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Spela roll? Samdok i samhället
Vad vill vi på museerna med våra samtidsstudier och -insamlingar och vad gör vi med resultat och
material? Vilken ”nytta” har museernas material och för vem? Hur skapar vi intresse i samhället för vår
verksamhet?

Kom och diskutera detta på Samdoks höstmöte på Nordiska museet den 9-10 november,
med start kl 13 den 9:e och avslutning kl 16 den 10:e.
Vid de senaste årens höstmöten har vi behandlat museernas insamlingspolitik och -praktik,
huvudsakligen ur interna museiperspektiv. Nu ska vi diskutera vår verksamhet i samhällsperspektiv,
både vad gäller skapandet av material och hur resultaten av samtidsstudierna och insamlingen
används. Vilka strategier är fruktbara, hur skapar museerna kanaler och kontakter för att intressera
omvärlden och föra ut sina resultat? Vad kan vi lära av varandra genom exempel på både framgång
och svårigheter? Alla samdokmuseer och poolare inbjuds att medverka med inlägg kring dessa frågor.
Gärna exempel på projekt, men det går också bra att komma med allmänna reflektioner på temat.
På programmet står bland annat:
* Professor Maths Isacson från Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet, tillika
ledamot av Nordiska museets och Samdoks forskningsråd föreläser om Den nya människan – vår tids
idealbildningsprocess i ett historiskt perspektiv.
* Presentationer från museerna (se anmälningsblanketten!)
* Gruppdiskussioner kring några valda frågor i anslutning till höstmötets tema
* Diskussion om internationellt samarbete och ambitionerna att skapa ett ”collecting network”

Finns nya museipublikationer som ni vill visa upp? Ta gärna med dem till det bokbord som kommer
att anordnas.

***

Detaljutformningen av programmet sker när anmälningarna kommit in och vi vet vilka som vill
medverka och med vad.
Anmälan behöver vi få in till Samdoksekretariatet senast den 13 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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