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Reproduksjon

Definisjon
Håndtere og dokumentere bilder og andre typer reproduksjoner av objekter, 
inkludert digitale kopier.

Omfang
Prosedyren sikrer at informasjon om reproduksjoner blir knyttet til objektene de 
representerer. Nye reproduksjoner er som regel digitale, for eksempel fotografier, 
skannet materiale (inkludert 3D) og digitaliseringer av audiovisuelt materiale. 
Prosedyren kan også brukes til fotografiske utskrifter, negativer og lysbilder, samt 
3D-print og modeller.

Det finnes mange ulike grunner til at museet vil lage reproduksjoner av 
objekter i samlingene. Det kan være å lage kopier av fysisk sårbare objekter for 
konserveringformål, ta bilder for å dokumentere tilstand, for å kunne identifisere 
objekter ved skade eller tap, for å bistå forskere eller for aktiviteter som retter 
seg mot offentligheten. Bruksområdet vil avgjøre kvaliteten på reproduksjonen. 
Som regel ønsker man flere varianter av samme originalobjekt, for eksempel 
masterdokumenter med høy oppløsning og arbeidskopier som er tilpasset bruk på 
nett.

Denne prosedyren omfatter ikke bruk av reproduksjoner, for eksempel 
publisering av bilder. Det inngår i stedet i prosedyren for Bruk av samlinger og 
Rettighetshåndtering.

Prosedyren omfatter heller ikke objekter som bare finnes i digital form, som for 
eksempel originale kunstverk eller intervjuer som ble skapt i digital form. Disse skal 
håndteres på samme måte som andre fysiske objekter i samlingen.

Standarden
Museet skal ha en policy for reproduksjon av objekter som er i museets 
forvaltning. Dette kan enten være et eget dokument eller del av en større policy for 
hele samlingsforvaltningen. Policyen bør uansett svare på følgende spørsmål:

 • Hvilke reproduksjoner skal normalt gjøres i forbindelse med andre prosedyrer?

 • Hvilke standarder skal følges for ulike typer bruk, for eksempel filformat og 
oppløsning?

 • Hvordan skal reproduksjoner navngis og nummereres, inkludert digitale filer og 
arbeidsversjoner av masterkopier?
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 • Hvor skal reproduksjoner lagres, inkludert digitale filer?

 • Hvordan tar museet regelmessige sikkerhetskopier av digitale reproduksjoner?

 • Hvordan skal museet sikre at alle som lager reproduksjoner av objekter er klar 
over og følger policyen for rettighetshåndtering?

Museet skal også ha en skriftlig prosedyre som beskriver trinnene som skal 
følges ved reproduksjon av objekter. Spectrums foreslåtte prosedyre er et godt 
utgangspunkt. Uansett hvordan det gjøres, skal museets prosedyre oppfylle 
følgende minstekrav:

Minstekrav Hvorfor er dette viktig?

Alle nye reproduksjoner utføres 
i tråd med museets policy for 
rettighetshåndtering.

Museet utsettes ikke for risiko utover 
det som er akseptert i policyen.

Hver reproduksjon har et unikt 
reproduksjonsnummer, inkludert 
arbeidsversjoner av masterkopier.

Hver reproduksjon kan identifiseres og 
knyttes til relevant informasjon. 

En masterkopi blir ikke erstattet med en 
redigert versjon ved et uhell.

Hver reproduksjon har en katalogpost 
som inneholder reproduksjonsnummer 
og oppbevaringssted.

Det er enkelt å finne tilbake til 
reproduksjoner ved behov. 

Det bygger seg ikke opp en mengde 
mapper med udokumenterte bilder.

Informasjon om reproduksjoner og 
originalobjekter kobles sammen ved 
hjelp av reproduksjonsnummer og 
objektnummer.

Det er lett å se i en objektpost hvilke 
reproduksjoner som finnes. 

Det er lett å finne informasjon 
om objektene som er avbildet i 
reproduksjonen, for eksempel for bruk i 
en bildetekst.

Det er tydelige referanser i 
reproduksjonsinformasjonen til de 
immaterielle rettighetene som gjelder 
for reproduksjonene, men ikke 
originalobjektene.

Museet er klar over vilkårene som er 
avtalt med frilansfotografer. 

Bilder som museet ikke har opphavsrett 
til, blir ikke lisensiert til andre ved et 
uhell.



3Reproduksjon

Forslag til arbeidsrutine

Forespørsel om reproduksjon

Avklar hovedformålet med forespørselen.

Det er ofte behov for å lage reproduksjoner som et ledd i andre Spectrum-
prosedyrer. Avklar hovedformålet med forespørselen, ettersom policyen for 
reproduksjon kan påvirke typen av reproduksjon og tekniske spesifikasjoner for 
reproduksjonen.

Kontroller at forespørselen er i tråd med policyen for rettighetshånd-
tering.

Følg prosedyren for rettighetshåndtering for å kontrollere at reproduksjonen 
av de aktuelle objektene følger policyen for rettighetshåndtering. Gå til 
Rettighetshåndtering.

Send nødvendig informasjon til den som skal lage reproduksjonen.

Oppgi følgende informasjon om hvert objekt til personen eller virksomheten som 
lager reproduksjonen:

 • Objektnummer.

 • Kort beskrivelse av objektet.

 • Objektets mål, og ved behov hvordan reproduksjonen kommer til å se ut, for 
eksempel en åpen bok.

 • Krav til håndtering for objektet.

 • Krav til oppbevaringskrav av objektet.

 • Type, mål og antall reproduksjoner som trengs, for eksempel digitale filer, 
svart-hvitt-kopi, skalamodell.

 • Ønsket perspektiv, for eksempel en bestemt del av et objekt eller et nærbilde.

 • Objektets plassering.

 • Kontaktperson på museet.

 • Datoen arbeidet skal være ferdig.

Må objektet flyttes?

Hvis objektet må flyttes på, gå til Plassering, flytting og transport.

Lag reproduksjonen.
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Dokumentere resultatet av reproduksjonen

Registrer informasjon om reproduksjonen.

Registrer følgende informasjon i en katalogpost. Reproduksjonen behandles som 
en annen type objekt i samlingen:

Informasjon for objektidentifisering

 • Objektnummer for objektet/-ene som er avbildet i reproduksjonen.

Informasjon om reproduksjon

 • Reproduksjonsnummer eller en annen unik identifisering, for eksempel 
et digitalt filnavn som følger et system som er angitt i prosedyren for 
reproduksjon.

 • Dato for reproduksjonen – Reproduksjon – dato (bruk standardformat).

 • Navn og kontaktinformasjon til den som ba om reproduksjonen:

 • Reproduksjon – bestiller (bruk standardform for navnet).

 • Adresse.

 • Navn og kontaktinformasjon til personen som utførte reproduksjonen:

 • Skaper av reproduksjon (bruk standardform for navnet).

 • Adresse.

 • Begrunnelse for reproduksjon (bruk standard terminologi).

 • Reproduksjonstype, for eksempel digitalt bilde eller analogt fotografi – 
Reproduksjonstype (bruk standard terminologi).

 • Reproduksjonsformat, for eksempel analogt format eller digitalt filformat (35 
mm eller JPEG) – Reproduksjonsformat (bruk standard terminologi).

 • Reproduksjon – status blant andre kopier, for eksempel masterkopi, 
sikkerhetskopi, arbeidskopi – Reproduksjon – status (bruk standard 
terminologi).

 • Beskrivelse av reproduksjonen (hvilken del av objektet som ble reprodusert, 
hva mer som vises i reproduksjonen) – Reproduksjonsbeskrivelse.

 • Plassering for reproduksjonen, fysisk eller i et filsystem – Nåværende 
plassering for reproduksjon (bruk standard terminologi).

Informasjon om rettighet

Registrer informasjon om opphavsrett eller publiseringsrett. Disse rettighetene er 
knyttet til selve reproduksjonen, og ikke til objektet som reproduseres.

 • Et referansenummer for rettigheten som beskrives – Rettighet – 
referansenummer.

 • Rettighetstype – Rettighet – type (bruk standard terminologi).

 • Navn og kontaktinformasjon til rettighetshaveren (det kan være flere enn én):

 • Rettighetshaver (bruk standardform for navnet).

 • Rettighetshavers kontakt (bruk standardform for navnet).
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 • Adresse.

 • Startdato for rettigheten – Rettighet – startdato (bruk standardformat).

 • Sluttdato for rettigheten – Rettighet – sluttdato (bruk standardformat).

 • Rettighet – merknad Henvisning til dokumentasjon som er knyttet til 
rettigheten, inkludert lisenser eller tillatelser gitt til og fra museet – Merknad 
om rettighet.

 • Plassering for all arkivert dokumentasjon, slik at den kan gjenfinnes i fremtiden 
– Dokumentplassering.
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Reproduksjon

Forespørsel om reproduksjon

Dokumentere reproduksjonen

Avklar hovedformålet med 
forespørselen.

 Kontroller at forespørselen 
er i tråd med policyen for 

rettighetshåndtering.

Send nødvendig informasjon 
til personen som utfører 

reproduksjonen.

Utfør reproduksjonen.

 Registrer informasjon om 
reproduksjonen.

Er forespørselen er i tråd med 
policyen?

Må objektet flyttes?

[Lenket prosedyre]*

Policy for 
reproduksjon

Ikke gå videre

Rettighetshåndtering

Plassering, flytting 
og transport

[Lenket prosedyre]

Forespørsel om 
reproduksjonn

 Ja

 Ja

?

?

 Nei

 * Annen spectrumprosedyre som 
krever en reproduksjon.

Basert på

Gå til og  
returner fra

Gå til

Returner til

Returner fra

Nødvendig 
informasjon, 
f.eks. detaljer om 
objektet, hvilke 
type reproduksjon 
som etterspørres, 
tidsrammer etc.

Send og  
arkiver

 Nei

Informasjon om 
reproduksjon 
Informasjon for 
objektidentifisering 
Informasjon om 
rettighet

Registrer

�


