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MUSIT - høringsnotat - vurdering av forhold mellom 
tilgjengeliggjøring og formidling, og tekniske konsekvenser 
 

Vi viser til mottatt notat «Vurdering av forholdet mellom tilgjengeliggjøring og formidling, og 
tekniske konsekvenser» v/Tore Burheim / MUSIT styre 22.januar 2020. Universitetsmuseene er 
invitert til å komme med innspill til innholdet i notatet og gi en beskrivelse av konsekvensene for 
eget museum ved innføring av denne arbeidsdelingen. 
 
Dokumentet beskriver MUSITs rolle med hensyn til tilgjengeliggjøring og formidling. Innholdet i 
dokumentet er i tråd med hva NTNU Vitenskapsmuseet oppfatter – og har oppfattet – at MUSITs 
rolle skal være, og slik vi leser MUSITs strategidokument. 
 
«Nye MUSIT», eller hva/hvem som skal sørge for anskaffelser, forvaltning og drift av 
samlingsdatabaser for universitetsmuseene, skal tilstrebe å legge ressurser inn i leveranse av 
basisverktøy for digital dokumentasjon, forvaltning og drift av de vitenskapelige samlingene. Videre 
sørge for best mulig levering at data (tilgjengeliggjøring i henhold til retningslinjene for 
tilgjengeliggjøring av offentlige data) slik at museene og andre kan formidle og dele data for ulike 
formål, på ulike måter og med mange ulike teknologier.  
 
Dokumentet anbefaler at det bør gjøres en kritisk vurdering av om MUSIT i fremtiden skal ha ansvar 
for en generell publiseringsløsning (visningsportal som «unimus.no»). Det inneholder gode 
begrunnelser for at dette ikke kan eller skal inngå i MUSITs portefølje. Utvikling og drift av 
nettportaler og ulike publiseringsløsninger er andre fag og krever annen kompetanse enn 
anskaffelse/utvikling, forvaltning og drift av samlingsdatabaser. Og en egen budsjettpost.  
 
Et viktig strategisk spørsmål for universitetsmuseene er om vi ønsker omforente 
publiseringsløsninger for en eller flere av våre samlinger. Fra NTNU Vitenskapsmuseets ståsted, er 
det ønskelig. Utfordringen er at en ofte ikke skiller tydelig mellom målet (felles publisering) og 
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middelet for å oppnå dette («unimus.no»). Med andre ord at en ofte setter likhetstegn mellom 
«unimus.no» og felles publisering. Her finnes det mange andre modeller.  
 
For NTNU Vitenskapsmuseet vil arbeidsdelingen slik vi oppfatter dette dokumentet, ikke ha vesentlig 
betydning for muligheter til å gjøre våre samlinger/samlingsdata digitalt tilgjengelige gjennom 
visningsportaler. For de biologiske samlingene tilgjengeliggjør vi samlingsdata og foto via 
Artsdatabankens «Artskart» og «GBIF». De kulturhistoriske samlingene med foto vises gjennom vår 
egenutviklede løsning «Collections online» / «Samlinger på nett». Begrensninger i digital 
tilgjengeliggjøring for vår del ligger for tiden i andelen av samlingene som er digitalisert samt 
kapasitet for kvalitetssikring av data.  
 
En konkret utfordring vil likevel være å finne løsninger for felles publisering av det kulturhistoriske 
materialet på tvers av universitetsmuseene, dersom museene ønsker slik felles visning. Dette vil 
etter vår vurdering kreve andre tilnærminger og løsninger enn det en har tilgang på via MUSIT-
samarbeidet. 
 

 
 
 
 

 

 

Med hilsen 

 

Solveig Bakken, 

for Reidar Andersen, 

Museumsdirektør 
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