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Som en fortsättning på det dialogmöte vi hade den 12 juni inbjuder vi nu till en kunskapsdag 
för er aktörer inom kulturarvssektorn. Under dagen kommer vi att fokusera på 
digitaliseringens roll när det gäller arbetet med principer, strategidokument och 
handlingsplaner för verksamheter. Sprid gärna denna information till dina nätverk så att 
många får ta del av dagens innehåll. 
 
Tid: Torsdag 5 oktober, klockan 9:30.00-16.00. 
Plats: Hotell Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping.  

Karta: https://kartor.eniro.se/?index=yp&query=Hotell%20ekoxen%20link%C3%B6ping 
 
Program: 

 9:30-10:00  Samling och kaffe  
 

 10:00-12:00:  
Representant från Digisam, enheten inom Riksantikvarieämbetet, berättar om Digisams 
principer för digitalisering och varför dessa är viktiga, så som rekommendationer för bland 
annat planering av digitaliseringsprojekt, digitaliseringsprocesser, standarder, format och 
utrustning. Med Henrik Summanen, Digisam, Riksantikvarieämbetet. 
 
Lunch kl 12:00-13:00 

 

 13:00- 15:00 (inkl kaffe):  
Exempel på hur man kan arbeta med digitala strategier och handlingsplaner i praktiken med 
representanter från Region Skåne och Malmö museer.  
Museet kommer att berätta om den kunskapsresa som det digitala processarbete inneburit för 
dem. Hela museets personal involverades i arbetet och brukarundersökningar genomfördes för 
att strategin skulle bli ett så användbart och innovativt verktyg som möjligt. Med Annelie Krell, 
Utvecklare digital kultur på Region Skåne och Ulrika af Wetterstedt, Arkivarie på Malmö 
Museer. 
 

 15:00-16:00 Workshop med frågor som hjälper till att fundera kring er egen verksamhet och 
digitaliseringsarbetet på hemmaplan. Frågorna vi kommer att utgå ifrån är: 

- Vilken nivå befinner sig min institution på i dag? 
- Vart vill vi nå? (tänk inte i digitala lösningar utan i effekten ni är ute efter) 
- Vad behöver vi göra för att uppnå detta? 
- Vad gör jag imorgon? (Alltså att ge sig själv ett konkret första steg att ta, som inte är alltför 

stort.) 
 

Anmälan: Senast den 2 oktober till Petra Nordin, petra.nordin@regionostergotland.se   
 
Hälsningar Petra Nordin, kulturstrateg  
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