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UTTALELSE FRA NORSK JAZZARKIV OM "UTREDNING OM
DOKUMENTASJON OG FORMIDLING AV NORSK POP- OG ROCKHISTORIE"..

Norsk Jazzarkiv (NJA) har mottatt til uttalelse ABM-utviklings utredning om dokumentasjon
og formidling av norsk pop- og rockhistorie.

Arkivet ser positivt på at det nå foreslås opprettet en arkiv- og dokumentasjonsinstitusjon
også for denne sjangeren, og vi ser fram til et nært samarbeid både musikkfaglig og
arkivfaglig.

Vi støtter utredningens anbefaling om å samlokalisere denne institusjonen med
Nasjonalbiblioteket, Norsk Visearkiv og Norsk Jazzarkiv i Drammensveien 42 i Oslo. Vi tror
at samlingen av de ulike sjangerarkivene vil gi en mulighet for å bygge opp et godt fagmiljø
og utvikle samarbeidsformer som vil være svært nyttige for arkivene selv og ikke minst for
brukerne. Utredningen peker på at felles systemer for beskrivelse og katalogisering i de
samlokaliserte institusjoner er en forutsetning. NJA vil gjerne inngå i et samarbeid om en best
mulig samordning av katalogverktøy, hvor de ulike arkivenes spesielle behov blir ivaretatt.

Når det gjelder rammer for virksomheten, vil vi peke på at selv om andre institusjoner har det
lovhjemlede ansvar for bevaring av publisert og offentlig materiale, er det viktig at en slik
institusjon har en stor og god referansesamling også av publisert materiale til bruk i sitt
dokumentasjons- og formidlingsarbeid.

NJA vil understreke viktigheten av at et arkiv- og dokumentasjonssenter for pop- og
rockhistorie får tilført tilstrekkelig ressurser slik at man får sikret en faglig kompetanse og
faglig forsvarlig aktivitet. Vi vil også peke på det er en forutsetning for en effektiv og
samordnet virksomhet på arkiv- og dokumentasjonsfeltet at hele feltet tilføres økte ressurser.
Vi viser i den sammenheng til Kulturrådets nylig offentliggjorte evalueringer av arkiv- og
dokumentasj onssentrene.

Når det gjelder utredningens forslag om et museum/opplevelsessenter, ser NJA dette som noe
på siden av sitt arbeids- og kompetansefelt, og ønsker derfor ikke å uttale seg om innhold og
lokalisering av et slikt senter.
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