Inbjudan till sjuttonde nordiska namnforskarkongressen i Finland
den 8–11 juni 2021
första utskicket

Tema: Namn och gränser
Namn finns på gränserna mellan olika länder, områden, kommuner och byar samt mellan urban och rural
miljö. Dessutom kan namn finnas på gränsen mellan olika språk och kulturer. Namn och gränser har
studerats tidigare inom namnforskningen men frågorna är fortfarande aktuella.
Ortnamn och personnamn har studerats flitigt inom namnforskningen. Under de senaste årtiondena har
också kommersiella namn blivit föremål för studier. Dessutom har helt nya namnkategorier, till exempel
namn på internet, nyligen väckt intresse. Men var går gränserna mellan namnkategorierna? Är gränsen
mellan ortnamn och personnamn entydig? Vilka slags namnkategorier finns egentligen och hur kan vi
beskriva kategorierna och deras gränser? Hur omfattande och uppdaterade är de kategoriseringar som
hittills skissats upp? Har vi namnforskare varit uppmärksamma på nya namnkategorier som växt fram?
Namnforskningen är på många sätt tvärvetenskaplig. Det behövs ofta olika synpunkter och metoder för att
namn ska kunna studeras mångsidigt och innovativt. Sociolingvistiken och studier av lingvistiska landskap
har redan bidragit med nya infallsvinklar på namnforskningen. Vilka teoretiska och metodiska
utgångspunkter har utnyttjats hittills och vilka kan utnyttjas i fortsättningen? Vilka slags möten mellan olika
vetenskapsområden kunde hjälpa namnforskningen att hitta nya frågor och möjligheter?
Inom kongressens tema Namn och gränser ryms presentationer av olika slag och ur olika synvinklar. Vi
välkomnar undersökningar som på ett eller annat sätt tangerar temat.
Plats och tid
Symposiet hålls på Västra Nylands folkhögskola (Pumpviken 3) i Karis. Symposiet inleds tisdagen den 8
juni och avslutas fredagen den 11 juni.
Karis
Karis är en tätort med ca 8 000 invånare belägen cirka 75 km väster om Helsingfors. Majoriteten av
invånarna i Karis är svenskspråkiga. Sedan 2009 är Karis en del av Raseborgs stad.
Den som vill bekanta sig med det lingvistiska landskapet i Karis kan göra det i Väinö Syrjäläs avhandling
Namn – språk – ställe. Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum:
(https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/235244/NAMNSPR%c3%85.pdf?sequence=3&isAllowe
d=y).

Tidsplan
•

31.10.2020: Sista dag för inlämning av abstrakt för sektionsföredrag och postrar, skicka in ditt
abstrakt (max 300 ord) på den här länken: https://urly.fi/1F3p . Vi reserverar 20 min. för föredrag,
samt 10 min. för diskussion.

•

15.12.2020: Meddelande om antaget bidrag.

•

Januari 2021: Ett andra utskick med närmare information sänds ut.

•

15.1–30.3.2021: Anmälan om deltagande och betalning av konferensavgift.

•

Maj 2021: Slutgiltigt program sänds ut till alla som anmält sig.

Hemsida
En hemsida med uppgifter om symposiet finns på adressen
https://www.helsinki.fi/sv/konferenser/den-sjuttonde-nordiska-namnforskarkongressen
Arrangörer
Helsingfors universitet i samarbete med Institutet för de inhemska språken och Svenska litteratursällskapet
i Finland.
Kontaktuppgifter
Terhi Ainiala terhi.ainiala@helsinki.fi
Pamela Gustavsson pamela.gustavsson@sls.fi

Varmt välkomna till Karis i juni 2021!

Helsingfors den 15 juni 2020
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