Utlysning av medel för projektinitiering
Urbanitet
Stads- och kommunhistoriska institutet vill uppmuntra till forskningsansökningar inom institutets
profilområden. Vi utlyser därför ett antal korttidsanställningar som ska erbjuda tid för att skriva
en projektansökan. Är du intresserad av att ansöka om ett arvode för att under 1–2 månaders tid
skriva en projektansökan, så behöver vi en kort beskrivning som innehåller en idéskiss på ungefär
en sida samt ett kort cv på 1 sida. Vi vill ha din ansökan senast den 4 november 2016. I början av
2016 kommer vi kalla till ett seminarium för att diskutera själva forskningsansökningarna.
Framgångsrika projekt ska sedan kopplas till institutet.
Stads- och kommunhistoriska institutet är ett forskningsinstitut som ägnar sig åt forskning om
Sveriges städer, kommuner och landsting i ett internationellt perspektiv. Institutets verksamhet
finansieras av Sveriges kommuner och landsting (SKL), Stockholms stad och Stockholms
universitet. Institutet utgör en del av Historiska institutionen vid Stockholms universitet.
Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria i ett långt historiskt
perspektiv. Det betyder att vi bedriver egen forskning, att vi samarbetar med andra urbanhistoriskt intresserade i Sverige och internationellt, att vi anordnar workshops och ger ut
publikationer. Stads- och kommunhistoria tillhör olika ämnestraditioner inom historievetenskap,
etnologi, kulturgeografi, sociologi och ekonomi. Vårt mål är att utgöra en mötesplats för alla
inom och utanför akademin som har ett intresse av forskning om städer och kommuner.
Vad gäller institutets egen forskning så vill vi under de kommande åren i synnerhet utveckla flera
perspektiv, som kretsar kring konceptet urbanitet. Det gäller t. ex. krympande städer respektive
processer av de-urbanisering, både i ett historiskt och aktuellt perspektiv. Städernas tillväxt är
varken linjär eller oåterkallelig. Dagens Sverige präglas av en stark befolkningstillväxt i ett fåtal
städer, medan stora delar av landet präglas av krympande städer. Det finns ett stort intresse
internationellt för processer av urbanisering; dess motsats får dock mindre uppmärksamhet, trots
att de-urbaniseringen orsakar stora problem i olika delar av Europa.
Städer kan också ses som särskilda miljöer för människornas kulturella utveckling. Begreppet
urbanitet förknippas sedan antiken med människans förtätade, kultur-skapande interaktion i
själva stadsrummet. Denna urbanitet representerar en viss typ av kultur och civilisation – oftast
tänkt i ett motsatsförhållande till landsbygden. Det är bara två ingångar, andra är förstås tänkbara.
Din ansökan ska vara kort och innehålla en idéskiss på cirka en sida samt ett kort CV på en sida.
Vi vill ha ditt svar senast den 4 november 2016. Skicka det till Heiko Droste som även svarar på
eventuella frågor. Heiko Droste, föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet.
E-post: heiko.droste@historia.su.se
Webbplats: www.urbanhistory.historia.su.se

