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1. Utfordringer





Holde fokus på utvidet faglig aktivitet og fortsette med å holde driftsutgiftene på et
rimelig lavt nivå, uten å sette vår hovedoppgave som er å støtte forskning i fare.
Holde den arkeologiske aktiviteten på et høyt nivå og ekspandere dersom det er mulig.
Utvide biblioteksamlingen med verk og serier som er nødvendige for grunnforskning i de
antikke fag.
Arbeide aktivt for at instituttet og dets faglige virksomhet blir bedre kjent i Norge og
internasjonalt.

2. Drift
2.1 Personale
Instituttstyrer Panos Dimas, 100 % stilling
Konsulent Zarko Tankosic, 80 % fast stilling
Konsulent Audny Hegstad Diamantis, 50 % fast stilling, studiepermisjon 1.09.13-31.08.16
Konsulent Delia Tzortzaki, 80 % fast stilling
Husøkonom Eleni Ksefteri, 80 % fast stilling
Rengjøringshjelp Ioanna Triandou
Instituttet vil måtte betale for tilstedeværelsen av en
tilsynsarkeolog ved to feltprosjekter i 2015
2.2 Bygninger/investeringer
Instituttet bør i 2015 undersøke muligheten for å erstatte nåværende forskerleilighet i Parthenonos 30
med en som er billigere og bedre plassert.
2.2.1 Tsami Karatasou 5
Ansvarlig: Panos Dimas
Det er ingen umiddelbare behov for større oppgraderinger i instituttlokalet utover fortløpende ettersyn
og vedlikehold, men mangel på plass begynner å sette begrensinger for aktivitetsnivået.
2.2.2 Kavalotti 5
Ansvarlig: Panos Dimas/Zarko Tankosic
Det er ingen umiddelbare behov for oppgraderinger utover fortløpende ettersyn og vedlikehold.
2.2.3 Erechteiou 30
Ansvarlig: Panos Dimas
Det er ingen umiddelbare behov for oppgraderinger utover fortløpende ettersyn og vedlikehold.
2.3 Instituttbil
Vi fortsetter å vedlikeholde den gamle instituttbilen for å beholde den så lenge det er forsvarlig å
kjøre den.
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2.4 Det nordiske biblioteket
Ansvarlig: Panos Dimas
NIA vil arbeide for, og aktivt bidra til, at nødvendige større innkjøp blir foretatt. I løpet av de neste 5-6
årene vil det trolig bli behov for mer plass til oppbevaring av bøker ettersom dagens lagringskapasitet
blir fylt opp.
2.5 NIAs bibliotek
Ansvarlig: Panos Dimas, UB Bergen, Vibeke Espholm
Vi håper å kunne gjenoppta praksisen med besøk av bibliotekarpraktikanter fra Høgskolen i Oslo og
Akershus. Vibeke Espholm og Evy Charitoudi blir i så fall ansvarlige for å sette dem i arbeid, både på
NIA og i Det nordiske biblioteket.

3. Faglig aktivitet
3.1 Undervisning
3.1.1 BA-kurset ”Den klassiske kulturen”
Faglig forankring: IFIKK, UiO
NIA: Panos Dimas/Zarko Tankosic
Periode: 12. januar - 20. februar
Vi har per d.d. 30 søkere til vårens BA-kurs. Majoriteten er arkeologistudenter. 23 av søkerne er
kvalifisert. Undervisningen vil bli ivaretatt av Eirik Welo og Christine Amadou fra UiO samt av
forsker Michael Wedde (ph.d fra Universität Mannheim). Wedde vil også organisere en ekskursjon til
arkeologiske steder.
Vi anbefaler på det sterkeste at arkeologi gjeninnføres i BA-kurset, da dette definitivt vil øke
rekrutteringen.
3.1.2 Nygresk
Faglig forankring: NTNU/Staffan Wahlgren
NIA: Panos Dimas/Zarko Tankosic
Periode: juni - juli
Instituttet tar i 2015 sikte på å gjennomføre kurs i nygresk på nivå 1 og 2 i samarbeid med NTNU.
Samarbeidet mellom de respektive administrasjonene må forbedres. Forhåpentligvis vil den nye
registreringsordningen innført av NTNU forenkle prosessen og øke rekrutteringen. Andre nordiske
institutter i Athen har uttrykt ønske om å delta på dette kurset og potensielt gjøre disse språkkursene til
et nordisk samarbeid. Det finske instituttet foreslår å tilby to stipender til sine medlemmer for å kunne
delta på nygreskkursene.
3.1.3 Etterutdanningskurset
Faglig forankring: UiO
Ansvarlig: Panos Dimas/Zarko Tankosic
Periode: én uke i november.
Instituttet tar sikte på å fortsette å arrangere etterutdanningskurs for lærere i løpet av høstsemesteret.
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3.1.4 Norsk for internasjonale studenter
Faglig forankring: ILN, UiO
Ansvarlig: Panos Dimas, Zarko Tankosic
Periode: mai og desember.
Instituttet vil avholde eksamen i norsk for internasjonale studenter, trinn 1, 2 og 3, med akkreditering
fra UiO, både i vår- og høstsemesteret.
3.2 Forskning
Ansvarlig: Panos Dimas
Hvert år bruker instituttet adskillige ressurser på å søke greske myndigheter om tillatelser til de
forskjellige arkeologiske prosjektene. Vi sørger for at alle prosjektansvarlige leverer inn de
nødvendige rapporter og planer angående prosjektene sine, i tillegg til at nye søknader må skrives for
hver sesong. Alle papirer må være på gresk, og vi benytter oss av greske arkeologer i
oversettingsarbeidet. Vi sørger for at de ulike berørte instanser får kopier av søknadene, slik at
samarbeidet med lokale arkeologiske myndigheter blir best mulig. Søknadsfristen er 30. november.
3.2.1 Utgravningene i Tegea
Ansvarlig: Panos Dimas
Det blir ingen aktiviteter i Tegea i 2015. Prosjektet er i publiseringsfasen.
Prosjektansvarlige: Anna Karapanagiotou fra Eforatet i Tripoli og Knut Ødegård fra UiO.
3.2.2 Feltarbeid i Karystos
Ansvarlig: Panos Dimas
Instituttet tar sikte på å gjennomføre en studiesesong i Karystos sommeren 2015. Feltarbeidet ble
stort sett ferdig i 2014, ett år før planen. Prosjektet har som formål å lokalisere forhistoriske
bosetninger og agraraktivitet, samt å undersøke generell bruk av området tidligere, uavhengig av
periode. Foreløpig offentliggjøring av resultatene fra prosjektet er ventet i første semester av 2015.
Prosjektansvarlig: Zarko Tankosic, NIA/Indiana University.
3.2.3 Feltarbeid på Naxos
Ansvarlig: Panos Dimas
I 2015 planlegger instituttet å fortsette på andre året av et femårig prosjekt på Naxos. Feltarbeidet er
et samarbeid med det lokale eforatet og arkeologer fra universitetene i Newcastle og Edinburgh i
Storbritannia.
3.2.4 Feltarbeid på Irakleia
Ansvarlig: Panos Dimas
I 2014 påbegynte NIA et nytt prosjekt med arkeologisk feltarbeid på øya Irakleia i Kykladene. Dette
arbeidet, som vil være et samarbeidsprosjekt mellom NIA og eforatet for grottene i det sørlige Hellas,
fortsetter i 2015. Prosjektet vil foreta utgravninger av Agios Ioannis-grotten, et arbeid som vil vare i
tre år. I samarbeid med det greske kulturdepartementet har NIA søkt om og fått innvilget et beløp på
68.000 sveitsiske franc fra det føderale kontoret for kultur i den sveitsiske regjeringen, som
ekstrafinansiering for prosjektet. NIA vil fortsette sin finansielle forpliktelse til prosjektet og bruke
noe av dette beløpet til organisering av feltarbeidet på Irakleia.
Prosjektansvarlig: Zarko Tankosic, NIA/Indiana University.
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3.2.5 Feltarbeid i maritim arkeologi på Naxos
Anvarlig: Panos Dimas
Sven Ahrens fra Norsk Maritimt Museum har kontaktet instituttet og uttrykt en intensjon om å
organisere et dykkeprosjekt langs kysten utenfor øya Naxos. Hensikten med prosjektet vil være å søke
spor etter havner fra antikken eller fra bysantisk tid. Prosjektet skal være et samarbeid med eforatet
for undervannsarkeologi. NIA vil ta stilling til denne forespørselen når mer informasjon foreligger.
3.2.6 Platons Timaios
Ansvarlig: Panos Dimas
NIA-seminar/lesegruppe om Platons Timaios. Fortsettes fra tidligere år og finner sted annenhver
uke. Deltakelse fra universitetene i Athen, Thessaloniki, Patra og Kreta.
3.2.7 Aristoteles’ Metafysikken Z
Ansvarlig: Panos Dimas
NIA-seminar/lesegruppe om Aristoteles’ Metafysikken Z. Ny lesegruppe som møtes annenhver uke.
Deltakelse fra universitetene i Thessaloniki og Patra.
3.2.8 Sommerforelesninger
Det norske instituttet vil også sommeren 2015, i samarbeid Georgia Sermamoglou-Soulmaidi fra
Greek Studies On Site, arrangere kursene Platons Republikken, Kjærlighet i antikken og Gresk
mytologi.
3.2.9 Konferanser
Internasjonale konferanser har etter hvert blitt en viktig faglig aktivitet for å markere instituttet
internasjonalt. Det dreier seg både om konferanser som arrangeres av NIA alene eller i samarbeid
med andre og konferanser som andre norske aktører arrangerer hos oss. Det vi foreløpig vet skal
finne sted i 2015 er:



TBA The Organization and Role of Munificence and Sponsorship in Hellenistic Athens.
Internasjonal workshop eller seminar i Athen. Ingvar Mæhle (UiB) har fått NIA-stipend for å
organisere dette. Vil antakelig finne sted våren 2015.
Plato Commentary Project (PCP) 2. - 5. september på Spetses, i regi av NIA. Ansvarlig Panos
Dimas

3.2.10 Faglig aktivitet – instituttstyrer
 Styrer vil organisere årsmøtet til The European Society of Ancient Philosophy i Athen i mars
 Styrer vil delta i Princeton Reading Group on Ancient Philosophy på Spetses, sommeren 2015
 Styrer har tatt initiativ til og organiserer The Plato Commentary Project (PCP). Formålet er at
PCP skal etableres som en institusjon på lik linje med Symposium Aristotelicum. I denne
forbindelse har instituttstyrer tatt initiativ til og fått på plass et styre bestående av Francesco
Ademollo, Pierre Destrée, Christoph Horn, Gabriel Richardson Lear, Susan Sauvé Meyer og
Marco Zingano, samt instituttstyrer selv. Prosjektet vil være dedikert til detaljerte og nøye
diskusjoner av Platons dialoger. Seminarene vil finne sted hvert andre eller tredje år, og hvert
seminar skal resultere i en publikasjon i et bokverk hos Oxford eller Cambridge University
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Press. Seminaret for 2015 er allerede planlagt, det skal foregå 2. - 6. september, og dialogen
som skal diskuteres er Philebus. Norske forskere vil bli invitert til å delta på seminaret.
3.2.11 Forelesningsserie
Ansvarlig: Panos Dimas/Zarko Tankosic
NIA inviterer anerkjente forskere innen antikken til å holde kveldsforelesninger. Vi fortsetter å dele ut
stipend til forskere som vi mener vil ha nytte av et opphold i Athen. Midlene deles ut som Det norske
institutt i Athens reisestipend eller som reisestipend fra Det norske institutt i Athens fond. Begge
stipend er på NOK 20.000. Dette er en vellykket ordning som også er med på å gjøre instituttet kjent
internasjonalt. Stipendmottakerne inviteres til å holde forelesninger i NIAs lokaler.

4. Publisering
4.1 Tegea
Ansvarlig: Erik Østby (redaktør)
Publikasjonen av utgravningene i Tegea vil etter planen omfatte to bind i serien Papers and
Monographs of the Norwegian Institute at Athens. I 2013 ble det mottatt finansiering fra Norges
forskningsråd til publikasjonen. Vi forventer at boken vil bli publisert innen utgangen av 2014.
4.2 Palmyrena
Det er inngått en intensjonsavtale om å publisere en serie på fire bind under samlenavnet Palmyrena.
Bokserien er resultatet av prosjektet Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient
and Occident, som er støttet av Norges forskningsråd og under ledelse av Jørgen Christian Meyer fra
UiB. Arbeidet med innsamling og redigering av papers fra konferansen avholdt ved NIA i 2012 vil
fortsette i 2015.
4.3 Global and Local. Perspectives on mobility in the Eastern Mediterranean
Peer-review av artikler fra konferanse avholdt ved instituttet i 2011 er ferdigstilt, og publikasjonen vil
etter planen trykkes opp i 2015.
4.4 To atomo.
Artikler fra et seminar avholdt ved instituttet i 2012. Vil etter planen trykkes opp i 2015.
4.5 Rhizomata
Vi fortsetter å gi pengestøtte til publiseringen av dette tidsskriftet.
4.6 An Island Between Two Worlds
Ansvarlig: Zarko Tankosic (redaktør)
Artikler fra konferansen vil bli bearbeidet for publisering i første semester av 2015.
4.7 Instituttstyrer
Instituttstyrer kommer til å ha to publikasjoner i 2015: Wanting to do what is just in the Gorgias og
Epikurus on Pleasure, Desire and Friendship. Begge artikler skal publiseres i et bokverk som heter
On Happiness in Antiquity og utgis av Oxford University Press.
6

5. Formidling
5.1 Tilreisende grupper
Ansvarlig: Panos Dimas, Zarko Tankosic
NIA vil fortsette sin allmenne informasjonsvirksomhet for å spre kjennskap til instituttet blant
aktuelle brukergrupper.
5.2 Kultursatsing
Ansvarlig: Panos Dimas/Zarko Tankosic/Delia Tzortzaki
Samarbeidet med ambassaden vil fortsette.
5.3 Nettsider
Ansvarlig: Panos Dimas/Zarko Tankosic
Vi vil fortsette arbeidet med utbedring av våre nettsider slik at de blir mere brukervennlige og
informative. Vi samarbeider med IT-avdelingen ved UiB for å overføre vår hjemmeside og eposttjeneste til UiB-servere. Den nye nettsiden forventes å være oppe innen utgangen av 2014 eller
ved begynnelsen av 2015.
Oppdatering og drift av Facebook-siden blir videreført.

6. Presentasjon av NIAs arbeid i lokalsamfunnene, spesielt Arkadia og Evvia
Det er avgjørende for vår suksess at vi opprettholder gode relasjoner til lokalsamfunnene der
instituttet er involvert i arkeologisk arbeid. Det er også bra for instituttet at lokalbefolkningen holdes
informert om vårt arbeid og at de er interessert i å bevare sin egen kulturarv. Det kan være aktuelt med
en formidlingskampanje, eventuelt en foredragsrekke, lokalt.
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