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31 mai 2013
9h-17h – MLI, SALLE LI 160

à Caen !

Attention ! Toutes les interventions seront 
en islandais sauf une.

Institut arnamagnéen d‘études islandaises, Reykjavík

Málþing um íslenskt tungumál og bókmenntir erlendis

Langue et littérature islandaises à l‘étranger

Université de Caen basse-normandie
équipe de recherche sur les Littératures, 

les imaginaires et les sociétés

• Boréales-hátíðin 2013 kynnt 
• Snæviþakin sumarengi og önnur óleysanleg    
  þýðingavandamál 
• Af landamæraerjum Clio og bókmenntagyðjanna 
• Faðir vor, fortíðin og framandi hugsanir: að stúdera
  Sigurð Nordal á 21. öld
• Ímynd íslenskunnar
• Frumlag í samtengdum setningum
• Land, þjóð, tunga með dólgamálfræðilegum vinkli
• Íslensk menning – menning á Íslandi

Avec la participation de : 
Anna Gunnarsdóttir Grönberg, Göteborg, Eleonore 
Guðmundsson, Vienne, Hartmut Mittelstedt, 
Greifswald, Helga Hlaðgerður Lúthersdóttir, Londres, 
Katarina Schubert, Munich, Kolbrún Haraldsdóttir, 
Erlangen, Magnús Hauksson, Kiel, Peter J. Buchan, 
Winnipeg, Sigríður Albertsdóttir, Paris, Úlfar Bragason, 
Reykjavík, Veturliði Óskarsson, Uppsala, Þorbjörn 
Orri Tómasson, Cambridge, Þórunn Valdimarsdóttir, 
Reykjavík ; Jérôme Rémy présente la 22e édition du 
festival Les Boréales 2013 : l’Islande à l’honneur

Föstudaginn 31. maí í nýbyggingu erlendra 
mála – mLi, 1. hæð, stofa Li 160

www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/6559

responsable scientifique : 
Hanna steinunn Þorleifsdóttir

Département d’études nordiques

Boréales-hátíðin 2013 / Snæviþakin sumarengi og önnur 

/ óleysanleg þýðingavandamál / Þórunn Valdimarsdóttir 

: Af landamæraerjum Clio og bókmenntagyðjanna / Faðir 

vor, fortíðin og framandi hugsanir: að stúdera Sigurð Nordal 

á 21. öld / Ímynd íslenskunnar / Frumlag í samtengdum 

setningum / Land, þjóð, tunga með dólgamálfræðilegum 

vinkli / Íslensk menning – menning á Íslandi / Boréales-

hátíðin 2013 / Snæviþakin sumarengi og önnur / 

óleysanleg þýðingavandamál / Af landamæraerjum Clio og 

bókmenntagyðjanna / Faðir vor, fortíðin og framandi hugsanir: 

að stúdera Sigurð Nordal á 21. öld / Ímynd íslenskunnar / 

Frumlag í samtengdum setningum / Land, þjóð, tunga með 

dólgamálfræðilegum vinkli / Íslensk menning – menning á 

Íslandi / Boréales-hátíðin 2013 / Snæviþakin sumarengi og 

önnur / óleysanleg þýðingavandamál / Af landamæraerjum 
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óleysanleg þýðingavandamál / Þórunn Valdimarsdóttir : Af 

landamæraerjum Clio og bókmenntagyðjanna / Faðir vor, 

fortíðin og framandi hugsanir: að stúdera Sigurð Nordal 

á 21. öld / Ímynd íslenskunnar / Frumlag í samtengdum 

setningum / Land, þjóð, tunga með dólgamálfræðilegum 

vinkli / Íslensk menning – menning á Íslandi / Boréales-

hátíðin 2013 / Snæviþakin sumarengi og önnur / 

óleysanleg þýðingavandamál / Af landamæraerjum Clio og 

bókmenntagyðjanna / Faðir vor, fortíðin og framandi hugsanir: 

að stúdera Sigurð Nordal á 21. öld / Ímynd íslenskunnar / 

Frumlag í samtengdum setningum / Land, þjóð, tunga með 

dólgamálfræðilegum vinkli / Íslensk menning – menning á 

Íslandi / Boréales-hátíðin 2013 / Snæviþakin sumarengi og 

önnur / óleysanleg þýðingavandamál / Af landamæraerjum 

	9.00	 -		 Hanna	Steinunn	Þorleifsdóttir	býður	gesti	velkomna

	9.15	 -		 Jérôme	Rémy	kynnir	Boréales-hátíðina	2013

	9.45	 -		 Anna	Gunnarsdotter	Grönberg	:	Snæviþakin	sumarengi	og		 	
	 	 			 önnur	óleysanleg	þýðingavandamál

Morgunkaffi	

	10.45	-		 Þórunn	Valdimarsdóttir	:	Af	landamæraerjum	Clio	og			 	
	 	 			 bókmenntagyðjanna	

	11.15	-		Þorbjörn	Orri	Tómasson	:	Faðir	vor,	fortíðin	og	framandi	hugsanir:	
	 	 			 að	stúdera	Sigurð	Nordal	á	21.	öld

Hádegishlé

	14.30	-		 Eleonore	Guðmundsson	:	Ímynd	íslenskunnar

	15.00	-		 Hartmut	Mittelstedt	:	Frumlag	í	samtengdum	setningum

Síðdegiskaffi

	16.00	-		 Veturliði	Óskarsson	:	Land,	þjóð,	tunga	með	dólgamálfræðilegum		
	 	 			 vinkli

	16.30	-		 Úlfar	Bragason	:	Íslensk	menning	–	menning	á	Íslandi


