OPPDAGELSEN AV DET POLITISKE

Invitasjon til konferanse i regi av Norsk selskap for 1700-tallsstudier,
22.-24. september 2005 ved Høgskolen i Telemark, Bø


Norsk selskap for 1700-tallsstudier har gleden av å invitere til konferanse ved Høgskolen i Telemark, Bø, 22.-24. september 2005. Hovedtema for konferansen vil være Oppdagelsen av det politiske. Vi ønsker å angripe dette emnet fra tre ulike perspektiver, slik at de tre konferansedagene vil få hvert sitt fokus:

22. september: Lese- og skrivekultur
23. september: Politisk teori 
24. september: Kunst og samfunn

En nærmere beskrivelse av disse tre delemnene finnes nedenfor, hvor dere også vil finne et rammeprogram for de tre dagene. Av dette programmet fremgår det at Jostein Fet (Høgskulen i Volda) vil være hovedinnleder 22.09, Quentin Skinner (University of Cambridge) og Rebecka Lettevall (Södertörns Högskola) den 23.09, og Øystein Rian (Universitetet i Oslo) den 24.09. Disse innlederne disponerer 45 minutter hver. Ut over dette ber vi om bidrag på 20 minutter fra selskapets nåværende medlemmer og andre interesserte. Bidragene skal være på engelsk eller på et skandinavisk språk. Deltagelse på konferansen forutsetter ikke at man selv bidrar med innlegg.

Det legges opp til workshops for forskerrekrutter hver ettermiddag. Disse vil i utgangspunktet bli organisert etter konferansens temaer – under ledelse av Olav Solberg (lese- og skrivekultur), Sven Arntzen (politisk teori) og Otto M. Christensen (kunst og samfunn) –, men det vil også være åpent for at man deltar med bidrag som faller utenfor disse tematiske rammene.  Workshopdeltakerne legger frem sitt eget arbeid i form av en prosjektbeskrivelse eller et særskilt paper. Sammendrag (abstracts) skal sendes til styret senest mandag den 12. september (styret@1700-selskapet.org). Workshopdeltakerne har anledning til å bearbeide og videreutvikle sine bidrag til skriftlige innleveringer (minst 6000 ord) for formell faglig vurdering, som for gjennomføring gir uttelling på 5 studiepoeng. Vi ber om at informasjon om konferansens workshops og om konferanseprogrammet for øvrig formidles til aktuelle fagmiljøer og enkeltpersoner. 

Det er ellers verdt å merke seg at vi ikke bare legger opp til en faglig utbytterik konferanse, men også at vi håper å gi arrangementet en sosial ramme som bidrar til utviklingen av kollegiale relasjoner: Høgskolen i Telemark, Bø, vil gi den faglige delen av arrangementet en oversiktlig ramme, samtidig som 1700-tallsbygningen ”Åsestugo” på Bø Museum vil prege den rent festlige delen av arrangementet med en passende tidskoloritt, noe som vil understrekes ytterligere av musikalske innslag i 1700-talls- og tidlig 1800-tallsstil.

Overnatting
Bø hotell, 35 06 08 00 (kr. 650,- pr. person i enkeltrom m.frokost, kr. 900,- for to personer i dobbeltrom m. frokost, nevn konferanse på Høgskolen i Telemark ved bestilling);
Beverøya camping 35 95 05 08 (fra kr. 200,-), ved siden av Napastå (til høyre på kartet)

Kommunikasjoner
Tog/buss fra Oslo, se www.nsb.no (Sørlandsbanen) eller www.timekspressen.no (rute 1),


Avstander (se kart nedenfor): 
Fra stasjon og bussholdeplass til høgskolen: ca. 400 meter.
Fra Bø hotell til høgskolen: ca. 150 meter, fra Beverøya camping til høgskolen: ca. 1,5 km.

Konferanseavgift
Kr. 400,- (hvorav kr. 250,- er medlemsavgift, som gjelder til neste konferanse i 2007; for studenter, pensjonister og andre ubemidlede er konferanseavgift kr. 275, hvorav kr. 125 er medlemsavgift, som gjelder til neste konferanse i 2007)

Festmiddag
Serveres fredag kveld i ”Åsestugo” på Bø Museum (http://www.bo.museum.no), med meny fra Bø Tradisjonsmat.

Påmelding
Ved e-post til konferanse@1700-selskapet.org innen mandag den 22. august. Gi beskjed dersom du ikke ønsker å delta på festmiddag fredag kveld. Konferanseavgift (evt. pluss festmiddag, kr. 275,-) betales senest mandag den 29. august til Norsk selskap for 1700-tallsstudier, v. Sven Arntzen, 3800 Bø, konto nr. 2630 05 67087. Deltagere som ønsker å legge frem egne bidrag under konferansen sender sammendrag (abstracts) til styret innen 22. august (styret@1700-selskapet.org).
 
Forfalt kontingent
Vi minner også om betaling av kontingent for perioden som går fra høsten 2003 til høsten 2005: kr. 250 for vanlige medlemmer, kr. 125 for studenter, pensjonister og andre ubemidlede, kr. 500 for institusjoner. Vi ber om at de som ikke har betalt, betaler snarest til Norsk selskap for 1700-tallsstudier, v. Sven Arntzen, 3800 Bø, konto nr. 2630 05 67087.
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EMNEBESKRIVELSER

Lese- og skrivekultur
Lese- og skrivekulturen er i endring på 1700-tallet, både i Norge og Europa. Disse endringene dreier seg bl.a. om organisering av undervisning og formidling av teoretisk og praktisk kunnskap – i eller utenfor skoler. Etablering av aviser, trykkeri og forlag som produserer trykksaker for nye befolkningsgrupper, påvirker også i høy grad lese- og skrivekulturen. Endringene fører også med seg ny kunnskap og nye pedagogiske ideer. Det utvikles nye litterære skriftgenre, mens den tradisjonelle muntlige kulturen settes under press og forfaller. Samværsformer og samfunnsliv i vid forstand påvirkes av endringene i lese- og skrivekultur. 
 
Vi ber om innlegg med forskjellige vinklinger innen emnet, og åpner også for foredrag fra andre områder av kulturlivet enn lesning og skrivning i snever forstand – når de bare settes i relasjon til lese- og skrivekulturbegrepet.


Politisk teori
1700-tallet kan betraktes som epoken for konsolidering av sentrale ideer og ideologier innen moderne politisk teori. I dette ”frihetens århundre” legges på mange måter det teoretiske fundamentet for organiseringen av den moderne stat, utviklingen av det moderne demokrati, tanken om menneskerettigheter og folkerettslige forhold. Sentrale problemstillinger i epokens politiske teori gjelder forholdet mellom stat og individ, frihet og politisk makt, borgeres rettigheter, og internasjonal rett.

Under ”Politisk teori” søker vi innlegg som belyser dette aspektet ved 1700-tallet. Vi søker bidrag som omfatter, men ikke nødvendigvis begrenser seg til:
	emner i epokens politiske tenkning slik de finnes både innen klassiske tekster og tekster som i det historiske tilbakeblikk går for å være mer marginale

politiske aspekter ved skjønnlitterære tekster 
1700-tallets historiske situasjon og vilkårene for politisk kritikk.



Kunst og samfunn
1700-tallet regnes gjerne som helt sentralt i forhold til etableringen av ”The Modern System of Arts” (slik for eksempel Kristeller viser i sin klassiske studie med samme tittel): Man begynner å se konturene ikke bare av det moderne kunstbegrepet, men også av den moderne kunstinstitusjonen, med alle sine delinstitusjoner. Det hevdes ofte at kunsten gjennom denne utviklingen oppnår en ”autonom” status i forhold til andre samfunnsområder, idet man vektlegger dels hvordan kunstnerne gis muligheten til å utforske de spesifikt estetiske kvalitetene innen de ulike kunstartene, dels hvordan kunsten gjennom sin frisetting gis et større rom til å utøve samfunnskritikk, siden kunstnerne ikke lenger har samme institusjonelle bindinger som tidligere. Med andre ord: Relasjonen mellom ”kunst” og ”samfunn” blir endret gjennom 1700-tallet, uten at det er entydig hva disse endringene åpner opp for. Det er denne problemstillingen vi ønsker belyst på konferansen, med utgangspunkt i ulike kunstarter.


OM HOVEDINNLEDERNE



Jostein Fet har vært knyttet til høgskolemiljøet i Volda helt siden oppstarten av distriktshøgskolen i 1970. I sine banebrytende arbeider om norsk lese- og skrivekultur på 1700-tallet og tidlig 1800-tall (Lesande bønder, Universitetsforlaget, 1995; Skrivande bønder, Samlaget, 2003) ) viser Fet at norske bygdesamfunn på ingen måte var isolerte øyer i en utkant av Europa, og at store deler av den norske bondealmuen må ha vært lesekyndig allerede tidlig på 1700-tallet.



Quentin Skinner er Regius Professor of Modern History ved University of Cambridge. Han er en av vår tids fremste idéhistorikere, med politiske tenkning som sitt spesialfelt. Hans to-binds verk fra 1978, The Foundations of Modern Political Thought (Cambridge University Press), er etablert som en moderne klassiker. Skinner har også levert betydelige bidrag til humanioras og samfunnsvitenskapenes metodologi og vitenskapsteori, hvorav noen av de mest sentrale er samlet i Visions of Politics. Volume I: Regarding Method (Cambridge University Press, 2002).



Rebecka Lettevall er fil.dr. fra Lunds universitet, på avhandlingen En europeisk kosmopolit: En idéhistorisk studie av Immanuel Kants Om den eviga freden och dess verkningshistoria, utgitt på Symposion i 2001. Hun har arbeidet mye med politisk teori på 1700-tallet, med hovedfokus på Kant. Hun er ansatt ved Södertörns högskola.



Øystein Rian er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han arbeider særlig med norsk historie, med fokus på perioden 1500-1814.. Han har vært bidragsyter til en rekke større historieverk, og har publisert mange arbeider om politiske og sosialhistoriske forhold under dansketiden, slik som Embetsstanden i dansketida (Samlaget, 2003). Disse forskningsinteressene har han ofte kombinert med et regionalhistorisk fokus, slik som i Bratsberg på 1600-tallet: stat og samfunn i symbiose og konflikt (Universitetsforlaget, 1997).

Rammeprogram

Onsdag 21. september

19:30
Mottagelse, ansattes kantine, 3. etg., Høgskolen i Telemark, Bø

Torsdag 22.september

9:00-10:00
Registrering

10:00 – 16:00  
Lese- og skrivekultur

Invitert hovedinnleder: Jostein Fet, Høgskulen i Volda

16:30 – 18:30 
Workshop for doktorgradsstudenter


Fredag 23. September

09:00 – 16:00  
Politisk teori

Inviterte hovedinnledere:
Quentin Skinner, Cambridge University
Rebecka Lettevall, Södertörns högskola

16:30 – 18:30 
Workshop for doktorgradsstudenter

19:30
Festmiddag i 1700-tallsomgivelser på Bø Museum

Lørdag 24. September

	09:00 – 15:00
Kunst og samfunn

Invitert hovedinnleder: Øystein Rian, Universitetet i Oslo

15:15 – 16.15
Generalforsamling i Norsk selskap for 1700-tallsstudier (saksliste blir distribuert til medlemmene pr. e-post innen 7. september )

16:30 – 18:00
Workshop for doktorgradsstudenter


