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Att ha eller inte ha
Hur ser museernas föremålsinsamling ut idag? Vad tas in, vad väljs bort? Vilka överväganden styr
förvärvsbesluten? Vem/vilka beslutar? Vilken roll/plats/betydelse har föremålen i undersöknings- och
insamlingsverksamheten? Hur ser vi på gallring?
Dessa och andra frågor om museerna, samtidsstudierna och föremålen diskuterar vi på Samdoks
höstmöte på Nordiska museet den 17-18 november, med start kl 13 den 17:e och avslutning
kl 16 den 18:e.
För tredje året samlas vi till gemensamma reflektioner om museernas insamling.
2003 granskade vi insamlingsprogram och -policies, 2004 var temat ”årets insamling”.
I merparten av de arton projekt som presenterades spelade föremålen en undanskymd roll.
Är det ett tecken på en generellt avtagande föremålsinsamling? Och är detta i så fall ett problem
för museerna som kulturarvsinstitutioner?
På programmet står bland annat:
•

Professor Roger Qvarsell från Temainstitutionen vid Linköpings universitet, tillika ledamot av
Nordiska museets och Samdoks forskningsråd: På jakt efter forskningsmaterial. Om
kulturhistoria och samtidsdokumentation. Föreläsning och diskussion.

•

Resultaten av den enkät om föremålsinsamling som Samdoksekretariatet sände ut på
försommaren. Presentation och diskussion

•

Presentationer från museerna (se anmälningsblanketten!)

•

Gruppdiskussioner kring några valda frågor

Finns nya museipublikationer som ni vill visa upp? Ta gärna med dem till det bokbord som kommer
att anordnas.
Det blir även tillfälle att till förmånligt pris köpa böckerna Föremål för forskning. Trettio forskare om det
kulturhistoriska museimaterialets möjligheter och Den feminina textilen. Makt och mönster. Båda är
nyligen utgivna av Nordiska museets förlag.

***
Detaljutformningen av programmet sker när vi vet vilka museer som vill medverka med presentationer.
Anmälan behöver vi få in till Samdoksekretariatet senast den 28 oktober.
Anmälningsblanketten kommer som separat e-post i anslutning till denna inbjudan.
Frågor besvaras av Eva Fägerborg, tel 08-519 547 09.
e-post eva.fagerborg@nordiskamuseet.se, samdok@nordiskamuseet.se
Deltagande i höstmötet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe med tilltugg, lunch betalar var och en själv.

Varmt välkommen!
Samdoksekretariatet
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