AMinfo 30
Internt informasjonsorgan for Arkeologisk
museum ved Universitetet i Stavanger

Kulturminnesøk

(www.kulturminnesok.no)
Mandag 7. desember åpnet Riksantikvaren sitt nye nettsted
Kulturminnesøk. Nettstedet er ”folkeutgaven” av Askeladden,
som er en omfattende database med opplysninger om alle fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Direktørens møteplan
Uke 51
Mandag 14. desember
08.00–16.00 Styremøte
Villreinfangst
Tirsdag 15. desember
08.30–10.00 Ledermøte AM
Onsdag 16. desember
08.30–10.00 LHAU
11.00–11.30 Allmøte

Referater fra møter
Referater fra ledermøter og
museumsrådet er nå lagt ut på
ansattsidene.
Referatet legges rutinemessig
ut på intranettet samme dag
som møtet er avholdt.
http://ansatt.uis.no/raad_og_
utvalg/arkeologisk_museum/
article14153-5034.html

Inntil nylig har disse opplysningene kun
vært tilgjengelige for forvaltnings- og
forskningsinstanser, men fra nå av kan
alle som ønsker det få informasjon og
kunnskap om kulturminner i hele landet.
Kulturminnesøk inneholder per i dag
over 100 000 kulturminner, og nye kommer til hver dag. Nærmere 9000 kulturminner fra Rogaland er representert i
basen, der Hå kommune ligger på topp
med over 1000 kulturminner.
Nettstedet er en gullgruve for alle historieinteresserte. Ved å gå inn på www.
kulturminnesok.no kan en for eksempel
velge seg ut et geografisk område og finne ut hvilke kulturskatter som gjemmer
seg der. En kan zoome seg inn til en enkelt gård og ut til hele landet. En kan lage
ulike søkekriterier og på en enkel måte
lete seg fram til utrolig mye informasjon
både lokalt og nasjonalt.
På nettstedet finner en kart, satelittbilder, fotos, tegninger, små filmsnutter og
opplysninger om det enkelte kulturminnet. Det er mulig for publikum å legge
inn historier og informasjon knyttet til
et kulturminne de kjenner, og det er også
mulig å sende inn spørsmål som vil bli
besvart.
Kulturminnesøk blir aldri ferdig, den
vil bli utviklet og utvidet hele tiden. Arkeologisk museum vil bruke databasen

aktivt og arbeide for at den delen som
angår kulturminner i Rogaland skal bli
så innholdsrik som mulig.
Vi vil etter hvert legge inn bilder, tegninger og filmer i tilknytning til de enkelte fornminnene og lage lenker til aktuelle
nettsteder som vil være interessante for
publikum. Vår egen kulturminnebase,
funn- og fornminnearkivet for publikum
som står i forbindelse med utstillingene
våre er vanskelige å holde à jour til enhver tid.
En måte å gi vårt publikum et oppdatert bilde av fornminnebestanden i fylket
(og hele landet) er å bygge ut Kulturminnesøk så godt som mulig, og la publikum
få tilgang til disse opplysningene både
mens de er på museet og når de sitter
hjemme foran PC’en.
Det skjer mye på den digitale fronten
ved museene nå om dagen, og det blir et
sterkere ønske og krav om at kunnskap
og data av ulike slag også skal gjøres tilgjengelig for publikum.
Trolig vil det i løpet av ikke altfor lang
tid også finnes bl.a. gjenstandsdatabase
og fotodatabase med opplysninger om
alle oldsakene fra både Rogaland og resten av landet. Kombinert med Kulturminnesøk vil dette gi enestående muligheter som en bare kunne drømme om for
få år siden.
anne.kari.skaar@uis.no
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Nytt fra biblå!
- Nå er hele 7000 titler fra museets bibliotek registrert i BIBSYS,
forteller hovedbibliotekar Svanlaug Takle.

I praksis

Konserveringsavdelingen har fått
et nytt fjes. Therese Espeland,
som er ferdig med bachelorgrad
i konservering ved UiO, skal ha
praksisplass på museet fram til
april, i forkant av masterstudiet
som hun begynner på til høsten.
– Jeg har lyst til å få litt praksis
i fingrene før jeg tar fatt på mastergraden. Jeg gleder meg veldig
til å lære mer om faget som til
nå har vært ganske teoretisk,
forteller Therese.
Det var et besøk til AM i 2006
som gjorde at Therese bestemte
seg for å bli konservator.
– Vi besøkte museet i forbindelse med faget ’Kulturminnevern
og forvaltning’ som jeg da gikk
på. På konserveringsavdelingen
bestemte jeg meg: Jeg skal bli
konservator! forteller Therese.
Og sånn gikk det da også. Jenta
fra Skjold like ved Ølen gleder
seg stort til å ta fatt på oppgaver, som i hovedsak blir magasinrevisjon. Nathalie, dedikert
fadder, forteller at hun skal by
på mange snopete oppgaver
- som arbeide med keramikk,
metall, rensing, konsolidering,
forsterking og ikke minst liming.
Vi ønsker Therese velkommen til
museet!

Sammenslåingen med UiS gir resultater
– det vil nå bli enklere å søke fram til bøker og tidskrifter på egenhånd. BIBSYS,
som er en felles database for alle universitetene og de fleste høyskolene, sørger
for enkel tilgang til bibliotekenes ressurser gjennom flere søkemuligheter og enkle låne- og bestillingsfunksjoner.
– Det vil nok ta et år eller to før absolutt alle bøker er registrert i databasen.
Hver ansatt er blitt registrert med et
lånenummer, og kan få utlevert strekkode som kan limes på ansattkortet. Vi
vil komme tilbake med mer informasjon
om dette, sier Takle.
Nå kan alle finne fram til litteraturen
de søker selv. Takle forsikrer at biblioteket fortsatt skal være behjelpelige med å
søke fram litteratur for ansatte og besøkende ved behov. – Vi vil også tilby opplæring i søking, både i BIBSYS og i andre
databaser, sier Takle. Rent praktisk betyr
registreringen i databasen at all litteratur
må merkes med en strek-kode, som fysisk skal limes på hver bok. For en jobb!
Omleggingen betyr ikke at man ikke
lenger kan låne bøker slik vi alltid har
gjort – med blyant og lapp.
– Er ikke biblioteket betjent så er det
fritt fram å låne på den gamle måten.
Men vi vil helst ha så mye som mulig av
utlånet inn i Bibsys, sier Takle.

Datamaskiner
– Biblioteket skal dessuten utstyres med
datamaskiner slik at man kan søke på lit-

teratur i selve bibliotekslokalet. Det ser
også ut til at vi får ordnet med uttak for
trådløst nettverk, sier Takle.
På planen står det også bedre leseplasser og utnytting av biblioteketsarealet.
Men først altså; tusenvis av titler inn i
BIBSYS og hver bidige bok merket med
strekkode.
Her finner du BIBSYS: http://www.uis.
no/bibliotek/
Avansert søk anbefales.
Lurer du på noe i forbindelse med omleggingen – kontakt Svanlaug og Gro i
biblioteket.

Kort allmøte – Bofu
Balansert omstilling for utvikling
Alle UiS-enheter, fakulteter, museum og administrative enheter skal levere inn forslag til omstillingstiltak til universitetsledelsen innen 31.12.09.
På dette korte allmøtet blir det redegjort for forslaget til omstillinger gjeldende for Arkeologisk museum.
Onsdag 16. desember kl. 11.00–11.30, i auditoriet.
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Aktiviteter på Arkeologisk museum uke 51
Dag

Dato

Fra – til

Sted

Aktivitet

Mandag

14.12.2009

11:00–12:30

Kafeen

Lunsj Musegaten blomster

Mandag

14.12.2009

13:00–14.00

4. etasje

Avdelingsmøte formidling

Tirsdag

15.12.2009

08:30–10:00

U

St. Svithun VGS 29 stk.

Tirsdag

15.12.2009

10:30–11:30

Runeutstilling

Sandnes VGS 29 stk.

Tirsdag

15.12.2009

11:00–12:30

Kafeen

Lunsj, Musegaten blomster,

Tirsdag

15.12.2009

12:15–14:00

4. etasje

Fortidsminneutvalget

Tirsdag

15.12.2009

13:00–15:00

Auditoriet

Kannik skole

Tirsdag

15.12.2009

17:00–19:00

Kafeen

Bursdagsfeiring

Onsdag

16.12.2009

11:00–11:30

Auditoriet

Allmøte AM

Onsdag

16.12.2009

11:00–12:30

Kafeen

Lunsj Musegaten blomster

Onsdag

16.12.2009

13:00–15:00

Auditoriet

Rogaland Fylkeskommune

Torsdag

17.12.2009

08:30–11:00

Kafe + utstilling

Stavanger kommune, 60 pers

Torsdag

17.12.2009

11:00–12:30

Kafeen

Lunsj Musegaten blomster

Fredag

18.12.2009

10.00–11:30

Rune-utstilling

Varhaug skole, 35 pers

Fredag

18.12.2009

11:00–12:30

Kafeen

Lunsj Musegaten blomster

Fredag

18.12.2009

12:00–13:30

U

St. Svithun VGS

Lørdag

19.12.2009

12:00–14:00

Kafeen

Bursdagsfeiring

Søndag

20.12.2009

12:00 og 13:00

Runeutstilling

Omvisning m/Ellen B. Nedrehagen

Åpningstider kafé
og utstillinger

Julen 2009
Lille julaften
Åpent 11.00–15.00

Siste lønningstreff før jul
I kveld er det siste sjanse for å være med på lønningstreff før jul.
Vi oppfordrer alle AM-kolleger til å stille på GNU kl. 19.00 for lystig
samvær.

Julaften Stengt
1. og 2. juledag Stengt
Søndag 27. desember
Åpent 11.00–16.00
Mandag 28. desember
Stengt
Tirsdag 29. desember
Åpent 11.00–20.00
Onsdag 30. desember
Åpent 11.00–15.00

Årskort
2010

Arkeologisk museum
Nr.: ...........................

åkorrst

Årskort for familie
Dette
kortet gir deg og din
familie fri entré ut 2010

Velkommen til Arkeologi

sk museum!

Åpent: Tirsdag 11.00–
20.00, onsdag –lørdag
11.00-15.00,
søndag 11.00–16.0 0,
mandag stengt www.arke
ologiskmuseum.no

Nyttårsaften Stengt
1. januar 2010 Stengt

Er du helt tom for julegave-ideer til venninna di som har tre
barn eller to tanteunger eller fire barnebarn og en mann?

Arbeidstid i romjulen
Fra kl. 10.00 - 15.45

Slapp av – vi kommer deg til unnsetning og lanserer herved:

bodil.svendsen@uis.no

Til den nette ansattsum av kr 200. For eksterne koster kortet kr 250.
Oppsøk museumsbutikken for hjelp og assistanse.

Årskort for familie på Arkeologisk museum 2010!

