
"Språket i den digitala tidsåldern" - META-NORD nationell workshop

2012-11-23, kl.09.00 - 15.50

Stacken, David Bagares gata 17, Stockholm

09.00 Registrering och kaffe

09.20 Inledning

09.25 "Svenska i den digitala tidsåldern" - Hur mår svenska i en flerspråkig värld?
- Talare: Lars Borin (Språkbanken, Göteborgs universitet)
- länk:  www.sprakradet.se/14471

09.55 "META-NORD, META-NET, META-SHARE: Vad har alla dessa META grupper att 
bjuda på?"
- Talare: Martha D. Brandt (Språkbanken, Göteborgs universitet)
- länk:  www.meta-nord.eu

10.25 (fikapaus)

10.45 "Infrastruktur för språken i Sverige - förslag till nationell infrastruktur för det 
digitala samhället"
- Talare: Rickard Domeij (Språkrådet)
- länk:  www.sprakradet.se/nationell-spr%C3%A5kdatabank

11.15 "Medier för alla - tillgänglighet till tv och webb"
- Talare: Mia Ahlgren (Handikappförbunden)
- länk:  www.nordicwelfare.org/News/Medier-for-alla/

11.45 (lunchpaus och mingel)

13.00 "Öppna data skapar nya möjligheter till innovation"
- Talare: Erik Borälv (Vinnova)
- länk:  www.vinnova.se/opendata

13.30 "Öppen data och tillgängliga språkresurser för informationssök"
- Talare: Svetoslav Marinov (Findwise AB)
- länk:   www.findwise.com

14.00 (fikapaus)

14.15 "Vad man som entreprenör i språkteknologibranschen tycker om språkresurser och 
språklig infrastruktur"
- Talare: Jussi Karlgren (Gavagai)
- länk:  http://internetworld.idg.se/2.1006/1.463642/arets-entreprenorer-plats-2-gavagai

14.45 "Företagande och forskning - olika perspektiv på språkresurser, produkter och 
tjänster"
- Talare: Magnus Merkel (Linköpings universitet / Fodina AB)
- länk:  http://www.fodina.se/

15.15 Diskussion

15.45 Avslutning

Workshopen hålls som en del i det europeiska forskarnätverket META-NET:s strategiska arbete med att främja  
utvecklingen av ett flerspråkigt europeiskt informationssamhälle. Seminariets fokus är på situationen i Sverige och 
den beskrivning och undersökning som gjorts av META-NET i  rapporten ”Svenska i den digitala tidsåldern” 
(<http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/swedish>). Syftet med seminariet är att skapa en mötesplats för 
att belysa och diskutera situationen ur olika perspektiv. Seminariet är ett samarrangemang mellan Språkbanken i  
Göteborg  och Språkrådet  och möjliggörs  genom ekonomiskt  stöd  från  EU-kommissionen  till  META-NORD-
projektet (<http://www.meta-nord.eu/>; ICT PSP-programmet, kontrakt 270899). 
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