
”Gunnar blir mobil”  
Tid: 17.3.2018 kl. 9.20 – 15.00/16.30 

Plats: Hemmersgården på Stundars, Stundarsvägen 5, Korsholm 

Fsh r.f och Digihem ordnar en informationsdag om katalogisering och katalogiseringsprogram samt 

programmet Gunnars överföring till andra program. Infon som ges under dagen är dock tillämpbar på 

alla program och digital katalogisering. Föreläsare är Susanne Lagus (Digihem) och Oskar Ros (lektor 

vid Borgaregatans skola). Niklas Ojala/Webbhuset är på plats från kl. 15 och förevisar Digiarkiv. 

 

9.00 Registrering  

9.20 Välkomsthälsning Tom Sandström, verksamhetsledare, Fsh r.f   

9.30 –10.00 

 
Digitaliseringen i museivärlden Kort tillbakablick på hur museerna har använt datorerna 

och hur har digitaliseringen påverkat katalogiseringen.   Susanne Lagus 

10.00 –10.45 Gunnar måste flytta! Hur gör man för att överföra programmet ”Gunnar” till andra 

program. Vilka är problemen med flytten (överföringen) och vad kan du göra för att 

underlätta flytten. Oskar Ros 

11.00 –11.30 Standarder och konsekvens vid katalogisering. Varför är det viktigt att följa standarder 

och var hittar man hjälp och direktiv?  Hur gör man om man inte har ett program för 

katalogisering?  Oskar Ros och Susanne Lagus 

11.30 Manual för överföring av Gunnar Vad innehåller den och var hittas den. Oskar Ros 

    12.00 LUNCH på Hemmersgården 

13.00 -14.00 Minimiuppgifter. Vad är minimiuppgifter vid katalogisering?  Susanne Lagus 

14.00-14.30 Katalogisering och program. Vilka olika alternativ finns och vad kostar de. Behöver man 

dessa program? Susanne Lagus 

 14.30  KAFFE  Programmet slutar efter kaffet 

 
15 – 16.30 Frågor om katalogisering och program. Vi går igenom eventuellt medhavda 

program och frågor i anslutning till dem. Susanne och Oskar 

Niklas Ojala från Webbhuset visar Digiarkiv för intresserade 

 

Att delta i informationsdagen är gratis men en avgift på 15 €/person uppbärs för lunch och 

kaffe (kontant betalning eller bankgiro). Anmälningar senast måndagen den 12 mars till Susanne 

Lagus, tfn 040-1841 668 eller susanne.lagus@hembygd.fi.   Kom ihåg att meddela 

eventuella dieter!                                                          

                                                                 VÄLKOMNA!          
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