Privatarkiver i
museer og andre institusjoner
Kurs på Maihaugen 1. og 2. september 2011

Arrangør: Landslaget for lokal– og privatarkiv (LLP) i samarbeid med
Norsk kulturråd, Riksarkivet og Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Privatarkiver i museer og andre institusjoner
Kurs for de som arbeider med privatarkiv i bedrifter, organisasjoner,
museer eller arkivinstitusjoner.
Landslaget for lokal og privatarkiv (LLP) innbyr til kurs for de som arbeider
med privatarkiver. Kurset vil bli avholdt på Maihaugen i Lillehammer den 1. og
2. september 2011.
Kurset arrangeres av LLP i samarbeid med Norsk kulturråd, Riksarkivet og
Opplandsarkivet avd. Maihaugen.
Har ditt museum/arkivinstitusjon/organisasjon arkiver som trengs ordnes?
Hvordan skal de registreres? Hva er et arkiv, hva skal i biblioteket? Hvilke
lover gjelder? Hva kan publikum få adgang til? Kan de kopiere fritt? Hvilke
avtaler skal inngås med de som har skapt arkivmaterialet? Hva gjør vi med
arkivene som er blitt skadet av fukt eller rust? Hvordan kan man bruke arkivene
i formidlingsarbeid? Hva gjør vi med de elektroniske arkiver?
Hvordan skal vi bygge opp arkivet i forbindelse med dokumentasjonsprosjekter
museet/institusjonen gjennomfører? Hvordan formidle informasjon om hvilke
arkiver som finnes ved institusjonen?
Disse og mange andre spørsmål stilles daglig. Enkelte museer/institusjoner har
egne arkivarer, andre har ansatte med ansvar for arkivene som en del av sin
stilling. Eller kanskje museet/institusjonen har tenkt å starte registrering av sine
arkiver?
LLP har utarbeidet et kurshefte som hver kursdeltaker mottar. Dette er inkl. i
deltakeravgiften. Heftet er utarbeidet med støtte fra tidligere NMU og ABMutvikling. Kurset er en del av LLPs kompetanseprogram og deltakerne vil motta
et diplom etter kursavslutning. Norsk kulturråd og Riksarkivet har nylig
avsluttet prosjektet rettet mot arkivarbeid i museene. En sluttrapport er
tilgjengelig. http://www.abm-utvikling.no/publisert/rapporter/privatarkiv-imusea
Kursleder er Marit Hosar, arkivleder ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen .
Foredragsholdere er i tillegg til kursleder:
Bjørn Bering, Norsk kulturråd, utviklingsdirektør for fagfeltet arkiv.
Vilhelm Lange, leder for privatarkivavdelingen ved Riksarkivet.
Vel møtt til kurs i Lillehammer.

Kursprogram
Torsdag den 01.09.2011
Kl 10.00:
Kl 11.00:
Kl 11.30:
Kl 12.30:
Kl 13.45:
Kl 14.15:
Kl 14.45:
Kl 15.00:
Kl 15.30:

Kl 16.30:
Kl 17.30:

Registrering, kaffe
Velkommen. Presentasjon av kurset og deltagerne v/Marit Hosar
Privatarkiver i museer og andre institusjoner v/ Bjørn Bering
Lunsj
Hva er et arkiv v/Vilhelm Lange
Lover og retningslinjer v/Vilhelm Lange
Diskusjon
Kaffepause
Arkivlokaler og magasiner, hvilke krav stilles? Hvordan oppbevarer
vi arkiver v/ Marit Hosar
Bevaringspolitikk og bevaringsplaner v/Bjørn Bering
Mottak av arkiv. Gave eller deponering. Hvilke avtaler bør inngås?
v/Marit Hosar
Gruppearbeid
Omvisning ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen og på Maihaugen.

Kl 20.00:

Middag

Kl 15.50:
Kl 16.10:

Fredag den 02.09.2011. - Marit Hosar kursleder hele dagen.
Kl 08.30:
Kl 09.30:
Kl 10.00:
Kl 10.20:
Kl 10.40:
Kl 11.00:
Kl 11.30:
Kl 12.30:
Kl 14.00:
Kl 14.15:
Kl 15.15:
Kl 16.00:

Ordning og katalogisering av arkiv
Ordning, bevaring, konservering
Pause
Elektroniske arkiver
Arkivets rolle i forsknings- og dokumentasjonsprosjekter
Presentasjon av dataregistreringsprogrammet ASTA
Lunsj
Gruppearbeid med ordning av arkiver
Kaffepause
Formidling av arkiver
Framlegging fra gruppene, plenumsdiskusjon
Slutt

Vi tar forbehold om at det kan bli mindre endringer i programmet.

Kursavgiften for LLP-medlemmer vil være kr 1500.- som dekker utgiftene til
foredragsholdere, kurshefte, omvisning og kaffe/frukt. For ikke medlemmer vil
kursavgiften være kr 2000.Utgifter til reise, lunsj, middag og overnatting vil komme i tillegg. For pris og
meny, se: http://maihaugen.no/no/Tid-for-mat-AS/Menyer/ Det blir bestilt
felles lunsj for de to dagene. Meld ifra om særskilte matbehov.
Overnatting: Hver enkelt er ansvarlig for å bestille hotell. Flere hoteller ligger i
gåavstand til Maihaugen. http://www.hotell.no/hotell/process_search.jsp
Det er flere rimelige tilbud, bl.a. Vandrerhjemmet som ligger på stasjonen. De
har flere nyoppussede rom, men de er i en ombyggingsfase og der kan det være
noe byggebråk. Det tar 10-15 min å gå fra Lillehammer sentrum til Maihaugen.

Påmelding til kurset innen 24. august 2011
Navn:
Adresse:
Institusjon:
Telefon:
E-post:
Medlem av LLP eller ønsker å bli det:
Påmelding sendes til:
Landslaget for lokal- og privatarkiv
c/o Bergen byarkiv
Pb 7700
5020 Bergen
Telefon: 94368216
E-Post: postmottak@llp.no
Webside : http://www.llp.no

