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Hva er Faghistorisk dokumentasjonsprosjekt?
Faghistorisk dokumentasjonsprosjekt ved Universitetsbiblioteket (UB) har gjennom to
prosjektperioder (2004 og 2008-09) hatt fokus på å kartlegge typer, mengde og arkivsituasjon for
eldre fag- og forskningshistorisk arkivmateriale ved institutter, fagmiljøer og hos vitenskapelig
ansatte ved UiB. Prosjektarbeidet har foregått i nært samarbeid med fagmiljøene, og det viktigste for
prosjektet og for videre bevaringsarbeid har vært å kartlegge og bevare forskningsmateriale som har
hatt og som vil få betydning som dokumentasjon av faglig historie og utvikling innen ulike
forskningsmiljøer ved UiB og forløperen Bergens Museum (BM).
Kartleggingen av forskningsmateriale og primærdata på institutter, forskningssentre og hos de
enkelte vitenskapelig ansatte ved UiB avdekket store variasjoner i materialtyper og -samlinger.
Hovedkonklusjonen i prosjektrapporten1 viste at både eldre og nyere faghistorisk materiale lider
under uoversiktlige og mangelfulle arkiv- og bevaringsforhold ved UiB. Mangel på overordnede
retningslinjer og bevaringsplaner får særlige konsekvenser for sikring av og tilgang til
forskningsmateriale ved institusjonen. Bevaringssituasjonen til det eldre arkivmaterialet var og er
fortsatt preget av ad hoc-løsninger og innsats fra faghistorisk interesserte enkeltpersoner. Fakultet
og institutter har i liten grad etablert fellesarkiv for fag- og forskningsmateriale.
Arbeidet med løsninger for å sikre nyere digitale forskningsdata gjennom institusjonelle, lokale-,
nasjonale eller internasjonale databaser er under kontinuerlig utvikling. Faghistorisk
dokumentasjonsprosjekt har derimot rettet fokuset på arkivsituasjonen til eldre fag- og
forskningshistorisk arkivmateriale ved UiB. Retningslinjer og bestemmelser i det følgende vil derfor
primært gjelde for ikke-digitalt forskningsmateriale.
Dokumentasjonsprosjektet har som generelt prinsipp tatt utgangspunkt i at eiendomsretten til
primærdata og forskningsmateriale produsert i tjeneste ved UiB tilhører institusjonen, mens
opphavsretten til materialet med visse unntak tilhører opphavsmannen
(forskeren/forskningsgruppen). Dette er grunnlaget for det videre arbeidet med en samlet
bevaringsplan for historisk verdifullt forskningsmateriale ved UiB (avlevering, bevaring og
tilgjengeliggjøring).
Et hovedmål i prosjektarbeidet har vært å utarbeide retningslinjer for sikring og bevaring av historisk
betydningsfullt forskningsmateriale fra BM/UiB. Det er avgjørende at kriterier og rutiner for bevaring
av forskningsmateriale utarbeides i nært samarbeid med fagmiljøene ved UiB.
Prosjektrapporten foreslo at det ved UiB ble opprettet et tilbud om avlevering og bevaring av
verdifullt forsknings- og arkivmateriale, organisert gjennom Avdeling for spesialsamlinger ved
Universitetsbiblioteket. Dette er nå etablert som et fast tilbud ved UB, og eldre faghistorisk
arkivmateriale er blitt avlevert fra svært mange fagmiljø og vitenskapelig ansatte ved UIB de siste 5
årene.
Tilbudet omfatter avlevering, bevaring og lagring i klimastyrte magasin, og registrering og
tilgjengeliggjøring av arkivmateriale. Det vil bli tilgang til og oversikt over materialet gjennom web1
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kataloger. Arbeidet med bevaring, digitalisering, tilgjengeliggjøring og formidling av
forskningsmaterialet blir faglig prioritert og styrt ved Avdeling for Spesialsamlinger, i nært samarbeid
med fagmiljøene. Konkrete digitaliseringsprogram må særlig gjelde eldre og spesielt verdifulle
originalsamlinger og unika.
Fag- og forskningsmiljøene må selv foreta prioritering, utvelgelse og kvalitetssikring av primær- og
forskningsmateriale som skal avleveres. Det må i hvert enkelt tilfelle inngås avtale og kontrakt ved
avlevering av materiale, og spørsmål om eiendomsrett og opphavsrettigheter knyttet til
tilgjengeliggjøring og bruk av materialet må også klarereres i hvert enkelt tilfelle.
Ved avlevering av større arkivenheter og – samlinger vil UB og Avdeling for Spesialsamlinger på
forhånd foreta en faglig dokumentasjon og vurdering av arkivmaterialet, angående mengde, type,
tilstand og ressursbehov ved avlevering (ompakking, katalogisering, digitalisering, tilgjengeliggjøring).
Arbeidet med bevaring og tilgjengeliggjøring av faghistoriske arkiv vil være et satsingsområde for UB
og Avdeling for Spesialsamlinger, med sikte på å være et ressurssenter for forskere og fagmiljø ved
UiB.

GEOFYSIKER PÅ FELTARBEID. Fra avlevert lysbildesamling, Geofysisk institutt.

Hvorfor avlevere?
Faghistorisk forskningsmateriale fungerer som institusjonens og fagmiljøenes ”minnebrikker”,
som synliggjøring og dokumentasjon av faglige og forskningshistoriske valg, satsingsområder,
paradigmeskifter og endringer i metodebruk, prosjekter og vitenskapelig ansatte med særlig
betydning. Bevaring og tilgjengeliggjøring av forskningsmateriale er nødvendig for en kontinuerlig
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sikring og oppdatering av institusjonens og forskningsmiljøenes historiske utvikling og hukommelse,
samt danne basis for ny forskning.
Fagmiljøer, institutter og vitenskapelig ansatte har gjennom historien til UiB (og Bergens Museum)
opparbeidet store samlinger med forskningsmateriale av stor faghistorisk verdi for institusjonen:
forskerarkiv, forskningsprosjektmateriale, korrespondansearkiv, upublisert materiale,
grunnlagsmateriale, fotografisk materiale, lyd- og filmmateriale, illustrasjoner, plansjer og kart, utstyr
og instrumenter.
Hva kan avleveres?
Skriftlig arkivmateriale og ”grått” materiale:
o faglige dokumenter, upubliserte forskningsdata og manuskripter fra forskerarkiv,
forskningsprosjekter og enkeltpersoner.
o primærdata, analysedata, feltdata og feltobservasjoner
o faglig korrespondanse
o unike og sjeldne særtrykk
o unika av rapporter og skriftserier
Gjennomgang og utsortering i fagmiljøene for å bevare verdifullt originalmateriale som belyser
institusjonens og forskningsmiljøenes faglige utvikling og historie anbefales. Fakulteter og
institutter, samt vitenskapelig personale fra de involverte fagmiljøene må ta ansvar for
utvelgelse, kvalitetssikring og pakking av materialet før avlevering til Universitetsbiblioteket.
Fotografisk materiale (glassplater, negativer, positiver):
Faghistorisk verdifullt fotografisk materiale bør avleveres til Universitetsbiblioteket.
Fotomateriale er generelt lett nedbrytbart og krever faglig kompetent behandling og bevaring i
spesialmagasin med klimaregulering. Metadata, opplysninger og registreringer om fotomaterialet
må følge med i avleveringen.
Lysbildearkiv og – samlinger:
I mange fagmiljøer er det produsert og samlet store og uoversiktlige mengder lysbildemateriale.
Dette materialet består både av originalbilder og avfotografert undervisningsmateriale. I dag er
dette lite benyttet i forsknings- og undervisningssammenheng. Materialet stiller spesielle krav til
lagring og bevaring. Uten dokumentasjon, katalog og registre til bildene er materialet uten særlig
bevaringsverdi. Fagmiljøene må derfor selv foreta en nøye vurdering og utvelgelse av unikt og
bevaringsverdig lysbildemateriale før avlevering til Universitetsbiblioteket. Katalog/registre til
bildene må følge med i avleveringen.
Originalkart, tegninger, plansjer, annet illustrasjonsmateriale:
I flere fagmiljøer ved UiB er det bevart faghistorisk betydningsfullt kart- og illustrasjonsmateriale,
plansjer, arbeids- og utstyrstegninger osv. Med få unntak er arkivsituasjonen for dette materialet
lite tilfredsstillende. Antikvarisk, faghistorisk betydningsfullt og lett nedbrytbart originalmateriale
bør avleveres til Universitetsbiblioteket.
Lyd- og filmmateriale:
Faghistorisk betydningsfullt og unikt lyd- og filmmateriale må konverteres til digitalt tilgjengelige
og kontinuerlig oppdaterte filer ved avdelinger ved UiB, og originalmateriale bør sikres og
avleveres til Universitetsbiblioteket.

5

FAGHISTORISK ARKIVMATERIALE. T. CH. Thomassen, geolog: Feltbok, Søndre Bergenhus, 1877.
Avlevert fra Institutt for geovitenskap, UiB.

Hva kan ikke avleveres?
Bøker og boksamlinger:
For rydding, avlevering, kassasjon osv. av bøker og boksamlinger kontaktes det relevante
avdelingsbiblioteket til UB.
Generelle særtrykk og særtrykksamlinger:
Med unntak av unike og sjeldne særtrykk kontaktes UB/avdelingsbibliotek for veiledning.
Publiserte rapporter, skriftserier, kompendier o.l.
Administrativt arkivmateriale:
Dokumentsenter 1 ved UiB har ansvar for mottak og bevaring av administrativt arkivmateriale.
Generelt undervisnings- og studentmateriale.
Arkivskap, kontorskap, hengemappeskap osv.:
Innholdet må før avlevering pakkes om til arkivmapper, arkivbokser, kassetter eller esker – i
formater som er velegnet til oppbevaring i reoler/hyller.
Originalmateriale som er digitalisert, eller er i ferd med å bli digitalisert, kan bare avleveres i
særskilte tilfeller: der originalmaterialet i seg selv er av stor verdi, er antikvarisk eller er lett
nedbrytbart. Originalmateriale kan evt. deponeres i en viss periode, og fagmiljøet kan etter en tid
foreta en ny vurdering av materialets bevaringsverdi.
Digitalt materiale:
Disketter, CD-er, harddisker, minnepinner. Faghistorisk verdifullt materiale lagret i eldre og
utgåtte formater må konverteres til lesbare og kontinuerlig oppdaterte filer/disker. Avlevering,
behandling, bevaring og konvertering av eldre digitalt materiale må kvalitetssikres gjennom ITavdelingen.
Innsamlet prøvemateriale:
Bergen Museum oppbevarer og forvalter gjenstandssamlinger fra natur- og kulturhistoriske
fagmiljøer ved UiB, fra botanikk, geologi, zoologi og arkeologi, antropologi, kunst- og
kulturhistorie. Enkelte fagområder ved UiB avleverer eksemplarprøver av forskningsmateriale til
Museet.
Utstyr, instrumenter, installasjoner:
Instrument- og utstyrsutviklingens betydning for fag- og forskningshistorien ved UiB er en sentral
del i den faghistoriske dokumentasjonen av institusjonen, og særlig er det viktig å bevare
konkrete eksempler, originalmateriale og bakgrunnsinformasjon om utstyr og instrumenter som
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er utviklet og konstruert i fagmiljøene ved UiB. I tillegg bør fagmiljøene og instituttene stimuleres
til å synliggjøre historisk utstyr – gjennom utstillinger, fotografier, plansjer – i instituttmiljøene,
som en dokumentasjon om forskningsmiljøets utvikling og historie.

FAGHISTORISK ARKIVMATERIALE. Brev til D.C. Danielssen, Bergens Museum, fra Diethelm,
Tyskland, 20. mars 1844. Avlevert fra Universitetsmuseet i Bergen.

Hvem kan avlevere forskningsmateriale?
Vitenskapelig ansatte, forskningsmiljøer/-sentra, institutter, fakulteter.
Hvem har ansvaret for å avlevere forskningsmateriale?
Instituttledelse og ledelse av forskningssentra må ha et overordnet ansvar for å administrere
bevaring og avlevering av forskningsmateriale, ved bl.a.:
Flytting/omstrukturering av institutt/forskningsmiljø: Sørge for at verdifullt forskningsmateriale
ikke forsvinner eller kastes i løpet av flytteprosessen, men blir sikret gjennom utvelgelse,
bevaring og evt. avlevering til Avdeling for Spesialsamlinger.
Pensjonering/fratredelse av vitenskapelig ansatte: Ved pensjon/fratredelse bør vitenskapelig
ansatte gjennomgå sine private/personlige arkiv, og det må i samarbeid med instituttledelse
foretas en sortering og faglig utvelgelse av særlig betydningsfullt forskningsmateriale med tanke
på videre bevaring/avlevering:
o Bøker og publikasjoner (særtrykk) skilles ut som ikke-faghistoriske primærsamlinger.
o Fotomateriale (lysbilder) og andre primære forskningssamlinger må merkes/registreres slik
at det kan være en ressurs for videre bruk i forskning, formidling og undervisning.
o Sikring, bevaring og avlevering av materialet må foretas etter vedtatte retningslinjer for
faghistorisk materiale.
o UiB har eiendomsretten til forskningsmateriale som er utført i tjenesten, men både
eiendomsretten og opphavsretten må i hvert enkelt tilfelle klareres og sikres.
o Det må utarbeides en avtale eller standardkontrakt mellom institusjonen og den
vitenskapelig ansatte om rettigheter angående avlevering, bevaring, tilgang til og
tilgjengeliggjøring av forskningsmaterialet.
Dødsfall/frafall i tjeneste ved UiB: Det må foreligge klare rutiner for håndteringen av etterlatt
forskningsmateriale fra vitenskapelig ansatte som dør mens de er i tjeneste ved UiB:
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Både administrativt og faglig personale fra det aktuelle forskningsmiljø må gjennomgå
materiale og foreta en utvelgelse av faglig materiale som skal bevares.
o Eiendomsrett og opphavsrett til forskningsdata må defineres og avklares.
o Familie må kontaktes og evt. involveres ved rydding av kontor og private/personlige
eiendeler.
o Det bevaringsverdige forskningsmaterialet må videre sikres og bevares etter samme
retningslinjer som for øvrig primærdata og forskningsmateriale.
Generell opprydding/gjennomgang av instituttarkiv og – samlinger: Instituttledelse har ansvar for
å sikre og bevare verdifullt faghistorisk materiale fra instituttarkiv og - samlinger.
o

Hvordan avlevere forskningsmateriale?
Rådgiving og veiledning: Universitetsbiblioteket kan bidra med rådgiving og veiledning i spørsmål
om bevaring og evt. avlevering av faghistorisk materiale.
Faglig gjennomgang og prioritering: Instituttledelse har ansvaret for at det foretas en faglig
gjennomgang, utvelgelse og prioritering av bevaringsverdig forskningsmateriale.
Kvalitetssikring: Bevaringsverdig faghistorisk materiale må ordnes slik at det i ettertid er
gjenfinnbart og kan brukes i forskning, dokumentasjon, undervisning og formidling. Alle
relevante opplysninger, data og registre må følge samlingene/materialet ved avlevering. Dette er
særlig nødvendig ved avlevering av fotomateriale, utvalgt lysbildemateriale og
illustrasjonsmateriale.
Ompakking/merking: Forskningsmateriale/samlinger oppbevart i arkivskap, kontorskap,
hengemappeskap o.l. må pakkes om til arkivbokser, mapper, kassetter osv. slik at de i størst
mulig grad kan plasseres i magasinhyller. Alle arkivbokser osv. må være godt merket med
henvisning til innhold og opphav (person, fagmiljø, arkiv, samling).
Hvor kan forskningsmateriale avleveres?
For veiledning, vurdering og avlevering kontaktes Avdeling for Spesialsamlinger,
Universitetsbiblioteket, v/Ola Søndenå (ola.sondena@ub.uib.no).
o Ved avlevering av forskningsmateriale inngås i hvert enkelt tilfelle en avtale og
standardkontrakt. Kontrakten omfatter rettigheter angående avlevering, bevaring,
klausulering, tilgang til og tilgjengeliggjøring av forskningsmateriale.
Hva skjer med avlevert forskningsmateriale?
Avlevert forskningsmateriale registreres, sikres og bevares ved Avdeling for Spesialsamlinger ved
Universitetsbiblioteket.
Oversikt over avlevert og registrert forskningsmateriale blir tilgjengelig gjennom oppdaterte webkataloger.
Avleverte samlinger og arkiv skal være tilgjengelige for forskning, formidling og utstillinger, med
unntak av tilfeller med klausulert og sensitivt materiale med særlige hensyn til personvern.
Arkivmaterialet vil være tilgjengelig til bruk på lesesal ved Manuskript- og librarsamlingen,
Avdeling for Spesialsamlinger, UB.
Digitaliseringsprosjekter prioriteres for særlig verdifulle historiske/antikvariske samlinger og
unika, og lett nedbrytbart originalmateriale.

