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museum ved Universitetet i Stavanger

Gratulerer til husets fotograf!

Direktørens møteplan
UKE 39
Tirsdag 22. – torsdag 24.
september:
Museumsrådet, ekskursjon til Berlin
Fredag 25. september:
Hjemmekontor
Stedsfortreder: Arne Johan Nærøy
Uke 40
(m/mulighet for endringer)
Mandag 28. september
Besøk fra Landesmuseum
Tirsdag 29. september
Besøk fra Landesmuseum
Torsdag 1. oktober
	Ledersamling AM

Terje Tveit har deltatt i Rogaland Fotograflaugets fotokonkurranse
2009. Av fire innsendte fotografier ble tre premiert – med to bronsemedaljer og et diplom. To bilder er fra Arkeologisk museum og viser
detaljer fra armbånd og kniv. Fotograflauget stiller ut 36 bilder i Galleri
4 i månedskiftet september/oktober.

Etterlyses!
Referater fra møter
Referater fra ledermøter og
museumsrådet er nå lagt ut på
ansattsidene. Referatet legges
rutinemessig ut på intranettet
samme dag som møtet er
avholdt.
http://ansatt.uis.no/raad_og_utvalg/arkeologisk_museum/article14153-5034.html

Barn i alderen 7-14 år, med glimt i
øyet og brede smil, klar til dyst mot
blitsregnet. AM sender hver sesong
ut aktivitetstilbud til skoler i hele
Rogaland fra klassetrinn 1 til 10.
Vi ønsker å fornye bildesamlingen
vår med fine (eller kule) illustrasjonsbilder. Det må legges til at
aldersgruppen 10-14 år er særs
ettertraktet, da spesielt tenåringer
med akner på haken. Sitter det
noen nær denne beskrivelsen ved

middagsbordet ditt eller i nabohuset, eller kanskje tantungen er en
sånn en – gi lyd til:
Ellen Bøe Nedrehagen tlf. 32606
eller Siri Pedersen 32632.
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Forskningsdagene 2009

Allmøte tirsdag 6.
oktober kl. 08.30
På kommende allmøte vil rektor
Aslaug Mikkelsen delta. Foruten
å bli litt mer kjent med museet
og museets folk, ønsker hun å ta
opp temaer som implemteringen
av AM i UiS, med hovedvekt på
forskning og forskningstid. Det
vil være mulig å stille rektoren
spørsmål avslutningsvis.
Saksliste allmøte:
1. Referat Museumsråd
2. Rektor Aslaug Mikkelsen.
Små og store lærte konserveringsteknikker på Forskningstorget i Stavanger.

19. - 27. september: Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der
alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte virksomheter i regionen
inviteres til å vise sin forskning til folk flest. Arrangementet favner fra
foredrag, demonstrasjoner og debatter til revyer, forskningstorg og
konkurranse.
Arkeologisk museum er med også i år!
Nathalie og Anke har allerede profilert
museet med strålende innsats på Forskningstorget i Stavanger med populære
konserveringsaktiviteter rettet mot barn.
Mads Ravn skal ha foredrag om Stillehavsekspedisjonen kommende fredag på
Researhers Night i Vitenfabrikken. AM
skal også være med på Forskningstorget
i Sandnes lørdag 26. september. Nathalie
og Magnus skal igjen kaste glans over museet.

Gå Matløypa på Ullandhaug!
På søndag 27.september braker det løs på
Ullandhaug. Da inviteres stort og smått til
å gå Matløypa på Ullandhaug fra kl. 12-16.
Ideen er at man kan gå tur, smake på mat

og få en god dose kultur – alt på samme
tid!
Matløypa favner forhistorisk, økologisk,
botanisk og industriell mat - på henholdsvis Jernaldergarden, Økologisk gard, Botanisk hage og Måltides hus. Dessuten blir
det vafler og omvisnig på Ullandhaugtårnet.
Dette er siste dagen hvor Jernaldergarden holder åpent for publikum – husfruen
byr på lam i kokegrop, miniforedrag om
mat i forhistorien v/Olle og Hafrsfjordvikingene i kamp.
Se det fullstendige programmet for Forskningsdagene i Stavanger-regionen her:
http://www.uis.no/article.php?articleID=1
6521&categoryID=5505

siri.pedersen@uis.no

Søknader til
Forskningsrådet
Søknader til Forskningsrådet må
sendes innen 1. oktober.
Maler til skjemaer kan du finne
på fellesområdet:
G:\AM\fellesomrade_for_brukerne\Maler_(office) Det er viktig
å huske følgende: Prosjektnummer 10xx og riktig skjema
hvis prosjektet er i gang eller
avsluttet osv. Asta kan være
behjelpelig med riktig skjema.
mads.ravn@uis.no

Renovasjon
av fasade
Statsbygg melder at renoveringsplanene av tak og fasade på sørsiden er utsatt til sen vår/tidlig
sommer.Mer informasjon vil
komme etterhvert som planene
blir klare.

