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Fra toppen!
Studietur til Edinburgh

Mandag og tirsdag denne uken var hele administrasjonen til BIO inkl instituttleder
på studietur til Universitetet i Edinburgh. Her besøkte vi School of Biological
Sciences, og fikk møte den administrative staben og ledelsen her.
Universitetet i Edinburgh er rangert blant verdens topp 20-universiteter, og har
tradisjoner tilbake til 1500-tallet. Universitetet i er delt inn i college, som igjen har
schools, og under der er det institutter, altså fire nivåer mot våre tre. Men det er på
school-nivå de administrative oppgavene ligger som kan sammenlignes med det vi
gjør på instituttnivå hos oss. SBS har nærmere 600 ansatte og ca 90 i
administrative og tekniske støttefunksjoner.
Det kom mye nyttig ut av dette, både for den enkelte medarbeider og for ledelsen på begge sider. Gjennom å speile oss i hvordan ting blir gjort hos andre kan vi både
se hvor det er forbedringspotensiale, og hvor vi kan være stolte av de rutinene og
systemene vi har opparbeidet hjemme.
Takk til Elisabeth og Thelma, og til våre venner i Edinburgh, for strålende
organisering. Med helgen til rådighet til shopping, sekkepipedans og haggissmaking, var alle enige om at det hadde vært en fin tur.

Hilsen Anders

Ukens bilde

Fra administrasjonens studietur til University of Edinburgh.
Director of professional Services Anne Payne og Administration Manager Richard Yardley og deres team tok svært
godt i mot oss.
You are invited to submit photos (electronically!) for “Ukens bilde”. Please include a very short description and credit
information. Picture can be of researchers / students in action, technology, organisms, field sites … Please send your
pictures to bio.info@bio.uib.no
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Faste lenker:
BIO-info arkiv Sakslister & referater BIOs interne websider
Facebook BIO
Facebook STIM
Facebook UiB

BIO’s eksterne websider

VIKTIG INFORMASJON
Glasshuset stenger
Husk at Glasshuset stenger!
Informasjonssenteret ved Studieadministrativ avdeling (Glasshuset) i Langes gate 1-3 stenger 1.
oktober. Nå blir flere av tjenestene som tidligere har blitt utført av informasjonssenteret til
Studieadministrativ avdeling tilgjengelige på nett (http://uib.no/studentinfo):

BIO-arrangement kommende uke
Dato

Handlinger, navn

Tid og sted

Prøveforelesning
Disputas
30.09

Avsluttende mastergradseksamen - Anette Gundersen

Kl 10:15, seminarrom
K1, BIO

BIO-seminar
HORIZON lecture series for students and staff at MatNat

NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
Pedagogisk illustrering; Bike security; BSRS2014; Glasshuset stenger; 3min thesis;
Trenger en biolog
Kryvi har illustrert to nye lærebøker
Endokrinologi. En medisinsk lærebok
Forfattere: Kristian Løvås, Eystein Sverre Husebye
Utgivelsesår: 2013
248 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205449923
Lærebok i biomekanikk
Alexander R. Wisnes
 Utgivelsesår: 2013
 ISBN: 9788276349207
 Antall sider: 224
 Nivå: Akademisk
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Pedagogisk illustrering
Det har nylig kommet ut to ny lærebøker med Harald Kryvi som illustratør; hans tredje og
fjerde.
I den ene boken, «Endokrinologi – en medisinsk lærebok», av Kristian Løvås og Eystein Husebye, har
Kryvi i hovedsak dekorert, med et kobberstikk til hvert enkelt endokrint organ, samt forsiden.
Den andre, «Lærebok i biomekanikk», av Alexander R. Wisnes viste seg etter hvert til å bli et større
og mer spennende prosjekt enn antatt. Kryvi sier at Wisnes antok det skulle ble rund 60 illustrasjoner,
men det endte med omkring 250, etter to års samarbeid. Utfordingen var å kombinere meget nøyaktig
mekanikk med korrekt anatomi, og samtidig får det estetisk akseptabelt. Figurene måtte derfor
strippes slik at kun det viktige vises. Kryvi sier at det har vært en interessant utfordring å forsøke å
tilrettelegge et relativt tørt fagmateriale på denne måten.
Helse Bergen har laget en kritikk av Endokrinologi – en medisinsk lærebok.
.

Bike security
Please be advised that there have been some incidents of bicycle theft in the racks
between HiB and BIO. Security is particularly an issue after hours. You can choose
to pay to park in a secure bike-parking lot in the car parking lot. Contact
Marineholmen to learn more. Drift@gcrieber.no

BSRS2014: invitation to make course proposals
BSRS 2014: Governance to meet global development challenges
Possible themes for PhD courses; plenary lectures; round-tables and side-events
(NB! These are just ideas. They are not in prioritized order - and other topics and
angles are most welcome) Read more. The ones below are perhaps most
relevant for BIO.
 Governance structures to effectively address climate change
 Transforming governance for food security
 Natural Resource Governance and Biodiversity Conservation
From the offical invitation to participate:
«BSRS 2013 «Food and Global Development Challenges» som ble gjennomført i juni 2013 var den
første under den nye ordningen hvor BSRS er en integrert del av doktorgradsutdanningen ved UiB.
Det er viktig at det tenkes tverrfaglig I kursgorslagene og at fagmiljøene kontaktes for å utarbeide
kursforslag, innen fristen 1. oktober.» Read invitation and More info

Something for our students?
(from the University of Edinburgh web pages)
Three Minute Thesis (3MT) University Final
On the 24th of July, IAD organised the first University of Edinburgh Three Minute Thesis Competition
Final. The event was held in the Informatics Forum and also streamed online. Around 100 people
attended the event which was compered by Louisa Lawes. The four judges, Professor Stuart Monro,
Professor Nanette Mutrie, Sophie Dow and Dr Jon Turner, had a particularly challenging task in
choosing a winner. The nine presentations were all of a very high standard and not one exceeded the
three minute cut off. However, there had to be a winner and Christopher West (Clinical Surgery,
CMVM) took this title for his presentation entitled, ‘Blood, Sweat and Ears’. The runner up was Lani
Watson (PPLS, CHSS) and the People’s Choice winner was Mara Götz (LLC, CHSS). Christopher will
now go on to represent the University in the U21 International Final in October.
The videos of the full event and all the individual presentations are available on the University
YouTube channel

Leting efter en biolog (eller flera!)
Jag letar efter en biolog (eller flera!) som skulle vilja följa med på tur med barnas turlag - och berätta
för nyfikna barn och föräldrar om vad vi ser längst stigen / på stranden / under stenen...
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Turen kan gå när (sommar, höst, vinter och vår) och där (strand, skog, fjäll) det passar bäst - och det
går så klart jättebra att ta med egna barn!
Intresserad? Skriv ett mail till elin@gfi.uib.no!
ps... Om du behöver fylla på CV'n med "public outreach" är det här ett lysande tillfälle!

Elsewhere in the news
Fra Aktuelt
Færre midlertidige stillinger
Antallet midlertidige stillinger er redusert ved Universitetet i Bergen. I høst kommer en handlingsplan
for å redusere midlertidigheten ytterligere. Mer info.
Open access er framtida
Kunnskap skal delast raust, og open publisering er eit av dei beste virkemidla, seier rektor Dag Rune
Olsen. Meir info.

Fiskedebatt på Litteraturhuset i Bergen (fra BT)
Ueinige om fisk
Forskaren: Oppdrettslaks er vesentleg mindre farleg i dag, viss det nokon gong har vore farleg.
Kreftlegen: Det viktige er at fisken må bli fri frå giftstoff.
Norway in the BBC World News: Norway uses waste as eco-friendly fuel
Forget coal, oil, shale gas, even nuclear. The bin bag - full of your household waste - is becoming one
of Norway's fuels of choice. Read more.
Nature on IPCC 5: Outlook for Earth
This Nature special issue explores the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – an
international body of hundreds of scientists and policy experts that regularly assesses the state of
knowledge about how climate is changing, what impacts that will have, and how nations can mitigate
the problem. Read more.
From Nature: Vote seals fate of Russian Academy of Sciences
Controversial law has critics fearing 'liquidation' of the nation's science. Read more.
From Nature: Norway ditches large-scale carbon-capture plan
The failure at Mongstad follows hard on the heels of a series of disasters for European efforts to
launch large carbon capture and storage (CCS) projects. Read more.
From Nature: Alternative careers: Once a scientist, always a scientist
Many scientists have careers away from a lab bench or professorial chair — but they are still
scientists. Read more.

From the Research Council of Norway:
Excellence in Norwegian research at 13 new SFF centres
The SFF centres will be researching a wide range of topics, from cancer biomarkers and
multilingualism to subsea gas reservoirs and mental disorders. Read more
Portraits of 13 new Norwegian Centres of Excellence
With research topics ranging from cancer biomarkers and multilingualism to subsea gas reservoirs
and mental disorders, Norway’s 13 new Centres of Excellence (SFF) are off and running. The latest
issue of Forskning magazine presents the centres and their directors. Read more
EUREKA: Norwegian chairmanship period started
For a one-year period the Norwegian chairmanship of EUREKA gives the country a unique opportunity
to influence European research.
Read more
New Norwegian Counsellor for Science in Beijing
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Thomas Hansteen has taken over as Norway’s Counsellor for Science in Beijing, after Kari Kveseth
who had held the position since 2010.
Read more
Research Council awards for 2013
The Research Council of Norway’s awards for outstanding research, communication and innovation
were recently presented at the Council’s annual Evening of Excellence.
Read more
Seks nominerte til Forskningsrådets innovasjonspris 2013
Seks virksomheter er nominert til årets innovasjonspris. Prisen er på 500.000 kroner og deles ut på
Forskningsrådets festaften onsdag 18. september.
Les mer
Mysterier i vann på forskningstorg
"Et hav av hemmeligheter" er slagordet for årets forskningsdager. Til helgen braker det løs med
forskningstorg i hele landet.
Les mer

Newsletters
CICERO

World Ocean

EU-forskningen 25/13

GEMINI.no

Studie
Forelesarprisen, Glasshuset stenger
Lawrence Kirkendall nominert til forelesarprisen

Studentane og fakultetet ønskjer å premiere gode forelesarar som evnar å
inspirere til fagleg engasjement hos studentane. Forelesarprisen vert delt
ut kvar haust, og går til ein forelesar som har underviste i emner ved
MatNat forrige akademiske år (haust og vår).
BIO sin Lawrence Kirkendall er i år ein av dei nominerte. Vi gratulerer
Lawrence med nominasjonen og ventar spent på avgjerda i oktober. Les
meir her.
Foto: Lawrence på BIO102-feltkurs på Østerbø i august 2013. Fotograf:
Aage Paus.

Glasshuset stenger!
Informasjonssenteret ved Studieadministrativ avdeling (Glasshuset) i Langes gate 1-3 stenger 1.
oktober.
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Nå blir flere av tjenestene som tidligere har blitt utført av informasjonssenteret til Studieadministrativ
avdeling tilgjengelige på nett (http://uib.no/studentinfo).
Peketjeneste for internasjonale studenter
Fra og med 1. oktober vil det åpnes en mindre skranke på Studentsenteret (ved siden av SiB Bolig sin
skranke). Ut høstsemesteret vil dette først og fremst fungere som en peketjeneste og gi internasjonale
studenter veiledning for hvordan man bruker nye online-tjenester og eventuelt hva man må henvende
seg til fakultetet for.
Fra januar 2014 vil denne skranken tilby flere tjenester knyttet til semesterstart. Følgende nettside vil
bli oppdatert etter hvert: http://www.uib.no/education/contact-us/international-help-desk
I hele 2013 har Studieadministrativ avdeling arbeidet med et prosjekt med formål om å heve
kvaliteten på informasjons- og tjenestetilbudet for studentene. Et sentralt fokus for dette prosjektet er
digitalisering.
Studenter har blitt informert gjennom plakater, flyere, bokmerker, sosiale medier, melding på Min Side
og omfattende informasjon på UiB.no. I tillegg har innvekslingsstudenter fått e-post om endringene.

The Centre for Information and Student Services (the Glass House) is closing!
The Centre for Information and Student Services (the Glass House) is closing 1 October.
Several of the services provided by the Centre for Information and Student Services, will now be
available online at http://uib.no/studentinfo.

http://uib.no/studentinfo will eventually include more information on services available at the faculties.
Help Desk for international students
Starting 1 October, there will be a Help Desk for international students located at the Student Centre.
The Help Desk will give international students guidance on how to use new services online and at their
faculty.
Starting January 2014 this Help Desk will also provide services related to the semester startup. More
information: http://www.uib.no/education/contact-us/international-help-desk
Throughout 2013 the Division of Student Affairs has been working with a project to improve the
administrative information services for students at UiB, with emphasis on web solutions.
Students have been informed through posters, flyers, social media, message on My Space, and
through websites. In addition, all exchange students have received an e-mail with information.

Masterpresentasjon Anette Gundersen
Anette Gundersen holder fredag 20. september avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i
Biologi, Biodiversitet, Evolusjon og økologi: Temporal trends in shade sensitive epiphytic cryptogams
residing on old trees
Veileder: John-Arvid Grytnes. Sensor: Arvid Odland, Høgskolen i Telemark. Intern sensor: Nils-Kåre
Birkeland
Tid og Sted: Mandag 30. september, kl. 10:15, Seminarrom K1, Institutt for biologi.
Alle interesserte er velkommen.

Nyansatte
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Høringssaker
BIO mottar fra tid til annen saker til høring. Vi vil legge ut disse gjennom BIO-INFO. Hvis du ser saker
her du ønsker å uttale deg om som vitenskapelig ansatt på BIO, ta kontakt med forskningskoordinator
Anne Fjellbirkeland.

Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester
Høring - NOU 2013:10 Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester
Vi viser til brev fra Miljøverndepartementet datert 2. sept. 2013 (dokument 1), hvor det inviteres til
høring i forbindelse med utredningen NOU 2013: Naturens goder – om verdien av
økosystemtjenester.
Utvalget hadde blant annet i oppgave å beskrive konsekvenser for samfunnet av at
økosystemtjenestene forringes, peke på hvordan relevant kunnskap best kan formidles til
beslutningstakere, og gi anbefalinger om hvordan hensynet til økosystemtjenester kan bli bedre
ivaretatt i private og offentlige beslutninger.
Dokumentet og mandat for utvalget finnes på denne lenken:
Det bes om at høringsinstansene primært kommenterer anbefalingene i utredningen.
Saken sendes orientering og eventuell uttalelse til fakultetet innen 2. desember.

NYE UTLYSNINGER
Mer info om utlysninger inkl. løpende, dvs. uten frister finner du her
Husk å sende søknadsutkastet til post@bio.uib.no 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds)

Studentstipend BKK-UiB; SIU samarbeid med nordområda; New fellowship: cell and
molecular biology of marine organisms; EEA Norge-Polen CO2 håndtering;Research
Sprint Biodiversity
Studentstipend fra samarbeidsavtalen med BKK-UiB. Utlysing
BKK og Universitetet i Bergen inngikk i 2010 en samarbeidsavtale om forskning, videreutvikling av
utdanningstilbud og formidling innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder innen
energirelaterte områder både for UiB og BKK. Det er tidligere utlyst og tildelt midler til
forskningsprosjekter, og i denne omgang utlyses kun midler til studentstipend.
Stipendiene vil bli som hovedregel bli gitt som støtte primært til masterstudenter. Støtten kan benyttes
til studiereiser, konferanser og feltarbeid. Maksimum størrelse på studentstipendene er NOK 50 000.
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Etter modell av andre samarbeidsavtaler kan det fremmes søknader fra institutt, fagmiljø eller
veiledere om konkrete stipendprosjekter innenfor rammene av BKK-avtalen.
Søknadene sendes til fakultetet som rangerer søknadene før de oversendes til
Forskningsadministrativ avdeling. Frist for oversendelse av søknader er 11. oktober 2013
Det vises forøvrig til utlysningstekst og søknadsskjema.

SIU_Meir til samarbeid om nordområda
Norske universitet og høgskular kan no søka støtte til samarbeid med utdanningsinstitusjonar i
Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA for å styrka og formidla kunnskap om nordområda.
– Kunnskap er nøkkelen til å møta utfordringane i nordområda, seier Anne Kari H. Ovind,
avdelingsdirektør i Utanriksdepartementet. Programmet har ei totalramme på 45 millionar kroner, og
SIU lyser ut 26 millionar til samarbeidsprosjekt i 2013. Søknadsfrist 16. desember 2013. Det er
foreløpig planlagt en ny utlysning i 2014.
Les meir her.

New fellowship: cell and molecular biology of marine organisms
The MBA will establish an endowed Warner Fellowship to open a new research area in cell and
molecular biology of marine organisms.
Anne Warner was Professor of Anatomy and Embryology at University College London and a former
Foulerton Professor of the Royal Society. She had a long and close association with the MBA Citadel
Hill laboratory in Plymouth where she carried out research and established a series of internationallyrenowned Plymouth-based research workshops in cell biology, which continue to be held today.
For details on the Warner Fellowship and how to apply, please visit the MBA web-site:
Closing date for applications: 31st October 2013.

10 mill EUR til Polsk-Norske CCS prosjekter ( EEA Poland )

Mer enn NOK 70 million er tilgjengelig for Polsk-norsk forskningssamarbeid på CCS-feltet
(forskning innen CO2 håndtering).
Søknadsfrist: 15.11.2013 16:00 CET Les mer
Call for proposals for NESCent-EOL-BHL Research

Sprint event that will pioneer the mining of the Encyclopedia of Life and the Biodiversity
Heritage Library
The National Evolutionary Synthesis Center (NESCent), Encyclopedia of Life (EOL), and
Biodiversity Heritage Library (BHL) announce a call for proposals for a research sprint event
to take place at NESCent in February 2014.
EOL currently has text and/or multimedia information on more than 1.3 million taxa from
more than 250 content providers. Structured data (species interactions, numeric data, and
controlled vocabulary data) are coming soon. BHL has digitized more than 41 million pages
of legacy biodiversity literature. During the research sprint, biologists will use EOL and BHL
to address outstanding and novel questions about the ecology and evolution of biodiversity.
Successful applicants will be matched with an informatician, in two-person teams, and receive
support to travel to and work on-site at the National Evolutionary Synthesis Center for four
days.
Applications must be submitted no later than 15 November 2013. More info
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KOMMENDE MØTER SEMINAR OG KURS
Mer info om kurs, møter, seminar og arrangement etc finner du her.

Hjortsenteret; Båtmesse; IMBER Open Science Conference; NOKUT jubileum;
Forskningskommunikasjon kurs; DEST courses;Tech Transfer and Innovation; Nynorsk;
STATA kurs; NTVA-møte; Recreating constitutions
Etablering av Hjortsenteret for marin Økosystemdynamikk
Det vil bli en workshop for å diskutere dette initiativet og starte utvikling av en Science Plan for
Hjortsenteret. Formatet på workshopen vil være en kombinasjon av korte presentasjoner,
gruppearbeid og plenumsdiskusjon. Det inviteres til å gi korte (5-10 minutter) presentasjoner om
hvorfor forskningsfeltet du jobber innenfor er viktig for Hjortsenterets sentrale utfordringer og hvordan
Hjortsenteret kan gi muligheter og merverdi innen ditt forskningsfelt.
Tid og sted for workshop: 2. oktober, Scandic City, Håkonsgaten, kl. 9-20. Møtet vil avsluttes med
middag. Mer info.

Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem
Research (IMBER) Open Science Conference
23-27 June 2014, Bergen, Norway “Future Oceans –
Research for marine sustainability:
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multiple stressors, drivers, challenges and solutions”
The Integrated Biogeochemistry and Ecosystem Research (IMBER) Project will convene an Open
Science Conference from 23-27 June 2014 in Bergen, Norway, with the goals of:
· highlighting research results from the IMBER project and activities,
· promoting integrated syntheses of IMBER research, and
· developing a new global research agenda for marine biogeochemistry and ecosystems in the
Anthropocene.
The Call for Abstracts is open! Deadline for abstract submission: 15 January 2014.

NOKUTs jubileumskonferanse 2013
I jubileumsåret 2013 har vi slått sammen alle
NOKUT-konferansene til én jubileumskonferanse!
Tid: 7. og 8. november
Sted: Oslo Kongressenter (Folkets hus)
Tema for konferansen er - Utdanning for arbeidsliv:
Hvordan skaffe kandidater med god kvalitet og høy relevans? Mer info.

Kurs i forskningskommunikasjon
Den norske offentligheten preges av stadig høyere informasjonstakt, økende sosial interaksjon og et
stadig større mangfold av stemmer. I dette mangfoldet er det ikke alltid den gode og vesentlige
forskningen når gjennom til mange. Informert debatt er avhengig av relevant kunnskap og innsikt, og å
se sammenhengene mellom forskningsresultater. Derfor blir forskningskommunikasjon stadig
viktigere. Aftenposten satser nå betydelige ressurser på å bli den fremste kanalen for kommunikasjon
av forskning og vitenskap i Norge, og har gleden av å invitere unge forskere på opp til 45 år til
intensive skrivekurs/to dagers workshop i forskningskommunikasjon den 14. og 15. oktober ved
Universitetet i Bergen Mer info

Distributed European School of Taxonomy - courses on Crustacea
The Distributed European School of Taxonomy (DEST) has launched two types of training courses at
various European research facilities and universities. The Modern Taxonomy programme 20132014 offers intensive theoretical courses in subjects as varied as nomenclature and DNA-barcoding.
The Expert-in-training programme 2013-2014 enables graduate students and early career
researchers to develop and strengthen their taxonomic research skills through on-the-job-training.
Within the latter programme, two training courses focus on crustaceans and might be of particular
interest to you:
Training programme in Crustacean systematics with specialisation in Cyclopidae (Copepoda)
Systematics of freshwater subterranean Malacostraca: Morphology, molecular systematics,
and web-taxonomy
New training providers are most welcome to participate in training delivery within the Distributed
European School of Taxonomy. For more information, please mail us at desttraining@naturalsciences.be
PhD students within the Swedish Taxonomy Initiative, the Israel Taxonomy Initiative and the
Research School in Biosystematics (ForBio) might receive support to attend DEST-courses. For
details, please contact STI, ITI or ForBio.

2nd Annual Technology Transfer and Innovation Conference
Administrators, managers, specialists and researchers from universities, research institutes, business
companies, government and non-government institutions are invited to attend the 2nd Annual Cross
Industry International Conference and Networking “Technology Transfer and Innovation 2013” (TTI
2013)
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The event will be held during 29-30 October 2013, in Prague, Czech Republic, and includes a two day
conference and B2B brokerage - partnering event in October 30 (all day).

Nynorsk på mange arenaer
Det Norske Teatret og Nynorsk kultursentrum inviterer i jubileumsåret og Språkåret 2013 til meir
innsikt og vidare utsyn med språkpolitiske brannfaklar, debattar og underhaldning om nynorskens
mangfaldige og særeigne stilling. Jubileumsseminar tysdag 15. oktober 2013. Meir info

STATA kurs 21 og 22 november 2013 ved Uni Rokkansenteret i Bergen
Invitasjon til høstens STATA kurs ved Uni Rokkansenteret. Mer info
Påmeldingsfrist 1. november - begrenset antall plasser!

Invitasjon til NTVA-møte i Bergen om Energy for the Future
Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, inviterer til møte i Bergen
Tirsdag 15. oktober 2013 kl. 19:00
Sted: Nansensenteret på Marineholmen
Nærmere informasjon om foredraget på vår hjemmeside her

30. september 2013 arrangerer Universitetet i Bergen konferansen Recreating constitutions
- Norway, Iceland, Ireland, Scotland
Norge pusser opp grunnloven til jubileet i 2014. Det er snakk om omfattende endringer, men de fleste
vet det knapt. Om den offentlige samtalen ikke er fraværende så er det ingen snakkis.
Drar vi i vesterled, er det annerledes. Islendinger, irer og skotter strides om innholdet i sin nye
grunnlov på gater og på internett. Hvorfor så forskjellig? Gjør det forskjell?
Rundt bordet på Litteraturhuset samles grunnlovsfedre og –mødre fra Island, Skottland, Færøyene,
Irland og Norge for å diskutere med hverandre, med publikum og med forskere: Hvorfor ny grunnlov?
Hvorfor nå? Hva står striden om? Hvem er engasjert? Betyr det noe for resultatet? For grunnlovens
posisjon?
Konferansen er ledd i Universitetet i Bergens feiring av Grunnlovens 200års jubileum. Konferansen
foregår på Litteraturhuset i Bergen.
Konferansen webside:
Grunnlovskomiteen ved UiB: http://www.uib.no/grunnlovsjubileet2014
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