DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

Handlingsplan 2011
Det norske institutt i Roma (DNIR)

1. Innledning
Det norske institutts (DNIR) målsetting er at instituttet skal fortsette å være et attraktivt
sted for forskning, undervisning og formidling, spesielt innen fag som er relevante i
forhold til instituttets formål. DNIR ønsker fortsatt tett samarbeid med ulike norske
fagmiljøer så vel som med italienske og internasjonale institusjoner og nettverk.

2. Forskning
DNIR ønsker å bidra til en nasjonal forskningssatsing som kan hevde seg internasjonalt.
Instituttets tre ansatte med vitenskapelig kompetanse fortsetter arbeidet med egne
forskningsprosjekter, samtidig som det satses på et godt internt samarbeid og fortsatt
styrking av brede faglige nettverk og samarbeidsrelasjoner både nasjonalt og
internasjonalt. I 2011 vil Det norske institutt styrke sitt forskningsbidrag gjennom
følgende tiltak:
Fagkonferanser og seminarer: Instituttet vil i 2011 organisere tre internasjonale
konferanser samtidig som planleggingen av minst en større internasjonal konferanse for
2012 vil igangsettes. Instituttet vil også aktivt bidra til forskningstiltak og -arrangementer i
regi av andre, og støtte aktiviteter som kan føre til utarbeidelse av nye
forskningsprosjekter og styrking av tverrfaglige nettverk.
Støtte til yngre forskere og rekruttering: DNIR vil utlyse fagstipend til yngre forskere
for opphold i Roma, og arrangere 4 – 5 lunsjseminarer årlig som skal bidra til tverrfaglig
samtale og utveksling på instituttet.
Bredt samarbeid og tilrettelegging: Instituttet har få vitenskapelig ansatte, og en viktig
oppgave er derfor å
legge til rette for eksterne grupper og forskere med
forskningsprosjekter relatert til middelhavsområdet, og bidra med vitenskapelig
kompetanse der dette passer inn.
Lokalt samarbeid: Instituttet vil fortsette å være medansvarlig for Gianicolo-nettverket
(Circolo Gianicolense) som består av finske, norske og amerikanske forskere som
arbeider med før-moderne kilder. Instituttet vil også vedlikeholde og styrke sine nettverk i
Roma blant annet gjennom samarbeidet i UNIONE (Unione Internazionale degli Istituti di
Archeologia Storia e Storia dell'Arte in Roma) og italienske forskningsmiljøer.
Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA): Utgivelsen av Acta
vil i 2011 komme ajour med publiseringen av bind XXIV ‘Inscriptions in Liturgical
Spaces’. Bind XXV ‘Recycling Rome’ vil i 2011 gjøres klar for publikasjon tidlig i 2012.
Et neste bind ‘From Site to Sight’ påbegynnes i 2011 og ferdigstilles for publikasjon tidlig
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2013. Samtidig vil arbeidet for å finne passende arbeidstitler, bidragsytere og artikler til
videre bind fortsette. Det samme gjelder formaliseringen av redaksjonelle forhold og
justeringer i forhold til NFRs prosedyrer for publiseringsstøtte, og ACTAs plassering i
UHRs rangerinssystem.
Bibliotekssamarbeidet: Instituttet vil fortsatt delta aktivt i bibliotekssamarbeidet Unione
Romana Biblioteche Scientifiche (URBS), for å gi norske forskere stadig bedre tilgang til
forsknings- og studie-ressurser.

3. Undervisning
Den gjeldende studie- og finansieringsordningen innebærer at DNIR ikke kan eie
poenggivende emner, men Instituttet samarbeider med fagmiljøer i Norge om emner
med undervisning i Roma. Unntaket er emnet Roma 2020 som tilligger
postdoktorstillingen “Stein Erik Hagens lærestol”. DNIR har fagansvaret for dette emnet
som vil arrangeres høsten 2011 og 2012. Det må i perioden videre vurderes hva som
skal skje når stillingsbevilgningen opphører i 2013. DNIR vil fortsette det gode
samarbeidet med Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) og
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) om emner i
kunsthistorie, antikkfag og italiensk. Samtidig vil DNIR fortsatt forhandle med disse og
andre institutter om muligheter for undervisning også av andre emner i Roma. Det forblir
en utfordring å mobilisere interesse for å legge kurs til DNIR både hos brukerbetalende
institusjoner og andre relevante samarbeidspartnere. Desto mer oppmuntrende er det at
undervisnings-samarbeidet med Arkitektur- og designhøyskolen (AHO) i tilknytning til
emnet Roma2020, og med seks nordiske universiteter (inklusive Oslo og Bergen) om et
internasjonalt MA-kurs, som begge deler ble påbegynt i 2010, vil fortsette i 2011.
Instituttets målsetting er at minst 8 kurs/emner legges til Roma årlig. Årlige
etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole vil arrangeres av DNIR også i
2011.

4. Formidling
Instituttets ansatte vil fortsette å formidle og publisere resultater av egen forskning, både
for fagfeller og mer populærvitenskapelig. Det arbeides 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, delvis som del av samarbeidsavtalen med
Stiftelsen Veiene fra Roma.
Formidlingsaktiviteter i 2011 vil blant annet inkludere:
o

Den årlige L’Orange forelesningen

o

Enkeltforelesninger og faglige omvisninger på forespørsel

o

Aktiv kontakt med fagmiljøer og andre som bruker instituttets lokaler til møter
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5. Organisasjon, personale og infrastruktur
DNIR har pr. januar 2011 åtte faste ansatte, hvorav tre (instituttleder og to postdoktorer)
med vitenskapelig kompetanse.
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.
I løpet av 2011 vil DNIR vurdere og utarbeide en plan over prioriteringer når det gjelder
ansettelser fremover.
Det norske institutt i Roma 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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