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Opplysninger om søker
Søker
Navn på organisasjonen

Valdresmusea

Institusjonens leder

Ole Aastad Bråten

Postadresse

Tyinvegen 27
Valdres Folkemuseum

Postnr / Poststed

2900 FAGERNES

Tlf. til organisasjon

61366250

E‐post til organisasjon

post@valdres.museum.no

Prosjektets kontaktperson

Camilla Rossing

Tlf. til kontaktperson

92023916

E‐post til kontaktperson

camilla.rossing@bunadogfolkedrakt.no

Nettside

http://www.valdresmusea.no

Org. Nr

990209081

Opplysninger om prosjektet
Prosjekt
Tittel på prosjektet

Nomenklatur for drakt og tekstil

Sammendrag av prosjektet
Nasjonalt nettverk for drakt og tekstil tar initiativ til å fullføre arbeidet med nomenklatur for drakt og tekstil. Det er behov for
en nomenklatur, eller tesaurus, som standardiserer opplysninger og betegnelser om draktplagg i museenes
samlinger.Nomenklaturen skal legge til rette for en enhetlig bruk av fagterminologi i katalogisering og forsking. Nettverket søker
nå midler til ferdigstillelse av nomenklatur, og publisering på KulturNAV. Prosjektet utføres i tett dialog med KulturIT.
Mål med prosjektet
Hovedmål med prosjektet er å skape en nomenklatur for drakttekstiler og flate tekstiler (husets tekstiler) som kan benyttes av
alle norske museer, og å gjøre den offentlig tilgjengelig via KulturNAV. Målgruppen for arbeidet er museumsansatte i Norge og
andre som arbeider med registrering, katalogisering av og forskning på drakt og tekstil.
Med nomenklaturen ønsker vi å tilrettelegge for en mer enhetlig katalogisering av museenes draktmateriale. Dette er en
gjenstandsgruppe som er svært stor og mangfoldig, der en gradert tesaurus med skisser og forklaringer til begrepene vil kunne
lette arbeidet betraktelig, både rent faglig og forvaltningsmessig. I ABM‐skrift #48: "Standard for gjenstandskatalogisering" er det
beskrevet hvordan betegnelser i program som Primus bør være utformet på en måte som gjør gjenfinning enkelt. Disse
begrepene bør hentes fra autoritetslister og ‐registre.
En slik nomenklatur vil dessuten fungere som et uvurderlig verktøy for en bedre og mer koordinert samlingsforvaltning på tvers av
de enkelte institusjonene. Videre vil den kunne danne et viktig grunnlag for en økende grad av utveksling av data, og for søk på
ulike nettportaler som DigitaltMuseum.
Beskrivelse av prosjektets overføringsverdi
Både Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF), og andre museer i Nasjonalt nettverk for drakt og tekstil, har allerede i mange
år arbeidet med nomenklatur. Samlet har arbeidet kommet godt i gang, og man har derfor opparbeidet seg en god kompetanse
på denne typen arbeid i nettverket. Disse erfaringene vil komme mange museer til gode.
Nomenklaturen er en såkalt gradert tesaurus, hvor KulturIT vil arbeide med en løsning for å koble skisser av ulike typer til det
enkelte begrep. I tillegg skal nomenklaturen kobles til andre relevante ressurser på KulturNAV, samt linkes til andre aktuelle
nettressurser. Vi håper at nomenklaturen og dens oppbygning i KulturNAV kan fungere som en mal og inspirasjon for andre lignende
nomenklaturprosjekt.
Prosjektets oppbygning og arbeidsform med en prosjektmedarbeider og referansegruppe har også en overføringsverdi: En
nomenklatur blir ikke til i et vakuum, den vokser derimot gjennom en faglig dialog mellom kolleger. Bare slik kan en nomenklatur
av en viss autoritet etableres.
Prosjektbeskrivelse
INNLEDNING
De siste årenes satsing på å utvikle digitale løsninger for registrering og forvaltning av museenes samlinger med det formål å gjøre
disse tilgjengelige i offentligheten, bidrar til å endre museenes rolle i en mer demokratisk og inkluderende retning. På samme tid
er kun en mindre del av museenes samlinger tilgjengelige på DigitaltMuseum, noe som i større grad skyldes arbeidsforhold ved de
enkelte museene mer enn utfordringer ved systemet. Nasjonalt nettverk for drakt og tekstil håper at en felles nomenklatur for
drakt og tekstil kan forenkle og effektivisere dette arbeidet.
KORT HISTORIKK
Det var Sverresborg folkemuseum (i dag MIST) som i sin tid tok initiativ til det første nomenklatursamarbeidet, sammen med blant
andre Hedmarksmuseet (i dag Anno Museum) og Norsk folkemuseum. Prosjektet leverte rapport til ABM Utvikling i 2008, og har
hatt en fortløpende dialog med Norsk Kulturråd i ettertid. På et møte i nomenklaturgruppa i Trondheim i januar 2016 ble MIST og
Nasjonalt nettverk for drakt og tekstil enige om å kombinere disse to prosjektene, og føre dem videre frem mot en ny, felles
nomenklatur. Referatet fra dette møtet er vedlagt.
STATUS
Begge prosjektene har til nå fokusert på betegnelser innenfor folkelig draktskikk og mote, og det gjenstår fremdeles noe arbeid
her. MIST har allerede lagt sin nomenklatur ut på KulturNAV, og NBF vil snart gjøre det samme med sin. Der vil det være mulig å
sette dem sammen til én felles nomenklatur, og arbeide videre med denne i KulturNAV systemet. Deretter vil prosjektet gå
videre til et nytt område, nemlig de flate tekstiler, eller hjemmets tekstiler.

Nettverket har valgt å nedsette en arbeidsgruppe med ansvar for prosjektet, der man inviterer inn andre etter behov. Denne
arbeidsgruppa legger planer for arbeidet, og vil dessuten fungere som en referansegruppe for det faglige arbeidet med
nomenklaturen. Fra 2017 skal gruppa møte tre ganger i året, og eventuelt etter behov. NBF, som har et større draktfaglig miljø,
vil utføre det meste av det praktiske arbeidet og eventuelt engasjere eksterne prosjektmedarbeidere til å utføre deler av
arbeidet.
ARBEIDET FREMOVER
Prosjektet er planlagt å vare i to år. Arbeidsgruppa skal møte tre ganger i året for å drøfte det arbeidet NBF har gjort siden sist
møte. Det kan dreie seg om omstrukturering av nomenklaturen, eller at nye begrep er kommet til. Gjennom en grundig drøfting
av begrepene i en slik referansegruppe, vil nomenklaturen få den nødvendige autoritet.
2017: Nettverket ønsker å bygge videre på NBF sin graderte nomenklatur, og i dialog med KulturIT er det nå klart at KulturNAV vil
være i stand til å håndtere en slik kompleksitet. NBF vil fra 2017 begynne med det praktiske arbeidet som kreves med
nomenklaturfilen, før den kan oversendes KulturIT og settes inn i KulturNAV. I tillegg er det behov for å kunne koble skisser av en
rekke hovedtyper av plagg til begrepene i nomenklaturen. Dette er et utviklingsarbeid som KulturIT vil gjøre, i tillegg til enkelte
andre tilpasninger. Nomenklaturgruppa i nettverket ønsker i tillegg en workshop med KulturIT i løpet av 2017, for å lære mer om
KulturNAV og mulighetene som ligger i dette systemet.
I løpet av året vil NBF og nomenklaturgruppa avslutte arbeidet på områdene "folkelig drakt" og "motedrakt", og gå videre på trinn
2, nemlig de flate tekstiler, eller husets tekstiler. Arbeidet med å lage skisser til draktbetegnelsene vil fortsette ut 2017.
2018: Arbeidet med trinn 2 fortsetter. I tillegg vil man fortløpende arbeide med nomenklaturens trinn 1 på KulturNAV, og blant
annet vurdere kommentarer og innspill fra andre i nettverket.Nomenklaturen er planlagt publisert i løpet av høsten 2018.
2019: Prosjektet som sådan skal nå være avsluttet, men nomenklaturgruppa vil bestå, og fortsette arbeidet med å oppdatere og
videreutvikle nomenklaturen på KulturNAV, i dialog med publikum og brukere.

MÅL MED ARBEIDET
Målet med prosjektet er å videreføre arbeidet med en hensiktsmessig nomenklatur for drakt og tekstil, som tar utgangspunkt i
draktsamlingenes felles og særegne begreper. Et felles begrepsapparat og kategoriseringssystem vil kunne lette kommunikasjonen
og fremme et mer effektivt samarbeid mellom museer og arkiv med større og mindre samlinger. Velfungerende standarder er helt
avgjørende både for museenes interne arbeid med sine samlinger, og i arbeid med formidling og dialog med publikum.

Prosjektbudsjett
Prosjekt
Søknadssum kulturrådet for
hele prosjektperioden

200000

Budsjettramme for
prosjektperioden

385000

Budsjett for første år
UTGIFTER
Hva

Beskrivelse

Sum

Personalkostnader (lønn/overhead) Prosjektarbeid nomenklaturgruppa og NBF

kr 280 000,00

Varer/utstyr

Harddisk nomkl. og designware digitale skisser.

kr 20 000,00

Tjenester kjøpt av andre

Tjenester kjøpt av KulturIT

kr 60 000,00

Andre utgifter (spesifiser)

Deltakelse i nomenklaturgruppe. Reise, husleie mm.

kr 25 000,00

Totale utgifter

kr 385 000,00

INNTEKTER
Beskrivelse

Tilskudd bekreftet

Søknadssum Norsk kulturråd

Sum
kr 200 000,00

Egenfinansiering NBF

Ja

kr 160 000,00

Bidrag fra musea i nomenklaturgruppa

Ja

kr 25 000,00

Totale inntekter

kr 385 000,00

Framdriftsplan
Framdriftsplan for hele prosjektperioden
Startdato / Sluttdato

00:00:00 ‐ 00:00:00

Fyll ut aktivitetsplan for prosjektet under
Tittel

Fra dato / Til dato

Sluttføre nomenklatur trinn 1

02.01.2017 ‐ 03.04.2017

Bearbeide nomenklatur for KulturNAV

03.04.2017 ‐ 01.05.2017

KulturIT legger nomenklatur inn i KulturNAV

01.05.2017 ‐ 15.05.2017

Oppstart nomenklatur trinn 2

01.05.2017 ‐ 12.11.2018

Dialog med KulturIT om trinn 2 og KulturNAV

12.11.2018 ‐ 30.11.2018

Publisering trinn 2

03.12.2018 ‐ 07.12.2018

Publisering trinn 1

04.09.2017 ‐ 08.09.2017

Andre opplysninger
Får ikke lagt inn dato for startdato og sluttdato for hele prosjektperioden i systemet her. Jeg skriver dem derfor her i stedet:
Framdriftsplan for hele prosjektperioden: Startdato: 02.01.2017 Sluttdato: 07.12.2018 Som nevnt i søknaden, vil arbeidet med
nomenklaturene på KulturNAV fortsette også etter at prosjektperioden er avsluttet. Dette er fordi en nomenklatur er i stadig
endring og utvikling, og særlig ettersom det nå vil være mulig for andre museer og publikum å komme med innspill gjennom
KulturNAV. Dette arbeidet anser vi som svært viktig, særlig når det gjelder tradisjonsplagg, som publikum kan ha viktig og
relevant kunnskap om.

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
Har du en samarbeidspartner

Ja

Samarbeidspartner 1
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

Museene i Sør‐Trøndelag

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Postboks 6289 Sluppen

Postnr / Poststed

7489 TRONDHEIM

Kontaktperson

Anne Grethe Sandstad

Tlf. til kontaktperson

95785312

E‐post til kontaktperson

annegrete.sandstad@sverresborg.no

Rolle i prosjektet

Sitter i referansegruppen, og
har i mange år vært med i
prosjektet.

Samarbeidspartner 2
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

Norsk folkemuseum

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Postboks 720 Skøyen

Postnr / Poststed

0214 OSLO

Kontaktperson

Kari Anne Pedersen

Tlf. til kontaktperson

95966044

E‐post til kontaktperson

karianne.pedersen@norskfolkemuseum.no

Rolle i prosjektet

Sitter i referansegruppen og har
i mange år arbeidet med første
del av nomenklatursamarbeidet.

Samarbeidspartner 3
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

Museumssenteret i Hordaland

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Salhusvegen 201

Postnr / Poststed

5107 SALHUS

Kontaktperson

Anne Mari Hannisdal

Tlf. til kontaktperson

56193440

E‐post til kontaktperson

anne‐mari.hannisdal@muho.no

Rolle i prosjektet

Sitter i referansegruppen.

Samarbeidspartner 4
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

Anno Museum

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Postboks 117

Postnr / Poststed

2401 ELVERUM

Kontaktperson

Helga Reidun Bergebakken
Nesset

Tlf. til kontaktperson

90163327

E‐post til kontaktperson

helga.reidun.nesset@annomuseum.no

Rolle i prosjektet

Sitter i referansegruppa og har i
mange år vært med i
nomenklaturarbeidet.

Vedlegg
Vedlegg
l
l
l

Referat_fraa_nettverksmoete_2015.pdf
Referat_moete_januar_2016.pdf
Referat_moete_oktober_2016.pdf

