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Høring - Nasjonalt digitalt universitetsmuseum

Vi har lest innstillingen om Nasjonalt digitalt universitetsmuseum og har disse
kommentarene:

Utvalgets innstilling tar opp sentrale problemstillinger når det gjelder digitalisering
generelt og opprettelse av en felles database spesielt. Riksarkivaren vil ikke gå
nærmere inn på de problemstillingene som er mer spesifikke for museumssektoren,
men har notert seg at det i innstillingen refereres til St.meld. nr. 24 (2008-2009) om
nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv
(digitaliseringsmeldingen). Av særlig interesse for Riksarkivaren er henvisningen på
s. 48 i innstillingen til s. 93 i stortingsmeldingen, der det kommenteres forhold rundt
langtidsbevaring. Utvalget uttaler at det ikke har fått i oppdrag å vurdere digital
bevaring i et langtidsperspektiv og viser til at Nasjonalbiblioteket og Arkivverket i
stortingsmeldingen sammen er tillagt en oppgave på dette feltet.

Riksarkivaren er beredt til å bidra med kunnskap og kompetanse, eventuelt også
være vert for infrastruktur, når det gjelder langtidsbevaring av elektronisk materiale.
Dette forutsatt at planene i digitaliseringsmeldingen blir realisert. For materiale som
er digitalisert ved hjelp av skanning eller lignende, vil utfordringen gjelde
vedlikehold og migrering til nye teknologiske plattformer. For denne delen vil
langtidslagring av elektroniske arkivdokumenter og digitalisert materiale av enhver
art kunne nyttiggjøre seg de samme teknologiske løsningene. Men vi antar at
digitalisert materiale ikke vil ha det samme behovet for bevissterk autentisering hele
veien som det som må ivaretas for dokumenter som i utgangspunktet er skapt
elektronisk.

Ellers savner vi en klarere drøfting av hvordan universitetsmuseene kan forholde seg
til etablerte metadatastandarder i abm-sektoren. Det finnes systemer utviklet både i
museumssektoren og i arkivsektoren som bør være aktuelle også for
universitetsmuseene. For beskrivelse av arkivmateriale, som også er en del av
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De kulepunktene som Kunnskapsdepartementet spesielt ber om tilbakemelding på,
finner Riksarkivaren for sin del ikke grunn til å kommentere nærmere.
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universitetsmuseenes samlinger, foreligger det en de facto norsk standard. Vi nevner
dette for å poengtere at de løsninger som velges for universitetsmuseene bør spille
sammen med allerede eksisterende løsninger. Grunnlaget for samarbeid og gjensidig
støtte mellom de forskjellige aktørene burde avgjort være til stede.


