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KILDEUDGIVELSE OG TEKSTKRITIK I FORSKELLIGE TRADITIONER 

 

Konference fredag den 8. til søndag den 10. november 2019 i København 

 

Videnskabelig udgivelse dækker et bredt spektrum af fagområder med forskellige materialegrundlag. 

Trods forskelle i teori og metode har fagområderne også meget til fælles. Hensigten med denne 

konference er at sætte fokus på både konvergenser og divergenser mellem de forskellige traditioner. 

Hvordan kan perspektiver, metoder og teorier fra den ene berige den anden? Hvori ligger ligheder og 

forskelle i det videnskabelige udgivelsesarbejde med norrøne håndskrifter fra middelalderen og 

senere, tekstudgivelser på græsk af fx Platon og Det Nye Testamente og store trykte forfatterskaber 

fra 1800-tallet? Hvad kan vi lære af at granske såvel ligheder som forskelle? Lever traditionerne 

separate liv uden nærmere kontakt, eller findes der eksempler på projekter, hvor materialet kræver en 

kobling mellem to eller flere discipliner og en samtænkning af metodiske tilgange? 

 

Kategorien ’forskellige traditioner’ er tænkt i bredest mulig forstand og kan således inkludere 

klassisk, norrøn og nysproglig filologi såvel som musikvidenskabelig udgivelse, bibelfilologi, 

udgivelse af historiske kilder eller andre fagområder. Perspektiver fra både digitale udgaver og 

papirtrykte er naturligvis velkomne. Konferencens tema lægger sig dermed tæt op ad NNE’s 

grundprincip: at udforske og understøtte det editionsfilologiske samarbejde på tværs af fag- og 

landegrænser. 

 

Bidrag kan fx fokusere på 

 Valg af grundtekst, kritisk apparat og publiceringsformer inden for forskellige traditioner 

 Ophav, autenticitet og varians i relation til udgivelsespraktiske problemstillinger  

 Spørgsmål om målgruppe, anvendelighed og udgavens status inden for fagområdet 

 Særlige udfordringer, når udgaven skal fungere som mellemled i forbindelse med opførelser 

(fx dramatekster eller musikvidenskabelige nodeudgivelser) 

 Stiller et naturvidenskabeligt tekstmateriale andre krav til det filologiske arbejde og 

slutprodukt end et humanistisk? 

 Mass Digitization – trussel eller ny filologisk tradition? 

 Forskelle i digitale bevaringsplaner inden for traditionerne 

 

Standardformen for konferencen er 20 min. til oplæg og 20 til spørgsmål. Oplæg kan gives på dansk, 

norsk, svensk eller engelsk. Arrangørerne opfordrer interesserede deltagere til at holde oplæg 

sammen, fx fra to forskellige traditioner. Abstracts af max 400 ord sendes til Klaus Nielsen 

(teoklausn@cas.au.dk) senest den 1. september 2018. 

 

Arrangørerne gransker i samarbejde med NNE’s planlægningsgruppe de indsendte abstracts og giver 

besked senest den 15. oktober 2018. 
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