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1. Innledning
DNIR målsetting for 2009 er at instituttet skal fortsette å være et attraktivt sted for
forskning, undervisning og formidling, spesielt innen de humanistiske fag. DNIR har
arbeidet for å øke bredden av bruken, og vil i 2009 ytterligere styrke samarbeidet med
ulike norske fagmiljøer og også med italienske og internasjonale nettverk.
I stedet for en strategisk plan med langsiktige handlingsmål har DNIR valgt å gi sine
årlige handlingsplaner med planlagte aktiviteter, en profil som tilkjennegir strategiske
føringer og prioriteringer. Denne beslutningen ble tatt i konsultasjon med DNIRs råd
(møte 28. februar 2008) og dekanatet/HF (styringsdialogmøte 29. september 2008).
Handlingsplanen sikter på å gi en god oversikt over instituttets virke, og å være et
sentralt styringsverktøy for DNIR.

2. DNIR’s 50-års jubileum
Det norske instituttet i Roma ble grunnlagt i 1959, og fyller dermed 50 år i 2009.
Markeringen av jubileet er satt opp som et eget punkt fordi det vil innebære en
ekstraordinær innsats både faglig, økonomisk og administrativt.
Jubileet vil markeres i Roma med arrangementer som strekker seg over tre dager (24 –
26. september):
o

Torsdag 24. september: heldags faglig konferanse på Det norske institutt med
internasjonal deltagelse og ”Recycling Rome” som overordnet tema. Dagen
avsluttes med ”åpent hus” på instituttet i anledning jubileet.

o

Fredag 25. september: Festdag med årets L’Orange forelesning, hilsningstaler,
kunstneriske innslag og påfølgende jubileumslunsj. Muligheter for lokale utenfor
instituttet undersøkes.

o

Lørdag 26. september: Flere omvisninger i Roma for tilreisende gjester.

Rådet for DNIR fungerer som jubileumskomité og detaljert program er planlagt å
foreligge så snart som mulig etter komiteens møte i mars.
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3. Forskning
DNIR vil fortsette arbeidet med å gjøre instituttet kjent i bredere fagmiljøer med særlig
vekt på å gjøre yngre forskere kjent med de mulighetene bruk av instituttet og dets
nettverk kan gi. Instituttet vil legge til rette for forskningsopphold for forskere fra ulike
fagmiljøer i Norge samtidig som instituttets egne ansatte støttes i sin forskning.
Aktiviteter som skal bidra til dette i 2009 inkluderer:
Støtte til yngre forskere: stimulere rekruttering gjennom tildeling av fagstipend
til yngre forskere (MA og post-MA nivå), og organisere lunsjseminarer på
instituttet for å gi anledning til faglig presentasjon og utveksling på tvers av
fagområder. Samtidig vil instituttet oppfordre yngre forskere til å legge opphold til
Roma i overlappende perioder for dermed å styrke tverrfaglig interaksjon og
nettverk.
Forskning av instituttets egne ansatte: Instituttleder drev mesteparten av
instituttets forskning i 2008. I 2009 vil to vitenskaplige ansatte (postdok I ansatt
høsten 2008, og postdok II forventes ansatt sommer/høst 2009), bidra til at
instituttets forskningskapasitet økes betraktelig. Faglige konferanser ved
instituttet, og aktiv deltagelse i relevant forskningssamarbeid i Norge, Italia og
internasjonalt vil legge til rette for de ansattes forskningsbidrag. Dette skaper et
lokalt fagmiljø som også ”eksterne” forskere med langtidsopphold ved DNIR vil
kunne delta i og bidra til.
Bibliotekssamarbeidet: Instituttet ønsker fortsatt å være en pådriver for
videreføring og utvidelse av bibliotekssamarbeidet gjennom Unione Romana
Biblioteche Scientifiche (URBS) for dermed å gi brukere av DNIR bedret tilgang
til forsknings- og studie-ressurser
Fagkonferanser og seminarer: Instituttet vil organisere jevnlige lunsjseminarer,
og også egne seminarer og konferanser i tillegg til aktivt å forholde seg til faglige
seminarer som legges til Roma. Ettersom instituttet kun har to vitenskapelige
ansatte i tillegg til instituttleder, som formelt er administrativt ansatt, vil det være
viktig å utnytte synergieffekter som samarbeid med andre kan gi. I tillegg til
jubileumskonferansen, planlegges det en konferanse senhøstes (tema ennå ikke
bestemt). Instituttet ønsker også å organisere/bidra til seminarer som kan føre til
utarbeidelse av nye forskningsprosjekter og styrke tverrfaglige nettverk. DNIR vil
samtidig prioritere tidlig planlegging av faglige aktiviteter for instituttets stille
periode (januar-mars 2010).
Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA): Arbeidet med
utgivelse av bind XXII (Woman as Subject and Object) og bind XXIII ”Private and
Public in the Sphere of the Ancient City” er på det nærmeste avsluttet, og
avhengig av publiseringsstøtte vil minst ett bind publiseres i 2009. Arbeidet med
bidrag til bind XXIII under tema “Inscriptions in Liturgical Spaces” fortsetter, og
bind XXIV vil planlegges med tematisk forankring i jubileumsseminaret.
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4. Undervisning
Det norske institutt i Roma vil i 2009 fortsette å tilby etterutdanningskurs for lærere.
Instituttet vil også legge til rette for at undervisning og kurs på bachelor- og masternivå
foregår ved instituttet i Roma. Den gjeldende studie- og finansieringsordningen
innebærer at DNIR ikke kan eie poenggivende kurs, og er derfor avhengig av at
fagmiljøene i Norge prioriterer å legge kurs til Roma, inkludert lærestøtte. Instituttet vil
arbeide for å komme i nærmere inngrep med institutt som arrangerer kurs i Roma. En
spesiell utfordring vil bli utformingen av et nytt kurs som tilligger den postdoktorstillingen
som skal besettes i løpet av året.
De følgende kurs er planlagt for 2009:
Mars/april – Etterutdanningskurs for lærere. Modell og Monument:
Bygningsarven fra antikken til i dag. Kursansvarlig Victor Plahte Tscudi, med
bidrag fra Siri Sande (arkeologi), Thomas Thiis Evensen (arkitektur) og Line
Cecilie Engh (idèhistorie)
April/mai – ANT 2210/2211 – Den Augusteiske Gullalder (10 + 5 studiepoeng).
Kursansvarlig Siri Sande (UiO) og Mathilde Skoie (UiO).
April/mai - KUN2035/4035 - Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier. Kursansvarlig
Einar Petterson (UiO).
Mai/juni - KUN2031/4031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens
tjeneste. Kursansvarlig Einar Petterson (UiO).
Juni/juli – ITA 1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur. BA 20
studiepoeng Kursansvarlig Sergio Sabbatini (UiO).
Instituttleder vil medvirke ved kurset TEOL2001 - Ritualer og sakramenter under deres
ekskursjon til Roma i april.
Høstens kursprogram er ikke klart, men vil inneholde poenggivende kurs i kunsthistorie
(UiO) på BA- og MA nivå. Tentative emnekoder og kurstitler:
KUN2009/KUN 4009 Fremveksten av den kristne ikonografi
KUN2011/KUN4011 Italiensk monumental billedutsmykning i høymiddelalderen
KUN2035/KUN4035 Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier
KUN2040/KUN4040 Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet
KUN2122/KUN4122 Maner og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 15151600

5. Formidling
Instituttet vil fortsette å formidle og publisere resultater av forskning med tilknytning til
DNIR, og vil arbeide videre med styrking av faglige nettverk både i Italia, i Norge og
internasjonalt. Informasjon om instituttet vil oppdateres, og DNIR vil fortsette å ta imot og
orientere ulike grupper om instituttet og dets virksomhet. Formidlingsaktiviteter i 2009 vil
inkludere:
o

Publisering av ACTA, bind XXII: ”Woman as Subject and Object” sent i 2009.
Søknad om trykkestøtte ble sendt NFR i juni 2008. Mulig publisering av bind XXIII
”Private and Public in the Sphere of the Ancient City”. Søknad om trykkestøtte ble
sendt Norges Forskningsråd i september 2008.
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o

Oppdatering av informasjon om Det norske institutt i Roma (brosjyre og websider),
inkludert en bedre oversikt over publikasjoner

o

Enkeltforelesninger og omvisninger gis på forespørsel.

o

Kontakt med fagmiljøer og andre som bruker instituttets lokaler til møter

o

Motta relevante grupper, og informere om instituttet og dets virksomhet, inkludert
gjennom avtalen med prosjektet ”Veiene Fra Roma” som en kontaktflate mot norsk
næringsliv og offentlighet

o

Synliggjøre instituttet i forbindelse med markeringen av 50-års jubileum, både i
fagmiljøer og i forhold til en bredere offentlighet

6. Organisasjon, personale og infrastruktur
DNIR har pr. januar syv faste ansatte, hvorav to (instituttleder og postdok) med
vitenskaplig bakgrunn og innhold. En avtale om ekstern finansiering i 2008, gjør at
Instituttet i 2009 vil få ytterligere en postdoktor for fire år i stillingen ”Stein Erik Hagens
lærestol”.
DNIR ønsker å skape gode arbeidsforhold for alle sine ansatte, og vil arbeide for et godt
arbeidsmiljø preget av gjensidig respekt og motivasjon for eget og felles arbeid. Gode
erfaringer fra tidligere år, gjør at instituttet også i 2009 ønsker å organisere en utflukt
med faglig innhold for de ansatte i løpet av våren, og en felles middag/mottagelse
nærmere årslutt.
Det norske instituttet forvalter en attraktiv infrastruktur, inkludert instituttets hus, bibliotek,
seminarrom, skjermede forskningsplasser og en sjelden nærhet til monumenter,
kunstverk, historiske steder, arkiver og biblioteker som er interessante for norske
studenter og forskere. Til sammen representerer dette en unik arena for forskning og
undervisning som DNIR vil markedsføre for å opprettholde og styrke interessen for bruk
av instituttet i henhold til DNIRs statutter.
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