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Bakgrunn 

Rapporten Evaluation of the Humanities in Norway (HUMEVAL) sier om fagmiljøet 

slavisk/Øst-Europa at det er “a very strong department with outstanding researchers and a high 

profile” og vektlegger at fagmiljøets forskere “produce research of very good quality”. 

HUMEVAL påpeker videre at fagmiljøet har levert “excellent collaborative work” og tiltrukket 

seg forskere fra utlandet – og at forskningen har hatt betydelig samfunnsmessig relevans. 

  

Samtidig peker HUMEVAL på at seksjonen for slavisk/Øst-Europa fremstår som mer anonym 

og mindre profilert enn den fortjener, i og med at seksjonen ligger under “enorme” ILOS: “It is 

not entirely clear whether this centralised structure best meets the needs of the Slavonic 

department.” På denne bakgrunn har fagmiljøet fremmet forslag om å opprette et Senter for 

slaviske og østeuropeiske studier, med eksterne seminarrekker og interne faglunsjer som 

kjerneaktivitet. 

Senterets mål og mening 

Vi ser fire hovedgrunner til at det er formålstjenlig å etablere et Senter for slaviske og 

østeuropeiske studier: 

 

1) Profilering utad: Et senter vil være godt egnet til å synliggjøre fagmiljøets bidrag til 

forskningen og til den allmenne opplysning. Formidling står sentralt i vårt 

samfunnsoppdrag. Det er stor samfunnsinteresse for landene vi studerer, ikke minst siden 

de er sentrale aktører i et Europa i kulturell og politisk endring. Gjennom å opprette et 

senter med eget navn, logo og tilstedeværelse på nettet, vil vi gjøre fagmiljøet synligere 

for forskere, journalister, politikere, policy-miljøer og andre interesserte. Vi vil bli lagt 

bedre merke til både hjemme og internasjonalt. Senteret blir en godt synlig paraply man 

kan organisere seminarer, gjesteforelesninger og konferanser under. 

 

2) Konsolidering innad: En senter-identitet vil kunne bidra til fellesskapsfølelse blant 

ansatte og tilknyttede forskere og undervisere, og til opplevelsen av å trekke i samme 

retning, selv om man har ulike faglige interesser (språk, litteratur, politikk og historie). 

Fagmiljøet i dag er relativt fragmentert og mangler en fellesskapskultur. Vi mener at 
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opprettelsen av et senter vil utgjøre et langsiktig identitetsbyggingsprosjekt som vil kunne 

betale seg i form av bedre arbeids- og forskningsmiljø. 

 

3) Ansporing til nettverk og samarbeid: Med jevnlige fagseminarer vil et senter kunne bli 

en arena for møter og utveksling på tvers av institusjoner og fagfelt. Nye bekjentskaper 

og forbindelser resulterer gjerne i ny kunnskap, utvidede perspektiver, og initiativer til 

samarbeid i forbindelse med prosjektutvikling og finansieringssøknader. 

 

4) Studentrekruttering og studiekvalitet: Økt utadrettet virksomhet og et mer profilert og 

stimulerende fagmiljø vil kunne bidra til å rekruttere nye studenter og hindre frafall blant 

de som har påbegynt studiene. Gjennom å invitere bachelor- og masterstudenter til 

fagseminarer, vil vi kunne bidra til å innvie potensielle fremtidige forskere i det 

akademiske fellesskapet. Fagmiljøet vil på denne måten kunne anspore studenter til nye 

temaer og problemstillinger, og muliggjøre at også studentene får et utvidet nettverk. 

Organisering og kjerneaktiviteter 

Senteret organiseres etter mønster fra IKOS’ Senter for islam- og midtøstenstudier (SIMS). I 

likhet med SIMS vil Senter for slaviske og østeuropeiske studier være et “virtuelt senter” uten 

egne lokaler, men med en faglig leder (Eva Sarfi), en administrativ assistent (15 prosent) og en 

styringsgruppe på fire, som i 2019 vil bestå av Silje Susanne Alvestad, Johannes Due Enstad, 

Geir Flikke og Eva Sarfi. 

 

Kjerneaktiviteten i senteret skal være eksterne fagseminarer og interne faglunsjer. 

 

Til fagseminarer henter vi inn foredragsholdere både fra vårt eget institutt og universitet, og 

gjester fra andre institusjoner og fra utlandet. Seminarene vil dreie seg om alt fra språk og 

lingvistikk, via kunst og litteratur, til historie og politikk. De vil også kunne ta form av 

filmfremvisninger. Noen seminarer vil være for spesielt interesserte, mens andre, avhengig av 

tematikk, vil kunne tiltrekke seg et bredere publikum. Målgruppen vil typisk bestå av 

forskerkolleger og studenter på master- og bachelornivå, alumni og emeriti, samt journalister og 

myndighetsrepresentanter i tilfeller der tematikken har særlig samfunns- eller policyrelevans. Én 

gang i året vil vi invitere en internasjonal størrelse på feltet for å holde et populærvitenskapelig 

foredrag (titulert The Oslo Lectures in Slavic & East European Studies eller liknende). Vi vil 

sette opp en egen e-postliste for å sikre at informasjon om fagseminarene kommer ut. 

Fagseminarer innebærer enkel servering og mingling i etterkant. Slik dannes en møteplass 

velegnet for potensiell nettverksbygging og utveksling av ideer. 

 

I første omgang vil vi ta sikte på å arrangere 8 eksterne seminarer i året. Programmet for hvert 

semester vil utarbeides av fagmiljøet i fellesskap før semesterstart, trykkes opp som 

flyveblader/plakater, annonseres på nett og sosiale medier, og sendes ut på e-post til en liste av 
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relevante mottakere. Vi har nedenfor satt opp et tentativt program for 2019, og vil jobbe videre 

med å fastlegge dette slik at endelig program for våren kan trykkes opp innen utgangen av januar 

og slik være klart i god tid før åpningen av senteret. Program for høst 2019 vil trykkes opp medio 

august. 

 

Tentativt program for 2019 

 

15. mars 

Formell åpning: Iver Neumann (NIBR) om Russland- og Øst-Europaforskningen i Norge 

 

29. mars 

Atle Grønn (ILOS): Sovjetisk sjakk – et prestisjeprosjekt fra Krylenko (Stalin) til Tsjernenko 

 

12. april 

Jan Ivar Bjørnflaten (ILOS): The Typology of the Russian Standard Language and its Impact 

on the Language Situation in Modern Russia 

 

10. mai 

Håvard Bækken (IFS): Patriotisk oppfostring og nasjonal sikkerhet i Putins Russland 

 

14. juni 

Harsha Ram (University of Calfornia, Berkeley): City of Crossroads: Tiflis Modernism and 

the Russian-Georgian Encounter (tbc) 

 

23. august 

Stijn Vervaet (ILOS): tba 

 

20. september 

The 2019 Oslo Lecture in Slavic & East European Studies  

Serhii Plokhy (Harvard University): Chernobyl: The History of a Nuclear Catastrophe (tbc) 

 

18. oktober 

Audun Mørch (ILOS): Russisk urfolkslitteratur 

 

22. november 

tba 

 

 

De interne faglunsjene vil på sin side være en uformell, men likevel fast møteplass for fagmiljøet 

slavisk/Øst-Europa. Faglunsjene vil finne sted månedlig og gi fagmiljøet anledning til å 
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presentere ideer eller nye prosjekter, diskutere interessante begivenheter som angår våre 

forsknings- og undervisningsfelt, få tilbakemeldinger på utkast, introdusere nye medarbeidere, 

dele erfaringer knyttet til undervisning, osv. Vi håper å gjøre faglunsjen til en kollegial 

fellesarena for både faste og midlertidig vitenskapelig ansatte på alle nivåer. 

Nettsider 

Senteret skal ha sin egen nettside. Det jobbes p.t. i samarbeid med kommunikasjonsseksjonen om 

å sette opp den nødvendige digitale infrastruktur. Vi tar sikte på å forme nettsidene etter mønster 

fra SIMS (https://www.hf.uio.no/ikos/forskning/senter/islam-og-midtostenstudier/). 

Økonomi 

Driften av et senter vil forutsette ansettelse av en vitenskapelig assistent i 15 prosents stilling. 

Assistenten vil ta hånd om det praktiske rundt innhenting av gjesteforelesere, servering ved 

arrangementer, og vedlikehold av nettsidene. På sikt ser vi for oss å bruke 

gjennomføringsstipendiater som assistent, noe som vil medføre lavere kostnader dersom 

vedkommende bruker sin arbeidsplikt på senteret. 

 

Midler til fagseminarer og kostnader i forbindelse med langveisfarende/utenlandske 

gjesteforedragsholdere er tenkt dekket gjennom avdelingens fagmiljømidler. Vi tar også sikte på 

å søke eksterne midler (legater, fakultetet, UiO sentralt). Andre mulige finansieringskilder kan 

være Fritt Ord eller Utenriksdepartementet. 

Budsjett 

 

2019 

Inntekter: 

Avdelingens midler     50.000 

Eksterne midler     10.000 

Fra avdelingens overskudd    52.000 

SUM       112.000 

  

Utgifter: 

Administrasjon     70.000  

Honorar til innledere     20.000 

Reise/opphold      20.000 

Gaver og bevertning     2.000 

SUM       112.000 

  

https://www.hf.uio.no/ikos/forskning/senter/islam-og-midtostenstudier/
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2020 

Som 2019 

Pilotprosjekt 

Senteret er i første omgang tenkt som et pilotprosjekt med varighet på to til tre år. Videre drift vil 

forutsette at 1) senteret har vist seg å oppfylle sine viktigste funksjoner, nemlig gjennomføring 

av eksterne seminarrekker og interne faglunsjer med oppslutning fra fagmiljø og publikum for 

øvrig; og 2) at den nødvendige finansieringen fortsatt kan bringes til veie. 


