Inbjudan till Symposium 11-12 november 2008

Infrastruktur i samverkan - forskarsamhället och minnesinstitutionerna
En väl utbyggd infrastruktur är nödvändig för att kunna bedriva forskning av hög kvalitet.
Insikten om detta har växt och stora resurser satsas på en utbyggnad av infrastrukturen
framför allt inom naturvetenskaperna. Inom humaniora och samhällsvetenskap är de
tillgängliga resurserna i jämförelse mycket begränsade och dessutom otillräckligt
samordnade. För forskare inom dessa fält utgör samhällets ”minnesinstitutioner”, arkiv,
bibliotek, muséer m fl, en väsentlig del av forskningens infrastruktur. I den aktuella
diskussionen om infrastruktur, som i hög grad präglas av läget inom naturvetenskaperna,
så är dessa institutioner i stort sett osynliga. En förstärkt infrastruktur för humaniora och
samhällsvetenskap måste bygga på ett fördjupat samarbete både mellan forskarsamhället
och minnesinstitutionerna och mellan olika initiativ bland forskarna själva.
Symposiet avser att föra samman företrädare för forskarsamhälle, minnesinstitutioner och
forskningsfinansiärer för en dialog om hur utvecklingen, i synnerhet med avseende på
humaniora, ska kunna förstärkas och insatserna samordnas bättre.
Kungl. biblioteket, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet arrangerar
symposiet, och i planeringen har även Riksarkivet och Nordiska museet deltagit.
Huvudfrågor
•
•
•
•

Hur ska forskarsamhällets behov och önskemål kunna förtydligas och förmedlas för
att bättre kunna påverka minnesinstitutionernas digitaliseringsinsatser? Vad styr urval
och prioriteringar?
Kan en omfattande digitalisering ge förutsättningar för nya forskningsfrågor och
former för nätbaserad kommunikation?
Hur åstadkoms en bättre samordning av databaser, söksystem och kataloger?
Behövs ett mer aktivt samarbete mellan forskare inom olika ämnen? Vad finns det för
goda exempel på forskarnätverk?

•
•
•

Hur är det med tillgängligheten till väsentligt forskningsmaterial? Finns det
ekonomiska, juridiska eller tekniska hinder som borde kunna reduceras eller tas bort?
Vad händer med ABM-samarbetet? Vad vill forskarna få ut av ett fördjupat samarbete
mellan minnesinstitutionerna?
Vilka resurser behövs för att utveckla infrastrukturen för humaniora och
samhällsvetenskap? Vad styr dagens prioriteringar? På vilka vägar ska medel tillföras
och hur ska långsiktighet säkras?

Symposiet kommer att äga rum den 11 november kl. 12.00 – den 12 november kl. 13.00 i
Stockholm på Nalen, konferenslokal Stacken, David Bagares gata 17. Inbjudan är
personlig. Luncher och middag ingår. Ingen deltagaravgift kommer att tas ut. Deltagarna
står själva för reskostnader och logi.

För ytterligare upplysningar, kontakta
Jan Hagerlid, jan.hagerlid@kb.se, 08-4634270 eller
Mats Lindquist, mats.lindquist@kb.se, 08-4634273
Jan Bolin, jan.bolin@vr.se, 08-546 44 312
Britta Lövgren, britta.lovgren@rj.se, 08-506 264 08

