
Stereotyp inom hiphop kan bli
drivkraft

Vem är en äkta hiphopare? Det
undersöker Andrea Dankić i sin
avhandling, som visar att den
stereotypa bilden av en hiphoputövare
kan fungera som en drivkraft. Läs mer
här>>

Museers insamling viktig för
framtidens historieberättande

Hur ser museers insamling av samtiden
ut och vad får det för konsekvenser när
insamlingen sker direkt ur nuet? Det
skrev Elin Nystrand von Unge sin
avhandling om. Läs en intervju med
henne här>>
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Musei- och kulturarvsstudenter studerar världsarv
under fältvecka
 
Studenter inom Kandidatprogrammet för museer och
kulturarv deltar varje höst i en fältvecka till en natur- och
kulturarvsmiljö. "Ett nödvändigt inslag" tyckte höstens
studenter som besökte världsarvet i Falun.
 
Läs artikeln här >>
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Disputation: Att göra hiphop. En studie av musikpraktiker och
sociala positioner
Välkommen när Andrea Dankić försvarar sin avhandling "Att göra
hiphop. En studie av musikpraktiker och sociala positioner"!
Tid & plats: kl 10-12, Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus 
Läs mer här >>
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Humanistiska fakulteten firar 100 år
År 2019 fyller Humanistiska fakulteten 100 år. Det firas den 17
december med en uppvisning i humaniora i Aula Magna. 
 
ERG bjuder bland annat på ett samtal mellan etnologidoktoranden
Kalle Ström och prefekt Lisa Käll och ett bokbord med ett urval av
böcker publicerade av institutionens medarbetare. 
Läs mer här>>

Här kan du se evenemang vid ERG: www.erg.su.se

INTERNWEBBEN

Internwebben 
På ERG:s internwebb har vi sammanställt information för alla
anställda vid ERG. Här kan du hitta svar på dina frågor om
bland annat undervisning, personalärenden, lokalbokning och
administrativa frågor. Här finns också information och
checklistor i händelse av kris. ERG:s internwebb >>
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Hur söker jag externa forskningsmedel? Vad gör jag när jag
har fått forskningsmedel? Nu är internwebben uppdaterad
med institutionens rutiner kring det! 

Du hittar dem här>>

 

ERG:s nyhetsbrev utkommer två gånger per termin till alla anställda på
institutionen. En del av artiklarna i nyhetsbrevet, samt tidigare nyhetsbrev, kan du
hitta på Internwebben.  
 
Redaktör: Michaela de Verdier, kommunikatör. Har du tips eller feedback? Kontakta
michaela.deverdier@erg.su.se 
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