
KULTURARV OG LOD 
Muligheter, utfordringer og gevinster

Fagdag hos Riskantikvaren 6. november 2013

 
Riksantikvaren, Riksarkivet og prosjektet Kultur- og naturreise inviterer til fagdag rundt temaet 
Kulturarv og Lenkede Åpne Data (LOD).  For dem som ikke vært på en fagdag tidligere er den 
GRATIS og har som fokus faglig påfyll og gode faglige diskusjoner (og kanskje videre samarbeid).  
 
Evenementet finner sted i konferansesalen hos Riksantikvaren i Dronningens gate 13 i Oslo,  
6. november 2013 (fra 09.30-ca. kl 17.00). 

 
Påmelding gjøres per e-post til cao@ra.no senest innen 1. november 2013 (maksimalt 2-3 påmeldte per 
institusjon). Det blir servering av lunsj, kaffe og frukt/kake. Ved påmelding oppgis eventuelle allergier eller 
spesielle behov. 

 
Spørsmål kan rettes til Anders Olsson på epost cao@ra.no eller på +47 98 20 27 49. 

 
Vi ønsker varmt velkommen til en forhåpentligvis givende, lærerik og morsom dag!    

Riksantikvaren er direktorat 
for kulturminneforvaltning 
og er faglig rådgiver for 
Miljøverndepartementet i 
utviklingen av den statlige 
kultur minne politikken. 
Riksantikvaren har også 
ansvar for at den statlige 
kulturminnepolitikken 
blir gjennomført og har i 
denne sammenheng et 
overordnet faglig ansvar 
for fylkeskommunenes og 
Sametingets arbeid med 
kulturminner, kulturmiljøer 
og landskap.

Del av/utsnitt av “Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/”
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PROGRAM

09.30 – 10.00 Velkommen, kaffe og prat

10.00 – 10.20  Introduksjon til dagen og kort runde rundt bordet (hvem er her?)

10.20 – 10.45 Kulturarv og LOD i Europa – hva skjer i prosjektene LoCloud, Apex og Europeana 
  Gunnar Urtegaard, Riksarkivet

10.45 – 11.10 data.deichman.no – litt om RDF-konvertering, verktøyutvikling og sluttbrukertjenester  
  Deichmanske Bibliotek, Oslo Kommune

11.10 – 11.35 Tilpasse Norvegiana til LOD og til EDM, – hva skal til? 
  Matthias Palmér, MetaSolutions AB

11.35 – 12.00 Data til/fra Norvegiana som LOD – hva kan det bety for prosjektet Kultur- og naturreise  
  som skal integrere data fra mange kilder? 
  Matthias Palmér, MetaSolutions AB

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.25 Hva kan LOD bety for Riksantikvaren og forvaltningen, tilgjengeliggjøringen og formidlingen i  
  kulturminnesektoren 
  Håkon Bjerkan, Riksantikvaren

13.25 – 13.50 KulturNav – en webtjeneste for å skape, forvalte og spre en felles og åpen terminologi og 
  autoriteter for kulturarvssektorene 
  Ulf Bodin, Kultur-IT

13.50 – 14.15 Semantisk teknologi og tjenesteutvikling for arkiv og museum   
  Snorre Øverby, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

14.15 – 14.40 Digital reiselivshistorisk formidling basert på semantisk teknologi 
  Aage Engesæter, Musea i Sogn og Fjordane

14.40 – 15.00 Kaffepause

15.00 – 15.15 Riksarkivet og LOD (kort om status og videre planer)

15.15 – 15.30 Riksantikvaren og LOD (kort om status og videre planer)

15.30 – ca. 17.00 Felles diskusjon om planer, tiltak, strategier og veien videre i dette landskap 

Besøksadresse: Dronningensgate 13, 0152 Oslo, Postadresse: Riksantikvaren, Direktoratet for kulturminneforvaltning, Postboks 8196 Dep. N-0034 Oslo

Telefon: (+47) 22 94 04 00, Telefaks: (+47) 22 94 04 04, e-post: postmottak@ra.no


