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Innspill til strategi for folkemusikk og folkedans
Nasjonalbiblioteket viser til henvendelse fra Kulturdepartementet datert 03.07. 2020 om innspill
til strategi for folkemusikk og folkedans.
Nasjonalbiblioteket er opptatt av hvordan det kan legges best mulig til rette for effektiv
innsamling og bevaring av materielt og immaterielt innhold fra folkemusikk og folkedansfeltet,
samt hvordan det kan legges godt til rette for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring av
dette.
I dag dokumenterer Nasjonalbiblioteket norsk folkemusikk i fortid og nåtid gjennom
pliktavlevering, egne dokumentasjonsopptak og digital avlevering fra større utgivere og
arrangører som Riksscenen for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans. Med
utgangspunkt i denne innsamlingen driver biblioteket med aktiv forsking, publisering og
formidling på feltet.
Et viktig tiltak for effektiv bevaring og arkivering på folkemusikkfeltet er gjennomføring av den
omfattende satsingen på kulturarvdigitalisering for ABM-sektoren ved Nasjonalbiblioteket i Mo
i Rana. Nasjonalbiblioteket har registrert at mange folkemusikkarkiv ønsker denne
digitaliseringsløsningen velkommen, samtidig som de uttrykker behov for en mer langsiktig og
sikker katalogløsning på området.
Nasjonalbiblioteket mener en eventuell ny katalogløsning for folkemusikk bør muliggjøre
smidig utveksling av datasett og ulike audiovisuelle formater på tvers av de ulike
folkemusikkinstitusjonene En slik løsning vil legge til rette både for effektiv innholdsformidling i
ulike grensesnitt og åpne samlingene for moderne digitale forskningsmetoder. Samtidig bør
en slik katalogløsning i størst mulig grad basere seg på internasjonale standarder og leveres
av en robust tjenesteleverandør på feltet.
Nasjonalbiblioteket forvalter Norges største samling folkemusikk og har nasjonalt ansvar for
digitalisering og langtidsbevaring av audiovisuelle samlinger. Vi ser det derfor som en naturlig
forlengelse av samfunnsoppdraget å påta oss en rolle som pådriver og koordinator for en
nasjonal katalog og tjeneste i folkemusikkfeltet, forutsatt mandat og ressurser til å
gjennomføre et slikt oppdrag.
Det er i første rekke viktig å kunne sikre de ulike arkivene et adekvat katalogsystem som
muliggjør eventuell senere deling av metadata, video- og lydopptak i ulike fellestjenester.
Dernest vil et nytt katalogsystem være en viktig forutsetning for enklere synliggjøring av
folkemusikkarkivenes innhold og kompetanse for nye brukergrupper.
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Store deler av de norske folkemusikkarkivene inneholder i dag hovedsakelig upubliserte
feltopptak som fortsatt i liten grad er tilgjengelige på brukervennlige digital plattformer.
Nasjonalbiblioteket mener enklere digital tilgang til denne kulturarven vil vær et viktig bidrag
til både å ivareta de tradisjonelle folkemusikkuttrykkene og stimulere mangfold og fornyelse.

Med vennlig hilsen
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