Inbjudan
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 50 år - En framåtblickande tillbakablick
Jubileumsfirande på Vitterhetsakademien, Villagatan 3, Stockholm,
12-13 november 2012

Program

Plats: Vitterhetsakademien, Villagatan 3, Stockholm
Måndagen 12 november 2012
Kl. 14-14.15 Introduktion
Professor Anders Jeffner, ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien och Ordförande i Sfii’s
Forskarkollegium
Karin Rudebeck, Styrelseordförande, Sfii
Professor Birgit Schlyter, Direktör, Sfii
14.15-15.45
Maktsymboler från förmodern tid till idag
De två senaste årens föreläsnings- och seminarieserier vid SFII har behandlat aspekter av hur
makt formuleras och gestaltas i olika samhälleliga kontexter, från Romarriket till dagens Turkiet.
I denna panel bygger vi vidare på temat genom att diskutera hur maktsymboler skapas och
används av olika samhällsaktörer på offentliga och privata, sekulära och religiösa arenor. Vi
kommer också att utifrån våra olika utgångspunker belysa vilka förutsättningar och behov som
bidrar till att vissa personer och fenomen ges ikonstatus.
Moderator: Arne Jarrick, Huvudsekreterare för ämnesområdet Humaniora
Samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet, Professor, Historia, Stockholms universitet

och

Panelister:
Åsa Eldén, Senior forskare, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Cecilia Olovsdotter, Senior forskare, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Daniela Kusmanovic, Assistant Professor of Turkish studies, Department of Cross-Cultural and
Regional Studies, Köpenhamns universitet
Joakim Parslow, doktorand, University of Washington
Anne Karahan, Senior forskare, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Fruktpaus : 15.45-16.15

Kl. 16.15-17.45
Språk, litteratur och identitet
En viktig del av institutets verksamhet är och har varit språkforskning i olika former.
Forskningen inom orientaliska språk var i institutets begynnelse fokuserad på filologi för att
med tiden vidgas till att även omfatta studier i regionens litteraturer och språk i berdast möjliga
bemärkelse. I denna panel vill vi lyfta fram forskning kring språk och identitet från en rad olika
disciplinära och tvärdisciplinära ansatser såsom litteratur, historia, sociolingvistik, språkpolitik
mm. Konstruktionen av identitet i/och genom språk och litteratur, och dess betydelse för
förståelsen av omvärlden kommer att diskuteras och inbegripa både historiska och nutida
perspektiv.
Moderator: Ingela Nilsson, Professor, Grekiska och särskilt bysantisk grekiska, Uppsala
universitet
Panelister
Birgit Schlyter, Direktör, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, professor i Centralasienstudier
Helena Bodin, Docent, Litteraturvetenskap, Stockholms universitet
Bo Utas, Professor emeritus, Iranska språk, Uppsala universitet
Marie Carlson, Docent, Sociologi, Göteborgs Universitet
Elisabeth Özdalga, Professor i sociologi, Bilkent universitetsi
Önver Cetrez, Universitetslektor, Religionspsykologi, Uppsala universitet

Kl. 18.30 - Middag, Vitterhetsakademien

Tisdagen 13 november 2012
Kl. 10.00-11.30
Byggnadskonst och urbanitet
Detta tema syftar till att behandla ämnen som relaterar till byggnadskonst och urbana
sammanhang och visa hur detta kan gå utanför de allmänt vedertagna associationer vi får av
titeln. Här vill vi naturligtvis lyfta fram Labraundaprojektet som är så nära knutet till institutets
grundande och belysa hur det, tillsammans med ämnet arkeologi och antikens kultur och

samhällsliv, utvecklats sedan 1960-talet. Relaterat till dessa frågor är också arkitekturhistoriska
studier av byggnader genom alla tider, från förhistorisk tid till idag, som vid institutet länge har
haft fokus på den osmanska arkitekturen, men som har ambitionen att öppna upp för bredare
perspektiv, särskilt på det nutida. Vi vill därför också inkludera andra aspekter på den urbana
kontexten i denna panel; till exempel kultur, etnicitet, ljud och andra aspekter på det dagliga
livet i staden.
Moderator: Gunnel Ekroth, Professor, Antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet
Panelister:
Johan Mårtelius, Professor, arkitekturhistoria, KTH
Jesper Blid, Fil. Dr. arkeologi, Stockholms universitet
Pontus Hellström, Professor, arkeologi, Uppsala Universitet
Karin Aras, Doktorand, etnologi, Uppsala universitet
Annika Rabo, Professor, socialantropologi, Stockholms universitet
11.30 Uppsummering av mötet
12.00 Gemensam lunch, Park Hotel

13.30  Sfii’s  Forskarkollegiums  Höstmöte
Vitterhetsakademien, Villagatan 3, Stockholm

För dem som bor utanför Uppsala-Stockholmområdet betalar Vitterhetsakademien vid behov hotellrum.
Resor med billigaste lämpliga färdmedel ordnar varje deltagare själv och Istanbulinstitutet debiteras,
men Vitterhetsakademien beställer hotell. Önskemål om hotell skall alltså anges på anmälan. På
anmälan anges också speciella önskemål om mat. Anmälan sändes så snabbt om möjligt och senast den
22 oktober till Helene Carson på Vitterhetsakademien, gärna per mejl hcarson@vitterhetsakad.se (eller
Kungl. Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm). Skulle konferensen bli övertecknad så måste
vi stryka de som anmäler sig sist.
Välkomna!
Anders Jeffner, Ordförande i Sfii’s Forskarkollegium, Marianne Boqvist, Biträdande Direktör, Sfii

