Versjon 2

MUSIT: handlingsplan for kulturhistorie 2009
Innledning
Versjon 1 av handlingsplanen innen kulturhistorie ble vedtatt av styret for MUSIT på møtet den
28.10.2008. Styret ba imidlertid om at planen ble omarbeidet og fikk en form som gjorde det
enklere for styret å etterprøve og kontrollere av målene i planen oppnås innen de frister som er satt
og med de ressurser som er allokert til det enkelte mål og delmål. For å få til dette har versjon 2 av
handlingsplanen fått en litt annen språkform enn versjon 1.
Ressursene satt av i forbindelse med (del)målene i planen er i utgangspunktet DUGs forventede
forbruk i månedsverk, pluss kjøp av eksterne tjenester. Ressurser i form av arbeidstid brukt av
ansatte ved museene er ikke med i beregningene. Det blir således museenes ansvar at det settes av
nok tid til medarbeiderne som blir satt til å arbeide med handlingsplanens mål.
Det er per 1.1.2009 to personer i DUG som har kulturhistorie som primærarbeidsområde, men
50 % av deres tid går med til drift og vedlikehold av eksisterende system og applikasjoner og
brukerstøtte. I tillegg er én stilling øremerket arbeid med organisering og prosjektstyring av
eksternfinansierte (web)utviklingsprosjekter. De fleste av disse prosjektene foregår innenfor
kulturhistorie.
Mål 1: Webpublisering av de arkeologiske gjenstandssamlingene
(= Versjon 1: Webtilgang til gjenstandsbasene for kulturhistorie)

Beskrivelse: I 2009 skal gjenstandsbasene innen arkeologi gjøres tilgjengelige på web for allmennheten.
Arbeidet med dette er organisert som et eget prosjekt med egne delmål og framdriftsplan. Delmålene 1-3
under refererer i grove trekk til dette prosjektets framdriftsplan, som er vedlagt (vedlegg 1).
Delmål 4 og 5 støtter opp under publiseringsløsningen ved at innlegging av informasjon om stedfesting av
funn og gjenstander gjennomføres ved hvert museum, og ved at det utarbeides tematiske innganger (en
tesaurus/ontologi) til samlingene. Arbeidet med delmål 4 ledes av Espen Uleberg, leder for
koordineringsgruppen. Delmålene krever kjøp av tjenester og fagekspertise.
#

Delmål

Ansvarlig(e)

Deltaker(e)

Frist

Ressurs

1

Anbudsutlysing og valg av
leverandør

DUG, USIT og
Faggruppe web

DUG, USIT og
Faggruppe web

1.4

3 mnd

2

Utvikling og testing av
betaversjon

Ekstern leverandør
og Faggruppe web

DUG, Faggruppe web
og ekstern leverandør

1.7

2 mnd +
1 200 000

3

Akseptansetesting og endelig
levering

DUG og Faggruppe
web

DUG og Faggruppe
web

1.10

2 mnd

4

Innlegging av stedfestingsinformasjon (koordinater) på
gårdsnivå ved hvert museum

Koordineringsgruppen

Koordineringsgruppen,
DUG og eksterne
fagpersoner

1.6

1 mnd +
500 000

5

Utvikling av en
tesaurus/ontologi for de
arkeologiske
gjenstandssamlingene

Koordineringsgruppen

Koordineringsgruppen,
DUG og ekstern
fagperson

1.10

1 mnd +
300 000

Rapportering: Arbeidet med delmål 1 startet i 2008, og anbudsdokumentene legges ut på Doffin medio
januar 2009.
Prognose:

1

Mål 2: Konsolidering og videreutvikling av de arkeologiske gjenstandsbasene med
tilhørende applikasjoner
(= Versjon 1: Samle gjenstandsbasene for kulturhistorie – 2009-2011)

Beskrivelse: Koordineringsgruppen har et uttalt mål om å samle de mange gjenstandsbasene innen
kulturhistorie til én base med tilhørende applikasjon. Før en slik database kan utvikles, må de nåværende
basene med tilhørende applikasjoner konsolideres og tas i bruk av alle museene. I første omgang skal
gjenstandsbasene innen arkeologi konsolideres, slik at alle museer kan konvertere og migrere alle sine
arkeologiske samlinger til disse basene. Dette arbeidet vil bli utført i 2009.
Parallelt med dette arbeidet vil koordineringsgruppen arbeide med en datamodell som på sikt kan forene
alle de kulturhistoriske samlingene i én base.
#

Delmål

Ansvarlig(e)

Deltaker(e)

Frist

Ressurs

1

Utbedre mangler i dagens
applikasjon basert på innspill
fra VM (se vedlegg 2).

Faggruppe
gjenstandsgruppe,
arkeologi

Faggruppe
gjenstandsgruppe,
arkeologi, DUG
NTNU-IT

1.6

4 mnd

2

Endre datamodellen slik at
steinalder- and
middelaldermateriale fra alle
museene kan legges inn i
gjenstandsbasen (se VMs
forslag til endringer i vedlegg
2).

Faggruppe
gjenstandsgruppe,
arkeologi

Faggruppe
gjenstandsgruppe,
arkeologi, DUG og
NTNU-IT

1.6

2 mnd

Rapportering: Koordineringsgruppen vil på sitt møte 20.1.2009 bli enige om prioriteringen av
endringsforslagene meldt inn av VM, samt endringer av datamodellen mht. steinalder- og
middelaldermateriale. VM har vært i kontakt med NTNU-IT for å undersøke muligheten for at de kan bidra
med programmeringsinnsats for å nå disse målene. Rammene for et slikt samarbeidsprosjekt avklares
nærmere i slutten av januar 2009.
Prognose:

Mål 3: Konvertering og migrering av datasett
(= Versjon 1: Samle gjenstandsbasene for kulturhistorie – 2009-2011)

Beskrivelse: Alle museene har datasett som bør konverteres og migreres til MUSITs databaser i 2009.
Datasettene spesifisert i delmålene skal således konverteres og eksporteres til MUSITs gjenstandsbaser innen
arkeologi. Arbeidet vil bli utført av DUG i nært samarbeid med eierinstitusjon og datakyndige ved NTNU-IT
(for VMs del). Utgifter til kjøp av tjenester fra NTNU-IT belastes ikke MUSIT.
#

Delmål

Ansvarlig(e)

Deltaker(e)

Frist

Ressurs

1

Datasett 1:
– Steinaldersamlinger/-baser
ved alle museene
– Andre arkeologiske
samlinger (databaser) ved VM

Faggruppe
gjenstandsgruppe,
arkeologi

Faggruppe
gjenstandsgruppe,
arkeologi, DUG og
NTNU-IT

1.6

4 mnd

2

Datasett 2:
– Middelaldersamlinger/-baser
ved BM og KHM

Faggruppe
gjenstandsgruppe,
arkeologi

Faggruppe
gjenstandsgruppe,
arkeologi, DUG og
NTNU-IT

1.10

2 mnd

Rapportering:
Prognose:

2

Mål 5: Utvikling av en felles database og applikasjon for forvaltning av mynt og medaljer
(= Versjon 1: Felles applikasjon for mynt og medaljer)

Beskrivelse: Faggruppen for mynt og medaljer, med medlemmer fra BM, KHM, og VM, har utarbeidet en
spesifikasjon for en felles database og applikasjon for registrering av mynt og medaljer. Databasen og
applikasjonen vil erstatte de databasene og applikasjonene som i dag benyttes ved BM (medaljer), KHM
(mynt) og VM (mynt).
#

Delmål

Ansvarlig

Deltaker(e)

Frist

Ressurs

1

En første versjon av
databasen og applikasjonen
gjøres tilgjengelig for
faggruppen

DUG

DUG og Faggruppe
mynt/medaljer

20.1

1 mnd

2

Versjon to med data fra
dagens applikasjoner testes
av faggruppen

DUG

DUG og Faggruppe
mynt/medaljer

15.2

1 mnd

3

Import av data fra dagens
applikasjoner

DUG

DUG og Faggruppe
mynt/medaljer

01.3

0,5 mnd

4

Akseptansetest og
produksjonssetting

Faggruppe
mynt/medaljer

DUG og Faggruppe
mynt/medaljer

15.3

0,5 mnd

Rapportering: Arbeidet ble startet i 2008, og utvikler (Svein Glenndal) og representant for faggruppen (Svein
Gullbekk) har hatt flere arbeidsmøter.
Prognose:
Målene Bedre tilgang til digitale kart og kartbasert brukergrensesnitt til gjenstandsbasene og Metadatabase
og brukerregistrering fra versjon 1 av handlingsplanen går ut, i det de ble ansett for å være for vagt
formulerte av koordineringsgruppen og daglig leder av DUG. Arbeidet med kartbaserte grensesnitt bør dog
tas opp til diskusjon, i og med at også koordineringsgruppen innen naturhistorie ønsker seg slike verktøy.

Vedlegg 1: Prosjektplan for Utvikling av webportal for universitetsmuseene
Vedlegg 2: Notat fra VM om forslag til endringer av gjenstandsbasen innen arkeologi
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