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Bruk av samlinger

Definisjon
Håndtere og dokumentere all bruk av samlinger, inkludert reproduksjoner.

Omfang
Prosedyren dekker bruk og håndtering av originale objekter, samt bilder og andre 
reproduksjoner. I disse tilfellene brukes også prosedyren for Rettighetshåndtering. 
Prosedyren kan også brukes sammen med Utlån for å samle informasjon om 
hvordan objektene ble brukt mens de var lånt ut.

Det er et stort antall mulige bruksområder. Det kan være utstillinger, publisering av 
bilder analogt eller digitalt, undervisning, forespørsler, forskningsprosjekter, kjøre 
fungerende maskiner, spille på musikkinstrumenter, filme og inspirere kunstnere til 
å skape nye verk.

Prosedyren er ikke en veiledning for å planlegge utstillinger eller andre spesifikke 
bruksområder. Den hjelper i stedet museet med å vurdere og godkjenne 
foreslått bruk av samlingene, registrere hvert enkelt tilfelle av bruk og samle 
informasjonen som skapes, for eksempel utstillingstekster, forskningsresultater 
eller brukergenerert innhold. Det inngår også kryssreferanser til de mange andre 
prosedyrene det trolig vil være behov for før, under og etter ulike typer bruk.

Standarden
Museet skal ha en policy som dekker bruken av samlinger, noen ganger kalt 
policy for tilgjengeliggjøring av samlinger. Denne bør være forenlig med policyen 
for samlingsbevaring, policyen for samlingsdokumentasjon og policyen for 
samlingsutvikling. Ideelt sett bør den være en del av et rammeverk for hele 
samlingsforvaltningen. Policyen bør uansett svare på følgende spørsmål:

 • Hva er museets målsetting?

 • Hvordan skal museet bruke egne samlinger og gjøre dem tilgjengelige for 
andre i tråd med målsettingen?

 • Hvilke juridiske, etiske eller andre spørsmål må overveies ved foreslått bruk av 
samlingene?

 • Hvem kan godkjenne bruk av samlingene, inkludert reproduksjoner?
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 • Hvordan skal informasjon om samlingene gjøres tilgjengelig?

 • Hvordan skal samlingene gjøres fysisk tilgjengelige for forskere?

 • Hvis relevant, hvordan håndteres forespørsler om forskning som innebærer å 
ta prøver for destruktiv testing?

 • Hvordan håndteres lisensiering av materiale, for eksempel bilder, som museet 
har enerett til?

 • Skal museet bruke materiale som andre har eller kan ha rettigheter til, dersom 
det av en eller annen grunn ikke er mulig å kontakte rettighetshaver?

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

Minstekrav Hvorfor er dette viktig?

Museet har et system for å foreslå, 
vurdere og godkjenne bruk av objekter 
og reproduksjoner.

Objektene utsettes ikke for risiko ved 
upassende bruk, og det foreligger 
en historikk om det skulle oppstå 
problemer.

Hver gang et objekt eller en 
reproduksjon blir brukt, blir bruken 
dokumentert. Museet har tilgang til 
denne informasjonen via objektnummer 
eller reproduksjonsnummer.

Interessenter kan få informasjon om 
hvor mye samlingene blir brukt. 

Utstillingstiden registreres slik at 
objekter som er følsomme for lys ikke 
blir overeksponert.

Samlingsforvaltningssystemet hindrer 
at objekter blir reservert til mer en en 
ting av gangen.

Bruken av objektene kan koordineres, 
særlig i større museer.

Museet fører en fortegnelse over 
forskere og andre personer som har 
brukt objektene.

Det er mulig å granske objekter 
brukt av en spesifikk bruker hvis det 
senere skulle oppstå spørsmål rundt 
sikkerheten.

Kunnskap og innhold som fremkommer 
gjennom bruk av objekter og 
reproduksjoner kan legges til i 
katalogen.

Utstillingstekster kan brukes om igjen 
for å forbedre samlingsdatabasen på 
nettet.
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Forslag til arbeidsrutine

Evaluere forslag til bruk av objekter eller 
reproduksjoner

Skal objektene lånes ut?

Hvis det kommer en forespørsel som gjelder utlån av objekter til andre, gå til Utlån.

Dokumenter den foreslåtte bruken.

Registrer følgende informasjon for all annen bruk av objekter eller reproduksjoner, 
inkludert interne forslag og eksterne forespørsler. Museet kan ha et 
standardskjema for registrering av forespørsler. Registrer Dokumentplassering, 
slik at det lett kan gjenfinnes og henvises til.

Informasjon om bruk av samlinger

 • Et unikt referansenummer for bruken – Bruk – referansenummer (bruk 
standardformat).

 • Ved behov, Bruk – tittel (for eksempel utstilling eller boktittel).

 • Bruk – type, for eksempel utstilling, forskning (bruk standard terminologi).

 • Dato for bruk:

 • For en enkelt dag – Bruk – startdato (bruk standardformat).

 • For en periode – Bruk – sluttdato (bruk standardformat).

 • Navn og kontaktinformasjon til personen som kommer med forespørselen:

 • Bruker (bruk standardform for navnet).

 • Brukers kontaktperson (bruk standardform for navnet).

 • Adresse.

 • Den i museet som er ansvarlig for å organisere bruken – Bruk – organisator 
(bruk standardform for navnet).

 • Stedet der bruken skal finne sted, hvis utenfor museet – Bruk – arena (bruk 
standardform for navnet).

 • Informasjon om bruken, for eksempel brukt på nettet eller stått på trykk i en 
bok, eller om brukeren, eksempelvis dennes status – Bruksforespørsel – 
merknad.

Informasjon for objektidentifisering

 • Objektnummer.

 • Kort beskrivelse.

Og/eller
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Informasjon om reproduksjon

Informasjon om alle reproduksjoner som kreves for bruken, inkludert:

 • Reproduksjonsnummer.

 • Reproduksjonsbeskrivelse.

Informasjon om bruk

 • Status for bruk – Bruk – status  (bruk standard terminologi).

 • Datoen for statusen – Bruk – dato for status (bruk standardformat).

Innledningsvis kommer statusen til å være «forespurt». Oppdater ettersom 
statusen endrer seg i løpet av prosedyren.

Evaluer forslaget.

Søk om godkjennelse av bruken i henhold til policyen. I tillegg til generelle 
policyhensyn kan det være ulike risikoer forbundet med bestemte objekter eller 
reproduksjoner, for eksempel helserisiko eller ukjent opphavsrett. Hvis dette ikke 
allerede er registrert i de relevante katalogpostene, kan godkjennelsen på dette 
stadiet måtte være midlertidig i påvente av videre undersøkelser.

Er den foreslåtte bruken godkjent?

Når en beslutning er tatt skal personen som har bedt om eller foreslått bruken 
informeres. Når bruken er godkjent, kan det være nødvendig med en skriftlig 
avtale, for eksempel signert aksept av vilkår for bruk av forskningsplass eller 
tillatelse til bruk av reproduksjoner. Hvis bruken ikke godkjennes, skal årsakene 
oppgis. Uansett skal Dokumentplassering registreres, slik at dokumentasjonen lett 
kan gjenfinnes og henvises til.

Bruk av reproduksjoner

Sørg for at alle relevante rettigheter er avklart eller lisensiert.

Hvis det skal brukes reproduksjoner må alle tilknyttede rettigheter håndteres. 
Avklar rettigheter som tilhører andre og/eller gi lisens for rettigheter som tilhører 
museet. Vær oppmerksom på at det kan finnes rettigheter både for originalobjekter 
og reproduksjoner. Disse rettighetene kan tilhøre ulike personer og kan måtte 
håndteres separat. Gå til Rettighetshåndtering.

Fotografer objektene, om nødvendig.

Hvis alle spørsmål om rettigheter er håndtert og det er behov for nye fotografier av 
objekter for den foreslåtte bruken, gå til Reproduksjon.

Samle informasjon om objektene.
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Gå til de relevante katalogpostene ved behov for informasjon om objektene som er 
avbildet i reproduksjonene. Hvis det blir skrevet nye bildetekster, kan disse legges 
til i eksisterende katalogposter senere i denne prosedyren.

Bruk av objekter

Opprett en mappe for prosjektet eller aktiviteten ved behov.

Det kan være en prosjektmappe for en utstilling, en forskningsmappe 
eller en driftsjournal for en interaktiv utstilling med workshoper. Registrer 
Dokumentplassering slik at den kan gjenfinnes i fremtiden.

Registrer hvilket stadium et objekt, en gruppe av objekter eller en reproduksjon 
befinner seg i under bruksperioden:

Informasjon om bruk

 • Status for bruk – Bruk – status  (bruk standard terminologi).

 • Datoen for statusen – Bruk – dato for status (bruk standardformat).

 Oppdater ettersom statusen endrer seg i løpet av prosedyren.

Reserver objektene for perioden de skal brukes.

Reserver objektene slik at de er tilgjengelige når det er behov for dem. Dette 
gjelder særlig i store museer der flere kan ha behov for dem på samme tid.

Kontroller objektenes tilstand.

Gå til Tilstandsvurdering og analyse for å være sikker på at objektene trygt kan 
brukes.

Hvis det er behov for konservering, gå til Bevaring og konservering.

Flytt objektene før og etter bruk.

Ordne med flytting av objekter før og etter bruk og oppdater relevant informasjon 
om plassering. Gå til Plassering, flytting og transport.

Dokumentere bruk av objekter eller reproduksjoner

Legg til relevant informasjon som har fremkommet under bruk.

Dette kan omfatte følgende:

Informasjon om bruk

Data som kan knyttes til bruken, for eksempel oppbevaringsforhold, besøkstall 
eller aktivitet på nettet, registreres ved behov under:

 • Bruk – måletype (bruk standard terminologi).

 • Bruk – måleverdi.
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 • Bruk – måleverdi – enhet (bruk standard terminologi).

 • Bruk – måleverdi – modifikator (bruk standard terminologi).

 • Bruk – måledato (bruk standardformat).

Tekstforklaringer som er laget for bruken:

 • Tekstreferansenummer (bruk standardformat).

 • Tekst.

 • Tekst – målgruppe (bruk standard terminologi).

 • Tekst – forfatter (bruk standardform for navnet).

 • Tekst – dato (bruk standardformat).

 • Tekst – språk (bruk standard terminologi).

 • Tekst – merknad.

 • Tekst – begrunnelse (bruk standard terminologi).

Registrer nye begrensninger for bruk av et objekt som har kommet som følge av 
denne bruken, for eksempel at det ikke kan lånes ut, kun er tilgjengelig for ansatte, 
eller ikke er tilgjengelig for eksterne forskere:

 • Type begrensning – Bruksbegrensning (bruk standard terminologi).

 • Datoen begrensningen gjelder fra – Bruksbegrensning – dato (bruk 
standardformat).

 • Annen informasjon om begrensningen – Bruksbegrensning – merknad.

Informasjon om bruk av samlinger

 • Bruk – referansenummer (bruk standardformat).

 • Ved behov, Bruk – tittel (for eksempel utstilling eller boktittel).

 • Bruk – type, for eksempel utstilling, forskning (bruk standard terminologi).

 • Datoen bruken fant sted:

 • For en enkelt dag – Bruk – startdato (bruk standardformat).

 • For en periode – Bruk – sluttdato (bruk standardformat).

 • Hvem som var Bruker (bruk standardform for navnet).

 • Den i museet som var ansvarlig for bruken – Bruk – organisator (bruk 
standardform for navnet).

 • Informasjon om godkjenningen av bruken:

 • Hvem som godkjente bruken – Bruk – godkjenner (bruk standardform for 
navnet).

 • Når godkjenningen fant sted – Bruk – dato for godkjenning (bruk 
standardformat).

 • Betingelser for bruken – Bruk – betingelser.

 • Stedet der bruken finner sted – Bruk – arena (bruk standardform for navnet).

 • Bruk – resultat (bruk standard terminologi).
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 • Annen informasjon om bruken – Bruk – merknad.

Hvis bruken innebærer å samle informasjon eller andre tilbakemeldinger fra 
brukerne av museet, kan følgende også legges til de relevante katalogpostene:

Informasjon om brukers bidrag

 • Brukers referanse.

 • Brukers rolle (bruk standard terminologi).

 • Brukers personlige erfaringer.

 • Brukers personlige tilbakemelding.

 • Brukers bidrag – merknad.
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Bruk av samlinger

Evaluating the proposed use of objects or reproductions

Bruk av reproduksjoner

Vurder foreslått bruk opp mot 
museets policy for bruk av 

samlingene og reproduksjoner.

Er den foreslåtte bruken 
godkjent?

Sørg for at alle relevante 
rettigheter er avklart eller 

lisensiert.

Skal det brukes reproduksjoner?

Fotografer objektene, om 
nødvendig.

Samle informasjon om objektene 
fra katalogpostene.

Intern eller ekstern 
forespørsel om å 
bruke objekter eller 
reproduksjoner

Utlån

Rettighetshåndtering

Reproduksjon

Basert på

Spørsmål om lån, 
gå til

Skjema for forslag 
eller forespørsel

Skriftlig og begrunnet 
avslag, eller tillatalse

Arkiver

Send og  
arkiver Nei

 Nei

Informasjon om bruk 
av samlinger
Informasjon for 
objektidentifisering 
Informasjon om 
reproduksjon 
Informasjon om bruk

Registrer

�

 Ja

 Ja

Gå til og  
returner fra

Gå til og  
returner fra

Fortsett på neste side
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Informasjon om bruk
Registrer trinn i 
bruksprosessen

�

Informasjon om bruk 
av samlinger
Informasjon om bruk 
Informasjon fra 
objektbruker

�

Prosjektmapper, 
utstillingsmapper, 
forskningsmapper, 
logger etc.

Tilstandsvurdering 
og analyse

Plassering, flytting 
og transport

Opprett en mappe for prosjektet 
eller aktiviteten ved behov.

Reserver objektene for perioden 
de skal brukes.

Kontroller objektenes tilstand.

Om nødvendig, flytt objektene 
før og etter bruk og oppdatering 

plasseringsinformasjonen.

Oppdater relevante mapper og 
arkiver med evalueringer av 

bruken.

Registrer:
• Informasjon om bruk
• Nytt innhold generert gjennom  

bruken
• relevante data som stammer 

fra bruken (f.eks. beøkstall, 
lyspåvirkning, nettbasert 
aktivitet).

• brukernes (f. eks. de 
besøkendes) reaksjoner

Fortsetter fra  
Bruk av reproduksjoner

Prosjektmapper, 
utstillingsmapper, 
forskningsmapper, 
logger etc.

Arkiver

Bruk av objekter

Dokumentere bruk av objekter eller reproduksjoner

Gå til og  
returner fra

Gå til og  
returner fra

Registrer

Oppdater


