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1. Innledning
Det norske institutt i Roma ønsker å harmonisere sitt plan- og strategiarbeid med det
Humanistiske Fakultet ved UiO, og vil i løpet av 2008 derfor utarbeide en langtidsstrategi
som vil gjelde for årene fremover. Dette er i tråd med beslutninger tatt i DNIRs rådsmøte
1 – 2. november 2007, og med signaler gitt gjennom styringsdialogen mellom DNIR og
HF 30. november 2007.
Handlingsplanen for 2008 vil fungere som instituttets planleggingsverktøy for
inneværende år, og vil også bidra til å tydeliggjøre instituttets prioriterte mål. De løpende
oppgavene som utføres som en del av den daglige driften ved instituttet vil ikke bli nevnt
i planen.
DNIR ønsker at instituttet skal fortsette å være et attraktivt sted for forskning og
undervisning, spesielt innen de humanistiske fag. DNIRs hovedmål for 2008 er å styrke
den faglige aktiviteten ved instituttet, samtidig som bredden av bruken økes og en
jevnere kapasitetsutnyttelse oppnås. DNIR ønsker også å styrke sin nasjonale funksjon,
og samarbeidet med fagmiljøene hjemme, spesielt de brukerbetalende institusjonene.

2. Forskning
DNIR ønsker å bidra aktivt til forskningssatsingen ved Universitetet i Oslo, og ønsker å
øke den faglige aktiviteten ved instituttet. Dette vil gjøres gjennom arrangering av
seminarer/workshop som kan stimulere til tverrfaglig tenking og utarbeidelse av nye
prosjekter, og ved å legge til rette for forskningsopphold av yngre forskere. Instituttet vil
også arrangere fagseminarer og husseminarer for å oppfordre til diskusjoner og økt
forståelse på tvers av fagområder. Aktiviteter som skal bidra til dette i 2008 inkluderer:
Organisere to seminarer/workshops som kan bidra til utarbeidelse av nye
forskningsprosjekter og styrke tverrfaglige nettverk
Stimulere forskere å bruke instituttet, blant annet gjennom utlysing av fagstipend
for yngre forskere
Avholdelse av nordisk forskerkonferanse ”Kropp og livsprosesser i antikken” i
april, prosjektmidler fra NFR
Avholdelse av internasjonal forskerkonferanse ”Ritual transformation” i mai,
prosjektmidler fra Senter for grunnforskning ved Det norske vitenskapsakademi

1

DET NORSKE INSTITUTT I ROMA

Fortsette arbeidet med ACTA bind XXII, basert på innleggene fra seminaret
”Private and Public in the Sphere of the Ancient City”
Instituttleder og vitenskaplig ansatte vil delta aktivt i relevant forskningssamarbeid
lokalt i Italia, nasjonalt i Norge og internasjonalt
Aktivt forholde seg til faglige seminarer som finner sted ved instituttet.
Være en pådriver for videreføring og utvidelse av bibliotekssamarbeidet gjennom
URBS og URBS Plus og dermed å gi forskere bedret tilgang til ressurser
Organisere jevnlige lunsjseminarer på instituttet for å fremme kjennskap til
pågående prosjekter og gi anledning til faglig utveksling på tvers av fagområder.
Bygge opp under tema, ”Recycling Rome”, som en del av forberedelsene til
markeringen av DNIRs 50-års jubileum.

3. Undervisning
Det norske institutt i Roma vil i 2008 fortsette å tilby videreutdanningskurs 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. Dette gir en
positiv variasjon og bredde i undervisningen og instituttet ønsker å integrere tilreisende
lærere og tilrettelegge for deres undervisning på best mulig måte. Instituttet vil styrke
samarbeidet med universiteter og institutter i Norge og i utlandet (i første rekke Det
norske instituttet i Athen) for å opprettholde et variert undervisningstilbud.
De følgende kurs er planlagt for 2008:
Mars – EVU-kurs for lærere. Religion i Roma. Pluralisme, konflikt og dialog.
Kursansvarlig Turid Karlsen Seim, i samarbeid med Ingvild Gilhus (UiB) og Anne
Hege Grung (UiO). 32 påmeldte deltakere.
Mars-mai – ANT 2210/2211 – Den Augusteiske Gullalder (10 + 5 studiepoeng).
Kursansvarlig Siri Sande (UiO) og Mathilde Skoie (UiB). 20 påmeldte deltakere
Mai - KUN2035/4035 - Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier. Kursansvarlig
Einar Petterson (UiO). 5 påmeldte (BA, 10 poeng) og 1 påmeldt (MA, 10 poeng).
Mai - KUN2012/4012 - Renessansens monumentmaleri i Roma og Firenze ca
1420-1520. Kursansvarlig Leif Holm Monssen (UiO). 10 påmeldte (BA, 10 poeng)
og 3 påmeldte (MA, 10 poeng).
Juni - KUN2031/4031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens
tjeneste. Kursansvarlig Einar Petterson (UiO). 13 påmeldte (BA, 10 poeng) og 7
påmeldte (MA, 10 poeng).
Juni-juli – ITA 1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur. BA 20
studiepoeng Kursansvarlig Sergio Sabbatini (UiO). Søknadsfrist 1. mars.
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
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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

4. Formidling
Instituttet vil fortsette å formidle og publisere resultater av forskning med tilknytning til
DNIR, og vil arbeide for å styrke sine faglige nettverk både i Italia, i Norge og
internasjonalt. Den årlige L`Orange forelesningen er en viktig del av DNIRs
forskningsformidling, og vil arrangeres som et relativt åpent arrangement også i 2008.
Informasjon om instituttet vil oppdateres, og DNIR vil fortsette å ta imot og orientere ulike
grupper om instituttet og dets virksomhet. Formidlingsaktiviteter i 2008 inkluderer:
o

Publisering av ”The Temple of Castor and Pollux”, resultater fra skandinaviske
utgravninger i Forum Romanum. Samfinansiering med de danske og svenske
instituttene i Roma, og med trykkestøtte fra Kunnskapsdepartementet, NFR og UiO.

o

Publisering av ACTA, bind XXI: ”Mater Christi”. Trykkestøtte fra NFR. (oktober)

o

L`Orange forelesning ved Dr.Christine Kondoleon, Boston/The American Academy in
Rome (26 mai)

o

Aktivt ha kontakt med miljøer som bruker instituttets lokaler til møter

o

Oppdatering av informasjon om Det norske institutt i Roma (brosjyre og websider)

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

Planlegge markeringen av instituttets 50-års jubileum i 2009 på en måte som
kombinerer faglig innhold og tyngde med allmenn tilgjengelighet og synlighet

5. Organisasjon, personale og infrastruktur
Det er for tiden kun en fast vitenskaplig stilling tilknyttet DNIR, og instituttet vil bruke
denne stillingen til å ansette en postdoktor (med pliktarbeid) i løpet av våren. I samarbeid
med HF vil instituttet i 2008 også arbeide for å få ansatt ytterligere en postdoktor
(ekstern finansiering).
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 arbeid. Det planlegges
en 1-dags utflukt med faglig innhold for de fast ansatte i mai som en del av denne
satsingen.
Det norske instituttet forvalter en attraktiv infrastruktur, inkludert biblioteket, seminarrom,
skjermede forskningsplasser og nærhet til monumenter og historie som er interessante
for norske studenter og forskere. DNIR vil markedsføre disse aspektene for å
opprettholde og styrke interessen for bruk av instituttet for forskning og undervisning i
henhold til DNIRs statutter.
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