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Möte om Digisams arbete med att ta fram nationella riktlinjer för en samordnad digital
informationsbehandling och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar. Fokus ligger
på de 24 statliga myndigheterna men även andra regionala, kommunala eller lokala institutioner
kommer att beaktas.
Digisam arbetar dels med den tekniska infrastrukturen men också med en samordnad digital
informationshantering - sökbarhet, standarder, lagring - bevarande mm.
ABM sektorn har olika system - NAD, Libris, K-samsök. Det finns behov av en gemensam
"metadataväxel" som kan hantera och koordinera dessa olika system så att användaren får träff
oavsett system. Detta kräver ett grundarbete i form av standarder, auktoriteter (gemensamma
definierade termer exv. Socknar, personuppgifter, sakordsbenämning etc.), verktyg etc. Man
arbetar också på att finna system för att bevara data över tid, oberoende av tekniska system eller
dataprogram.
Det man skissar på är ett flexibelt system som kan hantera flera olika datasystem. Det primära
uppdraget är den statliga sektorn men man vill få med även regionala, kommunala och lokala
museer och föreningar. Så man arbetar på att finna en så öppen struktur som möjligt. Det
underströks vikten av att de regionala museerna och andra museer får information kontinuerligt om
arbetet och att detta kommuniceras ut.
Digisam har kontakter med de arbeten som försiggår internationellt, främst inom EU för att inte
uppfinna hjulet fler gå ger än nödvändigt och för att hitta standarder och system som är
internationella och därmed har en större överlevnad.
Det arbetas också på en lösning av upphovsrättsorganisation i form av autolicenser via ett avtal
mellan museer och Fotografernas förbund. Ett ramavtal blir troligen Klart i höst.
En svensk utgåva av förmålshanteringssystemet SPECTRUM är på gång. SPECTRUM är en
standard för föremålshantering från insamling till utställning. Troligen klart hösten 2015.
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