
Call for paper / Save the date 

Att bevara samtiden 
 – bevarande och förvaltning av dokumentationer på museer  
 

Den 28-29 november 2018 arrangerar nätverket DOSS sitt årliga höstmöte, den här 
gången i samarbete med föreningen MABBAS samt med Sjöhistoriska museet i 
Stockholm där vi också kommer hålla till. 

Hur ska vi arkivera museers samtidsdokumentationer för framtiden? På många museer är 
materialet varken uppordnat eller förtecknat sedan flera år tillbaka och kanske har det blivit 
ännu svårare genom digitaliseringen. Under detta höstmöte träffas etnologer, antikvarier, 
fotografer, arkivarier och bildantikvarier för att diskutera hur vi ska bevara och förvalta de 
viktiga dokumentationer som berättar så mycket om vår samtid. 

Samtidsdokumentationer kan startas upp snabbt för att fånga en oväntad händelse eller 
planeras och genomföras under en längre tid. Arbetet resulterar ofta i olika typer av 
material, det kan vara intervjuer, föremål, fotografier, enkätsvar, anteckningar, filmer och 
trycksaker. Inlägg, kommunikation och berättelser via sociala medier kan också förekomma. 
Hur ska vi få dokumentationerna att hänga ihop? Hur ska vi kunna hitta dem och förstå dem 
i framtiden? 

Integritetsfrågor har fått ökad aktualitet i samband med dataskyddsförordningen (GDPR). 
Hur påverkar den våra samtidsdokumentationer? Hur påverkar etiska frågor det långsiktiga 
förvaltandet? 

Har du mött dessa frågor eller liknande utmaningar i din verksamhet? Vill du vara med och 
diskutera hur vi kan förhålla oss till dem? Anmäl då en presentation till Höstmötet. Vi räknar 
med att varje föredrag tar 20 minuter i anspråk. 

Vi uppmuntrar flera deltagare från samma institution med olika kompetenser att 
tillsammans berätta om de utmaningar ni ställs inför. Vi utbyter gärna erfarenheter kring 
arkivering av samtidsdokumentationer i praktiken och välkomnar därför presentationer med 
konkreta exempel. 

Varmt välkommen att sända ditt paper till oss senast den 4 september 2018. 

Pia Maria Hallberg, DOSS och Eva Hult, MABBAS  

Kontakta oss via e-post: piamaria.hallberg@stockholm.se, eva.hult@maritima.se  
 

 

         

   


