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Innspill til diskusjon på møtet i Portalgruppen 13. 
november 2012 
 
1. Foreslå prioritering av samlinger for publisering i egne, i eksterne portaler eller som 
åpne data  
 
Et hovedmål bør være å gjøre dataene tilgjengelige der brukerne er. På den måten kan flere 
brukere finne fram til og bli ledet til museenes nettsider.  
 
For kulturhistorie er samlingene tilgjengelige i egne portaler. Neste mål er å gjøre 
samlingene tilgjengelige i Norvegiana/ Europeana-sammenheng og som åpne data. 
Publisering som åpne data vil også gjøre det enklere å publisere i andre portaler. Publisering 
som åpne data bør prioriteres. Det bør være et mål å bidra til en felles presentasjon på nett 
av kulturminner i Norge slik at publisering av arkeologi som åpne data bør prioriteres.  
 
 
2. Foreslå hvilke metadata som skal følge objektene som publiseres  
 
Legger ved lenker til dagens portaler som viser noen av de metadataene som legges ut (og 
hvor). 
 
Kulturhistorie 
Arkeologi: 
http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/web_arkeologi_vistekst.php?museum=BM&id=974&museumsnr=B3535 / 
http://www.unimus.no/arkeologi/#/detailsView?search=B3535 

 
Etnografi: http://www.unimus.no/etnografi/khm/#/detailsView?search=UEM5305 
 
Foto: http://www.unimus.no/photos/khm/349855.xml   /  http://www.unimus.no/foto/#/I=349855KHM 
 
Numismatikk: http://www.unimus.no/numismatica/3456 / 
http://www.unimus.no/numismatikk/#/L=no_BO/P=search/S=BMM_01680/I=3456 
 
Naturhistorie (Darwin Core-format til GBiF og Artskart) 
http://www.musit.uio.no/webtjenester/kart/musit_search_objects.php?query=coordinates=POINT%20%28248347.000000
00%206642075.00000000%29%20and%20county=Akershus%20AND%20object=echium%%20AND%20municipality=Asker&
collection=Karplanter 

 
3. Foreslå funksjonalitet i egne portaler  
 
Enkle og avanserte søk. ”Egen samling”. Enkel nedlasting av datasett for videre bearbeiding. 
Opplasting av egne observasjoner. Kople på bloggfunksjonalitet. Tilrettelegging for "crowd-
sourcing" for å få rikere data. 
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4. Foreslå kvalitetsnivå på metadata  
 
Dataene som ligger i basene skal i utgangspunktet ha blitt registrert på en slik måte at de er 
gode nok for å bli publisert på nett.  En kan fortape seg i overdrevne presisjonskrav slik at for 
mye materiale blir holdt tilbake. En bør merke unntakene fra denne hovedregelen slik at 
dataene kan bearbeides og gjøres tilgjengelige. En kan også tenke seg å publisere på nett 
metadata om samlingene slik at de som vil hente ut data får opplysninger om kvalitetsnivå 
og mulighet til å vite hva som er / ikke er publisert. 
 
 
5. Utrede forslag til felles fotopolicy som skal behandles 
 [Se også i MUSIT-wikien] 
 
Det har vært en rask utvikling de senere årene i retning av stadig enklere tilgang til mer foto i 
bedre kvalitet på nettet. Flere av de store museene legger ut bilder i høy oppløsning til fri 
nedlasting. For en stor del tilhører brukerne av bildene grupper som uansett har fri tilgang til 
fotografiene (studenter, skoleelever, forskere, private nettsider, artikler hos historielag...) 
Det vil være naturlig for Universitetsmuseene å legge ut sine med en "Creative Commons"-
lisens slik at bruk og gjenbruk er tillatt så lenge opphavsmann og copyrightreglene følger 
bildet.  
 
 
6. Utarbeide handlingsplan for hvordan universitetsmuseene kan møte fremtidige krav om 
åpenhet og tilgjengelighet av data og integrering i forvaltningsløsninger 
 
Det må arbeides med publisering som åpne data slik at flere kan bruke museenes data i sine 
webløsninger. Det er nødvendig å mappe dataene mot anerkjente standarder (Europeana-
samarbeid).  
 
Kartfesting av flere objekter må prioriteres slik at bedre kartbaserte søk blir mulig for større 
deler av samlingene. Dette gjelder særlig de etnografiske samlingene ved KHM, UMiB og 
TMU og numismatika. 
 
Det ligger allerede mange fotografier ute, men i prosent av samlingene er det ikke mye. 
Fotografering av utvalgte deler av samlingene må prioriteres.  
 

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Diskusjon:Faggruppe_portalisering#Fotopolicy

