Konferanse: Kultur på nett 2012
Sør-Trøndelag fylkeskommune arrangerer konferansen Kultur på nett 2012 i Trondheim 5. mars.
Konferanse er lagt til Britannia Hotell, og tidspunktet er kl. 09.00-16.15.
Bruken av mobiltelefoner og nettbrett øker enormt. Vi kan laste ned hva som helst stort sett hvor
som helst. Økt tilgjengelighet skaper derfor forventninger til hvordan nettet kan brukes. Er
kultursektoren i Norge klar til å møte brukeren på disse nye møteplassene?
Kultur på nett 2012 vil ta utgangspunkt i de forventningene vi har til kulturtjenester, ikke bare i
framtida, men faktisk allerede i dag. Vi vil se nærmere på trendene som preger vårt digitale
kulturkonsum. Utviklingen vil påvirke måten vi jobber på, og hvilke tjenester vi tilbyr brukerne.
PROGRAM
09.00 Registrering og kaffe
09.45 Velkommen. Tore O. Sandvik
10.00 Åpning og ord for dagen. Marianne Meløy
10.15 Perspektiv: Kulturelt innhold har vært en viktig drivkraft i spredningen og etableringen av
nettet slik vi kjenner det i dag.
Kristine Ask
10.30 Trender, mobile- og sosiale teknologier. Ole Petter Nyhaug
11.10 Pause
11.20 Sosiale og mobile tjenester i utvikling:
Henger regional-, nasjonal- og internasjonal utvikling på feltet sammen? På e-kulturfeltet er
framtidsscenarioene i stadig endring.
Hva skjer nå? Vi får høre nærmere om EUs satsing på europeisk kulturarv, og hvordan både Norge
og Trøndelag blir en del av dette
gjennom en nasjonal infrastruktur som bygger på fellesløsninger for arkivportalen, Digitalt
museum, Digitalt fortalt osv..
Internasjonalt perspektiv: Europeana
Nasjonalt perspektiv: Gunnar Urtegaard
Regionalt perspektiv: Gro-Anita Mortensen
12.30 Lunsj
13.30 Kultur- og naturreise - og digitale fortellinger. Siri Slettvaag
Bli med på reisen som synliggjør det usynlige! Kulturrådet, Riksantikvaren, Statens kartverk,
Direktoratet for naturforvaltning og lokale myndigheter samarbeider om et prosjekt som skal gi
deg tilgang til opplevelser og informasjon om kulturarv der du befinner deg.
Mange av fortellingene du møter på turen skapes i Digitalt fortalt.
14.00 Inspirasjon fra den store verden - Mobile apper - Van Gogh museet
14.40 Pause
14.50 Nye mobile tjenester - 10 minutters innlegg, til inspirasjon
a. Kulmin.no - utforsk den trønderske kulturarven! Kristin Prestvold, Sør-Trøndelag fylkeskommune
b. Sosiale tjenester i kultursektoren: www.pstereo.no Bård Flikke
c. Digitalt museum - Mål og tiltak i Digitalt museum. Tilpasses tjenestene til smarttelefoner og
nettbrett?
d. Mobil app i Arkivportalen - mot Europeanas mobilklient
e. Nidaros i middelalderen: studentprosjekter ved IDI, NTNU. Torbjørn Hallgren
15.40 Diskusjon av mulighetsrom og klargjøring av roller og oppgaver.
Med Anne Aasheim, Norsk kulturråd og Karen Espelund, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Slutt kl 16.15
Les mer om foredragsholdere: http://etrondelag.wordpress.com/2012/01/18/kultur-pa-nett-2012sosiale-og-mobile-tjenester/

