IASS 2020: MINDEKULTUR
I NORDISKE STUDIER

Arrangør: Vilnius Universitet,
Litauen
Sted: Universiteto g. 3, Vilnius
Dato: 4.–7. august, 2020

BEKRÆFTEDE KEYNOTE SPEAKERS

Janet Garton, Professor Emeritus, University of East Anglia
Karin Kukkonen, Professor, University of Oslo
Jakob Lothe, Professor, University of Oslo
Ulf Olsson, Professor Emeritus, Stockholm University
Brady Wagoner, Professor, Aalborg University

CALL FOR PAPERS OG STREAMS

Mens de gode minder fra 2018 konferencen “Scandinavian Exceptionalisms” i
København stadig er friske, er det os en stor glæde at indbyde jer til det næste IASS
arrangement, som finder sted i Vilnius, Litauen.
Ideen til konferencen – mindekultur – udsprang naturligt af dens kulturelle
topografi. Vilnius, en “polykulturel og polykronisk tekst” (for at citere digteren
Tomas Venclova), med dens dramatiske, multietniske og multisproglige historie,
sprudler med minder: komplementerende og modstridende, glemte og bortgemte,
konstruerede og dekonstruerbare.

Konferencen huses af Vilnius Universitet, som regnes blandt de ældste i regionen,
og placeringen af Humaniora på dets ældste campus, i hjertet af Vilnius’ gamle by,
kaster et særligt skær over konferencen. Også tidspunktet for konferencen er ladet
med symbolik: i 2020 fejrer de baltiske lande 30-årsjubilæum siden restaureringen af
deres statslighed, en proces, som de nordiske lande har spillet en væsentlig rolle i.
Temaet, tidspunktet og stedet for konferencen indbyder hermed bidrag, som
undersøger skæringspunkter mellem historie og kultur. Titlen MINDEKULTUR I
NORDISKE STUDIER dækker imidlertid et langt større område. Mnemosine er
moder til alle muserne og Munin er Hugins uadskillelige følgesvend: ethvert studie
af kultur trækker på en eller anden måde på erindring, hukommelse og minde.

Forskere inden for Nordiske studier, som beskæftiger sig med emner som
kulturminde, det kollektive minde, det visuelle minde, det (gen)forestillede minde,
post-memory, erindring og sted, mindets materialitet, den økologiske hukommelse,
den digitale hukommelse, det intertekstuelle og intermedielle minde; dem, som
arbejder med teoretiske tilgange som kognitive studier, traumastudier, genrestudier,
post-kolonial teori og kønsforskning, økokritik og posthumanistiske studier; eller
dem, som analyserer tidlige tekster og beskæftiger sig med spørgsmål om oldnordisk
litteratur, nordisk litteraturhistorie og kanondannelse, filmhistorie og historien af
andre medier, de enkelte forfatterskaber eller udviklingen af ideer, stile og sprogbrug
– vil alle kunne finde deres indgang i konferencens agenda. Og der er stadig plads til
mere. Derfor indbyder vi både til forslag til oplæg og forslag til streams med
muligheden for at invitere jeres partnere i et netværk til at slutte sig til vores forum.

TILMELDING
Forslag til oplæg (20 min.) og evt. forslag til streams (sessionsemner) uploades på
https://easychair.org/conferences/?conf=iass2020 inden d. 25. januar 2020.
Fristen for godkendelse af abstracts er d. 15. februar. Samme dag åbnes der for
online tilmelding med indbetaling af konferencegebyr: early bird (før 1. april) €110,
bagefter €150. Tilmeldingsslut: d. 1. maj 2020. Yderligere information kommer på
hjemmeside http://www.iass2020.flf.vu.lt. Alle spørgsmål vedrørende konferencen
kan rettes til iass2020@flf.vu.lt
Konferencesprogene er dansk, svensk, norsk, finsk og engelsk.

KONFERENCEKOMITÉ VED
VILNIUS UNIVERSITET
Rasa Baranauskienė, Rima Ciburevkinaitė
Vibeke Groven, Erika Sausverde, Emil Slott
Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė (præsident IASS)
Giedrius Tamaševičius, Loreta Vaicekauskienė
Rūta Zukienė, Justė Lemke (studentermedjælper)

KORT OM IASS

IASS (International Association of Scandinavian Studies) er det centrale europæiske
forum for forskere, som beskæftiger sig med nordisk litteratur, kultur og sprog.
Formålet med organisationen er at fremme international udveksling og samarbejde
mellem forskere fra de nordiske lande indbyrdes og mellem nordiske forskere og
skandinavistiske forskningsmiljøer uden for de nordiske lande.
Organisationens historie går tilbage til Cambridge1956, hvor den første internationale
konference inden for Skandinaviske Studier fandt sted. Siden den gang afholdes der
hvert andet år en international konference, som finder sted skiftevis i henholdsvist et
nordisk og et ikke-nordisk land.

