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Begrepet “imaginary” har hatt en lang tradisjon i Europa og spesielt i Frankrike på 
grunn av Gilbert Durands verk (Les structures antropologiques de l’imaginaire) og Jean- 
Jacques Wunenburgers (L'imaginaire). Gjennom årene har begrepet “imaginary” reflektert 
sammenhengen mellom ulike kulturelle, kunstneriske, litterære, språklige, religiøse, sosiale 
og historiske bilder av identitet, estetikk og resepsjon. Det er mange ulike retninger som 
nærmer seg begrepet “imaginary”. Bortsett fra utforskningen av “selvet” i forhold til de 
andre, har virkelighet, fiksjon, historie og hukommelse også blitt revurdert gjennom dette 
begrepet. 

Med tanke på disse perspektivene tar denne utgaven sikte på å analysere begrepet 
“imaginary” med hensyn til Skandinavia (i denne utgaven bruker vi ordet “bildedannelse” 
for det engelske “imaginary” eller det franske “imaginaire”). Den norske, svenske og danske 
kulturen, lingvistikken og den litterære kanonen blir ofte forstått som enheter preget av en 
flerspråklig og flerkulturell kompleksitet som inngår i en homogen skandinavisk 
bildedannelse. Sett som et komplekst sett med elementer – fra edda-dikt, sagalitteratur, 
fortellinger eller fantastiske skikkelser – som troll – til antropologiske, historiske eller 
religiøse tro og skikker – har den skandinaviske kulturelle bildedannelsen stadig vunnet 
terreng. Per Thomas Andersen presenterer i Story and Emotion: A Study in Affective 
Narratology ulike erfaringer og hvordan disse tas opp i litteratur, filosofi og psykologi med 
utgangspunkt i en skandinavisk kulturell sammenheng. De 25 essayene om norsk litterær 
kanon redigert av Stig Sæterbakken og Janike Kampevold Larsen (Norsk litterær kanon, 
2008) framstiller den litterære bildedannelsen gjennom ulike leseperspektiver. I Norsk 
idéhistorie. Bd.6. Et lite land i verden skildret Trond Berg Eriksen, Andreas Hompland og 
Eivind Tjønneland den norske kulturen i 50-årene gjennom flere emner som litteratur, 
politikk, media, utdanning, religion. I tillegg til litteratur og kultur er også språk, grunnlaget 
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for kulturarv, identitet og sosialt samspill knyttet til den skandinaviske “bildedannelse”. 
Dette begrepet kan dermed uttrykkes også gjennom analyse av dialekter, kontrastive studier 
av skrift- og talespråk eller oversettelser av skjønnlitterære og sakprosa tekster fra 
Skandinavia. I de siste tiårene kan det også merkes en orientering av den skandinaviske 
litterære og språklige forestillingen mot økokritikken (Henning Howlid Wærp, Hele livet en 
vandrer i naturen, 2018), rom, ikke-rom, temporalitet, omskrivning av myter eller 
reiselitteratur. Ifølge Nilsson Louise (Mediating the North in Crime Fiction), kan litteraturen 
bli forstått som “a negotiation between content and contexts [...] which opens up an 
understanding of the interplay between culturally-rooted imaginaries and contemporary 
literary production”. Derfor ønsker vi bidrag fra områder og underdomener som tar opp 
spørsmålet om den skandinaviske bildedannelsen og/eller det fjerne nord: 

 
• myter og mytologi (kulturelle trekk og symboler i litteraturen, skriving og 

omskrivning av myter, fabelaktige skikkelser: troll, huldra osv.); 
• litterære og skjønnlitterære univers (refleksjoner over kanonisk og/eller 

skandinavisk samtidslitteratur); 
• skandinavisk litteratur i forbindelse med rom, tid og hukommelse; 
• skandinavisk litteratur (drama, essay, poesi, roman, kortprosa, barnelitteratur, 

fantasy) framstilt gjennom historiske, sosiologiske og religiøse bidrag; 
• reiselitteratur innenfor den skandinaviske bildedannelsen skildret av de som 

ikke er skandinaver; 
• oversettelser av skjønnlitterære tekster og sakprosa fra den skandinaviske 

litteraturen; 
• dialekter, dialektologi, kontrastive studier om skandinavisk skrift- og talespråk. 

 
Denne utgaven søker å stille nye spørsmål om den skandinaviske “imaginary” og 

aksepterer akademiske artikler på omtrent 5,000-7,000 ord (inkludert bibliografi), skrevet 
på engelsk, norsk og fransk. Sammendrag på omtrent 250 ord bør skrives på engelsk og 
rumensk. Redaksjonen er ansvarlig for å oversette abstraktene fra engelsk til rumensk for 
artikler skrevet av forfattere som ikke har rumensk språkkompetanse. 

Tidsskriftet Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia er publisert både i skriftlig 
form (ISSN: 1220-0484) og online (2065-9652), og er indeksert i følgende internasjonale 
databaser: ERIHPLUS, EBSCO Host, CEEOL, PROQUEST og Web of Science ESCI 
http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/philologia_indexari_en.html. 
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Innleveringsfrister: 

 
• 15. september 2022 – frist for innlevering av manustekster (sammendrag – 200 ord, 7 
nøkkelord, 5 kildehenvisninger til sekundærlitteratur, kort forfatterbeskrivelse – 150 ord); 
• 15. oktober 2022 – melding om at bidraget har blitt antatt; 
• 1. februar 2023 – innlevering av fullstendige artikler (opplysninger om 
forfatterinstruks, formatering og referansestil finnes på tidsskriftets nettside: 
http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/pdf/cfp_guidelines_en.pdf ) 
• 30. juni 2023 – publisering av utgaven. 

 
Send gjerne manuskripter til redaksjonen via e-post for vurdering: 
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