Call for papers – Invitasjon til bidrag

Nordisk konferanse for bygningsarkeologi 2011

Oslo 30. september–2. oktober
Nordisk forum for bygningsarkeologi ble etablert som en personbasert nettverksorganisasjon
i forbindelse med den første nordiske konferanse om bygningsarkeologi i København i 2007.
Neste nordiske bygningsarkeologiske konferanse arrangeres i et samarbeid mellom Nordisk
forum for bygningsarkeologi, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Arkitekturog designhøgskolen i Oslo (AHO). Hovedtemaene for konferansen vil være: Betydning –
Bygningsarkeologi som premiss for restaurering og produksjon av ny kunnskap, Metode og
Utdanning.
Nordisk forum for bygningsarkeologi inviterer herved til å sende inn bidrag til konferansen i
form av presentasjoner av teoretiske og praktiske erfaringer. Innleggene skal være på 20
minutter, og vil fortrinnsvis bli plassert i de tre parallellsesjonene som behandler
konferansens hovedtemaer. Presentasjon av aktuelle tema som faller utenfor disse
rammene kan også vurderes. Alle innlegg bør ha et metode- eller utdanningsperspektiv selv
om det presenteres et eksempel. Det tas sikte på publisering av innleggene via
http://www.buildings-archaeology.net

Tittel og sammendrag på max ½ side (ca. 25 linjer) sendes til ea@niku.no innen 1. mai 2011.
Påmeldingsfrist for øvrige deltagere er 22. august 2011 til NIKU ea@niku.no
Påmeldingsskjemaer vil bli sendt ut senere.

Konferansens tre hovedtemaer
Konferansens tittel ”Bygningsarkeologien – mål og mening” åpner for ulike perspektiver på
bygningsarkeologis virksomhet. Noen av disse vil bli presentert første dag i innledende
forelesninger basert på konkrete prosjekter og erfaringer. De enkelte deltemaene vil
deretter bli presentert i 3 parallelle sesjoner andre dag:


Betydning – Bygningsarkeologi som premiss for restaurering og produksjon av ny
kunnskap: Presentasjon av ferske resultater med vekt på den nytte de fikk for et
restaureringsprosjekt, en tilpasning til ny bruk, en verneargumentasjon eller som ny historisk
kunnskap. Prosjekter som har ført til publisering eller annen formidling vil være særlig
interessante.



Metode: Innenfor temaet ”Bygningsarkeologi som metode” vil både teoretisk-metodiske
spørsmål og bruk av tradisjonelle metoder versus nye teknikker og verktøy bli drøftet. Her vil
også spørsmål om standardisering av undersøkelsesmetoder være tema.



Utdanning: Her presenteres situasjonen og erfaringene i de forskjellige land og spørsmålet
om felles nordisk videreutdanning vil bli drøftet. Hvilke miljøer tilbyr opplæring og
undervisning i dag? Hvem bør rekrutteres som bygningsarkeologer? Hvor langt kan man
komme i utdanningen av en bygningsarkeolog innenfor studiesituasjonen? Hvordan har
undervisningen i faget utviklet seg i de siste tiårene?

Konferansen støttes av

