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MUSIT felles koordineringsgruppe – anbefaling for tilgjengeliggjøring av
universitetsmuseenes kulturhistoriske samlinger: DigitaltMuseum
Bakgrunn
Universitetsmuseenes samlingsportal for kulturhistorie, Unimus.no, skal avvikles grunnet
bl.a. utdatert operativsystem; bruk av FLASH-teknologi for flere applikasjoner
(Arkeologiportalen, Kulturvitenskap TMU, Kulturdieda TMU, Mynt og medaljer), og
manglende oppdatering av samlingsdata (Kultursøk TMU). Disse applikasjoner vil slutte å
fungere innen 1. desember 2020. For at våre kulturhistoriske samlinger fortsatt skal kunne
presenteres i en felles portalløsning vil det kreve betydelige ressurser i form av blant annet
oppdateringer og nyutviklinger. MUSITs styre har i styremøte (1 april 2020) signalisert at
videre utvikling, drift og forvaltning av Unimus ligger utenfor dagens økonomiske rammer.
Styret anbefalte at universitetsmuseene overtar dette ansvaret og etablerer en ny felles
portalløsning som eget prosjekt finansiert utenfor dages rammer i MUSIT.
I april i år nedsatte MUSIT’s felles koordineringsgruppe en arbeidsgruppe for å undersøke
ulike alternative portalløsninger for de kulturhistoriske samlingene. Arbeidsgruppen
utarbeidet notatet «Ny portalløsning for universitetsmuseenes kulturhistoriske samlinger»,
som ble behandlet i møte 4. juni 2020
(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/6/63/FKG_Notat_ny_portallosning_kultur_20Mai.pdf).

Arbeidsgruppen anbefalte at: «universitetsmuseene går i dialog med DigitaltMuseum for å
undersøke muligheter, kostnader og vilkår ved et samarbeid om portalløsninger for
universitetsmuseenes kulturhistoriske samlinger.»
I samme møte fikk arbeidsgruppen videre mandat om å undersøke mulighet for samarbeid
mellom universitetsmuseene og KulturIT om tilgjengeliggjøring gjennom
plattformen DigitaltMuseum. Arbeidsgruppen leverte sin anbefaling i notatet
«DigitaltMuseum for tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes kulturhistoriske
samlinger» (vedlagt) som ble behandlet i møte den 19. august 2020. Felles
koordineringsgruppen stiller seg bak notatet og dens anbefalinger.
På bakgrunn av disse to notater anbefaler Felles koordineringsgruppe at;
universitetsmuseene inngår et samarbeid med KulturIT om tilgjengeliggjøring
av museenes kulturhistoriske samlinger i DigitaltMuseum.
 Siden avvikling av systemer i dagens løsning vil inntreffe allerede i månedsskifte
november/desember bør museene snarest etablere dialog/samarbeid med KulturIT.
o Hvert enkeltmuseum tar direkte kontakt med KulturIT, ved direktøren Lewi
Nordby, for å etablere dialog rundt et eventuelt samarbeid.
o Arbeidsgruppen og KulturIT anbefaler at det utpekes en eller flere
fagpersoner/referansegrupper ved de enkle museene til å jobbe opp
mot KulturIT om format og tekniske løsninger.
Universitetets senter for
informasjonsteknologi
Postadr.: Postboks 1059 - Blindern, 0316
Oslo
Kontoradr.: Informatikkbygget,
Gaustadalleen 23, 0373 Oslo

Telefon: 22 85 24 70
Telefaks: 22 85 27 30
postmottak@usit.uio.no
www.usit.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

2
Utgifter knyttet til samarbeidet dekkes av hvert museum og omfanget avgjøres ut fra
samlingenes størrelse.
Vi ser for oss en gradvis overgang til DigitaltMuseum som plattform for tilgjengeliggjøring,
dvs. med en samling av gangen, på tvers av universitetsmuseene. (Samlinger som per i dag
kun er tilgjengelig i Flash-baserte løsninger, og samlinger som ikke oppdateres, kan
prioriteres.)
Gevinster
DigitaltMuseum er i dag en velfungerende plattform hvor museer, og andre
kulturinstitusjoner i Norge, og museer i Sverige, tilgjengeliggjør sine samlinger. Målet er å
etablere seg som en Nordisk plattform for tilgjengeliggjøring og formidling av kunst- og
kulturarv.
Sammenliknet med dagens løsninger vil Universitetsmuseene nå bredere ut ved å
tilgjengeliggjøre de kulturhistoriske samlingene gjennom DigitaltMuseum. Vi kan ikke se at
dette vil gå på bekostning av Universitetsmuseenes egenart. DigitaltMuseum vil være en av
flere ulike plattformer hvor vi gjør våre samlinger tilgjengelig, og skal ikke erstatte egne
presentasjoner eller Collections Online.
Norvegiana/Europeana
Kulturrådet legger ned Norvegiana i løpet av 2019. Funksjoner og ansvar for Europeana vil
legges til DigitaltMuseum. Eksport av samlingsdata til Europeana vil da gå gjennom
DigitaltMuseum. Museer som ikke har sine samlingsdata tilgjengelig i DigitaltMuseum må
selv inngå avtale om eksport direkte med Europeana hvis de fortsatt ønsker å levere data til
Europeana.
KulturIT, DigitaltMuseum og universitetsmuseene
Ved å få universitetsmuseenes samlinger inn i DigitaltMuseum vil Norge får en unik posisjon
ved å kunne presentere store deler av Norges kulturarv, både nasjonalt og internasjonalt, på
et sted. Felles koordineringsgruppe er av den oppfatning at å slutte seg til DigitaltMuseum vil
være et stort løft for museene, ved å gi museene en mer moderne og oppdatert plattform, og
en velfungerende organisasjon for å ivareta, utvikle, og vedlikehold plattform i tråd med
nasjonale satsinger.
Direktør for KulturIT Lewi Nordby (lewi.nordby@kulturit.no, telefon: 95835900) vil være
tilgjengelig for presentasjon av DigitaltMuseum, ytterligere informasjon og spørsmål. Skal
KulturIT rekke å tilgjengeliggjøre eksempelvis Mynt og medalje, en av samlingene presentert
i utgående applikasjoner på Unimus.no, innen 1. desember 2020, må en avtale mellom
museene og KulturIT være inngått i løpet av uke 38.

Med hilsen
MUSIT - Felles Koordineringsgruppene
koordineringsgruppene for kultur og natur
MUSIT – Daglig leder
Susan Matland
Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

