Handlingsplan for kulturhistorie 2011
Detaljerte prosjektplaner med milepæler er utarbeidet for hvert av målene. Prosjektplanene
følges opp av koordineringsgruppen, og kan oversendes styret ved behov/ etter ønske.
Mål 1: Utvikle en felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for museenes arkeologiske
objektsamlinger
Tiltak i 2011: Konsolidering og videreutvikling av de arkeologiske gjenstandsbasene med
tilhørende applikasjon
Beskrivelse: I 2010 ble de arkeologiske gjenstandsbasene med tilhørende applikasjon utvidet med
bl.a. en magasinmodul, en forvaltningsmodul og en modul for registrering av
middelaldermateriale. Disse nye modulene sammen med innlasting av store steinalder- og
middelaldersamlinger i 2009 og 2010 har utløst et ønske om en rekke nye funksjoner i
gjenstandsapplikasjonen. Funksjonene er først og fremst ment å støtte det store opprydnings- og
kvalitetssikringsarbeidet som er i gang. I tillegg til nye funksjoner i applikasjonen ønsker museene
programmeringsstøtte til selve opprydnings- og kvalitetssikringsarbeidet.
Det er vanskelig for DUG å beregne hvor mye ressurser som går med til dette arbeidet, slik at det
for 2011 avsettes 500 timer, som faggruppe gjenstander får disponere til dette arbeidet.
Ansvarlig
Faggruppen og DUG

Deltakere
Faggruppen, DUG og
ansvarlige konservatorer ved
museene

Ressurs i DUG
Timer

Kroner
500

350 000

Rapportering:

Mål 2: Migrering av enkeltstående databaser til gjenstandsdatabasen, arkeologi
Tiltak i 2011: Migrere to middelalderbaser og én magasinbase
Beskrivelse: Etter at forvaltningsmodulen ble utviklet og implementert i 2010, er det ønskelig å
migrere flere datasett til gjenstandsbasene. For VM gjennomføres deler av tiltakene i samarbeid
med NTNU-IT.
De viktigste datasettene som skal migreres er:
 VMs magasinbase og middelalderbase (Nidaros-materialet)
 KHMs Kaupangbase
Ansvarlig
Koordineringsgruppen
og faggruppen

Deltakere
Faggruppen, DUG og ansvarlige
konservatorer ved museene

Ressurs i DUG
Timer

Kroner
375

262 500

Rapportering:
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Mål 3: Videreutvikling av fotobasen for kulturhistorie
Tiltak i 2011: Utvikle ett, felles registreringsskjema for alle museene
Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 4 fra handlingsplan for 2010. I 2010 ble alle
endringsbehov gjennomgått og omforent i et felles innspill. Faggruppe foto skal følge opp
gjennomføringen av de punktene som nå er vedtatt.
De viktigste delmålene er:
 opprette en fane med grid for effektiv registrering av feltfoto
 utvikle funksjoner for innhenting av gjenstandsopplysninger fra gjenstandsbasen
 tilpasninger i, og utvikling av, grensesnittet for innlegging av metadata
Ansvarlig
Koordineringsgruppen
og faggruppen

Deltakere
Faggruppen, DUG og ansvarlige
konservatorer ved museene

Ressurs i DUG
Timer

Kroner
375

262 500

Rapportering:

Mål 4: Videreutvikling av databasen og applikasjonen for topografisk arkiv
Tiltak i 2011: Utvide databasen med nye felt og forbedre applikasjonen (grensesnittet mot
databasen)
Beskrivelse: Databasen for topografisk arkiv brukes ved BM, VM og TMU. Basene trenger en
kraftig oppgradering etter 10 års drift.
De viktigste delmålene er:
 legge til én-til-mange-felt for kartskapsnummer
 legge til én-til-mange-felt for askeladden-ID (fornminneID)
 sperre for å sette dato frem i tid
 implementere hurtigtaster for lagre, slett, angre
 utvikle mulighet for å avgrense søk innenfor kommune og gårdsnavn i stedvelger
 tillate tillegg av stediD for fylker, kommuner og særmapper
Ansvarlig
Koordineringsgruppen
og faggruppen

Deltakere
Faggruppen, DUG og ansvarlige
konservatorer ved museene

Ressurs i DUG
Timer

Kroner
500

350 000

Rapportering:

Mål 5: Fortsette arbeidet med å skrive brukerveiledninger for alle MUSITs
applikasjoner
Tiltak i 2011: Skrive nye og revidere eksisterende brukerveiledninger
Beskrivelse: Mengden applikasjoner i drift har økt betraktelig de siste årene. Det er behov for å
utvikle brukerveiledninger for flere av disse.
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De viktigste veiledningene som skal utformes er:
 skrive brukerveiledning for magasin- og forvaltningsfane (arkeologi)
 revidere brukerveiledning for karplanteapplikasjonen
 revidere veiledning for fotobasen
Ansvarlig
DUG og faggruppene

Deltakere
Faggruppen og DUG

Ressurs i DUG
Timer

Kroner
375

262 500

Rapportering:

Koordineringsgruppen for kulturhistorie hadde i utgangspunktet ført opp en rekke mål og
tiltak som er tenkt startet i 2011, men med fortsettelse i 2012 og 2013. Ingen av disse tiltakene
involverer i utgangspunktet DUG i nevneverdig grad i 2011. De listes derfor kun opp her til
orientering for styret:


DDAMA – prosjekt for digitalisering og tilgjengeliggjøring av de topografiske arkivene
ved de arkeologiske samlingene (avhengig av prosjektstøtte fra NFR)
 Overføring av to databaser med humanosteologisk material til MUSIT
 (Det finnes to nasjonale databaser for humanosteologisk materiale i Norge.
Schreinerbasen ved Anatomisk institutt og skjelettbasen ved NIKU. MUSIT har nå en
god anledning til å overta dataene og integrere dem i en felles applikasjon.)
 Evaluering og anbefaling av systemer for feltdokumentasjon










(Intrasis er testet i 2010, og en foreløpig rapport for uttestingen er utformet. Faggruppe
feltdokumentasjon forventes å komme med en endelig anbefaling før feltsesongen i 2011. Det
vil være nødvendig å nedfelle en kravspesifikasjon ved anskaffelse av system, slik at
museenes sentrale behov dekkes før anskaffelse.)

Utvikling av felles stedsmodul for kulturhistorie



(Det er ønskelig å utvikle en felles stedsmodul med referanselister og historikk for
matrikkelinformasjon. I 2010 er det utarbeidet en felles stedstabell for VM og KHMs
distrikter. Foreløpig er denne implementert i respektive gjenstandsbaser. Det er i 2011
ønskelig at alle museene gis mulighet til å laste inn sine referanselister for stedsinformasjon i
en felles tabell, samt å implementere den felles stedsmodulen for fotobasen.)

Utgravninger – Askeladden



(Riksantikvaren skal begynne å jobbe med håndtering av dispensasjoner i nye Askeladden, og
en del av det blir hvilke opplysninger forvaltningen trenger når en utgravning er avsluttet.
Opplysningene skal ligge i en MUSIT-base eller i Askeladden. Det må diskuteres hvilke felt
som hører hjemme hos museene og hvilke som hører hjemme i Askeladden.)

Konservering



(Utarbeide fane integrert i gjenstandsbasen for registrering av konserveringsopplysninger
tilsvarende modelleringen av forvaltningsfanen. Krever at faggruppe konservering blir aktiv
igjen. Målet er kort beskrevet siden det skal gjennomføres i 2012.)

Web-arbeid (videreutvikle webapplikasjonene)
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