Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID)

Konference 2010

Hotel Koldingfjord/Trapholt Museum 2.-3. december 2010
Tema: Digitale stemmer: Dokumentation, Kommunikation og
Formidling i oplevelseskulturen

Hovedtalere (Hotel Koldingfjord):
Nick Couldry, Professor, Goldsmiths, University of
London
Aktuel med bogen ‘Voice’, der udkommer april 2010,
hvor han diskuterer, hvordan fremherskende neoliberale diskursers markedsprioritering har skabt en
krise for samfundets ‘stemmer’. En krise, der har sat sig
igennem i økonomisk, politisk såvel som i en
(medie)kulturel sammenhæng.
Barbara Czarniawska, Professor, University of
Gothenburg
Aktuel med med bogen Cyber Factories (in press),
hvor hun fra et organisationssociologisk
perspektiv kigger ind i maskinrummet på en
række mediehuse. En viderebygning på
Czarniawskas arbejde fra 2009: Den tysta fabriken.
Om tillverkning av nyheter på TT.

Ib Bondebjerg, Professor, University of
Copenhagen
Aktuel med perspektiver på
dokumentarismens og den audio-visuelle
medieproduktions udfordringer i forhold til
digitalisering, interaktivitet og
brugergenererede videodelingssider

Trapholt Museum
er venue for frokost og
hovedtalere d. 3. december
Karen Holdaway Grøn,
Konstitueret
direktør/Pressechef
byder velkommen.
Inklusiv foredrag om
Trapholts udfordringer
med digitalisering og
oplevelsesøkonomi.

Hovedtalere på Trapholt:
Kirsten Drotner, Professor, University of
Southern Denmark
Aktuel med forskningsprojektet Learning 2.0 og
ligeledes aktuel som gæsteredaktør på
MedieKultur nummer 50 om ”Digital
technologies and museum experiences”
(udkommer forår 2011).

Program (med forbehold for ændringer)
Torsdag d. 2. december
10:00-10:45
10:45-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30
17:00-19:00
19:30-01:00

Rullende ankomst med formiddagskaffe.
Officiel Åbning af SMID konference 2010
Nick Couldry: ”Voice”
Frokost og check-in
Barbara Czarniawska: ”Cyber Factories”
Kaffe
Ib Bondebjerg: ”Digital Documentaries”
Event: Posters & Champagne
Generalforsamling
Gallamiddag inkl. underholdning

Fredag d. 3. december
07:30-08:30
08:30-11:30
11:30-12:00
12:00-12:45
12:45-13:30
13:30-14:30
14:30-15:00
15:00

Morgenbuffet
Paperpræsentationer inkl. kaffepause
Check-out Hotel Koldingfjord
(– Shuttle bus til Trapholt)
Frokost / Trapholt
Karen Goldaway Grøn: ”Trapholt – what an
experience”
Kirsten Drotner: ”Digital Technologies &
Museum Experiences”
Kaffe og officiel afslutning af SMID
konference 2010
Besøg på Trapholt efter behov...

Call for papers, work-in-progress og posters
Det er muligt at indsende paper, panel og posters til konferencen.
For personer, som indsender full paper-artikler, kan vi opfordre til
efterfølgende publicering hos MedieKultur eller Journalistica.
(peer-reviewed) Full paper-artikler: 30 minutter
(10 min. Præsentation, 2*5 minutter til opponenter, 10 minutters diskussion)

Panel: 30 minutter (min. 4 personer)
(4*5 minutter præsentation, 10 minutters diskussion)

Work-in-progress/Short paper: 15 minutter
(5 min. Præsentation, 10 minutters diskussion)

Posters: Afholdes som event (se program): Posters&Champagne
(5 minutters pitch-præsentation – posters gøres tilgængelige for
konferencedeltagerne allerede ved konferencens åbning)

Top Studenterartikel: 10 minutter
(I forbindelse med SAMS seminar har SMID valgt at sponsorere deltagelse for 4
studerende, der leverer artikler på baggrund af deres studieprojekter – Opfordr
gerne studerende til at bidrage til artikelkonkurrencen)

Panelforslag, posterpræsentation og indsendelse af abstracts til full
paper-artikler og work-in-progress skal ske til Helle Kannik Haastrup
kannik@ruc.dk senest 1. september 2010.
Fristen for færdige full paper artikler, der skal cirkuleres til
opponenter, vil være 1. november.

Pris:
Deltagergebyr, overnatning og fuld forplejning inkl. gallamiddag og
underholdning:
SMID-medlemmer:

3.210,-

Potentielle medlemmer*:

3.910,- ( inkl et års medlemskab á
700 kr.)

Ikke SMID-Medlemmer:

4.500,-

FMKJ-Stipendiater:

Rabat på deltagergebyr ved
submission af poster (beløb
udmeldes af FMKJ v. Kim
Schrøder)

*Medlemskab er mulig for personer, som i deres daglige virke
bedriver medie, kommunikations eller journalistikforskning

Tilmelding:
Fristen for tilmelding er 1. september 2010.
Tilmeldling til SMID konferencen 2010 sker til Lars Holmgaard
Christensen lhc@journalisthojskolen.dk
- husk at opgive navn og EANnr., hvis du har brug for elektronisk
faktura

