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Tema: Årets insamling
Nyfiken på hur samtidsinsamlingen ser ut på museerna? Angelägen att berätta vad ni själva
gör? Intresserad av hur man kan arbeta med temat kulturella identiteter?
Då ska du komma till Samdoks höstmöte på Nordiska museet den 18-19 november.
Vi startar kl 13 den 18:e och slutar kl 16 den 19:e.
Under de senaste två åren har Samdoks konferenser och seminarier särskilt fokuserat
insamlingsfrågorna. Vid förra årets höstmöte diskuterade vi insamlingspolitik och -program.
Nu går vi direkt på praktiken och de konkreta resultaten av insamlingen. Vilka frågor och
perspektiv arbetar samdokmuseerna för närvarande med i sina undersökningar och
insamlingsprojekt? Hur tolkas museernas samhällsuppdrag när det gäller insamlingen?
Vilka är föremålen som samlas in? Hur används det material som samtidsstudierna tillför
museerna?
Alla Samdokmuseer och poolare inbjuds härmed att välja ut en samtidsundersökning
och/eller föremålsinsamling genomförd – eller under genomförande – 2004 som ni vill
presentera på höstmötet och diskutera med kollegor från hela landet. Det kan vara en stor
eller liten undersökning, ett enstaka föremål eller en större insamling. Det viktiga är vad ni vill
förmedla och diskutera genom de bidrag ni väljer. Teoretiska perspektiv, metodiska,
empiriska, praktiska frågor – ingångarna kan vara flera. Ni som kanske inte har något aktuellt
projekt att presentera, välkommen att diskutera och inspireras!
Vid höstmötet medverkar professor Birgitta Svensson med reflektioner över temat
kulturella identiteter som gemensam nämnare för forskning, dokumentation och insamling.
Från ett delprojekt på temat ger Kristina Lund från Nordiska museet färska inblickar i sitt
fältarbete bland kids och konsulter.
Ytterligare en programpunkt är en presentation av det nätbaserade Samdokregistret,
databasen över museernas samtidsundersökningar.
***
Detaljutformningen av programmet är avhängig hur många presentationer som anmäls.
Vi vill bereda plats åt så många som möjligt, principen ”först till kvarn” gäller. Se separat
anmälningsblankett för instruktioner! Anmälan behöver vi få in till Samdoksekretariatet
senast den 29 oktober.
Frågor besvaras av Eva Fägerborg, Lena Kättström Höök och Cecilia Hammarlund-Larsson,
samtliga på tel 08-519 560 00, e-post samdok@nordiskamuseet.se
Deltagande i höstmötet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe med tilltugg, lunch betalar var och
en själv.
Välkommen till samdokmuseernas insamlingsfestival 2004!
Samdoksekretariatet
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