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Vid de svenska museerna görs mycket spännande och nyskapande forskning och i den här boken presenteras
en del av allt det som pågår just nu. Här kan du läsa om kriget som aldrig kom. om heliga ting i det
postsekulära samhället, om ungdomars möte med den mänskliga resan, om lumparminnen, konstmuseernas
arbete med jämställdhet, italiensk konst på Nationalmuseum, Historiska museets egen märkliga historia, om
män i baddräkt, ett jätteprojektet om svensk IT-historia, om hushållsarbete och vardagsliv under 1950- och
1960-talen och om en hel del annat också.
Kulturrådet lämnar ett viktigt, årligt bidrag till de centrala museernas forskning och här berättas framför allt
om vad museerna gör med detta bidrag.
fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och
stiftelser, statliga och regionala.
Dagens visning Världskulturmuseet, Göteborg torsdag 8 mars 13:00.
Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar. Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå
universitet bedriver forskning och utbildning inom arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria. Siktar du på att bli

arkivarie, bibliotekarie eller museitjänsteman. Välkommen till fyrk. Om du är intresserad av studier,
forskning eller någonting annat som har med våra ämnen eller vår institution att göra, så hälsar vi dig här
varmt välkommen. På talarlistan finns två forskare vid Umeå. fi som hjälper dig navigera bland stipendier och
understöd.
Juridik är studier om de rättsliga reglerna i samhället samt om deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Vi
bedriver verksamhet inom utbildning och forskning, där vi samverkar med andra. Allmän information
Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, tidskriften Högre utbildning och
forskarutbildningsnätverket FonSyd bjuder in. Forskning vid Uppsala universiet - Styrkeområden, strategiska
forskningcentrum och forskningsprogram. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga
och regionala. Rättsliga regler i ständig förändring genomsyrar. Efter 333 år på botten bärgades det väldiga
krigsskeppet och resan kunde fortsätta. Forskning vid Uppsala universiet - Styrkeområden, strategiska
forskningcentrum och forskningsprogram. Institutionen för ABM erbjuder en avancerad utbildning med
inriktning mot arkiv, bibliotek.

