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Den 18–19 juni 2007 arrangerar SFIS den 
13:e nordiska konferensen för information 
och dokumentation, Nord I&D.

Konferensen går av stapeln vart tredje år 
i något av de nordiska länderna. Den har bli-
vit en nordisk samlingspunkt med ett inne-
håll som belyser det senaste inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. Som alltid är tek-
nikutveckling ett dominerande inslag liksom 
kunskapshantering. 

Nord I&D – en konferens som ”alltid” 
har funnits
Nord I&D är en konferens med gamla anor. 
Redan 1953 organiserade NORDFORSK, 
Nordiska samarbetsorganisationen för teknisk 
och vetenskaplig forskning, ett nordiskt sym-
posium om dokumentation. Det ledde sedan 
till att det bildades en nordisk kommitté som 
anordnade ett antal symposier inom områ-
det.1970 tog de nordiska organisationerna för 
I&D över ansvaret för att arrangera det som 
sedan har kommit att kallas The Nordic Con-
ference on Information & Documentation. I 
Sverige blev det TLS, numera SFIS, Svensk 
förening för informationsspecialister.

2007 års Nord I&D-konferens – för tek-
niska humanister och för humanistiska 
tekniker
Konferenstemat ”The Human side of  IT” är 
i mångt och mycket en samlande rubrik för 
flertalet Nord I&D-konferenser där de hu-
manistiska och tekniska perspektiven brukar 

kombineras. 2007 års konferens arrangeras av 
en organisationskommitté, bestående av per-
soner från företags- universitets- och special-
bibliotek och med representanter som alla 
blandar kunskaper och intresse för både tek-
nik och humaniora.

2007 års Nord I&D-konferens – i Sverige, 
i Stockholm, i Frescati, i Aula Magna
Konferensen äger rum i en av Sveriges vack-
raste konferenslokaler, Aula Magna, på Stock-
holms universitets campusområde i Frescati. 
Aula Magna invigdes 1997 och är ritad av den 
välkände arkitekten Ralph Erskine. Den är in-
sprängd i naturen bland berg och träd och be-
traktas som ett arkitektoniskt mästerverk, väl 
värd ett besök i sig. Du som väljer att delta i 
Nord I&D 2007 får njuta av Aula Magna un-
der två hela dagar och i juni är ju både Stock-
holm och naturen som allra vackrast. 

2007 års Nord I&D-konferens – 
en konferens för alla?
2007 års konferensprogram har två underte-
man, The digital future – human IT for every-
body everywhere? och Involvement in structur-
ing – the human side of it. Bland föredragen 
finns ett antal som handlar om hur informa-
tionstekniken kan användas för att underlät-
ta åtkomst till information för personer med 
funktionshinder av olika slag och bland an-
mälda bidrag till mini-workshops hittar vi 
studier om bibliometri och studenters sökva-
nor. Produktpresentationer kommer att göras 

Inför Nord I&D 
2007, på temat The 
Human Side of IT
av Gunilla Lilie Bauer

Gunilla Lilie Bauer 
är ordförande i 
organisationskommittén 
för Nord I&D 2007. 
Foto: Lars Iselid
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om web alerts och digital nyhetsbevakning. 
Begrepp som Digital literacy och podcasting 
återfinns bland anmälda posters. 

Föredragshållarna kommer från Nordens 
alla länder och från USA. Vi i organisations-
kommittén är särskilt glada över att Kristina 
Höök, forskare vid SICS, som har det ”mo-
bila livet” som specialitet deltar som keynote 
speaker och inleder konferensens första dag. 
Läs mer, bli nyfiken och inspireras på Kristi-
nas hemsida: http://www.sics.se/~kia/ 

Bonnie Osif känner ni igen som deltog 
i den tolfte Nord I&D-konferensen. Denna 
gång talar Bonnie om ”concept maps” ett red-
skap för ”visual learning” vilket förhoppnings-
vis väcker nyfikenhet och kittlar lite extra. Vi 
får också höra ett isländskt bidrag med rubri-
ken Working with ERMS (Electronic records 
management systems) där erfarenheter av att 
arbeta med ERMS beskrivs av Johanna Gun-
laugsdottir.

Dag två ägnas åt ”the interactive user” 
med underteman som web 2.0. digital literacy 
och digital democracy. Bland föredragshållar-
na märks Jakob Harnesk och Lars Klasén, Pat-
rik Svensson från HumLab i Umeå och Erik 
Stattin, KIB. Konferensen avslutas med en pa-
neldebatt med deltagare från Nordens alla län-
der samt några av föredragshållarna. 

Konferensen har också inslag om human 
IT från museivärlden, exempelvis en digital 
museiguide och utvecklingen av domänen 
.museum.

2007 års Nord I&D-konferens – 
en konferens för både kropp och själ!
Konferensen smygstartar med en ”come-to-
gether” på kvällen söndagen den 17 juni. På 
måndagen går konferensmiddagen av stapeln 
på Vasamuséet med buffé och mingel. Lunch-
er och kaffepauser intas under de båda konfe-
rensdagarna i galleriet i Aula Magna, där ock-
så konferensens utställare kommer att befinna 
sig.

Boka in 18-19 juni 2007 för Nord I&D 
2007 redan nu!
Vi hoppas att denna beskrivning fungerar som 
en aptitretare och att du tar fram nästa års al-
manacka och redan nu bokar in dagarna för 
konferensen!

Vi ser fram emot att få träffa dig i Stockholm i 
juni 2007!

Exteriör från konferenslokalen Aula Magna, skapad 
av arkitekten Ralph Erskine. Foto: Orasis Foto




