
                                                                                                                      

 

Hej Förening och föreningsaktiva 

Sommaren närmar sig och det brukar betyda att ett aktivare arbete vid museer, arkiv och 

trädgårdar tar fart.  Mycket av det som sker den här sommaren har redan planerats för en tid 

sedan vilket betyder att eventuell sommarpersonal är anställd samt talkofolket och 

kaffepannan är redo.  

 

Projekt Digihem hunnit en bit på vägen och vi har hållit seminarier i Vörå, Pargas och Karis. 

Under seminarierna har frågor om praktiska saker lyfts fram som viktiga och intressanta. Jag 

har också hunnit träffa några föreningar och fundera på alternativa lösningar för hur fortsätta 

arbetet med digitaliseringen. Många är de föreningar som väntar på ett kommande 

katalogiseringsprogram och under tiden arbeta med alternativa metoder. Våren 2016 kommer 

det nya hanteringsprogrammet MuseumPlus och preliminära prisuppgifter finns redan.  

 

Vi har fyra pilotföreningar som kommer att arbeta med olika materialtyper för att visa hur 

man kan tillgängliggöra kulturarvsmaterial; Kronoby hembygdsförening (föremål), 

Sjundby traditionsförening (fotografi), Närpes hembygdsförening (fotografi), Kyrkslätts 

hembygdsförening (arkiv/dokument).   

Materialet som föreningarna väljer ut kommer att visas i programmet ”Digiarkiv” på 

föreningens egen hemsida. Digiarkiv (arbetsnamn tillsvidare) har utvecklats i samarbete med 

Webbhuset och är inte ett katalogiseringsprogram utan ett visningprogram. Det ger möjlighet 

att sätta in och visa intressanta delar eller helheter ur samlingarna, d.v.s. ett sätt att 

tillgängliggöra kulturarvsmaterial. Digiarkiv kommer också att finnas att tillgå för andra 

intresserade hembygdsföreningar, men priset för den årliga licensen är ännu oklar.  

 

Har ni frågor angående katalogisering eller behöver ni konkreta råd att ge till de som ska 

arbeta med katalogisering, så ta gärna kontakt. Finns det behov och möjlighet kan vi ordna en 

kort skolningsdag för de sommaranställda som ska arbeta med katalogisering. Mitt besök till 

er bekostas av projektet och är därför kostnadsfritt för er föreningen! 

 

Sist men inte minst en påminnelse om att det på Digihems hemsida finns information och 

länkar till saker som gäller digitalisering, katalogisering och tillgängliggörande. Sidan är inte 

komplett utan material sätts dit i den mån jag hinner framställa det. Är det något man saknar 

eller vill veta går det bra att ta kontakt också per telefon, tfn 040 1841 668. 

 

Med önskan om en trevlig vår  

och försommar 

Susanne Lagus 

 

PS!  Ni som finns på olika museiportaler,  

kom ihåg att kontrollera att era uppgifter 

är korrekta, speciellt kontaktuppgifterna. 

 


