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Program och dagordning
Nätverksmöte 4-5 maj 2012
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, Istiklal Caddesi 247, Tünel, Beyoğlu

Torsdag 3 maj
Lunds universitet kommer arrangera ett alumni-event på institutet torsdag kväll med start kl.
19.00. Om ni vill mingla med gamla och nya lundastudenter är ni välkomna! Om ni hellre vill
gå till en lokal restaurang kan vi ses kl. 19.00 utanför institutet och tillsammans utforska
Istiklals bakgator…

Fredag 4 maj
09.00

Vi transporteras från hotellet till Koç-universitetets campus för att hälsa på
dekanen och ett antal representanter för universitetets College of Social
Sciences and Humanities. Förutom information om de fyra pågående USIkurserna, har universitetet fått veta att vi är intresserade av ämnen som
migrationsstudier, konsthistoria, historiska och kommunikationsstudier,
liksom samtida studier av Mellanöstern och Medelhavsområdet.
Fakultetsledningen bjuder in sina lärare och forskare inom dessa fält till träffen
med oss. För mer information om Koç University, se http://gsssh.ku.edu.tr/
Bifogat finns en pdf med information om anställda lärare/forskare och deras
ämnesområden.

12.30

Lunch

14.00-15.00 § 1. Kommunikations-och informationshantering
15.00-16.00

§ 2. Genomgång och rapporter från verksamheten I
a) Familj, religion, rätt
b) Istanbul – kulturmöten, monument och identitet mellan öst
och väst
c) Kommunikativ variation i tid och rum
d) Vatten – resurshantering i tid och rum – fokus Grekland
Rapporter bifogas

16.00-16.30

Fika på institutet

16.30-18.00

§ 2. Genomgång och rapporter från verksamheten II
e) Refugees, Rights and Realities (i samarbete med Yarmouk
University i Jordanien.
f) Migration: Politics and Perceptions (i samarbete med Ben
Gurion University)
g) Creating Confidence and Democracy in Previous Autocracies.
Problems and Possibilities. (Workshop i Alexandria 11-14
september 2011)
h) STINT rapport
Rapporter bifogas

18.00-20.00

Presentation av institutet och mottagning Direktör Birgit
Schlyter

20.00

Gemensam middag, dock med enskild betalning, i fiskbasaren på
Istiklal-gatan. Här kan man äta båda meze (förrätter) och middag.
ANMÄLAN BEHÖVS för bokningen av bord.

Lördag 5 maj
08.30-10.00

§ 3. Planering och tankar för framtiden I
a) Kursernas framtid och utveckling
b) Doktorandkurser
c) Ytterligare en workshop i Alexandria?

10.00

Vi promenerar tillsammans till Taksimtorget där vi åker vidare
med lokala dolmuş (minibussar) till Dolmabahçepalatset.

11.00-12.30

Dolmabahçepalatset – guided tur

ANMÄLAN BEHÖVS

(40TL/ca 150SEK)

13.00-14.00

Lunch på institutet

14.00-15.00

§ 3. Planering och tankar för framtiden II
d) Konferens The Communication of Power: Case Studies on
Rome through History, Lund 5-7 December 2012.
e) Närhet och Distans: Pedagogisk inspirationsworkshop on
tvärvetenskap och e-lärande, Lund 23-24 augusti 2012.
f) Arbetsgruppsmöte i Lund 24 augusti 2012
Underlag bifogas
§ 4. Uppsummering

19.00

Gemensam middag för de som önskar

