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Innovativ bruk av medier var blant begrunnelsene for at ILNs formidlingspris
for 2008 gikk til Tekstlab, et av miljøene ved instituttet.
Tekst og foto: Ram Gupta, informasjonskonsulent ILN
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Hvert år deler Institutt for lingvistiske og nordiske studier ut en formidlingspris
som en påskjønnelse og oppmuntring til god, eksternt rettet formidling.
- Som miljø er Tekstlab veldig opptatt av formidling, og da er det ekstra
hyggelig at dette blir lagt merke til av instituttet. Dette er bra for hele miljøet
internt, særlig for våre nye medarbeidere som synes dette er veldig stas,
kommenterer leder for Tekstlab, professor Janne Bondi Johannessen.
Prisen på kr 5000 i driftsmidler gikk i år for første gang til et miljø. Fram til nå
har instituttet gitt prisen til enkeltpersoner som har utmerket seg i løpet av det
foregående året.
- Tanken med dette er at prisen blir en påskjønnelse som kan deles av flere,
og ut fra at vi over tid har sett at det ofte er hele enkeltmiljøer som står
sammen om mye formidlingsaktivitet, sier Bente Christensen, instituttleder ved
ILN.
- Tekstlab er et av våre mest formidlingsorienterte miljøer. Da er det hyggelig
at det var nettopp de som fikk prisen når vi for første gang valgte å premiere
et helt miljø, sier hun videre.
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Stas med formidlingspris: Medarbeidere i Tekslab, fra venstre: Anders
Nøklestad, Arne Martinus Lindstad, Stig Rognes, Karine Stjernholm, Astrid
Grov, Janne Bondi Johannessen (leder), Kristin Hagen, Ann Helen Lea og
Fredrik Jørgensen.
Innovativ bruk av medier til støtte for forskningen var et av kriteriene som
instituttkomiteen la vekt på ved tildelingen av prisen. Når Tekstlab-folkene er
ute på tokt for å samle inn dialektprøver rundt i landet, sørger de for å tipse
lokalmedier om at de er i bygda. Omtale i lokale medier er en fin måte å
berede grunnen i lokalmiljøet når forskerne banker på dørene til folk for å
gjøre lydopptak.
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Komiteen trakk også fram bredde i medieomtalene, og viste til mange
eksempler på formidlingsorienterte omtaler ikke bare i lokale medier, men også
i riksmedier og nordiske medier. Over tid har Tekstlab utmerket seg med en
klar bevissthet om formidling, noe som blant annet kommer til syne i deltakelse
i Åpen dag og Forskningstorget.
At prispengene skal gå til å dekke utgifter til Tekstlabs deltakelse på
Forskningstorget i høst understreker dette.
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