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Haugesund 08.12.2017
Statusrapport for prosjektet ”Kurs og seminar om vurdering av samlinger ”

Prosjektleder for prosjektet har vært Grethe Paulsen Vie, konservator ved Haugalandmuseene.
Prosjektet hadde oppstart i november og desember 2015, med planlegging av kurs og
utarbeiding av kursopplegg. Prosjektet ble avsluttet november 2017.

I statusrapport innsendt 2016, ble forventet sluttdato satt til mai 2016. I påvente av å få
ferdigstilt metoden «Vurdering av kunst- og kulturhistoriske samling
er», forskjøv vi kursrekken, med unntak av ett kurs, som ble holdt ved Dalane folkemuseum i
Egersund 6-7. juni 2016. Det var 19 deltagere på kurset. I statusrapport som ble sendt inn
23.06.2017 ble det planlagt å holde de øvrige kursene avholdes høst 2016 og vår 2017.
Seminaret skulle forskyves til januar 2016. Ferdigstillingen av metoden «Vurdering av kunstog kulturhistoriske samlinger», tok enda lenger tid enn forventet. Av denne årsak og noen
andre uforutsette årsaker, ble både kurs og seminar utsatt til 2017.

Pr. 11.12.2017 er både seminar og 6 kurs avholdt, og prosjektet er avsluttet.
Følgende to-dagers kurs er avholdt i 2017
Stavanger 12-13 juni*
Lom 28-29. august
Kirkenes 13-14 september*
Tromsø 25-26 oktober
Drammen 8-9. november

*Kurset var ikke en del av kursrekken støttet av Kulturrådet, men holdt i tillegg, på
forespørsel fra museene.
På de fire kurs for på de fire Kulturråd-støttede kursene (Egersund, Lom, Tromsø, Drammen)
har det deltatt til sammen 75 personer. I tillegg kommer 25 personer på kurs i Stavanger og
Kirkenes. Til sammen 100 deltagere. Antall konsoliderte museer som har deltatt er 34. I
tillegg kommer tre andre institusjoner (KORO, kommune, universitet), til sammen 37
institusjoner.
I tillegg ble det holdt et seminar om vurdering, avhending og etikk ved Haugalandmuseene,
Haugesund 16-17. oktober: «Tingenes tilstand – seminar om vurdering, avhending og etikk».
Det var 50 deltagere fra museer på dette seminaret.
Sluttrapport med regnskap blir sendt i løpet av januar 2018.
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