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Rog/14. okt 2016 

 

Oppfølgingsakiviteter etter K-labseminaret 8.-9. september 2016 
 

På K-lab-seminaret på Sundvolden i september 2016 kom det opp forslag om en rekke støre eller 

mindre oppfølgingsaktiviteter, i tillegg til de pågående aktivitetene i regi av K-lab-gruppa. Det er 

enighet om at denne oversikten danner et godt grunnlag for videre arbeid i K-lab, jf. også 

forventningene fra styringsgruppa: 

 

 Det bør utarbeidast ein fornya fagleg plan for 2017 med prioriterte arbeidsfelt etter 

forslag frå etatane. Vi tenkjer oss ein modell der kvar etat får ansvar for minimum eitt 

konkretisert arbeidsfelt eller oppgåve.  

 Den eksklusive firepartsmodellen (fem dersom Nasjonalbiblioteket blir med) bør mjukast 

opp slik at det for kvart prioriterte tiltak blir invitert inn samarbeidspartnarar som er 

relevante og naudsynte for eit godt resultat, til dømes universitetsmusea/Musit og 

KulturIT. Det er likevel etatane som legg årsplanen saman, og som på det grunnlaget 

inviterer andre inn på ad hoc-basis. 

 For å sikre prioritet i dei ulike verksemdene, bør  samarbeidet rundt det einskilde tiltaket 

så langt som råd organsierast som prosjekt, og vere vere regulert gjennom forpliktande 

mandat og prosjektplanar som alle partane er einige om.   

 

Denne oversikten over aktiviteter kan være et utgangspunkt for en slik fornyet faglig plan for 2017. 

 

For de ulike aktivitetene er det aktuelt å detaljere / utdype med følgende: 

1. Formål med aktiviteten / målsetting / måformulering 

2. Innhold 

3. Omfang / varighet / ressursbruk 

4. Aktuelle deltakere / institusjoner / personer 

5. Ansvarlig 

1. Foto-feltet – kontakten med Interfoto / Fotostation / Fotoweb  

Effektivisere arbeidet med fotodatabaser og frmidlingsløsninger for dem som bruker Fotosstation og 

Fotoweb. 

 

Samarbeid Riksantikvaren og Arkivverket (og NRK og Nasjonalbiblioteket?) om kontakten med 

Interfoto / Fotostation / Fotoweb  

- funksjonalitet og tilgang til APIer innenfor Fotostation / Interfoto-universet 

 

Etablere arbeidsgruppe med berørte institusjoner, som møtes ved behov. 

2. Autoritetsregistre - etablere, oppdatere og drifte 

Aktuelle tema for nasjonale prioriterte autoritetsregistere: 

- bruk av nasjonalt fotografregister 

- kunstnere mer generelt / kunstnerleksikon som autoritetsregister? 

- fagterminologi – f.eks. for foto og kulturminner   

- stedsautoriteter - kommune / adresse / stedsnavn 

 

Faglige klassifiseringer, geografi, personer - dvs. etablere felles knagger som muliggjør tettere 

samordning og kobling av data på tvers av systemer og institusjoner. 

 

Avklare ansvar for drift og forvaltning av de aktuelle autoritetsregistrene. 
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3. Tilgang til ressursene i KulturNAV 

Praktisk arbeid med tilgang til KulturNav fra andre systemer enn Primus. 

Vurdere nødvendige systemløsninger, ev. videreutvikling av KulturNAV. 

4. Datamodeller / rammeverk 

Cidoc CRM 

LIDO 

Norvegiana 

Europeana EDM 

 

Datamodeller for representasjon av kulturarvsdata 

Faglige diskusjoner og avklaringer 

Praktisk mapping fra ulike kilder 

5. Norvegiana - kategorier 

Oppdatere kategoribegrepet i Norvegiana; dvs. en form for emneinndeling på tvers av datasett. 

Bidra til harmonisering og standardisering på tvers av datakilder og fagområder. 

6. Norvegiana og Europeana - nye datasett 

Kartverket – historiske kart 

Riksantikvaren - kulturminner 

Arkivverket - forbedre mappingen av Ft1910 

Munchmuseet – Munchs verk og fotografier 

Universitetsmuseene – fotografier, numismatikk, naturhistorisk materiale 

7. Lisenser / rettigheter 

Utarbeide guide eller veiledning «Slik gjør vi det», jf. svenske Riksarkivets og Digisams guide 

 

Generelt; vurdere behovet for flere retningslinjer / guider / slik gjør vi det. 

8. ASTA og Primus - samordning og samspill 

Sikre datautveksling og rolle- og oppgavedeling mellom ASTA (arkiver) og Primus (gjenstander). 

Unngå dobbeltregistreringer, og sikre effektive felles systemer. 

9. Sundvolden-seminaret – årlig arangement 

Samle ledere og fagpersoner til felles faglige diskusjoner. 

Kan fungere som nav / omdreiningspunkt / motor i etatssamarbeidet 

 

Ansvaret for seminaret kan gå på omgang mellom etatene, ev. som en del av ansvaret for 

koordineringen av samarbeidet. 

10. Workshop om ontologier, autoriteter og datamodeller 

- etablere en møteplass og samtalested 

- faglige diskusjoner om felles utfordringer 

- hvordan utnytte ressursene i KulturNAV i praksis 

 

(denne workshopen er allerede planlagt til 11. nov; i regi av RA) 
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Generelt; bruke formatet workshop aktivt også for andre fagomrpder og aktiviteter. Fungerer også 

fint i forberedelsesfasen; prosess, samarbeid og faglige avklaringer. 

11. Kartdemonstratorene 

Videreutvikle, og supplere med nye datakilder og tjenester. 

Avklare eier- og driftsansvar. 

12. Crowdsourcing stedfesting av foto 

Fullføre prosjektet; spesielt tilbakeføring til de originale bildedatabasene. 

Vurdere implementering på mer permanent basis, integrert med de originale bildedatabasene. 

13. Crowdsourcing - mer generelt 

Vurdere dette for andre fagområder, f.eks. transkribering 

14. «Samhandlingsarkitektur for kulturminner» 

- ref Espen Uleberg, MUSIT  på Sundvollen 

 


