
Initiativ för ett Kulturens Europa : seminarium « En digital kultur i rörelse »  
9 maj 2012 
 
Plats : Stockholms universitet (kl 12.00-17.00), sal F11 
 
 
Institut français de Suède organiserar den 9 maj 2012 i samarbete med 
Folkuniversitetet, Stockholms universitet, digitaltidningen Sens Public och Louise 
Lindfors bokförlag ett debattforum som behandlar den digitala kulturens olika 
uttrycksformer.  Seminariet hålls på svenska, franska och engelska.  
 
 
Kl 12.00-12.45 : Inledande buffet med inslag kring firandet av Europa-dagen  
 
 
Session I : Humanisme numérique et machines virtuelles  (Humanistiska värderingar och 
virtuella maskiner) 
 
Kl 12.45-13.15 « Acteurs et auteurs du web : pour une éthique du numérique»  (Aktörer och 
webförfattare : för en etik i den digitala eran). Marcello Vitali, ansvarig redaktör för den internationella 
webtidningen Sens Public, och organisatör av seminariet « Nouvelles formes d’éditorialisation » (Nya 
mönster för redaktionell utformning) i samarbete med Institut de recherche et innovation. 
 
Kl 13.15-13.45 : James Barrett, «Virtual Worlds, Machinima and Cooperation over Borders ». James 
Barrett är forskare vid HUMlab (Digital humaniora och nya medier) vid Umeå universitet. 
 
Kl 13.45-14.00 : Åhörardebatt. Uppföljning av seminariet via sociala medier och sammanfattning av de 
inledande frågorna.  
 
 
Session II : Musées numériques, du texte à l’image (Digitala museer, från text till bild) 
 
Kl 14.00-14.30 : « Réflexions sur l’accès aux documents numériques dans le contexte des musées » 
(Tankar om tillgång till digitala dokument i museisammanhang). François Vaysse,  biträdande diektör 
vid Musée du Louvre (Direction de la politique des publics et de l’éducation artistique). 
 
Kl 14.30-15.00 : «Det digitala museiprojektet» (Le projet de musée numérique). Karin Nilsson, 
ansvarig för det digitala museet vid Livrustkammaren. 
 
Kl 15.00-15.15 : Uppföljning av seminariet via sociala medier och sammanfattning av de inledande 
frågorna. 
 
Kl 15.15-15.30 : Kaffepaus 
 
 
Session III : Bibliothèques et livres numériques (Bibliotek och digitala böcker) 
 
Kl 15.30-16.00 : « Le projet Gallica et les enjeux numériques des bibliothèques en France » (Gallica-
projektet och de franska bibliotekens digitala utmaningar). Bruno Sagna, Frankrikes Nationalbibliotek 
(Bibliothèque nationale de France, Délégation aux relations internationales). 
 
Kl 16.00-16.30 : «De digitala biblioteken i Sverige » (Les bibliothèques numériques en Suède). Ingela 
Tång, Stockholms universitetsbibliotek 
 
Kl 16.30-17.00 : «e-böcker och nya marknader inom bokbranschen» (Louise Lindfors, Louise Lindfors 
Förlag) 
Fri entré med obligatorisk anmälan till: reine.linde@diplomatie.gouv.fr senast måndag 30 april 2012 


