Kompetens i utveckling

Utbildning

Museerna – liksom arkiven och biblioteken – hanterar idag kunskap om
samlingar och andra källor i dialog med sina användare. Dagens krav på
tillgänglighet skiljer sig avsevärt från de traditionella. Både antikvariska
och tekniska aspekter ska tillgodoses.

Skräddarsydda anpassade kurser – korta och längre – med fokus på såväl
praktik som idé och museologi.

Minst lika viktigt som de löpande driftsfrågorna och större investeringsbeslut är kompetensutvecklingen hos personalen, medvetenheten om
innehållets kvalitet och terminologi i dokumentationsarbetet samt kunskap
om system och modeller i den internationella utvecklingen.

…för att stimulera en kunnig grupp av medarbetare att vidga sina ramar
och ha färsk och aktuell information inom ett föränderligt fält.
…för att skaffa referens och kunskap inför planerade förändringar av
digitalisering, dokumentation, databaser och tekniska system.
...för att förbättra kvalitet, hjälpmedel och standarder i innehållet när det
gäller museets hantering av information och kunskap.

META – KUNSKAP OM KUNSKAP hjälper ABM-institutioner inom dokumenta-

tionsområdet, t ex med analys och strategisk diskussion, utredningar,
personalutbildning.
Välkommen att ta kontakt för att diskutera ett samarbete.

Områden som behandlas i kurser kan t ex vara kunskapsorganisation, ABMfrågor, data- och dokumentationskvalitet, klassifikation, katalogisering och
terminologi.
Arbetsformerna är anpassningsbara: föreläsningar, seminarier och grupper
eller kanske mer problem- eller processinriktade studier över längre tid.
Nätet är en viktig plattform – men det mänskliga mötet är viktigare! Det är
då vi når en diskussion där alla kan medverka.

Strategisk analys

exempel

Planerar ni nya digitaliseringssatsningar, projekt eller investeringar som
berör museets kunskapshantering?
Ökar vardagsproblemen med önskemål som inte går att få till i dagens
databaser?
Önskar ni hjälp med att lyfta frågorna från ett tekniskt plan till att i stället
bli en del av en framsynt allmän kunskapshantering som tar till vara ett
vidare perspektiv än att vara ”bara” en datoriserad föremålskatalog?
Behöver ni en samtalspart i det strategiska arbetet – internt i museet eller
gentemot leverantörer och andra externa parter?
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Två arbetspass vardera på fm och em – fikapaus, lunch på lämpligt sätt. Grupper om
upp till ca 12-15 personer beroende av ämne, innehåll och upplägg.
Internetbaserat underlag i form av länkar till texter, exempel och fördjupning.
Förberedande hemläxa. Uppföljande diskussion erbjuds på nätforum.
exempel

Seminarieserie
Analys och förändring i vardagen

exempel

Analys av befintliga databaser och katalogsystem. Diskussion och kontinuerlig dialog
som stöd till personalgrupp kring innehåll, klassifikation, kvalitet, standardisering och
utveckling av kunskapssystemen.

Tematisk samling för olika grupper i organisationen – två timmar per tema, upprepade i
lämplig omfattning för riktade grupper eller hela personalen. Grupper om upp till ca 1215 personer beroende av ämne, innehåll och upplägg.
Internetbaserat underlag i form av länkar till texter, exempel och fördjupning.
Uppföljande diskussion erbjuds på nätforum.

META –

Dokumentation
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KUNSKAP OM KUNSKAP

Verksamheten står stadigt på tre ben:
- Gedigen praktisk erfarenhet från museisamlingar,
dokumentationsarbete och digitalisering. Internationellt
engagemang kring innehållskvalitet, terminologi och
standardiseringsarbete.
- God teknisk överblick över system, modeller
maskiner och förståelse för olika systemlösningar.

och

- Museologiskt
perspektiv
på
kunskapshantering,
kunskapsorganisation och förmedling, som även omfattar
arkiv och bibliotek.
…samt en förmåga att väga lagom mycket på rätt ben för bästa balans i
vår dialog och för att göra er kunskap tillgänglig.

Kontaktnätet är svenskt, europeiskt och internationellt. Som mångårig
medlem i ICOM/CIDOC (från 2007 i CIDOCs styrelse) samt genom en rad
projekt och uppdrag har jag en bra helhetssyn inom dokumentation och
digitalisering.
META – KUNSKAP OM KUNSKAP arbetar med museikurser och högskoleutbildningar, analyser av system, rådgivning mm i frågor som rör
informationslagring, kunskapsorganisation och museernas dokumentationsarbete i vid mening.

Läs mer på http://meta.se

Välkommen att kontakta mig för diskussion och
förslag som passar i din organisation
Hans Rengman
Tel
070 – 718 23 25

E-post
hans.rengman@meta.se

Utbildning, analys, diskussion
– kunskapsorganisation

