YFIRLIT DAGSKRÁR
Ath. gæti breyst
13. mars kl. 12.30 Þingsetning og opnunarfyrirlestur í Hátíðasal Háskóla Íslands:
Ástráður Eysteinsson, forseti Hugvísindasviðs, setur þingið
Þorvarður Árnason: Dýrðlegar sýnir - nokkrar birtingarmyndir norðurljósanna í máli og myndum
13.00 ... Stutt hlé og boðið upp á snarl áður en haldið er í málstofur:

Föstudagurinn 13. mars

Laugardagurinn 14. mars

13.15-14.45

15.00-17.00

Eldur, fagurfræði
og sígarettur:
menningaráhrif á
Íslandi
“Language is the light of
the mind”: Is English in
Iceland a Threat or
Evidence of an Enriched
Linguistic Repertoire
Skyggnst inn í ljósvakann:
Eterkenningar, bylgjufræði, bókmenntir og
andlegir straumar í
upphafi 20. aldar
Ljós og myrkur
sannleikans í kennilegum bókmenntum

Konur sem myrða: Burial
Rites (Náðarstund) eftir
Hannah Kent, heimildir
og textatengsl

Upplýst setningafræði

Upplýst setningafræði

Fortíðarljós –
Ljós í fornleifum

Nú þykir mér tíra: Húsaog mannlýsingar

Stofa
220

Ljós heimsins í myrkri
íslenskra sveita
á 19. öld

Trú, von og þjóð /
Sjálfsmynd og
staðleysur

Stofa
222

Máltileinkun
í víðu ljósi

Máltileinkun
í víðu ljósi

Hvað er spilling?

Jörð og orð:
Samband náttúru og
bókmennta

Í sólhvítu hofi Asklepiosar - Bókmenntir og
læknisfræði
Hefst kl. 10.00

Heimspeki og líkaminn

Heimspeki og líkaminn

Birtubrigði í
bókmenntum og
kvikmyndum

Stofa
050

Stofa
051

Stofa
052
Stofa
069

“Language is the light of
the mind”: Is English in
Iceland a Threat or
Evidence of an Enriched
Linguistic Repertoire

Rannsóknir á íslenska
táknmálinu: Hvar
stöndum við og hvert
viljum við fara?
Hefst kl. 10.00

Myndlist og heimspeki

Hugsað gagnrýnið um
gagnrýni og hugsun
Hefst kl. 10.30

Úr sögu biblíuþýðinga
og biblíuskilnings

Stofa
207

Stofa
218

Stofa
225

Stofa
229
Hátíðasalur
Hátíðasalur

10.00/11.00-12.00

Sjö íslenskir og
einn Goti
Hefst kl. 11.00
Þjófar, uppreisnarseggir
og aðrir misindismenn
í dómabókum
sýslumanna
Hefst kl. 10.00
Að varpa ljósi á framandi heima: Forsendur
og hlutverk þýðinga
Hefst kl. 10.30
Hvar stendur íslensk
sagnfræði? Nýir
straumar og stefnur
Hefst kl. 11.00

13.00-14.30

15.00-16.30

Krísumálstofan

Heimspeki og
upplýsing
að fornu og nýju

Rannsóknir á íslenska
táknmálinu: Hvar
stöndum við og hvert
viljum við fara?

Ljós og myrkur í föstum
orðasamböndum í
íslensku og skyldum
málum

Íslenska í skólastarfi

Íslenska í skólastarfi

Sjö íslenskir og
einn Goti

Sjö íslenskir og
einn Goti

Áhrifasaga Biblíunnar

Að varpa ljósi á framandi heima: Forsendur
og hlutverk þýðinga

Ábyrgð, réttlæti og
frelsi. Málstofa um Iris
Marion Young og
siðfræðilegar kenningar
hennar
Að varpa ljósi á framandi heima: Forsendur
og hlutverk þýðinga

Hvar stendur íslensk
sagnfræði? Nýir
straumar og stefnur

Hvar stendur íslensk
sagnfræði? Nýir
straumar og stefnur

Kvæðabók séra Ólafs
Jónssonar á Söndum –
greining, dreifing,
samhengi
Verði ljós –
Vísindasaga ljóssins

Kvæðabók séra Ólafs
Jónssonar á Söndum –
greining, dreifing,
samhengi
Verði ljós –
Vísindasaga ljóssins

Enn nú um ýmislegt:
Endalok nútímabókmenntafræði,
klámsaga og misnotkun
ómarkaða karlkynsins

Af misheitri samlíðan

Hefst kl. 10.00
Málþing írsk-íslenska rannsóknanetsins í minnisfræðum, Vandinn við minnið / The Trouble with Memory, verður
haldið samhliða Hugvísindaþingi en hefst kl. 9 föstudaginn 13. mars.
Að síðustu málstofum loknum seinni þingdaginn verður boðið upp á stuttan en snarpan fund með rektorsframbjóðendum sem munu sitja fyrir svörum í Hátíðasalnum.
Gestum er að vanda boðið upp á léttar veitingar í lok þings.

