och eller/vetenskapliga kontakterna mellan det tyskspråkiga
Europa och Sverige genom tiderna.
’Keynote speaker’ vid konferensen är professor Ebba Witt-Brattström.
Konferensen är flerspråkig och föredrag på svenska, engelska eller tyska är välkomna.
Anmälan: Välkommen att lämna förslag på presentationer och/eller på sektioner. Abstrakt ska vara oss
tillhanda den 15 november. Textlängden bör inte överstiga 1500 tecken inklusive mellanslag. Anmälan
och abstrakt skickas till tysklandsstudier@moderna.uu.se
Accepterade abstrakt kommer senare att göras tillgängliga på en konferenshemsida.
Viktiga datum: Konferensen äger rum vid Uppsala universitet 5-6 april 2013.
Preliminär tidsplan:
Fredag, 5 april 2013:
9.30 – 10 kaffe, 10 – 12 session inklusive välkomsthälsningar, 12 – 13.30 lunch, 13.30 – 15.30 session,
15.30 – 15.45 kaffe, 15.45 – 17.45 session. Konferensmiddag.
Lördag, 6 april 2013:
9 – 11 session, 11 – 12.30 lunch, 12.30 – 13.30 session, 13.30 – 14 kaffe, 14 – 15 session.

Avgift: 500 kr
Under konferensen serveras 2 luncher, tre gånger fika och en konferensmiddag.

Forum för Tysklandsstudier är ett forum för forskare och lärare från Teologiska, Historisk-filosofiska,
Samhällsvetenskapliga, Juridiska och Språkvetenskapliga fakulteterna samt Fakulteten för
Utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Forum anordnar konferenser, seminarier och
gästföreläsningar och fungerar som mötesplats för de forskare och lärare vid universitetet som är
intresserade av forskningsfrågor som rör det tyskspråkiga Europa. Se gärna ett smakprov på denna
mångskiftande forskning som sammanställdes i en katalog efter inventering vid Uppsala universitet. (En
PDF-version av katalogtexten kan laddas ned här.)

Aktuella program och information om evenemang finns på vår hemsida, Forum för Tysklandsstudier
http://www.fft.uu.se/
Ansvariga för planeringen:
Professor Bo Andersson
Professor Alexandra Waluszewski
FL Ilona Hanke
FD Petra Thore
Om ni har frågor kontakta oss gärna på tysklandsstudier@moderna.uu.se

