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1. Innledning
Virksomheten ved Det norske institutt i Roma (DNIR) er knyttet til beslutninger og
strategiske føringer gitt ved Universitetet i Oslo (UiO) og Det humanistiske fakultetet
(HF). DNIRs handlingsplan bygger på HFs årsplan 2010, og forholder seg ellers til
faglige prioriteringer og føringer fra fakultetet. DNIRs handlingsplan gjentar ikke
punktene i HFs årsplan, men legger vekt på å konkretisere DNIRs målsettinger,
aktiviteter, strategiske føringer for 2010.
Instituttet ønsker å være et åpent, velkommende og flerfaglig samlingssted for forskere
og studenter og kan tilby arbeidsplasser, tilgang til biblioteksressurser og internasjonale
nettverk, og invitere til bredt samarbeid.
Instituttets vitenskaplig ansatte vil videreføre sin forskning, med publisering på
internasjonalt nivå, og videreutvikle instituttets nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.
Instituttet vil i 2010 arrangere et 20-poengs kurs, der ansvar for gjennomføring og faglig
innhold ligger lokalt i Roma. Samtidig vil instituttet fortsette å oppfordre fagmiljøer i
Norge til å legge kurs til Roma, og vil tilrettelegge for en god gjennomføring av disse.

2. Forskning
Instituttet ønsker å være et åpent, velkommende og flerfaglig samlingssted for forskere
og studenter, primært innen humanistiske fag fra akademiske institusjoner i Norge.
Instituttet vil tilby tilreisende forskere og studenter arbeidsplasser, tilgang til
biblioteksressurser og internasjonale nettverk, og invitere til bredt samarbeid.
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 2010 inkluderer:
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o

Forskning av instituttets egne ansatte: Instituttet har selv kun tre ansatte med
vitenskaplig kompetanse, og legger derfor vekt på samarbeid med andre, spesielt
samarbeid som kan føre til nye forskningsprosjekter og styrking av tverrfaglige
nettverk. Instituttet tilstreber at faglige ansatte skal opprettholder publisering på
samme høye nivå som i 2009.

o

Fagkonferanser og seminarer: I løpet av 2010 satser Instituttet på å arrangere en
internasjonal konferanse, og en mindre workshop/seminar. Ikke minst vil
instituttet fortsette å utnytte synergieffekter i faglige samarbeids-relasjoner i
forhold til konferanser og fagseminarer som legges til Roma.

o

Støtte til yngre forskere: Studenter og yngre forskere som tar kurs eller har
kortere forskningsopphold ved Instituttet i Roma kommer ofte tilbake til instituttet
på eget initiativ For mange har oppholdet i Roma motivert til videre studier av
kunst, arkitektur eller tekster. Instituttet vil derfor fortsette å stimulere rekruttering
gjennom tildeling av fagstipend til yngre forskere (MA og post-MA nivå) med sikte
på minst tre ukers opphold i perioden desember / mars. Seminarer internt på
instituttet vil gi anledning til faglig presentasjon og utveksling på tvers av
fagområder.

o

Klassisk arkeologi: Instituttet har for tiden ikke arkeologer blant sine ansatte, men
ønsker at klassisk arkeologi fortsatt skal ha en sentral plass ved instituttet. Vi vil
derfor sikre nært samarbeid med arkeologisk fagkompetanse gjennom
forskernærvær på instituttet, workshop tilknyttet det NFR-finansierte Hierapolis
prosjektet og støtte til arkeologiske utgravninger i Tivoli (Hadrians villa)i oktober
2010.

o

Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA): Bind XXIII
(Private and Public in the Sphere of the Ancient City) er sikret utgivelse i 2010.
Arbeidet med bind XXIV som har tema “Inscriptions in Liturgical Spaces” er
kommet langt, mens bind XXV som vil ha tematisk forankring i
jubileumsseminaret ”Recycling Rome” er godt påbegynt. Søknad om trykkestøtte
til bind XXIV vil sendes Norges Forskningsråd.

3. Undervisning
Det norske institutt i Roma vil i 2010 fortsette å tilby et årlig etterutdanningskurs for
lærere. Instituttet vil også legge til rette for at undervisning og kurs på bachelor- og
masternivå foregår ved instituttet i Roma, og arbeider for å komme i nærmere inngrep
med institutt som arrangerer kurs 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.
En spesiell glede og utfordring vil bli utformingen og gjennomføringen av et nytt kurs
som tilligger postdoktorstillingen ”Stein Erik Hagens lærestol”, der instituttet har
hovedansvaret for planlegging og gjennomføring.
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De følgende kurs og emner er planlagt for 2010:
8. – 12. mars: etterutdanningskurs for lærere. Kursansvarlig Turid Karlsen Seim, med
bidrag fra Jonas Bjørnebye (religionshistorie), Victor Plahte Tscudi (kunsthistorie), Siri
Sande (arkeologi), og Line Cecilie Engh (idèhistorie)
April/mai – ANT 2210/2211 – Den Augusteiske Gullalder (10 + 5 studiepoeng).
Emneansvarlig Siri Sande (UiO) og Mathilde Skoie (IFIKK/UiO).
April/mai - KUN2035/4035 - Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier. Emneansvarlig Einar
Petterson (IFIKK/UiO).
Mai – KUN2012/4012 - Renessansens monumentmaleri i Roma og Firenze ca. 14201520. Emneansvarlig Leif Holm Monssen (IFIKK/UiO)
Mai/juni - KUN2031/4031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste.
Emneansvarlig Einar Petterson (IFIKK/UiO).
Juni/juli – ITA 1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur. BA 20 studiepoeng.
Emneansvarlig Sergio Sabbatini (ILOS/UiO).
September - KUN2009/KUN 4009 Fremveksten av den kristne ikonografi (IFIKK/UiO)
September - KUN2011/KUN4011 Italiensk monumental billedutsmykning i
høymiddelalderen (IFIKK/UiO)
September/oktober - Nordisk masterkurs innenfor prosjektet Religious Roots of Europe.
Instituttleder Turid Karlsen Seim koordinerer i samarbeid med Universitetet i Århus og
TF/UiO.
Oktober - KUN2035/KUN4035 Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (IFIKK/UiO)
Oktober - KUN2122/KUN4122 Maner og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca.
1515-1600 (IFIKK/UiO)
Oktober/november - ROMA2020 Roma – sted og symbol (IFIKK og DNIR/UiO, men
studenter fra andre universiteter i Norge stiller likt til opptak)

4. Formidling
Instituttet vil fortsatt formidle og publisere resultater av forskning med tilknytning til DNIR,
og ta imot ulike grupper fra ulike samfunnsomområder, som orienteres om instituttet og
dets virksomhet. Formidlingsaktiviteter i 2010 vil blant annet inkludere:
o

Oppdatering av informasjon om Det norske institutt i Roma (brosjyre og websider),
inkludert en bedre oversikt over publikasjoner, harmonisert med omlegging ved
HF/UiO

o

Arrangere L’Orange forelesning for et bredt publikum

o

I samarbeid med Den norske ambassaden og Skandinavisk forening, arrangere et
seminar om Bjørnson og Roma i forbindelse med 100 års markeringen for
forfatterens død.

o

Faglige omvisninger og enkeltforelesninger på forespørsel.

o

Kontakt med fagmiljøer og andre som bruker instituttets lokaler

o

Motta relevante grupper og informere om instituttet og dets virksomhet, både direkte
og gjennom avtalen med prosjektet ”Veiene Fra Roma” som gir en kontaktflate mot
norsk næringsliv og offentlighet.
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5. Organisasjon, personale og infrastruktur
DNIR har pr. januar 2010 åtte ansatte, hvorav tre (instituttleder og to postdoktorer) har
vitenskaplig kompetanse.
DNIR ønsker å skape et godt instituttmiljø både for fast ansatte og studenter, lærere og
forskere som er tilknyttet instituttet i kortere eller lengre perioder, på ulike vilkår og med
forskjellig institusjons- og fagbakgrunn. I tillegg til sin faglige funksjon, skal
lunsjseminarer, filmkvelder og uformelle fellesarrangementer også bidra til sosial
nettverksbygging og gi alle en mulighet til få innblikk i noen av de faglige diskusjonene
som skjer i tilknytning til instituttet og i den italienske konteksten ellers.
Etterspørselen etter arbeidsplasser og møtelokaler ved Instituttet er stor, og Instituttet vil
i 2010 prioritere en oppgradering av kontorene i tredje etasje. Det vil være nødvendig
med installering av air condition dersom forskere skal kunne tilbys forsvarlige
arbeidsplasser året rundt.
Det norske instituttet forvalter en attraktiv infrastruktur 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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