Faculty of Humanities

SDU-netværk for museumsforskning
Seminar om forskningens regionale muligheder: Universitet og museer i netværk
Dato/tidspunkt: Torsdag den 26. november 2020 kl.10:00-13:00
Hybrid form:
Online-zoom deltagerne + (fysisk) oplægsholdere/tovholdere/arbejdsgruppe samles i Gæstecaféen på
SDU-Kolding campus
Baggrundsinfo om SDU-Museumsnetværket
Det humanistiske fakultet ved SDU har et vidtstrakt og mangfoldigt samarbejde med en række museer i især i den
syddanske region. Det er et samarbejde, som er til gavn for museerne og for SDU, men måske først og fremmest for
udvikling af en forskning og en forskningsformidling, der løfter og belyser en række problemstillinger og
forskningsområder på nye måder. Dekanen for det humanistiske fakultet har derfor nedsat en gruppe bestående af
SDU-forskere og ledelsesrepræsentanter fra museerne til at tage initiativ til et mere formelt samarbejde, som kan
bringe os videre sammen og hver for sig. Skal dette lykkes bedst muligt, og det skal det, så er det vigtigt dels at lytte
til partnernes og samarbejdets erfaringer, men også inddrage museernes ’ejere’ og tilskudsgivere i drøftelserne. Det
sker ved dette seminar.
Website: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/samarbejde/museumssamarbejde

Program
9:45-10:00

Tjek ind online: Deltagerne tjekker at udstyr virker

10:00-10:05

Velkomst, v/ Marianne Lundholt, institutleder SDU-IDK

10:05-10:15

Introduktion ”SDU og museerne: Udvikling af et forpligtende forskningsnetværk”,
v/Johs Nørregaard Frandsen

10:15-10:30

KL og kulturarven. Perspektiver på forskning og forskningsformidling i trekanten universitet,
museerne og det kommunale niveau
v/Leon Sebbelin, borgmester i Rebild kommune og formand for KL’s udvalg for Kultur, Erhverv og Planlov

10:30-10:45

Når kommuner og museer danser samme dans. Samarbejdet mellem Faaborg-Midtfyn kommune
og de lokale museer som eksempel på fremme af forskning og forskningsformidling
v/Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn

10:50-11:05

Kort pause

11:05-11:20 Når vi rækker hinanden hænderne. Mulighederne i forskningssamarbejder mellem universitet,
museerne og de statslige myndigheder
v/Ole Winther, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen

11:25 -11:50 To cases/eksempler på museums- og universitetssamarbejder:
Case 1: Ambitiøse forskningsprojekter skaber forbindelser. Museer, universiteter og det offentlige
sammen om forskning og formidling
v/ Jens Toftgaard, kulturarvschef/ph.d. ved Odense Bys Museer
Case 2: Små museer og store ansøgninger: Erfaringer og udfordringer
v/Johan Møhlenfeldt Jensen, museumschef ved Museum Vestfyn
11:50-12:20 Paneldebat med oplægsholdere; Leon Sebbelin, Ole Winther, Hans Stavnsager og Sarah Smed,

historiker og leder af Danmarks Forsorgsmuseum - Svendborg Museum
Ordstyrer, v/Johs Nørregaard Frandsen
12:20-12:50 Debat/diskussion in plenum med oplægsholdere ’fysisk’ og deltagere ’online i zoom’,
Ordstyrer, v/ Anders V. Munch, Vitus Vestergaard og Louise Nyholm Kallestrup
12:50-13:00 Afrunding, v/Anders V. Munch og Vitus Vestergaard
Registrering i Zoom senest den 25.november via dette link:
https://syddanskuni.zoom.us/meeting/register/u5AqcOiupjstHN11w81Zhh_daFJHHNWH3Nc1
Derefter modtager du/deltager link til online-seminaret i zoom.
Spørgsmål kan stilles til Line Gren på mail: lineg@sdu.dk

Praktisk information:
* Parkeringsplads på SDU/IDK-Kolding (registrere din bil ved indgangen) samt gå-afstand fra togstation til SDU- Institut
for Design og Kommunikation, IDK. Adresse: Universitetsparken 1, 6000 Kolding

