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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna rafræna skráningu menningarminja á Íslandi. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem tekin voru átta hálfopin 

einstaklingsviðtöl við starfsmenn sex menningarminjastofnana. Að auki voru frekari 

gögn fengin með fyrirspurnum um efnið til tengdra aðila. Markmið rannsóknarinnar var 

að fá innsýn í rafræna skráningu á menningarminjum með því að rýna í þá rafrænu 

gagnagrunna sem menningarminjar eru skráðar í og þau gögn sem eru skráð. Skoðað var 

hvaða verklag var stuðst við og hvernig aðgangi að gögnum var háttað. Eins var 

samstarf og samræming á milli stofnana sem skrá menningarminjar á rafrænan hátt 

athugað sem og viðhorf viðmælenda til skráningarinnar og mögulegrar framtíðarþróunar 

á sviðinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fjölmargir mismunandi gagnagrunnar eru nýttir 

til að skrá menningarminjar með rafrænu móti. Skortur er á samræmdri skráningu svo 

sem hvað varðar ítarleika og efnisorðagjöf. Sums staðar skortir verklagsreglur og staðla 

en á flestum stöðum er unnið að því að innleiða þá þætti. Setja þarf fram áætlanir um 

uppfærslu á sniðmótum og tölvukerfum til að fylgja tækniþróun eftir. Rannsóknin sýndi 

skort á samvinnu og samþættingu á milli stofnana sem sjá um rafræna skráninu 

menningarminja. Heildarskipulag og opinbert yfirlit skortir en það er nauðsynlegt að 

móta heildstæða stefnu til að stuðla að auknu samræmi og aðgengi. Stjórnsýslan er 

vanbúin til að gegna skyldum sínum gagnvart gögnunum, aðallega vegna fjárskorts og 

skorts á stefnumótun. Til að tryggja stöðu menningararfsins, það er að segja gagnanna 

sem þjóðararfs, verður að koma á heildrænni stefnumótun um rafræna gagnagrunna og 

skráningu í þá. Slík stefnumótun er til þess fallin að bæta stöðu rafrænnar skráningar 

menningarminja, auk þess sem hún getur leitt til úrbóta og framþróunar sem unnt er að 

byggja á til framtíðar. 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the digital documentation of cultural 

heritage in Iceland. The study is based on qualitative research methods that entail eight 

semi–structured, in–depth interviews with staff of six cultural institutions. In addition, 

further data was obtained from inquiries on the subject to related parties. The goal of 

this research was to gain insight into the digital documentation of cultural peers in 

cultural heritage databases and their data. Work procedures were observed, as well as 

how access to data was handled. Cooperation and coordination between the cultural 

institutions that document electronically was also explored, along with the stance and 

attitudes among the participants towards digital documentation. Future developments in 

the field were also contemplated.  

The results show that a number of different databases are used to document cultural 

heritage. Uniform documentation, in regard to details and thesaurus/keywords, is sorely 

lacking. Some institutes lack the correct work procedures and standards, but are 

working to implement these elements. Plans need to be set out for updating file formats 

and computer systems in order to not be left behind by ongoing technological 

developments. The study showed a lack of cooperation and integration between the 

institutions responsible for the digital documentation of cultural heritage. Overall 

organization and official overview is lacking but it is essential to develop a 

comprehensive strategy to promote greater consistency and accessibility. The 

administration, within government and institutions, is ill–equipped to carry out their 

duties with respect to the data, mainly due to lack of funding and strategy. To conserve 

the cultural heritage there is a need to establish a holistic strategy for digital databases 

and their documentation. Such a strategy is likely to improve the status of digital 

documentation of cultural heritage, so it can lead to improvements and progress on 

which to build for the future. 
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Formáli 

Lokaritgerð þessi er 30 ECTS–eininga MLIS verkefni í bókasafns– og upplýsingafræði 

við félags– og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin beindist að rafrænni 

skráningu á menningarminjum á Íslandi. Leiðbeinandi var dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

og vil ég þakka henni fyrir góða leiðsögn, hvatningu, þolinmæði og áhuga sem hún 

sýndi þessari rannsókn.  

Ég vil þakka viðmælendum fyrir sitt framlag, því án viðtala við þá hefði ekki orðið af 

þessari rannsókn. Allir viðmælendur voru mjög samstarfsfúsir, tóku vel á móti mér og 

miðluðu af reynslu sinni og þekkingu. Auk þess vil ég þakka þeim sem svöruðu frekari 

fyrirspurnum er ég sendi út vegna rannsóknarinnar. Einnig vil ég þakka 

samstarfsmönnum á síðustu árum fyrir stuðning og liðlegheit við vinnslu þessa 

verkefnis. Urður Snædal, Sigrún Valsdóttir, Erna Karlsdóttir, Unnur María 

Bergsveinsdóttir, Valdís Þorsteinsdóttir og Sigríður Jóhannsdóttir fá sérstakar þakkir 

fyrir prófarkalestur og athugasemdir. 

Að lokum vil ég þakka vinum og vandamönnum, og þá sérstaklega fjölskyldu minni, 

allan stuðninginn og hvatninguna í gegnum námið. Án stuðnings þeirra hefði þetta 

lokaverkefni aldrei litið dagsins ljós. 

Reykjavík, 10. september 2014 

Jóna Kristín Ámundadóttir 
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1 Inngangur 

Rafræn skráning menningarminja hefur verið til staðar á Íslandi í einhverjum mæli um 

áratugaskeið, eða frá upphafi tölvunotkunar hér á landi. Hún varð þó ekki markviss fyrr 

en upp úr 1990 og er nú sá skráningarmáti sem er almennt notaður af þeim stofnunum 

og aðilum sem koma að skrásetningu menningarminja. Með rafrænni skráningu hafa 

gríðarleg menningarverðmæti og mikilvægar sögulegar heimildir verið skráðar. 

Aðgangur almennings, fræðimanna og starfsmanna ýmissa stofnana að þeim gögnum 

sem skráð hafa verið og leit í þeim veltur á að rafræna skráningin sé samræmd, stöðluð 

og markviss. Í þessari rannsókn er athygli beint að þeim verkferlum og viðhorfum er 

liggja að baki rafrænni skráningu og stöðu rafrænnar skráningar menningarminja í 

nútímanum og þróun hennar í framtíðinni. 

Til þess að gera umfang rannsóknarinnar viðráðanlegt var einungis athuguð rafræn 

skráning menningarminja innan skjala– og minjasafna en bókasöfnum haldið utan við. 

Hlutverk þessara stofnana réði skiptingunni en skjala– og minjasöfn eru fyrst og fremst 

skilgreind sem varðveislustofnanir en bókasöfn sem þjónustustofnanir, þó að þessi 

hlutverk skarist stundum.  

Þetta efnissvið varð fyrir valinu vegna persónulegs áhuga míns á menningarminjum 

en ég hef áður verið í bæði sagnfræði– og fornleifafræðinámi þar sem rafræn skráning á 

gögnum og heimildum, eða skortur þar á, hafði veruleg áhrif á rannsóknir mínar. 

Rannsóknin var unnin samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum og byggð á 

gögnum sem aflað var sérstaklega með töku hálfopinna viðtala við átta starfsmenn sex 

menningarminjastofnana. Með viðtölunum var leitast við að athuga verklag og stöðlun 

rafrænnar skráningar menningarminja og hvernig hún nýttist notendum. Einnig voru 

fleiri fyrirspurnir sendar á ýmsar stofnanir og söfn til að fá frekari svör við þeim 

spurningum er komu upp við rannsóknina. 

Ritgerðin skiptist í tíu kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem viðfangsefni 

rannsóknarinnar er kynnt. Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegt efni sem snýr að 

skilgreiningum á hugtökum, stöðlum og lagaumhverfi, stjórnsýslu á menningarminjum 

á Íslandi, og efni er fjallar um rafræna skráningu almennt og gagnagrunna yfir 

menningarminjar á Íslandi. Einnig er þar fjallað um fyrri rannsóknir og fræðileg skrif. Í 

þriðja kafla er fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var og um framkvæmd 

rannsóknarinnar. Í fjórða til áttunda kafla eru niðurstöður gagnagreiningar og viðtala 
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settar fram. Í níunda kafla er að finna umræður og samantekt á niðurstöðum 

rannsóknarinnar og tíundi kafli hefur að geyma lokaorðin. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um sögulegan og lagalegan bakgrunn rafrænnar skráningar 

menningarminja og langtíma varðveislu þeirra. Í fyrstu verður gerð grein fyrir 

skilgreiningum á nokkrum sértækum hugtökum sem notuð eru í ritgerðinni. Þá verður 

farið yfir ýmsa staðla og það lagaumhverfi sem viðkemur rafrænni skráningu 

menningarminja. Fjallað er um stjórnsýslu á sviði menningarminja á Íslandi, svo og 

rafræna skráningu menningarminja og ýmisa gagnagrunna er halda utan um 

menningarminjar á Íslandi. Að lokum verða teknar fyrir fyrri rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á efnissviðinu.  

2.1 Skilgreiningar 

Skilgreining á hugtakinu menningararfi (cultural heritage) í starfi forsætisráðuneytisins 

endurspeglast í forsetaúrskurði Íslands, nr. 71/2013 en einnig í lögum um 

menningarminjar nr. 80/2012. Í lögunum eru skilgreind hugtök sem í heild sinni ná yfir 

þau viðfangsefni sem kenna má við menningararf; menningarminjar teljast ummerki um 

sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar og byggingararfur, menningar– og 

búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip og bátar, 

samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir. Lögin ná einnig til staða og 

minjaheilda sem tengjast menningarsögu þjóðarinnar. Jarðfastar minjar eða lausir gripir 

sem hafa sérstaka merkingu fyrir sögu Íslands teljast til þjóðminja. Átt er við 

menningararf sem er friðaður, friðlýstur í umhverfinu eða varðveittur af Þjóðminjasafni 

Íslands. Til þjóðarminja (national heritage) teljast hvers konar munir, gripir, myndir, 

skjöl, handrit og bækur í eigu opinberra stofnana, fyrirtækja, félagasamtaka eða 

einstaklinga sem hafa sérstaka þýðingu fyrir íslenska þjóðmenningu. 

Bastian og Harvey (2012, bls. 2) nefna að samþætting (convergence) sé samvinna og 

stefna menningarminjastofnana, svo sem bókasafna, skjalasafna og varðveislusafna, að 

því að setja og þróa staðla og verkferla er sameini hefðbundnar kenningar og starfsemi 

hvers annars (Bastian og Harvey, 2012). 

Í bók Corrado og Moulaison (2014, bls. 225–226) er hugtakið rafrænt (electronic) 

skilgreint þannig að allt sem gangi fyrir rafmagni sé rafrænt en í þessu tilfelli er 

sérstaklega verið að fjalla um þann hluta þess rafræna er snertir tölvubúnað, svo sem 

innslátt í gagnagrunna og tölvukerfi. Hins vegar táknar stafrænt (digital) að unnið sé 

með upplýsingar og þær geymdar sem runur af tölum, en á þann hátt er hægt að skanna 
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inn myndir og geyma. Stafrænt er ætíð rafrænt en rafrænt er ekki alltaf stafrænt 

(Corrado og Moulaison, 2014, bls. 225–226). Þegar lýsigögn eru skráð eru þau rafræn 

meðan skannaðar myndir og skjöl eru stafræn. 

Þjóðskjalasafn Íslands hefur sett saman lista yfir ýmis hugtök er tengjast rafrænni 

skráningu gagna. Samkvæmt skilgreiningu þeirra er rafræn skrá (electronic file) „skrá 

sem heldur utan um skráningu upplýsinga á skipulagðan hátt. Rafræn skrá er ólík 

rafrænum gagnagrunni að því leyti að í henni er ekki um gagnatöflur að ræða og því 

engin vensl á milli ólíkra upplýsinga sem færðar eru inn í skrána“ (Þjóðskjalasafn 

Íslands, 2013a). Orðskýring Þjóðskjalasafnsins fyrir rafræna gagnagrunna (electronic 

database) er „safn upplýsinga sem geymdar eru skipulega á rafrænu formi. Gögnum er 

skipað niður eftir innbyrðis venslum til að vinna úr þeim og heimta þau að hluta eða í 

heild“ (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013a). Hins vegar er rafrænt dagbókarkerfi (journal 

database) skilgreint sem „kerfi með rafrænni skráningu á málum og skjölum og 

varðveislu allra skjala á pappír. Í rafrænu dagbókarkerfi eru skjölin því hvorki útbúin né 

varðveitt rafrænt heldur aðeins varðveitt á pappír, skráning málanna er hins vegar 

varðveitt rafrænt í kerfinu“ (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013a). Rafrænt gagnakerfi (e. 

electronic data system) er skýrt sem „samheiti yfir rafrænt skjalavörslukerfi, rafrænan 

gagnagrunn eða rafræna skrá“ (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013a). 

Þjóðskjalasafn Íslands hefur einnig skilgreint skjalavörslukerfi, svo sem rafræn 

mála– og skjalavörslukerfi (electronic recordkeeping system), sem „kerfi með rafrænni 

skráningu á málum og skjölum og varðveislu málasafns á pappír og rafrænt eða 

eingöngu rafrænt. Skráning á skjölum er þá rafræn og skjölin sjálf eru varðveitt að hluta 

eða að fullu rafræn í kerfinu“ (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013a). Oftast eru gögn um 

menningarminjar skráð í rafrænar skrár eða rafræna gagnagrunna, en þó kemur fyrir að 

skörun eigi sér stað og upplýsingar og gögn um menningarminjar séu skráð í rafræn 

dagbókarkerfi eða mála– og skjalavörslukerfi og því eru þau einnig gefin upp í þessari 

upptalningu. 

Þjóðskjalasafnið hefur skilgreint vörsluútgáfu (archiving version) sem rafræna 

afhendingu gagna eða þannig að „einungis verða varðveitt gögn úr rafrænum 

skjalavörslukerfum og gagnagrunnum en ekki kerfin sjálf. Því þarf að færa skjölin úr 

kerfunum yfir á tiltekið form, sbr. reglur Þjóðskjalasafns Íslands um afhendingu á 

vörsluútgáfum gagna úr rafrænum gagnakerfum. Við það verður til vörsluútgáfa gagna“ 

(Þjóðskjalasafn Íslands, 2013a). 
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Í þessari ritgerð verður hér eftir hugtakið rafrænir gagnagrunnar notað sem samheiti 

yfir rafræna gagnagrunna, dagbókarkerfi, gagnakerfi og mála– og skjalavörslukerfi til 

að auðvelda skilning, nema ef sérstaklega þarf að skilja á milli þeirra. 

2.2 Staðlar og lagaumhverfi 

Staðlar og lagaumhverfi hafa mikil áhrif á rafræna skráningu menningarminja og 

annarra gagna. Ef staðla–, reglu– og lagaumhverfi skortir stuðning frá stjórnsýslu og 

nýrri þróun og tæknibreytingum er ekki fylgt eftir er hætta á að það myndist óvissa um 

úrræði, ábyrgð og aðferðir við viðhald og varðveislu viðkomandi gagna (Lusenet, 2007; 

Parry, 2007, bls 37–38; Mason, 2010; Bearman, 2010, bls. 48–63). 

2.2.1 Staðlar 

Staðall (standard) er opinbert skjal sem ætlað er til frjálsra afnota. Staðlar innihalda 

reglur, leiðbeiningar, og/eða skilgreiningar sem miða að því að tryggja tiltekna virkni í 

því markmiði að ýta undir skilvirkni og einföldun og draga úr kostnaði. Staðlar gegna 

mikilvægu hlutverki í samvinnu og samleitni milli skipulagsheilda, bæði á 

alþjóðavettvangi og innan einstakra landa. Myndun þeirra byggist á því að 

hagsmunaaðilar sammælist um hvað sé við hæfi og hvað teljist góðir starfshættir hverju 

sinni. Ákveðnar reglur eru viðhafðar um myndun, vottun og samþykkt staðla, sem og 

um þátttöku í gerð þeirra (Sigmar Þormar, 2007, bls. 50; Staðlaráð Íslands, e.d.) 

Stöðlun snýst um að setja reglur og skilgreina kerfisbundið ýmsa skilmála, afurðir og 

aðferðir og geta staðlarnir verið af ýmsu tagi, svo sem hugtaka– og táknstaðlar er 

auðvelda samskipti og sjá til þess að samræmi sé í hugtakanotkun, og einnig má nefna 

prófunarstaðla, en þeir innihalda mælanleg markmið. Einnig geta aðgerðarstaðlar lýst 

vinnulagi, aðferðum og verkferlum og er notkun þeirra ætluð til að tryggja tiltekna 

samræmingu (Guðlaug Richter, 1996). 

Margir staðlar koma inn á rafræna skráningu menningarminja og þurfa þeir sem skrá 

gögn að þekkja til þeirra til að samræma vinnuferlið. Þeir staðlar sem tengjast helst 

rafrænni skráningu menningarminja eru ÍST ISO 15489:2001, ISAD(G), ISDIAH, 

MoReq2010 og SPECTRUM (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, bls. 39; Staðlaráð Íslands, 

2005, bls. 8; International Council on Archives, 2000, bls 12; International Council on 

Archives, 2008, bls 9; Vieira et al, 2012, bls 212; Collections Trust, e.d.). 

ÍST ISO 15489:2001 tekur til allra skjala í hvaða formi sem er og veitir leiðbeiningar 

um ábyrgð, styður gæðastarf og setur viðmið um vönduð vinnubrögð í skjalastjórn. Þó 
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að staðallinn sé miðaður við almennan vinnumarkað og taki ekki til skjalavörslu og 

varðveislu skjala í varðveislustofnunum þá er hann ætlaður skjalastjórum og 

sérfræðingum í stjórnun skjala og fellur því undir rafræna skráningu (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2002, bls. 39; Staðlaráð Íslands, 2005, bls. 8).  

ISAD(G) er alþjóðlegur staðall á vegum Alþjóðlega skjalaráðsins (ICA). Hann er 

hjálpartæki við leit og hefur mótandi áhrif á það hvernig skjalasöfn eru skráð 

(International Council on Archives, 2000, bls 12). ISDIAH er alþjóðlegur staðall á 

vegum Alþjóðlega skjalaráðsins (ICA) og er staðall sem lýtur að varðveislustofnunum 

og gögnum þeirra (International Council on Archives, 2008, bls 9). MoReq2010 er 

óformlegur staðall sem saminn var af Evrópusambandinu fyrir aðildarlönd þess og er 

ítarlegur staðall sem varðar stafræna skjalastjórn (Vieira et al, 2012, bls 212). Einnig 

fellur inn í þennan lista SPECTRUM staðallinn sem var upprunalega breskur en er nú 

orðinn alþjóðlegur. Hann er opinn staðall með frjálsan aðgang er heldur utan um 

menningarminjar og 23.000 söfn í 40 löndum vinna eftir honum til að auka skilvirkni, 

bæta stjórnun og samræma skráningu (Collections Trust, e.d.). 

Í Viðauka I er frekari listi yfir staðla alþjóðlegu staðlasamtakanna ISO er falla undir 

tækninefndina ISO/TC 46/SC 11 sem snýr að rafrænni skráningu og skjalavörslu. 

2.2.2 Lagaumhverfi 

Rafræn skráning menningarminja fellur undir réttarfarsákvæði sem snúa að fjölmörgum 

lögum, ásamt reglugerðum og reglum með stoð í lögum. Þessi lög, reglugerðir og reglur 

taka til ólíkra þátta er tengjast menningarminjum og skjalavörslu og falla þar af leiðandi 

undir viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Lög um menningarminjar, nr. 80/2012, eiga að stuðla að verndun menningarminja og 

tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. 

Lögunum er einnig ætlað að auðvelda aðgang og kynni þjóðarinnar af 

menningarminjum og skýra hugtök er þær varða. Menningarminjar falla einnig undir 

safnalög nr. 141/2011 og lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011.  

Þjóðskjalasafn Íslands lýtur lögum um varðveislu opinberra skjala nr. 77/2014, og 

fellur varðveisla menningarminja að stórum hluta undir það ákvæði. Á grundvelli 

þessara laga setur Þjóðskjalasafn reglur og leiðbeiningar um skjalavörslu opinberra aðila 

(Þjóðskjalasafn, 2013b). Áður voru í gildi lög um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 og 

er mikið af þeim reglum og viðmiðum sem Þjóðskjalasafn Íslands hefur gefið út byggt á 



  

15 

þeim lögum. Í lögum um Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn nr. 142/2011 kemur 

fram að safninu beri að skrá gögn, veita aðgengi að þeim og varðveita til framtíðar. 

Einnig má nefna lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 

sem snúa að gagnavernd og friðhelgi persónuupplýsinga, upplýsingalög nr.140/2012 

sem kveða meðal annars á um skráningu mála og aðgengi að skjölum, og stjórnsýslulög 

nr. 37/1993 sem varða einnig aðgengi að skjölum. 

2.3 Stjórnsýsla menningarminja á Íslandi 

Samkvæmt lögum um menningarminjar, nr. 80/2012 er mismunandi skilgreining á 

menningarminjum og þjóðarminjum, eins og kom fram í fyrri kafla um skilgreiningar. 

Málefni menningararfs, voru sett undir forsætisráðuneytið með forsetaúrskurði um 

skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 71/2013 frá 24. maí 

2013. Annað sem telst til þjóðmenningar mun heyra áfram undir sömu ráðuneyti og 

áður. Áhersla á málaflokkinn er því hjá mörgum ráðuneytum, sérstaklega 

forsætisráðuneytinu, mennta– og menningarmálaráðuneytinu og innanríkisráðuneytinu 

er fer með málefni sveitafélaga (Margrét Hallgrímsdóttir, skrifstofustjóri Skrifstofu 

menningararfs, munnleg heimild, tölvupóstur, 8. ágúst 2014). 

Í forsætisráðuneytinu er framkvæmd laga um menningarminjar nr. 80/2012 og 

framkvæmd laga um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011 hvoru tveggja undir hatti 

menningararfs. Það felur í sér varðveislu menningararfsins, þar með talið jarðfastra 

minja og gripa, vernd þjóðarverðmæta og flutning menningarminja úr landi, skil 

menningarverðmæta til annarra landa, vernd húsa og mannvirkja og vernd sögulegrar og 

menningartengdrar byggðar og umhverfis, svo sem Minjastofnunar Íslands, 

þjóðgarðsins á Þingvöllum og Þjóðminjasafns. Í samræmi við fyrrnefnda úrskurði var 

skipuriti forsætisráðuneytis breytt og tók Skrifstofa menningararfs til starfa 1. febrúar 

2014, en hún fer með þau málefni sem að ofan greinir (Margrét Hallgrímsdóttir, 

skrifstofustjóri Skrifstofu menningararfs, munnleg heimild, tölvupóstur, 8. ágúst 2014).  

Málefni þjóðmenningar má almennt skilgreina sem áherslu á menningararf, 

menningarstarf og safnastarf í landinu. Málefni safna, þar á meðal minjasafna eru 

samkvæmt verkaskiptingu stjórnarmálaefna á ábyrgð mennta– og 

menningarmálaráðuneytis, sem og málefni annarra höfuðsafna en Þjóðminjasafns. Það 

sama á við um málefni Þjóðskjalasafns, Landsbókasafns, Stofnunar Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum og fleiri menningarstofnana. (Margrét Hallgrímsdóttir, 

skrifstofustjóri Skrifstofu menningararfs, munnleg heimild, tölvupóstur, 8. ágúst 2014). 
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Mótun menningarstefnu, umsjón með framkvæmd hennar og almenn stjórnsýsla á sviði 

menningarmála undir mennta– og menningarmálaráðuneytinu er í höndum Skrifstofu 

menningarmála (Mennta– og menningarmálaráðuneyti, e.d.) 

Falla því málefni minjasafna undir forsætisráðuneytið meðan skjalasöfn falla undir 

mennta– og menningarmálaráðuneytið. Bæði safnalög og lög um opinber skjalasöfn 

tilgreina að það sé skylda stofnana að skrá safnkost sinn og miðla honum til almennings. 

Þess er þó ekki krafist að það sé rafrænt. 

Samkvæmt safnalögum nr. 141/2011 er hlutverk safna að vera varanlegar stofnanir 

sem starfa í þágu almennings og skulu þau ekki vera rekin í hagnaðarskyni. Söfn eiga 

með söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri miðlun að tryggja 

menningar– og náttúruarf Íslands, varpa ljósi á menningar–, náttúru– og listasögu 

landsins, styrkja safnkost og heimildasöfnun innan síns sérsviðs og gera safnkost sinn 

og heimildasöfn aðgengileg almenningi og fræðimönnum. Einnig skulu söfn hafa að 

leiðarljósi í starfi sínu að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og stöðu 

menningar, lista, náttúru eða vísinda. Að auki skulu söfn stunda markvissa söfnun muna 

og heimilda til að safnkostur þeirra gefi sem heildstæðasta mynd af sérsviði þeirra.  

Hlutverk skjalasafna er hins vegar samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 

77/2014 meðal annars að taka við og heimta inn skjöl og varðveita þau og önnur gögn 

frá afhendingarskyldum aðilum sem hafa að geyma upplýsingar sem þýðingu hafa fyrir 

stjórnsýslu, hagsmuni og réttindi borgaranna eða hafa sögulegt gildi. Einnig eiga þau að 

hafa til reiðu skjöl og önnur gögn safnsins ásamt skrám og upplýsingum um þau fyrir þá 

sem nota vilja safnið, skapa þeim aðstöðu til þess, leiðbeina um notkun skjala í vörslu 

safnsins og auðvelda rannsóknir á þeim eins og kostur er. Skjöl eru samkvæmt 

safnalögunum hvers konar gögn, jafnt rituð sem í öðru formi, er hafa að geyma 

upplýsingar og hafa orðið til, borist eða verið viðhaldið við starfsemi á vegum stofnunar 

eða einstaklings.  

2.4 Rafræn skráning menningarminja 

Rafræn skráning menningarminja í gagnagrunna hefur aukist til muna á síðustu árum og 

gera má ráð fyrir að slíkt hafi í för með sér breytingar af ýmsu tagi. Á alþjóðlega vísu er 

menningararfur nú framleiddur, afritaður, skráður, dreifður og gerður aðgengilegur í 

gegnum stafrænt form í mun meira mæli en nokkru sinni fyrr og mun slíkt verklag 

eflaust aðeins aukast í framtíðinni. Vegna þess hve mikilvægi rafrænna menningarminja 
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hefur aukist á síðustu áratugum hefur UNESCO meðal annars gefið út 

stefnumótunartillögur um varðveislu stafrænnar arfleiðar (UNESCO, 2003). 

Það er mikilvægt að endurskilgreina hlutverk menningar– og varðveislustofnana, svo 

og að breyta núverandi varðveisluáætlunum fyrir menningarminjar til að stafrænt efni 

og skráning þess sé frá upphafi hluti allra verkferla. Tæknin og hið stafræna umhverfi 

breytast svo ört að viðkomandi gögn verða óaðgengileg í náinni framtíð nema víðtækar 

og skipulagðar ráðstafanir verði gerðar til að tryggja áframhaldandi aðgang (Lusenet, 

2007). 

Þróun erlendis síðustu ára hefur verið í átt að samþættingu og samvinnu milli 

fagstofnana er halda utan um menningarminjar og við er að búast að það muni aukast 

samkvæmt rannsóknum (Hindal og Wyller, 2004, bls. 211; Bak og Armstrong, 2009; 

Kirchhoff et al, 2009; Brown, 2011, bls. 189–194; Robinson, 2012; Niet et al, 2012, bls. 

1219–1233; Corrado og Moulaison, 2014, bls. 12). Hefur samþætting og samvinna 

menningarminjastofnana hingað til falist aðalega í stöðlun, samræmingu á vinnulagi og 

að bæta aðgengi notenda að gögnum, svo sem með vefgáttum. Dæmi um slíka vefgátt 

eru Europeana, er heldur utan um stafrænan safnkost fjölmargra evrópskra safna, og 

Digitalt museum, er heldur utan um stafrænan safnkost Noregs (Europeana, e.d.; 

Digitalt museum, e.d.; Gibson et al, 2007; Cousins et al, 2008). 

2.5 Gagnagrunnar fyrir menningarminjar á Íslandi 

Fjölmargir rafrænir gagnagrunnar halda utan um menningarminjar á Íslandi. Einn þeirra 

er Sarpur, sem er skráningarkerfi og gagnagrunnur minjasafna og nokkurra sérsafna á 

landinu. Sarpur er yfirheiti á upplýsingakerfi og nær yfir forrit þess og gagnasafn. 

Rekstrarfélag Sarps á hugbúnaðinn, en hvert og eitt aðildarsafn á gögnin sem það skráir 

í gagnasafnið (Sarpur, e.d.). Hins vegar þurfa aðildarsöfnin að halda upprunalegu 

gögnunum hjá sér þar sem það er of þungt að hafa þau í kerfinu og eru því aðeins 

eftirmyndir tengdar inn í tölvukerfið. 

Núverandi útgáfa Sarps, Sarpur 3.0, er sú þriðja í röðinni og var unnin í samvinnu 

við Ráðgjafar– og sérlausnasvið Þekkingar hf. Árið 1998 var fyrsta útgáfa kerfisins, 

Sarpur 1.0, tekin í notkun og önnur útgáfan, Sarpur 2.0, árið 2002. Í framhaldi af því var 

stofnað rekstrarfélag um rekstur Sarps. Þjóðminjasafn Íslands smíðaði fyrstu og aðra 

útgáfuna af gagnasafninu í samvinnu við hugbúnaðarfyrirtækið Hugvit hf. með styrk frá 

Rannís úr Markáætlun um upplýsingatækni og umhverfismál (Sarpur, e.d.).  
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Þjóðskjalasafn Íslands heldur utan um fjölmarga gagnagrunna svo sem Manntalsvef, 

Jarðavef, og Dómsbókagrunn (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013c; Þjóðskjalasafn Íslands, 

2013d; Þjóðskjalasafn Íslands, 2013e). Gagnagrunnar Landsbókasafns Íslands – 

Háskólabókasafns samanstanda meðal annars af Handrit.is, Tímarit.is og Íslandskort.is 

(Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, 2014a; Landsbókasafn Íslands – 

Háskólabókasafn, 2014b; Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, 2014c). Einnig er 

Landsbókasafnið að vinna í að skrá einkaskjalasöfn sín, sem eru til varðveislu hjá 

Handritadeild, Kvennasögusafni Íslands og Miðstöð munnlegrar sögu, inn í 

Einkaskjöl.is (www.einkaskjol.is) sem er veftækur skráningargrunnur, en ekki fullbúinn 

þó hann sé orðinn aðgengilegur almenningi. Er Einkaskjöl.is skráð í rafræna 

gagnagrunninn AtoM (Access to Memory) skráningargrunn Alþjóða skjalaráðsins (ICA) 

(Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, 2014d.; Garderen, 2009; Bushey, 2012). 

Fjöldinn allur af öðrum gagnagrunnum og skrám yfir menningarminjar er til hjá 

hinum ýmsu stofnunum. Hins vegar er ekkert heildaryfirlit til yfir viðkomandi 

gagnagrunna, og er þá möguleiki að sömu eða líkum upplýsingum hafi verið safnað og 

þær þá skráðar á fleiri en einn stað. Mikilvægt er að ein menningarminjastofnun taki að 

sér að skrá alla gagnagrunna sem halda utan um menningarminjar á einum stað sem allir 

hafa aðgang að, svo hægt sé að vita hvað er til á hvaða stað. 

2.6 Fyrri rannsóknir og fræðileg skrif 

Aukið mikilvægi stafrænna/rafrænna menningarminja hefur leitt til aukins sýnileika og 

áhuga á efnissviðinu. Nokkuð hefur verið skrifað um rafrænar menningarminjar og 

skráningu þeirra á síðustu árum en aðallega hafa það verið fræðigreinar ritaðar erlendis, 

auk nokkurra bóka sem koma inn á efnissviðið. Eiga þessi rit það sameiginlegt að vera í 

flestum tilvikum rituð út frá safnafræði en ekki bókasafns– og upplýsingafræði, svo og 

að fjalla aðallega um minjasöfn en ekki skjalasöfn. Má þar nefna ritin Recording the 

museum eftir Ross Parry (2007), Records Management for Museums and Galleries eftir 

Charlotte Brunskill og Sarah R. Demb (2012) og System Evaluation of Archival 

Description and Access eftir Junte Zhang (2011). Auk þess eru greinar í ritunum 

Theorizing Digital Cultural Heritage, a Critical Discourse (2007) og Museums in a 

Digital Age (2010) sem fjalla um rafrænar menningarminjar á mismunandi hátt, allt frá 

kenningum er tengjast efnissviðinu yfir í tæknilegan og hagnýtan hluta þess. 

Einnig hefur verið nokkuð um ráðstefnur sem fjalla um efnissviðið og hafa verið 

gefin út ráðstefnurit í kjölfarið, svo sem Digital Libraries and Archives (2012) og 

http://www.einkaskjol.is/
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Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation (2012). Þessi 

aukna áhersla á rafrænar menningarminjar á síðustu árum hefur leitt til þess að fleiri 

fræðimenn hafa einbeitt sér að þrengri efnissviðum undir rafrænni skráningu 

menningarminja. Þar hafa ákveðin þemu komið fram eins og hvernig rafræn skráning 

breytir starfi upplýsingafræðinga (Marty, 2006, 2007), eða um þörfina á að 

menningaminjageirinn þróist í átt að samleitni eða sameiningu til að rafræn skráning 

nýtist sem best (Robinson, 2012; Manžuch, 2011). 

Innanlands hefur minna farið fyrir fræðilegum skrifum um rafræna skráningu á 

menningarminjum. Menntamálaráðuneytið lét gera skýrslu um stöðu þekkingar og færni 

á langtímavarðveislu stafræns efnis (Björn Þór Jónsson og Margrét Eva Árnadóttir, 

2007). Niðurstaða þeirra var að það væri sérlega mikilvægt að tryggja nauðsynlegt 

fjármagn til langtímavarðveislu stafræns efnis. Ekki mætti líta á langtímavarðveislu 

gagna sem spennandi átaksverkefni, heldur sem nauðsynlegt langtímaverkefni. Það 

myndi þurfa fjármagn til að smíða eða kaupa tölvukerfi, þjálfa starfsfólk, og bjarga 

eldra efni frá glötun. Slíkar neyðaraðgerðir eru venjulega merki um fyrri vanrækslu, og 

eru oft mjög kostnaðarsamar og til þess fallnar að veikja trú fólks á virkni 

varðveislukerfisins. Björn Þór og Margrét Eva bentu á að í ljósi þess að langtímavarsla 

hefði ekki hafist í nokkrum mæli á Íslandi væri líklegt að slíkar aðgerðir þyrfti. 

Langtímavarðveisla hins vegar krefðist mikillar og jafnrar vinnu um ókomna framtíð og 

mikilvægt væri því að ríkisvaldið tryggði nægilegt fjármagn á fjárlögum hvers árs til að 

sinna því verkefni. 

Heiða Björk Árnadóttir og Tinna Grétarsdóttir héldu erindi og skrifuðu grein um 

stafræna miðlun safnkosts og eftirskjálfta tæknibyltingar innan safna (2010) þar sem 

rætt var um að safnageirinn væri að upplifa eftirskjálfta tæknibyltingarinnar sem hefði 

breytt grunnstoðum safnastarfs. Til að söfnin gætu fótað sig í nýju umhverfi og haldist 

samkeppnishæf yrði safnageirinn að vera meðvitaður um þau sóknarfæri og álitamál 

sem felast í miðlun safnkosts á internetinu og stöðu safna innan stærra alþjóðlegs nets 

upplýsinga og þekkingar. 

Hins vegar hefur skráning rafrænna menningarminja lítt verið rannsökuð hér á landi. 

Það næsta sem kemst því er rannsókn Margrétar Evu Árnadóttur (1998) á skráningu 

minja hjá Þjóðminjasafni Íslands en sú athugun er orðin 15 ára gömul og margt hefur 

breyst síðan hún var gerð, sérstaklega hið rafræna/stafræna umhverfi og aðgengið sem 

það eykur að gögnum (Margrét Eva Árnadóttir, 1998).  
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Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir á tengdum efnissviðum sem koma inn á það 

svið sem fjallað er um í ritgerðinni. Af þeim rannsóknum sem beinast að 

menningarminjageiranum má nefna að Sigurður Trausti Traustason fjallaði um stöðu 

söfnunar hjá varðveislustofnunum á Íslandi og tók fyrir Sarp, gagnagrunn minjasafna 

landsins (Sigurður Trausti Traustason, 2012). Einnig gerði Heiðrún Dóra Eyvindardóttir 

rannsókn á umsýslu ljósmynda á söfnum og komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að 

aðbúnaður ljósmyndasafna væri góður, þá skorti mannskap og fjármagn. Einnig væri 

ekki til staðar virk söfnunarstefna og því tekið á móti allt of miklum safnkosti. Vegna 

þess að söfnin standa engan veginn undir því magni sem berst þeim þá eru myndir 

skráðar saman sem heildir (Heiðrún Dóra Eyvindardóttir, 2010). 

Þá rannsakaði Piret Laas stöðu geymslu menningararfs í formi hljóð– og myndgagna 

á Íslandi (Laas, Piret, 2009). Komst hún að þeirri niðurstöðu að íslensk menningarstefna 

væri of texta–miðuð og því hefði íslensk hljóð– og myndarfleifð hlotið takmarkaða 

athygli yfirvalda. Safn Ríkisútvarpsins (RÚV) skorti nauðsynlega opinbera 

viðurkenningu og lagalega stöðu, en ófullnægjandi vitund um þarfir varðveislu hljóð– 

og myndefnis hefur valdið því að söfnin hafa lent utangarðs í flutningi efnis yfir á 

stafrænt form. 

Örn Hrafnkelsson gerði einnig rannsókn á samvinnu bóka–, minja– og skjalasafna 

innan opinberrar stjórnsýslu. Helstu niðurstöður hans voru að yrði tekin upp frekari 

samvinna í safnageiranum þyrfti að byggja upp opna og sveigjanlega skipulagsheild 

vegna þeirra stöðugu breytinga sem eiga sér stað í umhverfi safna. Einnig þyrfti að móta 

stefnu sem tæki á sameiginlegum verkefnum innan safnageirans, en sú stefna þyrfti að 

vera framkvæmanleg og í sífelldri endurskoðun (Örn Hrafnkelsson, 2006). 

Hvað varðar rannsóknir sem tengjast rafrænni skjalastjórn og stafrænu aðgengi þá 

eru þær nokkuð algengari, og má þar nefna að Þorgerður Magnúsdóttir fjallaði um 

skjalastjórn á vefskjölum (Þorgerður Magnúsdóttir, 2009), Guðmundur Rúnar Vífilsson 

athugaði mikilvægi rafrænnar skjalavistunar fyrir rafræna stjórnsýslu (Guðmundur 

Rúnar Vífilsson, 2010), Þórný Hlynsdóttir athugaði starfsumhverfi háskólabókasafna á 

stafrænni öld (Þórný Hlynsdóttir, 2013), Þórunn Erla Sighvats fjallaði um stöðu 

landfræðilegra frumgagna og geymslu þeirra (Þórunn Erla Sighvats, 2013) og Sigurlaug 

Rósa Guðjónsdóttir athugaði rafræna skjalastjórn og langtímavarðveislu gagna hjá 

opinberum stofnunum og fyrirtækjum (Sigurlaug Rósa Guðjónsdóttir, 2011). Rannsókn 

sem tengist fremur tæknihluta efnissviðs rannsóknarinnar er athugun S. Andreu 

Ásgeirsdóttur á ástæðum innleiðingar öryggisstjórnunarstaðalsins ISO 27001 í 

íslenskum fyrirtækjum (Sigríður Andrea Ásgeirsdóttir, 2011). 
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3 Rannsóknin – aðferðafræði og framkvæmd 

Í þessum kafla er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og skýrt frá markmiðum 

hennar og mikilvægi. Gerð verður grein fyrir rannsóknarspurningum, ásamt 

eigindlegum rannsóknaraðferðum og hvers vegna notast var við þær í þessari rannsókn. 

Einnig verða kynntir þátttakendur rannsóknarinnar og greint frá því hvernig þeir voru 

valdir. Fjallað verður um hvernig staðið var að öflun gagna og greiningu á þeim. Að 

lokum eru hugsanlegum takmörkunum rannsóknarinnar gerð skil. 

3.1 Upphaf rannsóknar 

Hugmynd að rannsókninni byrjaði að myndast vorið 2013 vegna persónulegs áhuga 

míns á skráningu menningarminja og þeirri vinnu er tengist henni. Ég er menntaður 

sagnfræðingur og fornleifafræðingur og hef reynslu af skráningarstörfum innan 

menningarminjageirans.  

Þegar ég hóf nám í bókasafns– og upplýsingafræði vakti skjalavarsla og skráning 

gagnanna sérlegan áhuga minn, þar sem um er að ræða athöfn sem styðst við staðlaðar 

verklagsreglur, skapandi hugsun og vinnslu með heimildir á sama vettvangi. Þessi 

mótsagnakennda iðja heillaði mig, ekki síst þar sem vönduð skráning, sérstaklega 

rafræn skráning, er svo mikilvæg þegar kemur að því að fá markvissar leitarniðurstöður 

og réttar heimtur heimilda. Í ljósi þess að ég þekkti til starfsemi nokkurra 

menningarminjastofnana í gegnum nám og starf þá kviknaði hjá mér áhugi á því að 

kanna rafræna skráningu á menningarminjum. 

Við forvinnslu rannsóknarinnar um vorið 2013 kom í ljós að nauðsynlegt væri að 

þrengja svið rannsóknarinnar að einhverju leyti og fór að lokum svo að valið var að 

skoða eingöngu rafræna skráningu hjá skjalasöfnum og minjasöfnum. Hófst þá 

undirbúningsvinna og leit að leiðbeinanda og sumarið 2013 hófst söfnun heimilda 

samhliða lesturs fræðilegs efnis varðandi skráningu menningarminja, sem fræðilegi 

kaflinn var saminn upp úr um haustið 2013. Þessi vinna varð einnig að nokkru leyti 

undirstaða spurningarammans sem notaður var í viðtölum við viðmælendur um rafræna 

skráningu menningarminja, en hann er að finna í viðauka II. Í september 2013 hófst 

öflun viðmælenda og voru viðtölin tekin frá október 2013 til febrúar 2014. Vorið 2014 

voru gögnin sem fengust úr viðtölunum greind og komist að niðurstöðu. 
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Sótt var um leyfi frá Persónuvernd fyrir rannsókninni, en tilkynningin er nr. 

S6584/2014, þar sem samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000 þarf að tilkynna rannsóknir er vinna með 

persónuupplýsingar til stofnunarinnar.    

3.2 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í rafræna skráningu á menningarminjum, svo 

sem handritum, skjölum, heimildum, hljóð– og myndefni, og öðrum gögnum er tengjast 

menningarminjum á Íslandi. Í fyrsta lagi að rýna í þá rafrænu gagnagrunna sem 

menningarminjar eru skráðar í og hvaða gögn eru skráð. Í öðru lagi að skoða verklag og 

aðgang að gögnum, svo hægt sé að sjá hvað er vel gert, hverju ábótavant og hvað sé 

hægt að laga. Í þriðja lagi að skoða samstarfsverkefni milli stofnana sem skrá 

menningarminjar rafrænt og hvort þróun hafi átt sér stað í átt að samleitni í skráningu 

gagnagrunna. Þá var einnig reynt að fá viðmælendur til að tjá sig um viðhorf sín til 

rafrænnar skráningar og hvað þau telji að framtíðin muni bera í skauti sér fyrir rafræna 

skráningu á menningarminjum. 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

 Í hvaða rafrænu gagnagrunna eru menningarminjar skráðar og hvaða gögn 

eru þar skráð? 

 Hverjar eru verklagsreglur um rafræna skráningu menningarminja og aðgengi 

að þeim þegar skráningu er lokið? 

 Hvaða samvinna á sér stað um rafræna skráningu menningarminja og hver er 

framtíðarsýn viðmælenda varðandi frekara samstarf í stafrænu umhverfi? 

 Hver er staða og þróun rafrænnar skráningar menningarminja á Íslandi? 

 

Leitast var við að svara rannsóknarspurningum og undirspurningum með 

spurningaramma sem finna má í viðauka II. 

3.3 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Ákveðið var að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir við framkvæmd 

rannsóknarinnar þar sem ekki var verið að sanna eða afsanna tiltekna tilgátu eða 

kenningu, heldur verið að leita eftir sjónarmiðum sérfræðinga er vinna við rafræna 

skráningu á menningarminjum hjá menningarminjastofnunum og reynt að fá skilning á 

viðhorfum þeirra og reynslu. Vegna þess að rannsóknin kallaði á ítarlega 
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upplýsingaöflun um rafræna skráningu menningarminja og einnig vegna þess hversu 

fáir vinna við það svið á Íslandi fellur hún vel að eigindlegum rannsóknaraðferðum 

(qualitative research methods). Sú aðferðafræði hentar vel þegar á að greina ítarlega 

viðtöl við fáa viðmælendur til að fá frekari skilning og innsæi á efnissviðinu sem verið 

er að rannsaka (Hennink et al, 2011; Silverman, 2010). Auk eigindlegra 

rannsóknaraðferða var notast við grundaða kenningu, jafnt við hönnun 

rannsóknarferlisins, söfnun gagna og greiningu þeirra. 

Eigindleg aðferðafræði er samansafn aðferða er leita eftir innsæi í félagslega 

veruleika frá sjónarhorni þátttakanda með því að kafa undir yfirborð málefna og reyna 

að varpa ljósi á órannsakaðar hliðar þeirra. Þessar aðferðir eru fjölbreyttar og með 

mismunandi áherslur en eiga það sameiginlegt að leita eftir ákveðnum sannleika, svo 

sem tilviksrannsóknir (case studes), viðtöl (interviews) og þátttökuathugun (participant 

observation). Rannsóknaraðferðin leitar eftir að rannsaka ítarlega fyrirbæri í sínu 

náttúrulega umhverfi, en á þann hátt eru einstaklingar og þeirra nánasta umhverfi 

skoðað í heildrænu samhengi (Hennink et al, 2011). 

Markmiðið með grundaðri kenningu er að þróa eða uppgötva kenningar, eða sérstakt 

greiningarskema fyrir viðkomandi fyrirbæri sem rannsakað er og tengja það við 

ákveðnar aðstæður. Kenningar liggja ekki til grundvallar þegar rannsókn hefst heldur 

skulu þær vera grundaðar í rannsóknargögnum. Grunduð kenning bendir á tengsl og 

samhengi milli hugtaka er koma upp í rannsókninni með því að nota afleiðslu og þróast 

kenningin þannig meðan á rannsókninni stendur. Mikilvægt er að gæta hlutleysis og 

vera með opinn huga í eigindlegu rannsóknarferli (Esterberg, 2002; Silverman, 2010). 

Þetta ferli þótti ákjósanlegast fyrir rannsókn á rafrænni skráningu á menningarminjum 

því ferlið er opið og býður upp á svigrúm til að líta á mismunandi nálganir og 

hugmyndir úr ólíkum áttum en hætta er á að mikilvæg rannsóknargögn fari forgörðum 

ef að rannsakandi hefur einstrengingslega rannsóknarnálgun (Hennink et al, 2011; 

Silverman, 2010). 

Viðkomandi rannsókn veitir innsýn í ákveðinn raunveruleika og ákveðna þekkingu 

með sértækri túlkun sem á rétt á sér eins og hver önnur, og er rannsóknin heimild um 

verklag og ferli ákveðins hóps á tiltekinni stundu og stað og skiptir máli í því samhengi 

(Esterberg, 2002). 



  

24 

3.4 Þátttakendur í viðtölum og aðgengi  

Viðmælendur voru ekki tilviljunarúrtak heldur voru þeir valdir til að fá sem breiðasta 

yfirsýn yfir þau mismunandi störf er tengjast rafrænni skráningu á menningarminjum, 

en tekin voru viðtöl við tölvunarfræðing, safnastjóra, skjalastjóra, fagstjóra, 

verkefnisstjóra og sviðstjóra hjá mismunandi menningarminjastofnunum. Viðmælendur 

voru valdir vegna þekkingar sinnar og reynslu á sínu sérhæfða efnissviði. Voru 

viðmælendur á öllum aldri, fimm karlar og þrjár konur, og með fjölbreytta starfsreynslu 

að baki.  

Átta viðmælendur voru frá sex menningarminjastofnunum, en tekin voru viðtöl við 

tvo aðila hjá tveimur stofnunum. Flestir viðmælendur voru með bókasafns– og 

upplýsingafræði– eða sagnfræðimenntun. Voru stofnanirnar valdar með aðstoð 

leiðbeinanda, en við valið á bæði stofnunum og viðmælendum var reynt að hafa í huga 

fjölbreytileika við varðveislu mismunandi menningarminja og gagna. Til að hafa 

jafnvægi milli skjalasafna og minjasafna komu fjórir viðmælendur frá skjalasöfnum og 

fjórir frá minjasöfnum. Til að gæta nafnleyndar voru viðmælendum gefin rúllandi 

númer eftir því hvenær viðtölin voru tekin (viðmælandi 1 – 8) svo að ekki væri hægt að 

þekkja þá af svörum (Hennink et al, 2011). Af sömu ástæðu verður hér eftir talað um 

viðmælandann í karlkyni eintölu og nánari upplýsingum haldið í lágmarki. 

Í töflu 1 má sjá viðmælendur rannsóknarinnar, starfsheiti, og hvernig 

menningarminjar sú skipulagsheild sem viðkomandi vinnur hjá heldur utan um.  

 

Tafla 1  Viðmælendur rannsóknarinnar 

 

Viðmælandi Starfsheiti Skipurlagsheild 

Viðmælandi 1 Fagstjóri Skjalasafn 

Viðmælandi 2 Sviðstjóri Skjalasafn 

Viðmælandi 3 Tölvunarfræðingur Skjalasafn 

Viðmælandi 4 Safnastjóri Minjasafn 

Viðmælandi 5 Fagstjóri Minjasafn 

Viðmælandi 6 Skjalastjóri Minjasafn 

Viðmælandi 7 Sviðstjóri Skjalasafn 

Viðmælandi 8 Verkefnastjóri Minjasafn 
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Tafla 1 sýnir enn fremur að jafnt hlutfall var hjá viðmælendum rannsóknarinnar milli 

skjalasafna og minjasafna og voru þeir í fjölbreyttum störfum innan 

skipulagsheildarinnar. 

Aðgengi að viðmælendum var auðvelt þar sem allir störfuðu í Reykjavík og voru 

fúsir til þess að veita viðtal. Haft var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst er 

greindi frá rannsókninni í stuttu máli og beðið var um að fá að taka viðtal við 

viðkomandi. Viðmælendum var boðið að velja stað og stund viðtalsins. 

Auk viðtala við viðmælendurna átta var tekið stutt viðtal við Margréti 

Hallgrímsdóttur þjóðminjavörð og settan skrifstofustjóra hjá Skrifstofu menningararfs 

til að fá frekari upplýsingar um stöðu menningarminja og skráningu þeirra innan 

stjórnsýslunnar á Íslandi. 

3.5 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessari rannsókn var stuðst við hálf–opin einstaklingsviðtöl við átta starfsmenn safna 

og stofnana sem vinna við rafræna skráningu menningarminja. Að auki var notast við 

athugun á fyrirliggjandi gögnum, svo sem vefi og skráningarkerfi viðkomandi aðila og 

stofnana. Einnig voru sendar fyrirspurnir á aðrar stofnanir til að fá frekari upplýsingar 

um rafræna skráningu innan menningarminjageirans. 

Við afmarkaðar rannsóknaraðstæður, eins og þær er tengjast rafrænni skráningu 

menningarminja, eru margir kostir við að notast við hálf–opin einstaklingsviðtöl þar 

sem stuðst er við spurningaramma, sem undirbúinn er fyrirfram, en bætt við spurningum 

á staðnum eins og hentar á hverjum tíma. Þetta fyrirkomulag býður upp á sveigjanleika 

og stöðugleika á sama tíma (Hennink et al, 2001). 

3.5.1 Gagnasöfnun 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu október 2013 til febrúar 2014 á vinnustöðum 

viðmælenda. Í byrjun hvers viðtals var upplýst samþykki þátttakenda fengið en allir 

viðmælendur veittu góðfúslega leyfi til að viðtölin væru tekin upp. Öll viðtölin voru 

tekin upp, afrituð og vettvangsnótur skrifaðar. Notast var við viðtalsramma (sjá viðauka 

II) til að taka hálf–opin einstaklingsviðtöl þar sem reynt var að fá viðmælendur til að tjá 

sig um efnissviðið á sem frjálslegastan máta. Voru viðmælendur hvattir til að ræða efnið 

ítarlega og reynt að hafa gott flæði í viðtölunum. Viðtölin voru á bilinu 30 til 85 mínútur 

að lengd og voru tekin upp á stafrænt upptökutæki. Upptakan var síðan færð yfir í 
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Express Scribe tölvuforrit og afrituð, auk athugasemda og hugrenninga rannsakanda. 

Voru viðtölin samanlagt 473 mínútur á lengd og alls 147 blaðsíður afrituð. 

Stuðst var við viðtalsrammann til að móta viðtölin en oft þurfti að sníða 

spurningarnar eftir viðmælendunum þar sem þeir þjónuðu mismunandi hlutverkum við 

rafræna skráningu menningarminja, en tölvunarfræðingur hefur aðra sýn á efnið heldur 

en til dæmis skjalastjóri. Viðtalsramminn breyttist ekki mikið meðan á rannsókninni 

stóð en ítarspurningar voru breytilegar eftir viðmælendum og þeim störfum er þeir unnu 

innan sinna stofnana. 

Eftir viðtölin var þakkað fyrir þátttökuna og beðið um leyfi til að hafa samband ef 

fleiri spurningar myndu vakna og var það samþykkt af öllum. Voru síðar sendar frekari 

fyrirspurnir til nokkra viðmælenda og hafa þeir ætíð svarað mjög fljótt. 

Auk þess sem notuð voru viðtöl til gagnaöflunar var haft samband við minjasafn sem 

skráir í Sarp til að fá frekari upplýsingar um upplifun lítilla safna á notkun hans. Fóru 

þau samskipti fram í gegnum tölvupóst og var farið fram á nafnleynd.  

Einnig var send fyrirspurn með tölvupósti til Safnaráðs, Minjastofnunar og Skrifstofu 

menningararfs um hvort einhver stofnun héldi utan um rafræna gagnagrunna sem skráðu 

menningarminjar á Íslandi, og ef svarið væri neikvætt hvort stefnt væri að því að gera 

það í framtíðinni. Ágústa Kristófersdóttir svaraði fyrir hönd Safnaráðs, Sólborg Una 

Pálsdóttir fyrir hönd Minjastofnunar og Margrét Hallgrímsdóttir fyrir hönd Skrifstofu 

menningararfs. Upplýsingar fengust frá Safnaráði um það í hvaða rafrænu gagnagrunna 

væri skráð hjá viðurkenndum söfnum og er hægt að sjá þær upplýsingar í töflu 2. Öll 

þessi samskipti fóru fram í gegnum tölvupóst, fyrir utan stutt viðtal sem tekið var við 

Margréti Hallgrímsdóttur á skrifstofu hennar um miðjan ágúst 2014. 

3.5.2 Greining rannsóknargagna 

Notast var við kerfisbundna gagnagreiningu við úrvinnslu rannsóknargagnanna, en það 

felur í sér að gögnin eru lesin ítrekað yfir með það að markmiði að finna og greina þau 

þemu sem felast innan þeirra. Greining gagnanna byrjaði að loknu fyrsta viðtali og voru 

ólík þemu merkt með mismunandi litum til að draga þau fram. Nefnist þetta ferli kóðun, 

en notast var við opna kóðun í byrjun og markvissa kóðun þegar lengra var liðið á ferlið 

(Hennink et al, 2011). Mælt er með því að hefjast strax handa að greina gögnin þar sem 

greiningin getur haft áhrif á þau viðtöl sem á eftir að taka svo og aðra gagna– og 

heimildavinnslu. Spurningarammi tekur þannig breytingum eftir niðurstöðum úr fyrri 
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viðtölum og málefni sem höfðu ekki verið fyrirséð gætu reynst mikilvæg þegar á líður 

(Hennink et al, 2011). 

Greining gagnanna með þessari aðferð hafði þau áhrif að þemu komu í ljós sem hafði 

ekki verið hugsað út í, en einnig leiddi hún til þess að tekið var eftir að viðmælendur 

höfðu ekki mikinn áhuga á sumum spurningum og umræðuefnum sem rannsakandi 

hafði í byrjun haldið að væru mikilvæg. 

Við opna kóðun komu 15 þemu í ljós, en við markvissa kóðun var hægt að draga þau 

saman og urðu þannig til fimm yfirþemu: 

 

 Rafrænir gagnagrunnar og þau gögn sem þar eru skráð. 

 Vinnuferlar við rafræna skráningu. 

 Rafrænn aðgangur að menningarminjum. 

 Samvinna og samræming milli stofnana vegna skráningar á 

menningarminjum. 

 Staða, þróun og framtíðarsýn rafrænnar skráningar í stafrænu umhverfi. 

 

Í köflum fjögur til átta verður gerð grein fyrir niðurstöðum gagnagreiningarinnar og 

ofangreindum þemum. 

3.6 Hugsanlegar takmarkanir á rannsókninni 

Mikil og ör þróun á sér stað í rafrænni skráningu á menningarminjum og er viðbúið að 

einhverjar breytingar hafi átt sér stað meðan á rannsókninni stóð. Þar sem rannsakandi 

hefur tengst nokkuð inn í tvær stofnanir þar sem viðmælendur unnu er mögulegt að svör 

viðkomandi viðmælenda litist af því. Með því að biðja viðmælendur að taka þátt í 

rannsókninni þá hefur rannsakandi áhrif á viðmælendur og ber það að hafa í huga við 

túlkun rannsóknargagna (Esterberg, 2002). 

Þegar gerð er rannsókn á starfssviði fámenns hóps innan ákveðins geira er erfitt að 

komast hjá því að viðmælendur tengist og þekkist á einhvern hátt. Þess vegna er nokkuð 

erfitt að standa við gefið loforð um nafnleynd þátttakenda, því þrátt fyrir að 

viðmælendum séu gefin viðurnefnin „viðmælandi 1–8“ er ákveðin hætta á að hægt sé að 

bera kennsl á viðkomandi þar sem samfélagið og starfsumhverfið sem tengjast 

rannsókninni eru afar smá að vöxtum. 
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3.7 Gildi rannsóknar 

Mikilvægi rannsóknarinnar felst í því að rafræn skráning menningarminja hefur ekki 

áður verið rannsökuð á Íslandi, svo sem staða hennar, framtíðarþróun og hvaða 

breytingar hafa orðið hjá menningarminjastofnunum vegna aukinnar rafrænnar 

skráningar. Einnig er mikilvægt að skoða hið breytta hlutverk menningarminjastofnana í 

rafrænum heimi, svo og að fá fram sjónarmið þeirra er vinna við rafræna skráningu hjá 

viðkomandi stofnunum. 

Í eftirfarandi fimm köflum verður fjallað um helstu niðurstöður þeirra viðtala sem 

voru tekin fyrir rannsóknina og rakin þau meginþemu sem komu fram við greiningu 

gagnanna. 
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4 Rafrænir gagnagrunnar og þau gögn sem þar eru skráð 

Í þessum kafla er rætt um rafræna gagnagrunna og þau gögn sem eru skráð í þá en eins 

og gefur að skilja hafa þeir áhrif á rafræna skráningu á menningarminjum til að mynda 

tæknimál, samræmingu vinnuferla, og hvað er skráð og hvernig. Allt eru þetta atriði sem 

geta haft áhrif á hvernig skráningin er framkvæmd (Mason, 2010; Cameron, 2010; 

Oliver et al, 2011). Þemu tengd rafrænum gagnagrunnum og notkun þeirra komu ítrekað 

upp í greiningu viðtalsgagna við viðmælendur. 

Með rafrænum gagnagrunnum er átt við safn gagna eða upplýsinga sem geymdar eru 

skipulega á rafrænu formi, þar sem þau hafa verið skráð og skipulögð eftir innbyrðis 

venslum til að vinna úr þeim og heimta þau aftur (Þjóðskjalasafn Íslands, 2013a). 

Einnig er í þessari rannsókn vísað til rafrænna gagnagrunna þegar fjallað er um rafrænar 

skrár, rafræn dagbókarkerfi, rafræn gagnakerfi og rafræn mála– og skjalavörslukerfi til 

að auðvelda skilning, nema ef sérstaklega þarf að skilja á milli þeirra. 

Viðmælendur skráðu gögn í fjölmarga og ólíka gagnagrunna sem höfðu verið valdir 

inn á stofnanirnar vegna þess að þeir voru hentugir, vegna tækjabúnaðar, lögbundinna 

ákvæða, eða fjármagns eða réttara sagt skorts á því.  

Nokkuð var um að gagnagrunnar hefðu verið smíðaðir að mestu innanhúss hjá 

stofnunum en það voru skiptar skoðanir um hvort það væri heppilegt, sérstaklega til 

langframa. Samkvæmt viðmælendum hefur nýleg þróun verið í þá átt að gera rafræna 

gagnagrunna veflæga en veflægir gagnagrunnar skrá, vista, halda utan um, stjórna og 

miðla gögnunum á einum og sama stað. Viðmælandi 7 benti á dæmi um það: 

 

[Í] AtoM verkefninu Access to Memory, áður en sú ákvörðun var tekin að nota 

þann grunn þá leituðum við fyrir okkur og fundum þá nokkrar skýrslur sem höfðu 

verið samdar nýlega og þá var það ICA sem lét gera úttekt á öllum gagnagrunnum 

sem eru aðgengilegir bæði gegn gjaldi og ekki gegn gjaldi og niðurstaða þeirra var 

að þessi gagnagrunnur reyndist bestur. Við höfum farið í gegnum það hér á þessu 

safni, og ég býst við að önnur söfn farið líka í gegnum það á sínu lífshlaupi, að fara 

í það að búa til sína eigin gagnagrunna. Það felur í sér kostnað, það þarf að halda 

þeim við, og okkar tilfinning er sú að það er erfitt að tryggja varanleika þannig að í 

dag reynum við að nota gagnagrunna sem fylgja ákveðnum stöðlum. 

Skjalaskráningarstöðlum eins og í þessu tilfelli, sem er viðhaldið undir eftirliti af 

einhverri yfirstofnun eins og Alþjóðlega skjalaráðinu sem er verkkaupi og fylgist 
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með gerð og hönnun. Þannig að þú ert að fá í hendur einhverja vöru sem er tilbúin 

og kemur úr hillunni því það er líka kostnaður að forrita eitthvað upp, viðhalda 

forriti og reynsla okkar í gegnum árin er bara ekki góð af slíku. Að sjálfsögðu þarf 

stundum að forrita eitthvað, en ef þú vilt fá einhverja vöru sem á að standast tímans 

tönn er best að fara þessa leið. 

 

Hann ræddi einnig um að veflægir gagnagrunnar væru hentugir á þann hátt að ekki 

þyrfti að eyða tíma og fjármagni í að setja gögnin sérstaklega inn á heimasíður til 

miðlunar til almennings heldur yrði það sem væri skráð að mestu aðgengilegt eftir að 

skráningu lyki.  

Sumar stofnanir stýrðu því hvaða gögn voru birt á vef vegna höfundarréttar eða 

annarra ákvæða eins og viðmælandi 5 nefnir: 

 

Þá er ekki færslan birt á vefnum og það geta verið skráningar sem eiga þannig séð 

bara við um safnið og á ekki erindi á vefinn og safnið metur það þannig að það er á 

valdi hvers safns fyrir sig að ákveða hvað er sett út á ytri vefinn en það er mikill 

meirihluti skráninga í kerfinu eins og er.  

 

Hvaða gögn voru skráð, og hvernig, fór mikið eftir þeim gagnagrunnum sem voru til 

staðar og hve mikið magn af gögnum var hjá hverri stofnun. Ein stofnun reyndi að skrá 

sem mest, svo sem upplýsingar frá afhendingarskrá eins og afhendingaraðila, 

safnamark, skjalamyndara, innihald, uppbyggingu og svo mætti lengi telja, og í sumum 

tilvikum alveg niður í einingu eða hvert bréf fyrir sig. Viðkomandi stofnun hafði hins 

vegar þá sérstöðu að vera með minna magn af safnkosti en hinar stofnanirnar sem skrá 

minna af upplýsingum og verða að velja og hafna hvað er skráð rafrænt og hvað ekki. 

Viðmælandi 2 sagði til að mynda að öll ný gögn væru skráð inn í Geymsluskrá en til að 

geta náð yfir allt magnið sem kemur til stofnunarinnar þá væri þeim upplýsingum sem 

væru skráðar haldið í lágmarki. Einnig nefndi hann: Það „verður bara skannað inn 

valdar heimildir. Við varðveitum hér örugglega um hundruð milljónir skjala og hluti af 

þeim skjölum er eitthvað sem er lítið notað, þannig að hugmyndin er náttúrulega að 

skanna það sem er ásókn í og það sem þykir svona verðmætt að miðla út á vefinn“. 

Safnkostur stofnunar viðmælanda 8 samanstóð af 5 milljón ljósmyndum og vegna 

tíma og fjárskorts voru gögnin venjulega skráð þannig að ein mynd í hverri töku var 

skráð og aðrar myndir í viðkomandi töku tengdar við þá skráningu. Þannig náðu 185 

þúsund skráningar yfir áætlaðar 720 þúsund myndir í einum gagnagrunni. Í öðrum 
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veflægum gagnagrunni voru 75 þúsund færslur sem náðu yfir 250 þúsund ljósmyndir en 

um 28 þúsund þeirra höfðu verið gerðar aðgengilegar á vefnum. Viðmælandi 8 sagði: 

„Eru myndir sem mega fara út, annað hvort fallnar úr höfundarrétti eða það er búið að 

gera við rétthafa samning og það eru þá eftir myndir sem mega ekki fara út vegna 

Persónuverndar, myndir sem mega ekki fara út vegna þess að það er ekki búið að gera 

höfundarréttarsamning“. Viðmælandi nefndi að stofnunin hefði reynt að þjónusta 

almenning sem mest með því að skanna inn ljósmyndir eftir fyrirspurnum og séu þær þá 

skráðar nákvæmlega og settar á netið eftir samkomulagi. Þessar fyrirspurnir eru 

afgreiddar gegn greiðslu, en viðmælandinn ræddi um það að það væri vaxandi áhersla 

frá yfirstjórn stofnunarinnar á að hún skilaði inn sértekjum í gegnum starfsemi sína. 

Viðmælandi 6 talaði um að gamalt bréfasafn stofnunarinar sem er á pappír hafi verið 

skráð í Geymsluskrá Þjóðskjalasafns. Hann benti á að hins vegar væri skráin ekki með 

innihaldslýsingu þannig að „þegar er verið að biðja um gamlan samning eða eitthvað 

eldgamalt þá þarf ég að vita sirka frá hvaða tíma það er og við verðum að fara í gegnum 

kassana og skoða bréfasafnið“. Viðmælandinn nefndi að stundum væri hægt að leita 

eftir nöfnum og eftir nokkrum orðum í heimildar– og bréfasafni stofnunarinar, en það 

væri mjög bagalegt hve erfitt væri að leita í því. 

Dæmi um hve mikið af safnkosti stofnanir voru búnar að skrá inn þá nefndi 

viðmælandi 7 að hjá honum væri 15.000 einingar eða safnmörk og væri búið að skrá inn 

4000 færslur af þeim og búið að mynda 1100–1200 skjöl og handrit. Einnig nefndi hann 

að nýjasti gagnagrunnurinn væri ennþá í prufukeyrslu en hann yrði notaður til að skrá 

skjalasöfn sem væru í vörslu stofnunarinnar. Hann talaði um að slík prufukeyrsla kallaði 

á að setja gögnin yfir á prufuþjón og búa til nýtt aðgengilegt viðmót. Vonanaðist hann 

til að það væri mögulegt að setja sérsöfnin inn í grunninn og þá sértaklega að gera 

stafræna endurgerð af bæklingum sem fylgja þeim. Ræddi viðmælandinn einnig að það 

væri markmið stofnunarinnar að skrá ítarlega öll safnmörk, en hins vegar hefði reynst 

best að gera það í stigum. Fyrst væru skráðar grunnupplýsingar um hvern hlut eða hvert 

safn og síðan farið í skipulagða vinnu við að bæta við lýsigögnum til að gera 

skráninguna sem ítarlegasta. 

Sarpur, menningarsögulegur gagnagrunnur minjasafna, var notaður af nokkrum 

viðmælendum og var von þeirra að hann væri að þróast í rétta átt, sérstaklega núna 

þegar búið væri að opna hann fyrir almenning. Samt var enn ákveðinn ótti um að Sarpur 

væri of þungur í vöfrum, og þá sérstaklega fyrir myndefni. Viðmælandi 8 kom 

sérstaklega inn á það, þar sem stofnun hans var að fara að taka Sarp upp, að hann 
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vonaðist til að það væri búið að laga þau vandkvæði sem hefðu plagað myndefni Sarps 

hingað til. 

Viðmælandi 5 ræddi um þau gögn sem eru skráð í Sarp:  

 

Það eru 12 aðfangategundir í Sarpi eins og er, það er bækur, munir, 

myndlist/hönnun, fornleifar, jarðfundir, þjóðhættir, myndir, mynt, skjöl, hús, 

teikningar og örnefni, og síðan er einnig forvörsluskráin en þá er verið að vinna 

með gögn sem eru þá fyrir í kerfinu, þá er forvarsla á gripum sem eru þá þegar í 

kerfinu. Þá er hengt við ákveðið forvörslusnið við sem hægt er að opna í gegnum 

munin sem hefur farið í gegnum forvörsluna. Listasöfnin eru að detta núna inn, 

Listasafn Íslands er til dæmis komin í Sarp og fleiri, Hafnaborg og ýmis af þessum 

listasöfnum en hitt hefur verið lengra í kerfinu. Upprunalega er Sarpur bara 

hugsaður sem gagnagrunskerfi bara fyrir Þjóðminjasafnið en það kom í ljós þegar 

var verið að þróa gagnagrunninn að hann hentaði líka fyrir til dæmis byggðarsöfn 

og önnur minni söfn og síðan hélt þetta áfram að þróast. Síðan ákváðu þeir að taka 

örnefnin inn og þjóðhættina og síðan myndlistina og svo framvegis svo að þetta er 

búið að vinda nokkuð upp á sig.  

 

Hann talaði um að hann vissi til að áætlað hefði verið að kaupa skráningarkerfi frá 

Noregi, sem heitir PRIMUS og heldur til dæmis utan um Digitalt Museum 

(http://digitaltmuseum.no/), aðlaga það íslenskum aðstæðum og nefna Sarp 3.0 en ekki 

varð af því eftir hrunið 2008. Ákveðið var að kaupa ekki nýtt kerfi erlendis frá heldur 

fara í framleiðslu á því kerfi sem nú er Sarpur 3.0. 

Samkvæmt viðmælenda 6 eru átta gagnagrunnar notaðir innan stofnunarinnar sem 

hann vinnur hjá og höfðu þeir allir verið samþykktir af Þjóðskjalasafni þegar stofnunin 

hlaut vottun fyrir rafræna skjalavistunarkerfi sitt. Þó að stofnunin skrái í Sarp þá var 

hann ekki með með „í þessari tilkynningu um gagnagrunna til þjóðskjalasafnsins því 

hann er alveg sér því hann er svo stór og gagnagrunnurinn Sarpur er sérfélag“. 

Vörsluútgáfur eru samkvæmt viðmælenda 3: 

 

Vörsluútgáfur eru það sem forverðir kalla kerfisóháð form, en þær er í raun aldrei 

alveg kerfisóháðar, það er alltaf háð einhverju. Myndir eru geymdar á TIFF 

sniðmóti eftir ákveðnum staðli, hljóð er geymt á MP3, síðan eru nýjar reglur að 

taka gildi 1. febrúar [2014], en þá má geyma á JPEG2000 sniðmóti og þá er verið 

að hugsa um myndir sem eru of stórar. Annars er mælt með að nota TIFF. Í gömlu 

http://digitaltmuseum.no/
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reglunum var til dæmis word skjal geymt sem mynd og svo var geymdur texti en 

núna með nýju reglunum þá dugar að geyma bara myndina því við verðum með 

það góða OCL lesara í framtíðini að við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af þessu 

þá. Betri lesarar munu koma og þeir munu þá geta lesið textan sem er á myndunum 

en eins og er þá þarf word skjal að vera geymt sem mynd og sem texti. Við lendum 

samt smá í vendræðum með exel skjöl vegna þess að það er bara hægt að geyma 

mynd af skjalinu en ekki formúlurnar sem eru á bak við. Þannig að það er öllu 

breytt í það sniðmót sem við höldum að muni ekki breytast mikið í framtíðini eins 

og til dæmis TIFF. PDF er bara ekki nógu gott, en það er fullt af villum í PDF 

skjölum en fólk tekur ekki eftir þar sem Adobe leiðréttir villurnar og fer ekki eftir 

staðlinum það bara gerir þetta flott fyrir notendan. Það eru fullt af öðrum PDF 

lesurum sem lesa skjölin rétt samkvæmt staðlinum en skjölin byrtast þá röng. 
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5 Vinnuferlar við rafræna skráningu 

Í þessum kafla verður fjallað um vinnuferlana við rafræna skráningu á 

menningarminjum og hvernig þeir hafa áhrif á skráninguna og vinnuna í kringum hana, 

bæði ef ferlarnir eru til staðar eða ef þeim er ábótavant á einhvern hátt. Fyrst verður litið 

á þær verklagsreglur sem eru til staðar við skráningu gagna, síðan verður fjallað um 

staðla, og að lokum athuguð notkun málalykla og efnisorðagjöf við skráninguna svo og 

gerð þeirra. 

5.1 Verklagsreglur 

Markmiðið með verklagsreglum er að stuðla að auknum gæðum skráningar, tryggja 

markvissa og samræmda skráningu á rafrænum gögnum, bæta aðgengi að upplýsingum 

og auðvelda úrvinnslu þeirra til lengri tíma litið. Öryggi gagnanna og skráning um 

lífsferil þeirra og meðferð byggist á að upplýsingarnar séu ávallt aðgengilegar og réttar 

á hverjum tíma. (Arndís S. Árnadóttir, 1999; Cameron, 2010). 

Samkvæmt viðtölunum höfðu verið settar verklagsreglur á flestum stofnunum, eða þá 

að ákveðnir vinnuferlar voru til staðar fyrir rafræna skráningu gagna. Viðmælendur 

nefndu að skortur á tíma og mannskap væri helsta ástæðan fyrir því að skrifaðar 

verklagsreglur hefðu ekki verið gerðar þar sem sú var raunin. 

Viðmælandi 7 talaði um að þegar skráning væri stöðluð þá yrði að hafa 

verklagsreglur og ritstýra henni. Komið hefur í ljós þegar farið hefur verið í að gera 

samkeyrslur milli skráningarkerfa að skráning getur verið mismunandi milli 

einstaklinga og tímabila í skráningarsögunni, sem hefur leitt til ósamræmis og 

vandamála. Taldi hann að verklagsreglur og ritstýring væru því nauðsynlegar til að liðka 

fyrir samkeyrslu á tölvukerfum og gögnum. 

Samkvæmt viðmælanda 4 þá var til staðar „handbók sem þarf að endurskoða mun 

oftar en við höfum tíma í og er hún alltaf í vinnslu en mér sýnist að hún hafi verið mest 

gerð um 2010–2011, en það þarf virkilega að fara yfir hana aftur“. Nefndi 

viðmælandinn að mismunandi deildir innan stofnunarinnar hefðu sérstaka handbók fyrir 

rafræna skráningu sem væri búið að gera fyrir hverja deild fyrir sig en haldið væri 

samræmi út í gegnum skráninguna. Viðmælandi 1 nefndi að viðkomandi stofnun „sé 

með handbók um skráninguna þar sem ferlinu sé lýst og að einhverju leyti mætti 
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skilgreina það sem verklagsreglur“. Handbók þessi er nokkuð ítarleg og er þar m.a. farið 

yfir hvað á að skrá í hvaða reiti í þeim gagnagrunnum sem viðmælandi 1 vann í. 

Viðmælandi 3 sagðist fara eftir vinnuferlum sem dönsk samstarfsstofnun hefði sett 

og að hann reyndi að fara eftir þeim að mestu með því að gera tékklista til að staðfesta 

að allt hefði verið gert rétt. Það væri hins vegar ekki búið að þýða þessa ferla yfir á 

íslensku eða skipuleggja þá nógu vel til að þeir væru sem aðgengilegastir. Hins vegar 

nefndi viðmælandinn að það væri eitt af því sem hann væri með á lista yfir hvað þyrfti 

að gera sem fyrst. Viðkomandi viðmælandi talaði líka um að „stofnunin birti á 

heimasíðu sinni verkreglur og vinnuferla fyrir fólk úti í bæ en mér þykir vanta mjög 

mikið hérna innanhúss“. 

Þegar kemur að verklagsreglum fyrir skráningu í Sarp þá segir viðmælandi 5 að:  

 

Það eru nefnilega ekki skýrar verklagsreglur um skráninguna en það er hins vegar 

til inni í Sarpi er við hvern einasta skráningarreit svona hjálp sem þú getur músað 

yfir og þá færðu bara leiðbeiningar um það hvað þú átt að skrá inn í hvaða reit og 

hvað þú átt ekki að skrá inn í hvaða reit svo að það er svona næstum því 

verklagsreglur eða hjálp. Við erum að vinna í því núna að að setja saman 

verklagsreglur og ákveðna staðla og það er bara eitt af stærstu verkefnunum sem 

við erum í núna sérstaklega með tilliti til þess að Sarpur gerði á síðasta ári 

þjónustusamning við Landskerfi Bókasafna og innan bókasafnanna þá er allt í 

miklu fastari skorðum varðandi þetta […] og við erum að líta til Landskerfa 

Bókasafna varðandi þetta til þess að setja upp ákveðnar verklagsreglur með 

skráninguna til að koma þessu í fastari skorður og sérstaklega með það í ljósi að 

þetta er allt öðruvísi vinnulag inni á söfnunum. Til dæmis það kemur mikið af 

tímabundnum starfsmönnum sem eru að skrá inni á söfnunum og það er svona hips 

um haps hvernig aðstoðin er við þá og þjálfunin og skráningin er eftir því svo að 

það þarf að koma upp reglum varðandi skráninguna og það er það sem við erum að 

vinna í. 

 

Skortur var á rituðum verklagsreglum hjá viðmælanda 8 en hins vegar var ákveðnu 

verklagi fylgt, allt frá frumskráningu, móttökuskýrslu og afhendingarbók til rafrænnar 

skráningar. Viðmælandinn nefndi að þetta fyrirkomulag fæli í sér ókosti, og þá einkum 

þegar nýir starfsmenn væru annars vegar. Hætta væri á að skráningin yrði hvorki 

samræmd né markviss og myndi þá kosta tíma og mannskap þegar til lengri tíma væri 
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litið. Nefndi hann að helsta ástæðan fyrir því að það væri ekki búið að gera 

verklagsreglur væri skortur á tíma og mannskap. 

5.2 Staðlar 

Staðall er opinbert skjal sem ætlað er til frjálsra afnota þar sem er að finna reglur, 

leiðbeiningar eða skilgreiningar sem miða að því að tryggja ákveðna virkni, að hlutir 

falli rétt að staðlinum og að þeir skili því sem af þeim er krafist. Eru staðlar gerðir til að 

auka hagkvæmni, samræma og einfalda ferlið og draga úr kostnaði (Staðlaráð Íslands, 

e.d.; Arndís S. Árnadóttir, 1999; Parry, 2007, bls 37–38; Mason, 2010; Bearman, 2010, 

bls. 48–63). 

Allir viðmælendur töldu staðla og stöðlun í rafrænni skráningu vera mikilvæga en 

ekki var búið að taka upp á öllum stofnununum staðla til að vinna eftir. Viðmælandi 1 

sagði að hans stofnun starfaði eftir „Text Encoding Initiative P5 sem er fjölþjóðlegur 

staðall um handritaskráningu og með skjalasöfnin þá förum við eftir staðli sem heitir 

ISAD(G) sem er staðall frá Alþjóðaskjalaráðinu. Þannig að það eru helst þessir tveir sem 

við förum eftir“.  

Samkvæmt viðmælanda 4 þá var „reynt að horfa til Evrópustaðla og alþjóðlegar 

skráningareglur eru virtar í um 99.5% tilvika en það er kannski um 0.5% sem við 

þurfum að beygja út af vegna sameiningar við eldra kerfi“. Í því tilfelli hefði þurft 

mannafla og fjármagn sem ekki var til staðar til að laga hornklofa [ ] utan um 

fæðingarár yfir í sviga ( ) eins og á að vera samkvæmt stöðlum og var ákveðið að leyfa 

því að standa eins og það var. 

Samkvæmt viðmælenda 5 þá hefur Sarpur ekki verið staðlaður en hann ræddi um að 

það væri verið að gera staðla fyrir gagnagrunninn og tók sérstaklega fram að það hefði 

átt að huga að því að setja staðla strax í byrjun:  

 

Það er líka verið að vinna í því að vera að setja upp staðla fyrir skráningu í Sarp, 

það er farið eftir á skráningu á efnisorðum þá er farið eftir outline kerfinu, sem er 

flokkunarkerfi fyrir muna– og minjasöfn […] og það helsta sem er staðlað innan 

Sarps. Sarpur og skráningin eru búin að vera þannig ákveðið þróunarverkefni og 

þetta er fyrst núna að komast upp úr þróunarstiginu og þá er svo mikilvægt núna, 

þó það hefði átt að huga að því kannski í byrjun, en núna er farið að huga að því að 

setja ákveðna staðla við skráningu og þá kannski að líta til Norðurlandanna og 

hvernig staðan er hjá þeim eins og með PRIMUS hjá Norðmönnunum en líka eins 
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og í Englandi þá er staðallinn SPECTRUM í gangi hjá þeim og það er kannski 

áhugavert að líta á hann og það er það sem við erum að líta til. 

 

Á móti nefnir viðmælandi 8 að ekki hafi verið farið í að staðla skráninguna hjá 

viðkomandi stofnun þar sem honum „fannst hálf kjánalegt að fara að finna upp hjólið“ 

og verið var að bíða eftir að yfirstjórn stofnunarinnar samþykkti að Sarpur væri tekinn 

upp til að komast í staðlað skráningarkerfi. 

Athygli vakti að viðmælendur 2 og 3, er vinna hjá sömu stofnun, voru ekki sammála 

um hvort farið væri eftir stöðlum hjá viðkomandi stofnun. Viðmælandi 2 sagði: 

 

Við förum eftir stöðlum, alþjóðlegum stöðlum er varða skjalavörslu og skjalastjórn. 

Það er í raun og veru allar opinberar stofnanir, þær fara eftir einhverjum lögum og 

reglum sem að varða þeirra starfsemi og við förum eftir lögum um Þjóðskjalasafn, 

reglum sem eru settar um skjalavörsluna og alþjóðlegum stöðlum sem varða 

skjalavörslu, sem eru margir. 

 

Á móti segir viðmælandi 3 að: 

 

Ja, nú er þetta erfitt ...já, það er ekki mikið um það hér […] ég er alveg viss um að 

það séu einhverjir staðlar sem við erum að fara eftir en ég er bara ekki voða mikið 

inni í því [...] ég verð bara að segja eins og er. Ég held að við séum meira að reyna 

að hafa allt flott út á við á vefsíðunum okkar en það mætti alveg alveg laga meira 

innanhúss. En við þekkjum alveg þetta vandamál, vitum alveg af þessu og það er 

alveg fullt sem maður getur eytt tímanum í að berjast við að gera þetta og þetta og 

þetta betur. 

5.3 Málalyklar og efnisorðagjöf 

Vönduð lyklun, sem inniheldur málalykla og efnisorðagjöf, gerir efnið sem skráð er 

aðgengilegra í þeim kerfum sem er verið að skrá í til langframa. Efnisorðagjöf er aðferð 

við skipulagningu þekkingar og veigamikill hluti af skráningar gagna og gerir notendum 

kleift að meta upplýsingarnar (Arndís S. Árnadóttir, 1999; Taylor og Joudrey, 209, bls, 

333–336; Coburn et al, 2010; Cameron, 2010; Feinberg, 2011). 

Aðeins einn viðmælandi talaði um að notast við málalykla við skráningu 

menningarminja þar sem þeir tengdust frekar skjalavörslu en rafrænni skráningu í 
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gagnagrunna. Hins vegar væru dæmi um að eldri skjalasöfn og bréfasöfn væru með 

innbyggða málalykla og fengju þeir þá að halda sér til að auðvelda leit. 

Efnisorðagjöf var mun algengari þar sem hún hentar betur fyrir stafrænt form 

rafrænnar skráningar að sögn viðmælenda. Allir viðmælendur nefndu að það væri að 

einhverju leyti efnisorðagjöf við rafræna skráningu hjá stofununum er þeir unnu hjá. 

Vegna fjármagns og fárra starfsmanna þá væri nokkuð um að hún misfærist og væri 

ekki eins góð og nýtileg eins og sumir viðmælendur höfðu vonast eftir. Samkvæmt 

viðmælanda 4 „er mikið verk framundan að laga efnisorðalistann okkar. Það var bara 

ekki verið að skrá nógu markvisst og þá komu inn önnur orð […] að það sé bara við sem 

erum í þessu en það er oft sem eitthvað svona bara loðir“.  

Efnisorðagjöf var komin nokkuð vel á veg hjá Sarpi, menningarsögulegum 

gagnagrunni minjasafna samkvæmt viðmælenda 5, en í því skráningakerfi er stuðst við 

Outline flokkunarkerfi fyrir minja– og skjalasöfn og eru ákveðnar reglur um hvernig á 

að samþykkja inn efnisorð. Hann sagði enn fremur: 

 

Þegar notendur hitta á það að það eru ekki ákveðin orð til inni í kerfinu þá geta þeir 

skráð bráðabirgðaheiti og það fer á vinnulista hjá fagstjóra Sarps er tekur síðan 

afstöðu til þess og þá verður það að vera í ákveðnu falli og það þarf að vera í 

eintölu. Það er svo mismunandi hvernig fólk er að skrá þetta inn, það er stundum 

að skrá inn í vitlausu falli eða fleirtölu eða ekki með stórum staf þannig að það þarf 

að athuga fyrst hvort efnisorðið sé til í kerfinu og síðan ef það er ekki til þá að laga 

skráninguna áður en hún er samþykkt inn í kerfið og lykluð samkvæmt Outline. 

Það eru síðan nokkrir mismunandi efnisorðaflokkar, það er til dæmis efnisorð yfir 

heiti á hlutum og síðan ertu með annan flokk yfir tækni og efni. Þannig […] það er 

enginn að slá inn frjálsan texta inn í reiti og annað heldur er allt tengt inni í kerfinu 

úr efnisorðalistanum. 

 

Viðmælandi 8 nefndi að í nánustu framtíð væri áætlað að taka upp Sarp hjá 

stofnuninni sem hann vann hjá og vonaðist hann til að efnisorðagjöfin myndi lagast við 

það en hingað til hefði verið „einhvers konar lykilorðalisti sem hafði verið búinn til 

hérna innanhúss sem að mér fannst ekkert sérstaklega vel unninn heldur hafði verið 

gerður jafnóðum og sett inn lykilorð og ekki mikið samræmi en við höfum reynt að þróa 

hann eitthvað áfram en ég gafst upp á því fljótlega“. 

Viðmælendur nefndu að þó efnisorðagjöf gæti hjálpað mikið við leit og aukið 

heimtur á gögnum þá væru líka vandkvæði við hana. Viðmælandi 1 benti á að „þá hætti 
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fólki til að treysta á efnisorðin og þar að segja leitar að einhverjum efnisorðum og ef það 

skilar einhverjum ákveðnum niðurstöðum þá treystir fólk á að það, en skoðar ekki önnur 

söfn sem kannski eru ekki með sama efnisorð“. 
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6 Rafrænn aðgangur að menningarminjum 

Aðgangur og miðlun á menningarminjum og gögnum um þau hefur breyst mikið á 

undanförnum árum. Hægt er að segja að það hafi orðið bylting þegar internetið kom til 

sögunnar en það var ekki nýtt sem skyldi fyrir aðgang og miðlun menningarminja fyrr 

en ákveðin tækniþróun hafði átt sér stað. Hefur þessi tækniþróun oft verið nefnd eftir 

hverju fagsviði er nýtir þær eða Web 2.0, Library 2.0 og Museum 2.0 en 

hugmyndafræðin að baki þessa hugtaka er aukin gagnvirkni á netinu milli allra aðila 

(Seadle, 2009; Baruzzo et al, 2009; Kalfatovic et al, 2009; Breakell, 2010; Kallberg, 

2011; Ryckman, 2012). 

Á síðustu árum hefur þróun tölvubúnaðar og aukin bandvídd leitt til þess að 

skannaðar myndir sem gerðar hafa verið stafrænar eru ekki lengur of stórar og þungar 

fyrir tölvukerfi. Þannig er hægt að tengja myndir við skráð gögn og miðla til almennings 

á auðveldan og gagnvirkan hátt (Cousins et al, 2008; Tedd, 2011). Þó er nokkuð af 

safnkosti varðveislusafna sem ekki er veittur aðgangur að, samkvæmt lögum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 eða öðrum ákvæðum, fyrr en 

eftir ákveðinn tíma.  

Allir viðmælendurnir vildu auka aðgang og bæta miðlun til almennings til að gera 

safnkost sinn sem sýnilegastan. Fram kom hjá viðmælendum að það markmið myndi 

nást best með aukinni rafrænni skráningu, skönnun safnkosts, og með því að setja 

viðkomandi upplýsingar á vefsíður sem væru vel skipulagðar og aðgengilegar fyrir 

almenning. Samkvæmt viðmælanda 1:  

 

Planið er að allt verði aðgengilegt en það er að segja en kannski ekki öll 

einkaskjalasöfnin, eða það er að segja það verður ekki hvert einasta skjal í 

einkaskjalasafninu myndað og skannað heldur frekar bara upplýsingar um 

einkaskjalið sjálft, það er að segja hvaða bréf eru þar, hvaða efni og þess háttar. En 

handritin, þau verða vonandi í framtíðinni öll skönnuð inn. 

 

Viðmælandi 7 ræddi um hve nauðsynlegt það væri að safnkostur og þau gögn sem 

yrðu til við rafræna skráningu væru opin öllum:  

 

Gögnin eru öll opin, þannig að allir gagnagrunnar safnsins eru opnir og það þarf 

ekki að greiða neitt gjald fyrir það. Lýsigögnin, skráningargögnin sjálf, þau eru 
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jafnframt opin og það er hægt að taka þau til sín með ákveðnum aðferðum og 

þessum gögnum er miðlað til annara gagnaveitna. Allt sem er skráð rafrænt er gert 

aðgengilegt á vef og við vitum að skráningarfærslurnar eru ekki fullkomnar en við 

birtum þær allar og birtum með þeim fyrirvara að fólk veit að þær eru eins og þær 

eru. 

 

Í rannsókninni kom fram að varðveislustofnanir stjórna aðgengi að gögnunum og oft 

breytist það við rafræna skráningu. Það minnkar í sumum tilfellum, sérstaklega ef 

frumgagnið hefur verið skannað inn, en þá er oft reynt að stýra notendum í þá átt að 

skoða rafrænu eftirmyndina. Hins vegar er einnig hægt að segja að það aukist við 

rafræna skráningu þar sem ekkert aðgengi var að gögnunum áður. 

Viðmælandi 1 talaði um það að „fólki er bent á það ef skjöl eða handrit sé til skannað 

og þá fer viðkomandi stundum bara heim og skoðar það í rólegheitum heima“. Hann 

sagði að það væri reynt að stýra fólki á ákveðnar brautir en það væri þó ekki lokað fyrir 

ef notandinn vildi fá að skoða frumgagnið. Eins og áður hefur komið fram talaði 

viðmælandi 2 um það að hjá hans stofnun væru aðeins valdar heimildir skannaðar inn til 

frekari miðlunar. Ákvörðunin um hvað er „áhugavert og eftirsóknarvert“ er háð 

ákvörðun stofunarinar en ekki hinum almenna notanda safnkostsins. 

Ytri vefur Sarps var opnaður almenningi 13. maí 2013 en Sarpur hafði þá verið í 

þróun og notkun frá 1998, en þá aðeins sem skráningarkerfi en ekki til miðlunar. 

Viðmælandi 5 sem er vel kunnugur Sarpi segir: 

 

Eftir að ytri vefurinn opnaði hefur almenningur aðgang að mjög miklu af gögnum í 

Sarpi og hefur aðgang að meirihlutanum af færslunum sem er skráður í innrakerfið. 

Þau hafa kannski ekki aðgang að öllum upplýsingum, það er hugsað sem að það 

sjáist ákveðið yfirlit en ekki endilega allar upplýsingar, til dæmis nánari 

athugasemdir frá safnvörðum sem fara yfir á ytri vefinn, bara ákveðnir reitir sem 

fara þar yfir en síðan fyrir fræðimenn og aðra þá er hægt að óska eftir aðgangi ef 

ytri vefur dugar ekki. Fer eftir hverju safni fyrir sig hvort það veitir þann aðgang, 

gögnin eru náttúrulega þeirra eign og þeirra ábyrgð svo að það eru þau sem ákveða 

hvort að viðkomandi fræðimaður eða hver fái aðgang eða þá hvort það sé einhver 

sem getur aðstoðað hann við og fundið upplýsingar sem hann vilji og láti honum 

þær í té, en ég myndi segja að það sé mjög gott aðgengi að gögnunum sérstaklega í 

gegnum ytri vefinn. Það eru söfnin sem meta hvað þau vilja hafa opið og það geta 

verið ýmsar ástæður að baki. Það geta verið ákveðin ákvæði á munum sem eru 
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gefnir, að það megi ekki birta upplýsingarnar í ákveðinn tíma, að það sé einhver 

leynd og þá er ekki færslan birt á vefnum og það geta verið skráningar sem eiga 

þannig séð bara við um safnið og á ekki erindi á vefinn og safnið metur það þannig 

að það er á valdi hvers safns fyrir sig að ákveða hvað er sett út á ytri vefinn en það 

er mikill meirihluti skráninga í kerfinu eins og er. 

 

Hins vegar geta komið upp vandamál vegna aukinnar miðlunar á menningarminjum, 

þá helst tengt höfundarrétti og persónuvernd. Vegna höfundarréttarmála getur stofnunin 

sem viðmælandi 4 vinnur hjá ekki sett gögn og rafræna skráningu um safnkost sinn á 

netið og þarf því almenningur að koma og skoða gögnin hjá þeim. Eitthvað er um að 

gögn þeirra séu á heimasíðu stofnunarinnar en þá er það tímabundið og ekki heildstæðar 

upplýsingar. Viðmælandi 8 hafði svipaða sögu að segja en hann nefndi að þegar átti að 

fara að setja safnkostinn á netið um 2004 var haft samband við Persónuvernd til að hafa 

allt samkvæmt lögum og úrskurðaði Persónuvernd þá að ákveðinn hluti safnkostsins 

mætti ekki fara á netið, og í raun að ekki mætti skrá þann hluta í veflæga gagnagrunninn 

sem var verið að setja upp. Hefur þessi úrskurður leitt til þess að stofnunin notast við 

tvo gagnagrunna þar sem annar þeirra er veflægur en hinn er Filemaker gagnagrunnur. 

Einnig þarf viðkomandi stofnun að huga að höfundarrétti og gera höfundarréttarsamning 

við þá sem tengjast þeim hluta safnkostsins sem er yngri en 70 ára samkvæmt 

viðmælanda. 

Aukinn aðgangur að gögnunum hefur leitt til þess að aðsókn til 

menningarminjastofnana hefur minnkað eins og viðmælandi 1 nefndi að „gestum hérna 

hafi fækkað án þess að ég hafi nokkrar tölulegar upplýsingar um það, en ég held að fólk 

sé bara byrjað að nota netið miklu meira heima þannig það er mín tilfinning að fólk noti 

sér þjónustu safnsins frekar í heimahúsi heldur en að koma hingað á staðinn“. Ræddi 

viðmælandinn um að aukin rafræn skráning og skönnun á menningarminjum myndi 

kannski leiða til minnkandi aðsóknar í sjálfar stofnanirnar en á endanum til aukinnar 

aðsóknar í gögn og upplýsingar um safnkostinn í gegnum netið og það þyrfti því að líta 

á notkunartölur af vefsíðum til að sjá raunverulega aðsókn.  
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7 Samvinna og samræming stofnana vegna skráningar á 

menningarminjum 

Eitt af þeim þemum sem kom fram hjá viðmælendum rannsóknarinnar var samvinna, 

samþætting og samræming rafrænnar skráningar hjá stofnunum þar sem þeir voru að 

vinna (Kirchhoff et al, 2009; Higgins, 2012). Notkun á samsvarandi skráningarkerfum 

og stöðlum eykur samræmingu en vegna þess að flestar stofnanirnar voru að nota 

mismunandi kerfi og staðla, og hafa í sumum tilvikum ekki tekið upp stöðlun, þá er 

samræming á skráningunni ómarkviss (Mason, 2010; Bearman, 2010, bls. 48–63). 

Samkvæmt viðmælendum hafa minjasöfn annars vegar verið að samræma sig og 

vinna saman í gegnum Sarp og hins vegar skjalasöfn og handritastofnanir verið að taka 

upp ýmis konar samvinnu á sviði skráningar og miðlunar. Ekki virðist sem það sé mikið 

samband og samvinna milli þessara tveggja forma varðveislusafna, minjasafna og 

skjalasafna/handritastofnana. Það er til dæmis von viðmælenda 2 að stofnanir með líkt 

efni sameinist um birtingu á skjalaskrám, heimildum og svo framvegis. Nefnir hann að: 

 

Það sem væri náttúrulega alveg tilvalið það er að til dæmis að öll skjalasöfn á 

landinu noti sama skjalaskrárkerfið og skjalaskrárgrunn eða þann sem 

Þjóðskjalasafnið hefur byggt upp, þannig að þar væri bara hægt að birta skjalaskrár 

frá öllum skjalasöfnum á landinu, líka Handritasafninu, héraðsskjalasöfnunum. 

Þetta hefur verið gert í nágrannalöndunum til dæmis í Noregi, þar er hérna vefgátt 

sem heitir arkivportalen.no, þar eru bara öll skjalasöfnin í landinu sem birta 

skjalaskrárnar sínar og þú bara leitar heildstætt í öllu saman. Ég held að það væri 

tilvalið verkefni. 

 

Viðmælandi 1 talaði um að stofnunin sem hann ynni hjá hefði tekið upp samstarf við 

Þjóðskjalasafn og héraðsskjalasöfnin um að gera samskrá um einkaskjalasöfn, sem 

myndi skrá og halda utan um upplýsingar um þau einkaskjalasöfn sem væru varðveitt á 

hverju safni fyrir sig. Vonast er til að þessar upplýsingar verði til birtingar á vefnum til 

að gera safnkostinn aðgengilegri. Einnig er samstarf við önnur handritasöfn um að halda 

utan um íslensk handrit á handrit.is. Viðmælandi 7 vonaðist einmitt til að það 

samstarfsverkefni myndi stækka og að önnur söfn, bæði hér á landi og erlendis, sem 

varðveita íslensk eða norræn handrit myndu bætast í hópinn því að það væri mikill 

hagur að hafa eina samskrá yfir öll handritin. 
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Sumar stofnanirnar eru í samstarfi út fyrir landsteinana, eins og viðmælandi 3 sem er 

í samstarfi við danska þjóðskjalasafnið. Á hans vinnustað eru reglur og vinnuferlar 

danska þjóðskjalasafnsins innleidd þegar búið er að sníða af þá vankanta sem kunna að 

koma upp. Viðmælandi 2 ræddi um þau samstarfsverkefni sem stofnun hans er aðili að: 

 

Við erum í samstarfi við önnur Evrópulönd um birtingu skjalaskránnar, á 

Evrópskri vefgátt, þetta verkefni heitir APEx, The Archives Portal Europe of 

exelence heitir það, og við erum í öðru verkefni líka, sem heitir YEAH, sem 

er verkefni með Svíþjóð og Eistlandi, hvernig við getum gert upplýsingar úr 

safnkostinum sem er á stafrænu formi aðgengilegar fyrir almenning út á 

vefinn á auðveldan hátt. Og YEAH stendur fyrir You! Enhance Access to 

History skammstafað YEAH. 

 

Viðmælandi 7 nefndi að með samstarfsverkefnum við erlenda aðila hefði reynst 

nauðsynlegt að innleiða þá staðla sem samstarfsverkefnið krefðist þess að farið væri 

eftir. Dæmi um þetta var þegar tekið var upp samstarf vegna Europeana 

(http://www.europeana.eu/), sem er vefgátt er miðlar lýsigögnum um safnkost 

samstarfsaðila:  

 

Til þess að hægt sé að miðla lýsigögnunum til annarra gagnaveitna og nýta þau í 

öðrum gagnaveitum þá þurftum við að staðla skráninguna okkar og stundum að 

taka upp nýja staðla og bæta við nýjum skráningar elementum. Bara ágætt dæmi er 

að við tökum þátt í Europeana newsfeeder verkefninu sem associated partner og 

þeir geta sótt öll lýsigögn, strúktúr og metadata, allt um ákveðið blað og texta 

skjölin og svo framvegis á ákveðnu gagnasniði. Þegar við byrjuðum að taka þátt í 

þessu verkefni þá þurftum við að endurskoða eða laga okkar skráningarfærslur sem 

var bara eðlilegt og allt í lagi að gera og með því erum við að flytja gögnin okkar úr 

heimagerðum staðli eða heimagerðu formi sem við búum til yfir í alþjóðlegt 

staðlað umhverfi. Eins og núna þá erum við að fara í gegnum réttindamál, 

höfundarrétt, hvað má gera og hvað má ekki gera og á hverju er það grundvallað að 

þetta má gera og þetta má ekki gera.  

 

Viðmælandinn talaði um að samstarf vegna rafrænnar skráningar hefði leitt til að 

alþjóðlegir staðlar hefðu verið teknir upp og samræming aukist, en ekki væru þó mörg 

http://www.europeana.eu/)
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dæmi um að ofangreint ferli ætti sér stað innan menningarminjageirans en það myndi 

eflaust aukast með frekara alþjóðlegu samstarfi. 

Hægt er að skilgreina Sarp sem eitt stórt samvinnuverkefni sem hefur það að 

markmiði að samræma rafræna skráningu byggðasafna landsins. Viðmælandi 5 talaði 

um að: 

 

Það eru um 50 stofnanir er vinna að Sarpi svo að það er eitt risastórt samvinnu 

verkefni og sem síðan er í samstarfi við Landskerfi Bókasafna núna og er hugsunin 

sú að Sarpur verði leitarbær í Leitir.is. Svo að það er eitt af svona stærri samvinnu 

verkefnunum og það er alltaf verið að vinna að því núna að samþætta starfsemina 

hjá Landskerfum Bókasafna og Sarpi eftir að þessi þjónustusamingur tók gildi og 

síðan eru ákveðin verkefni í gangi líka fyrir utan, til dæmis við Minjasafn 

Reykjavíkur, þá eru ákveðin verkefni sem við erum að fara að setja á stað varðandi 

áframhaldandi þróun Sarps sem lýtur ekki beint að skráningunni hjá þeim heldur að 

sníða við Sarp. En annars er ekki mikið um samstarfsverkefni við utankomandi 

stofnanir heldur eru það helst þessar stofnanir sem eru innan Sarps og það er 

risastórt verkefni að halda utan um það. 

 

Talaði viðmælandinn um að Sarpur og innleiðing hans hjá um 50 varðveislusöfnum 

hefðu aukið samræmingu innan safnageirans en til að bæta þessa samræmingu enn betur 

þá þyrfti að innleiða stöðlun og þjálfa þá sem skrá inn í skráningarkerfið og ritstýra 

efninu sem er skráð inn. 
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8 Staða, þróun og framtíðarsýn rafrænnar skráningar í stafrænu 

umhverfi 

Eitt helsta þemað sem kom fram í rannsókninni var staða, þróun og framtíðarsýn 

rafrænnar skráningar. Allir viðmælendur töldu að rafræn skráning væri mikilvæg í starfi 

stofnunarinnar er þeir ynnu hjá, og sérstaklega var nefnt að hún veitti betra aðgengi að 

safnkostinum og gerði þá stofnunina sýnilegri útávið. Vonast var til að rafræn skráning 

og skjalavarsla myndu aukast til að minnka pappírsflóðið þar sem allar geymslur væru 

orðnar yfirfullar og það kostaði fjármagn að hafa þær. Var sýn viðmælenda almennt 

jákvæð og þeir bjartsýnir en einnig var hamrað á vandamálum svo sem skorti á 

fjármagni og mannskap til að geta skráð allt það gífurlega magn af gögnum og 

upplýsingum sem tengjast menningarminjum.  

Allir viðmælendurnir töldu að ekkert yfirvald héldi utan um alla þá gagnagrunna er 

skráðu menningarminjar og hvaða gögn væru skráð í hvern þeirra. Út frá þeirri 

spurningu var einnig nefnt að ef slíkur listi væri heildstæður og aðgengilegur myndi 

skráningin ekki skarast eins mikið. Viðmælendur nefndu allir að það helsta sem stæði í 

vegi fyrir þróun í rafrænni skráningu væri niðurskurður og fjárskortur til að geta ráðið 

fólk til skráningar, uppfærslu á búnaði og þróunar á tölvukerfum. 

Viðmælandi 4 ræddi um það að fólk ynni í sínu eigin horni en sagði að honum 

fyndist samt að hugsunin hjá litlum söfnum væri að leita til tölvugeirans til að láta lesa 

gögnin saman svo að þau væru aðgengileg á einum stað. Viðkomandi sagðist vera 

nokkuð bjartsýnn á framhaldið og að það myndi kannski takast að vinna upp það mikla 

magn sem væri óskráð, en nefndi að það eina sem honum litist ekki á í kringum 

skráningu á menningarminjum hve mikið væri verið að spara „þannig að við getum 

tapað einhverju sem við viljum kannski ekki tapa, því það er ekki til peningur og tími, 

og tími kostar peninga“. Það sem viðmælandinn vildi helst breyta við núverandi stöðu á 

rafrænni skráningu var að: 

 

Meiri pening í þetta en ekki taka það frá spítölunum eða neitt og að það sé 

samvinna og að hafa gagnagrunna sem lesa saman, helst bara sama gagnagrunn á 

svona stofnunum. Það væri draumurinn að fólk væri að notast við það sama svo að 

þegar er búið að skrá það á einum stað þá þarf ekki að vera að skrá það aftur, samt 

mikið af þessum gögnum eru einstök en það flækir bara svo mikið málið ef það eru 
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alltaf margir grunnar í gangi, lestur á milli og að koma þessu á alnetið ekki bara 

innra netið. 

 

Samkvæmt viðmælanda 3 er rafræn skráning á menningarminjum framtíðin og telur 

hann að það sé það mikið rafrænt í kringum okkur að það að þurfa alltaf að prenta allt út 

til að geyma á pappír sé ómarkviss notkun á auðlindum. Hann sagði enn frekar: „Af 

hverju ekki að geyma rafræn gögn rafrænt og ég veit að það þarf kannski ekki endilega 

að skanna allt inn en sumir eru með blönduð rafræn kerfi þar sem mest allt er rafrænt en 

sumt er geymt á pappír eins og samningar og svoleiðis“. Einnig talaði hann um að það 

að hafa gott aðgengi að menningarminjum á vefnum í gegnum rafræna skráningu væri 

mjög mikilvægt, sérstaklega þar sem þá þyrfti almenningur ekki að mæta á staðinn til að 

skoða gögnin. Vonaðist hann að allir sem gætu myndu taka upp rafræna skjalavörslu í 

framtíðinni og að skjalavarsla og rafræn skráning bættust almennt séð á Íslandi. Mun 

þetta taka tíma og krefjast mikillar þolinmæði en hann taldi að það myndi hafast á 

endanum. 

Viðmælandi 5 taldi að rafræn skráning væri á góðri leið en að það mætti alltaf gera 

betur. Samkvæmt honum er markmiðið að gera Sarp að heildstæðum gagnagrunni og að 

sem flest söfn á landinu séu aðilar að honum, sérstaklega með tilliti til menningarminja– 

og listasafna. Hann benti samt á að það þyrfti að koma á og bæta stöðlun, verklag, og 

kennslu, eða að ekki yrði leyft að skrá í kerfið fyrr en búið væri að sitja námskeið. 

Einnig vildi hann að fleiri söfn bættust inn í og skráðu í Sarp. Að lokum sagði hann: 

 

Ég held að það sé alltaf hægt að huga að samræmingu, eitt af því sem við erum að 

fara að huga að er hvort það sé hægt að samræma efnisorðin hjá okkur og 

efnisorðin hjá bókasöfnunum sérstaklega þar sem markmiðið er að Sarpur verði 

leitarbær hjá Leitir.is og þá skiptir miklu máli að það sé ákveðið samræmi í leitinni 

og efnisorðunum svo að þú fáir réttar leitarniðurstöður og ég get alveg séð fyrir 

mér að það verði meira samstarf milli þessara hópa, en það er eitthvað sem verður 

meira í framtíðinni. Ég kynntist þessu í Bretlandi þá eru allir að gera sitt, lítið um 

samstarf, og með mismunandi kerfi þó að þeir séu með sameiginlegar 

verklagsreglur. Þau þurfa að vera viðurkennd söfn og standa undir SPECTRUM 

staðli, skráningin er stöðluð en það talar enginn saman í hvaða kerfi er skráð svo að 

ég held að við erum komin ákaflega langt með þetta að það séu svona rosalega 

mörg söfn að nota sama kerfið og ég held að þú finnur þetta ekki annars staðar í 

heiminum nema þá kannski PRIMUS í Noregi sem er líkast þessu. Það er alltaf 
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ákveðin þróun í þessu og ég held að þetta muni meira fara út í að vera eins og 

Sarpur er núna á vafra eða vera netlægt. PRIMUS sem ég nefndi áður er 

clientbased kerfi þar sem þarf að hlaða niður miðlara eða client til þess að vinna í 

kerfinu en ég tel að kerfi eigi eftir að vera veflæg svo að það sé hægt að nota þau 

hvar sem þú ert í heiminum svo að ég tel að það sé ákveðin þróun. Annars er 

hugsunin einföldun, gera hlutina notendavænni og fyrst og fremst samræming.  

 

Viðmælandi 1 sagði að hann teldi að allt stefndi í rétta átt í sambandi við rafræna 

skráningu, að allt væri að komast á staðlað form og samvinna á milli safna væri að 

aukast. Hins vegar benti hann á að það vantaði sárlega fleiri starfsmenn því að þeir fáu 

starfsmenn sem væru til staðar næðu varla að koma efninu frá sér nægilega hratt. Einnig 

nefndi hann að hann héldi að þróunin í rafrænni skráningu yrði í átt að „ákveðnum 

samlegðaráhrifum, að það verði hægt að leita í mörgum gagnagrunnum í einu og það 

verði miklu meira skannað svo að það verði hægt að nálgast myndir af fjölmörgum 

gögnum á netinu í gegnum gagnagrunna“. Viðmælandi 2 nefndi einnig að „allt væri á 

góðu róli en það væri æskilegt að það væri meira samstarf um birtingar á milli stofnana 

þannig að þær vinni saman að birtingu álíkra heimilda“. Hann bætti líka við að: 

 

Væntanlegt markmið er að gera þessar heimildir alltaf aðgengilegri fyrir 

almenning, hvaða leið sem verður farin þá hljóta þær alltaf að verða aðgengilegri, 

hvort sem það verður að margir starfi saman eða það verði gáttir sem hægt verði að 

leita heildstætt í ólíkum grunnum eða eitthvað slíkt þá hlýtur það að vera aðgengi 

sem verður eitt, tvö og þrjú.  

 

Samkvæmt viðmælanda 6 er mikið starf óunnið og ef rafræn skráning er ekki til 

staðar þá getur komið upp sú staða að það sé beðið um gamlan samning og það gæti 

tekið nokkra daga að fara í gegnum alla kassana ef ekki eru upplýsingar um hvar 

viðkomandi samningur sé. Rafræn skráning er því mikilvæg vegna þess að: 

 

Allt sem er búið að rannsaka, það er svo lítið gagn ef það er erfitt að finna það eða 

það finnst ekki. Vinnan, hún skilar sér mikið betur ef þetta er skráð rafrænt fyrir þá 

sem vilja rannsaka þetta í framtíðinni. Við sem vinnum við rafræna skráningu erum 

alltaf að hugsa um hver þarf að nota upplýsingarnar og mér finnst eiginlega að allt 

sem við erum að vinna er svona með bakhugsun um hvernig er hægt að finna þetta. 
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Viðmælandi 7 talaði um það að hlutverk stofnunarinnar, svo og annarra 

menningarminjastofnana, væri að miðla gögnum í vörslu hennar og til þess að geta 

„miðlað á netið þá þarf að vera rafrænar skráningar og ef rafrænu skráningarnar eru ekki 

góðar og uppfylli ekki lágmarkskröfur, sem mega ekki vera of mikið lágmark heldur 

verður alltaf að hækka standardinn í þeim, þá eru stofnanirnar ekki að sinna skyldum 

sínum“. Hann sagði hins vegar að stofnunin hefði sjálf farið í það áður að búa til 

gagnagrunna frá grunni en það þyrfti að hugsa út í að: 

 

Menn verða að passa sig á slíku, það tryggir ekki varanleika gagnanna og menn 

hafa ekki fylgt stöðlum við skráningu og ef það er ekki gert þá óttast ég að sumt 

sogist inn í stafrænt svarthol og hverfi. Einnig kallar það á mikla ritstýringu, en 

rafræn skráning hefur alltaf kallað á mikla ritstýringu og samræmingu. 

Notendanum er alveg sama hvar gögnin eru varðveitt, notandinn vill bara fá gögn í 

hendur og menn eiga ekki að einangra sig. 

 

Hann taldi að „smám saman færast söfnin meira og meira saman og að krafa notenda 

sé að söfn vinni meira og meira saman og fari að tala saman. Ég held að það sé 

aðalatriðið og að menn fylgi þessum viðurkenndu stöðlum“. Einnig ræddi hann um það 

að þegar fylgt væri stöðlun í skráningu og eftir því sem gagnamagnið og 

skráningarfærslum fjölgaði myndu menn átta sig á gildi samkeyrslunnar við rafræna 

skráningu menningarminja. Hann talaði um að gögn frá einum aðila gætu verið í 

mismunandi formi hjá mörgum stofnunum og mismunandi einingum innan þeirra og 

mikilvægt væri að geta séð allt á einum stað. Þetta kalli á að fylgja staðli, ritstýringu og 

samræmingu og bjóði upp á að setja allt í sama pott á endanum. 
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9 Umræður og samantekt 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða rafræna skráningu á menningarminjum hjá 

minjastofnununum. Rannsóknin miðaði að því að svara eftirfarandi spurningum: 

 Í hvaða rafrænu gagnagrunna eru menningarminjar skráðar og hvaða gögn 

eru þar skráð? 

 Hverjar eru verklagsreglur um rafræna skráningu menningarminja og aðgengi 

að þeim þegar skráningu er lokið? 

 Hvaða samvinna á sér stað um rafræna skráningu menningarminja og hver er 

framtíðarsýn viðmælenda varðandi frekara samstarf í stafrænu umhverfi? 

 Hver er staða og þróun rafrænnar skráningar menningarminja á Íslandi? 

 

Svör viðmælanda við þessum spurningum dreifðust á fimm þemakafla sem hér verða 

nánar greindir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru nýttar við framkvæmd 

rannsóknarinnar og greiningu rannsóknargagnanna, vegna þess að þær áttu best við 

rannsóknarefnið og það efnissvið sem var verið að rannsaka. Viðtöl voru tekin við átta 

einstaklinga er unnu á sex stofnunum er skrá menningarminjar. 

Gögnin sem fengust úr viðtölunum voru greind og komu þá fram fimm meginþemu, 

og innihélt hvert þeirra nokkur undirþemu. Í eftirfarandi undirköflum verða þemun 

fimm greind með tilliti til þeirra rannsóknarspurninga sem leitast var við að svara. 

Einnig var notast við gögn er fengust við frekari fyrirspurnir um efnið. 

9.1 Rafrænir gagnagrunnar og þau gögn sem þar eru skráð – umræður 

Við greiningu gagna kom í ljós að gögn er tengdust menningarminjum voru skráð í 

fjölmarga gagnagrunna og önnur tölvukerfi. Þróunin á síðustu missurum hefur verið sú 

að skrá menningarminjar inn í veflæga gagnagrunna til að auka hagræði, og þá 

sérstaklega gagnagrunna sem fylgja opnum og frjálsum stöðlum. Er samræmi milli þess 

og hver þróunin hefur verið erlendis (Oliver et al, 2011; Madalli et al, 2012).  

Minjasöfn voru aðallega að skrá í Sarp, en nokkur söfn er féllu undir skilgreininguna 

minjasafn höfðu valið að nýta ekki Sarp þar sem hann var ekki talinn heppilegur fyrir 

skráningu á þeirra safnkosti, þá aðallega hljóð– og myndefni. Skjalasöfn skráðu í 

fjölmarga gagnagrunna og oft nokkra innan sömu stofnunar. Fyrir utan Sarp kom hvergi 

fram að það væri nokkur samræming eða samvinna við val á gagnagrunnum til 

skráningar innan menningarminjageirans.  
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Stærsti grunnur sem menningarminjar eru skráðar í er Sarpur en 46 söfn og stofnanir 

skrá safnkost sinn inn í hann og virðist hann vera að þróast í rétta átt á síðustu árum 

(Sarpur.is, e.d.). Hins vegar er hann í raun aðeins skráningargrunnur en ekki 

gagnagrunnur í þeim skilningi að það er ekki hægt að setja endanleg gögn inn í hann 

vegna þess að þá verður hann of þungur í vinnslu. Myndir, skjöl og annað efni sem er 

gert stafrænt, svo og skrifaður texti, þurfa aðildarsöfn að geyma hjá sér í upprunalegri 

útgáfu en tengja afrit við Sarp. Minjasafn sem haft var samband við taldi þetta 

fyrirkomulag að hafa þessi gögn á tölvum og utanáliggjandi hörðum disk í safninu, vera 

hvimleitt og að það leiði til tvíverknaðar og að gögnin séu tvístruð. Einnig var nefnt að 

vegna þess kostnaðar sem minjasöfn þurfi að standa í vegna Sarps sé von þeirra að í 

framtíðinni verði fundin lausn á þessu og að hægt verði að geyma gögnin í Sarpi 

(Nafnleyndar óskað, fagstjóri minjasafns á landsbyggðinni, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 11. ágúst 2014). Með frekari framþróun í tæknibúnaði mun Sarpur í 

framtíðinni hugsanlega verða heilsteyptur gagnagrunnur þar sem hægt er að skrá og 

geyma öll gögn sem minjasöfnin vilja skrá. Það myndi minnka tvíverknað og nýta 

fjármuni safna mun betur. 

Það kom fram í svörum viðmælanda að nokkur mismunur væri á hvaða gögn væru 

skráð og einnig hve nákvæm skráningin á þeim væri. Þetta á sérstaklega við um þau 

gögn sem eru aðgengileg fyrir notendur á netinu. Gefur þetta til kynna að sumar 

menningarminjastofnanir taki ákvörðun fyrir almenning um hverju sé mikilvægt að 

miðla og hverju ekki. Er slíkt fyrirkomulag frá þeim tíma þegar fáir sérfræðingar nýttu 

sér fagstofnanirnar en á ekki við í stafrænu nútíma umhverfi (Casarosa et al, 2013). 

Ekki er neitt yfirvald sem heldur utan um alla rafræna gagnagrunna er ná yfir 

menningarminjar á landinu og hvaða gögn eru skráð í þá. Safnaráð kemst næst því með 

að safna upplýsingum um þá gagnagrunna sem viðurkennd söfn nota til að skrá safnkost 

sinn. Viðurkennd söfn eru þau söfn sem hafa fengið vottun frá Safnaráði samkvæmt 

safnalögum nr. 141/2011.  

Einnig skráir Minjastofnun upplýsingar um fornleifar, en ef einhver skráir 

hús/mannvirki/fornleifar ber honum að skila skráningunni eftir sérstökum reglum og 

leiðum inn til Minjastofnunar Íslands til að hún teljist fullgild fyrir skipulag. Þeim 

skráningum er safnað saman í miðlægan gagnagrunn og gögn birt í vefsjá 

stofnunarinnar. Hægt er svo að fá wms aðgang að gögnunum, og í náinni framtíð wfs, til 

að setja yfir á sín landupplýsingakerfi eða vefsjár. Þetta er í samræmi við lög um 

menningarminjar sem tóku gildi 1. janúar 2013. Þessi lög eru aftur á móti ekki afturvirk 
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svo setja þarf eldri skráningar með öðrum hætti inn í gagnagrunninn (Sólborg Una 

Pálsdóttir, sérfræðingur hjá Minjastofnun Íslands, munnleg heimild, tölvupóstur, 30. 

apríl 2014). Safnaráð heldur utan um hvaða gagnagrunna viðurkennd söfn notast við, en 

ekki hvaða gögn eru skráð í þá. Hins vegar heldur Minjastofnun utan um gögnin en ekki 

gagnagrunnana sérstaklega. 

Á þeim lista sem Safnaráð heldur utan um eru 41 viðurkennd söfn sem skrá rafrænt í 

gagnagrunna yfir menningarminjar og er hægt að sjá þau í töflu 2. Nú er búið að 

sameina þrjú söfn í Reykjavík af þessum lista í Borgarsögusafn. Höfuðsöfnin þrjú, 

Listasafn Íslands, Náttúruminjasafn Íslands og Þjóðminjasafn Íslands, þurfa ekki 

viðurkenningu safnaráðs og móta stefnu hvert á sínu sviði. Vísar safnaráð til þeirra um 

mörg atriði er varða starf safna ef þeim berast fyrirspurnir. Náttúruminjasafn hefur hins 

vegar ekki mótað stefnu varðandi skráningu og mælir ekki með neinum sérstökum 

forritum líkt og Listasafn Íslands og Þjóðminjasafn gera. Þess vegna eru kröfur til 

náttúruminjasafna ekki eins stífar og gagnvart öðrum gerðum safna þegar kemur að mati 

á skráningarkerfum (Ágústa Kristófersdóttir, framkvæmdastjóri Safnaráð – safnasjóður, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 14. ágúst 2014). 

Samkvæmt upplýsingum frá Safnaráði þá er nokkuð misræmi milli þeirra rafrænu 

gagnagrunna er Safnaráð heldur utan um og hvað er raunverulega mikið til af 

gagnagrunnum er skrá rafrænt menningarminjar. Ekki eru inni í þessum tölum skjala– 

eða handritasöfn eða þau fjölmörgu söfn sem ekki hafa fengið vottun frá Safnaráði sem 

viðurkend söfn. 

Þó að minjasöfn falli undir forsætisráðuneytið og skjalasöfn falli undir mennta– og 

menningarráðuneytið þá er nauðsynlegt að eitthvað eitt yfirvald haldi utan um alla 

gagnagrunna um menningarminjar, óháð því hvaða grein menningarminjageirans er um 

að ræða. Upplýsingar og gögn um til dæmis Halldór K. Laxness er hægt að finna undir 

bókasöfnum, kvikmyndasöfnum, skjalasöfnum, handritastofnunum, minjasöfnum og 

listasöfnum. Er því mikilvægt að einhvers staðar sé haldið utan um upplýsingar um 

hvaða gagnagrunnar séu á hverjum stað og hvað sé skráð í þá til að auka hagræðingu og 

nýtingu innan menningarminjageirans. Þessar upplýsingar þurfa að vera aðgengilegar 

fyrir almenning því það þarf að hugsa út frá því hvað nýtist þeim sem best er leita sér 

upplýsinga um menningarminjar. 
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Tafla 2  Skráningarkerfi viðurkenndra safna 

Skráningarkerfi viðurkenndra safna 

Byggðasafn Árnesinga Sarpur  Listasafn 

Reykjanesbæjar 

Sarpur 

Byggðasafn Borgarfjarðar Sarpur  Listasafn Reykjavíkur File Maker Pro 

(Virtual Collection) 

Byggðasafn Hafnarfjarðar Sarpur  Ljósmyndasafn 

Reykjavíkur 

Filemaker Pro, 

Microsoft Excel, 

FotoStation, 

Byggðasafn Húnvetninga og 

Strandamanna 

Sarpur  Menningarmiðstöð 

Hornafjarðar 

Gagnagrunnur MMH 

og Sarpur 

Byggðasafn Reykjanesbæjar Access – unnið að 

yfirfærslu í Sarp 

 Menningarmiðstöð 

Þingeyinga 

Sarpur og File Maker 

Byggðasafn Skagfirðinga Sarpur  Minjasafn Austurlands Sarpur 

Byggðasafn Snæfellinga og 

Hnappdæla 

Sarpur  Minjasafn Egils 

Ólafssonar 

Sarpur 

Byggðasafn Vestfjarða Sarpur  Minjasafn Reykjavíkur Sarpur 

Byggðasafnið Görðum, 

Akranesi 

Sarpur  Minjasafnið á Akureyri Sarpur 

Byggðasafnið Hvoll, Dalvík Sarpur  Minjasafnið á Bustarfelli Sarpur 

Byggðasafnið í Skógum Sarpur  Náttúrufræðistofa 

Kópavogs 

Filemaker Pro, 

Microsoft Excel, 

Microsoft Access, 

Flugsafn Íslands Sarpur  Nýlistasafnið Sarpur 

Gljúfrasteinn – hús skáldsins Sarpur og Gegnir  Safnasafnið File Maker Pro 

(Virtual Collection) 

Grasagarður Reykjavíkur Sóley  Sagnheimar, byggðasafn 

 

Word og Excel – 

stefna að skráningu í 

Sarp á árinu 2014 

Hafnarborg, menningar– og 

listamiðstöð Hafnarfjarðar 

Sarpur  Sauðfjársetrið á 

Ströndum 

Sarpur 

Heimilisiðnaðarsafnið Microsoft Access  Síldarminjasafn Íslands Sarpur 

Hönnunarsafn Íslands Sarpur  Sæheimar Fiskasafn Bíður eftir samræmdri 

skráningarstefnu 

Nmsí. Excel 

Landbúnaðarsafn Íslands Sarpur  Tónlistarsafn Íslands ismus.is  

Listasafn ASÍ Sarpur  Tækniminjasafn 

Austurlands 

Sarpur 

Listasafn Árnesinga Sarpur  Víkin – Sjóminjasafnið í 

Reykjavík 

Sérhannað fyrir safnið 

frá Computype/USA – 

uppfyllir flestar kröfur 

Listasafn Kópavogs–

Gerðarsafn 

Sarpur og Virtual 

Collection 
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Sumir gagnagrunnarnir og tölvukerfi sem menningarminjastofnanirnar voru að skrá í, 

eða mæltu með að skrá með, eru úrelt eða nú til í mun nýrri útgáfum heldur nýttar eru til 

skráningar nú. Varðveislustofnunin sem viðmælandi 2 starfar hjá nýtir skráningarforritið 

Filemaker 11 pro við skráningu og vinnslu innan stofnunarinnar. Aðrar skipulagsheildir 

er senda gögn til varðveislu hjá viðkomandi varðveislustofnun eru látnar skrá safnkost 

sinn til afhendingar hjá varðveislustofnuninni í Geymsluskrá. Sú Geymsluskrá er 

skráningargrunnur sem er takmörkuð útgáfa af Filemaker 7 með viðbættu íslensku 

viðmóti, en sá skráningargrunnur er frá 2004 og hafa komið út sex útgáfur síðan. Það er 

nokkuð ljóst að skráningarforrit frá 2004 er löngu orðið úrelt og þarfnast uppfærslu, þó 

að hún muni eflaust kosta sitt. 

Þegar viðkomandi tölvukerfi sem skráð er í eru úr sér gengin og ekki uppfærð eða 

þróuð vegna skorts á fjármagni er samt sem áður mikilvægt að halda þeim við. Vegna 

þess hve þróun á tölvubúnaði og tölvukerfum er ör þá er hætta á því að ef stofnanir 

halda ekki í við þá framþróun að mikið af skráningunni verði að vinna upp á nýtt, 

sérstaklega skönnun á myndum og skjölum, þar sem alltaf eru að koma nýjar og betri 

gerðir af stafrænum sniðmótum. Myndir og skjöl sem voru skannaðar inn fyrir 10 árum 

er varla hægt að opna í tölvubúnaði nútímans. Er því nauðsynlegt að færa gögnin yfir í 

kerfisóháð form og uppfæra reglulega þegar ný tækni og ný sniðmót líta dagsins ljós 

(Peacock, 2008).  

Móta þarf skráningarstefnu á landsvísu fyrir gögn og gagnasöfn er innihalda 

menningarminjar hvort sem um er að ræða skjala– eða minjasöfn. Bæði með það í huga 

að samræma skráningu og að vinna að langtímavarðveislu gagna. Er sú niðurstaða í 

samræmi við aðrar rannsóknir og skýslur (Björn Þór Jónsson og Margrét Eva 

Árnadóttir, 2007, bls. 41–43; Peacock, 2008; Katre, 2011, bls. 195–210; Robinowitz et 

al, 2012). Einnig þarf að huga að því að því að það mun alltaf verða einhver stafræn 

hnignun á gögnunum, bæði við geymslu þeirra svo og uppfærslum á sniðmótum. Þarf að 

gera ráð fyrir þessari hnignun í skráningarstefnu og gerð vörsluútgáfu gagnana 

(Dougherty, 2010, bls. 447–448).  

9.2 Vinnuferlar við rafræna skráningu – umræður 

Vinnuferlar við rafræna skráningu stjórnast mikið af verklagsreglum, stöðlum og 

málalyklum/efnisorðagjöf. Ef þessir þættir eru ekki til staðar hefur það bein áhrif á 

skráninguna sem unnin er og hve markviss hún er (Arndís S. Árnadóttir, 1999; Coburn 

et al, 2010; Mason, 2010; Kallberg, 2011; Feinberg, 2011). Kom í ljós að í sumum 
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tilfellum var því verulega ábótavant innan stofnana hvort þessir þættir væru til staðar. 

Þannig var til dæmis misræmi milli viðmælanda frá sömu stofnuninni um hvort staðlar 

og verklagsreglur væru innan stofnunarinnar. það bendir til að það sé ekki mikið 

samræmi innan stofnunarinnar er viðkomandi viðmælendur vinna hjá, og þarf sárlega að 

bæta þar úr. Ef einn starfsmaður vinnur eftir stöðlum en aðrir ekki mun það gera alla 

skráningu ómarkvissa. 

Til að ýta undir samræmingu við skráningu á menningarminjum er mikilvægt að taka 

upp skrifaðar verklagsreglur svo að þekking tapist ekki við starfsmannaveltu, en það var 

búið að gera hjá helmingi viðmælenda. Slíkar verklagsreglur eru ætíð í þróun vegna 

þeirra öru breytinga sem eru í þessum geira. Flestar stofnanirnar voru búnar að taka upp 

skrifaðar verklagsreglur en voru þær nokkuð ólíkar og mismunandi ítarlegar. Aðeins 

tvær stofnanir voru með verklagsreglur sem hluta af gæðahandbók á innra neti 

stofnunarinnar og var hún þá í stanslausri endurskoðun. Önnur af þessum stofnunum 

hafði ekki skráningu í aðalgagnagrunn sinn innan gæðahandbókarinnar þar sem 

gagnagrunnurinn kom utan frá. Aðrar stofnanir unnu ekki eftir eins ítarlegum og 

markvissum verklagsreglum og í sumum tilvikum eftir vinnuferlum sem þær höfðu 

komið sér upp. Er þá hætta á að hver starfsmaður muni koma sér upp sínum eigin 

verkferli og því verði skráning ekki samræmd. Einnig var dæmi um að gerð hefði verið 

handbók með vinnureglum um rafræna skráningu en ekki hefðu allir þeir starfsmenn 

sem unnu við skráningu fengið viðkomandi handbók til að vinna eftir og því varð 

skráningin ekki eins samræmd og vonir stóðu til. 

Stöðlun er ekki síður nauðsynleg því án hennar verður skráning ómarkviss og 

mögulega ólík eftir því hver er skrásetjari hverju sinni. Án stöðlunar er ekki hægt að 

samkeyra skrár og gögn, og lýsigögn nýtast þá ekki annars staðar en þar sem þau eru 

upprunalega skráð (Tennis, 2012). Einnig eru líkur á því, ef stöðlun er ekki til staðar, að 

gögn og upplýsingar verði fyrr úrelt og það þurfi að endurskrá þau. Lítil sem engin 

samræming var milli þeirra stofnana sem unnu eftir stöðlum, heldur voru þær allar með 

mismunandi staðla sem gerir samkeyringu gagna erfiðari. Sarpur er ekki kominn í 

staðlað umhverfi þó verið sé að vinna í því, en hugsanlega telja utanaðkomandi aðilar að 

svo sé. Í viðtölunum kom til dæmis í ljós að ein stofnunin hafði ekki farið í að staðla 

skráningu sína þar sem hún taldi að hún myndi komast í staðlað umhverfi við að taka 

upp Sarp, sem áætlað er að gerist í ár. Gefur þetta til kynna að skrásetjarar hjá þeim 

söfnum er notast við Sarp haldi að Sarpur sé nú þegar orðinn staðlaður. 
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Málalyklar/efnisorðagjöf hjálpa til við leit og endurheimt gagna, og ýta undir 

samræmingu skráningar. Ef þessi þáttur er ekki til staðar getur verið mjög tímafrekt 

fyrir starfsfólk að leita í gögnum. Það þarf hugsanlega að leita dögum saman að skjölum 

þar sem vantar upplýsingar um staðsetningu, eða kannski finnst aðeins helmingur 

hugsanlegra gagna þar sem efnisorðagjöf var ómarkviss (Arndís S. Árnadóttir, 1999; 

Taylor og Joudrey, 2009, bls. 333–336; Coburn et al, 2010, bls. 17–18; Feinberg, 2011). 

 

Tafla 3 Verklagsreglur, staðlar og málalyklar/efnisorðagjöf hjá viðmælendum. 

 

 Verklagsreglur Staðlar Málalyklar/efnisorðagj

öf 

Viðmælandi 1 Handbók fyrir skráningu í 

suma gagnagrunna. Ekki allir 

starfsmenn að skrá eftir 

handbók. 

Já Efnisorðagjöf fyrir 

nokkra gagnagrunna. 

Viðmælandi 2 Já Já Já 

Viðmælandi 3 Nei  Nei  Nei 

Viðmælandi 4 Já Já Já 

Viðmælandi 5 Nei Nei Já 

Viðmælandi 6 Verklagsreglur voru til fyrir 

almenna skjalavörslu og suma 

gagnagrunna en ekki alla. 

Skráð var eftir stöðlum 

við almenna skjalavörslu 

en ekki í gagnagrunna. 

Já 

Viðmælandi 7 Handbók fyrir skráningu í 

suma gagnagrunna. Ekki allir 

starfsmenn að skrá eftir 

handbók. 

Já Efnisorðagjöf fyrir 

nokkra gagnagrunna. 

Viðmælandi 8 Nei Nei Nei 

 

Eins og sjá má á töflu 3 þá er aðeins ein stofnun með alla þrjá þætti til staðar í starfi 

sínu. Viðmælandi 2 nefndi þó að allir þessir þættir væru til staðar innan sinnar stofnunar 

en viðmælandi 3 vinnur á sama stað og sagði að þessum þáttum væri verulega ábótavant 

innan stofnunarinnar. Hafði hann sjálfur þurft að gera verkferla og efnisorðalista til að 

auðvelda sér starfið og nefndi einnig að það eina sem hann hefði fundið hingað til sem 

líktist verklagsreglum væri drög að gamalli handbók á innra neti. Þar sem svo 

misvísandi upplýsingar fengust frá viðmælendum innan sömu stofnunar var ekki hægt 

að ganga út frá því að allir þættirnir þrír væru í lag. Sumar stofnanir voru með nokkra 
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vankanta sem var verið að vinna við að laga, og aðeins ein stofnun var ekki með neina 

af þessum þrem þáttum til staðar, en áformað er að bæta úr því í framtíðinni. 

Hjá öllum þeim viðmælendum þar sem vantaði einhverja þáttanna var full vitneskja 

um hvað þeir væru mikilvægir til að auka hagnýtingu í starfi. Verið var að reyna að 

bæta úr skortinum, en það var aðallega tíma– og fjármagnsskortur sem kom í veg fyrir 

það. 

9.3 Rafrænn aðgangur að menningarminjum – umræður 

Rafrænn aðgangur að menningarminjum er að mati viðmælenda ein helsta ástæða fyrir 

rafrænni skráningu. Er búið að setja það í reglur hjá flestum stofnunum að skráning og 

miðlun safnkostsins sé lögbundið hlutverk þeirra. Hins vegar eru ekki til sértækar reglur 

eða leiðbeiningar frá höfðusöfnum eða eftirlitsaðilum, um hvernig rafræn skráning á að 

vera framkvæmd eða hvernig á að miðla þessum gögnum, sem gilda um allar stofnanir 

er skrá menningarminjar. Á síðustu árum hafa menningarminjastofnanir um allan heim í 

auknu mæli sett safnkost sinn á vefinn til að auka aðgang notenda að efninu, en á sama 

tíma einnig að vekja athygli á starfi varðveislustofnana (Rustad, 2006; Peacock, 2008; 

Seadle, 2009; Sims–Williams, U, 2014; Chmielewska, 2013). 

Samkvæmt rannsókninni stjórna varðveislustofnanir aðgengi að rafrænu gögnunum 

með því að taka fyrirframmótaðar ákvarðanir fyrir hinn almenna notenda um hvað er 

mikilvægt fyrir hann að hafa aðgengi að. Sumar minjastofnanirnar höfðu tekið þá 

ákvörðun að aðeins valdar heimildir eru skannaðar inn til frekari miðlunar. Er sú stefna 

að stjórna aðgengi og miðla aðeins hluta safnkosts á skjön við fyrri rannsóknir og 

stefnumótun erlendis, en í eðli sínu eiga rafrænir gagnagrunnar að vera án aðgreiningar 

og þjóna notendanum. Einnig er mikilvægt að varðveislustofnanir hafi gegnsæi að 

leiðarljósi um safnkost sinn (Griner, 2008, bls. 68; Seadle, 2009, bls. 324–325; 

Dalbello, 2010; Waterton, 2010, bls. 9). 

Þegar gögnum um menningarminjar er miðlað til almennings er ekki nóg að skrá 

endalausar færslur og setja á vefinn. Það þarf að hugsa út í aðgengi á síðunum, að 

skipuleggja gögnin svo að þau séu greinileg fyrir þá sem leita að upplýsingum, að 

leitarvél sé með viðunandi ítarleit, að hafa upplýsingar á einni síðu með undirsíðum og 

samræma vefsíður með tilliti til leitar innan þeirra og útlits. Mikilvægt er að hugsa út í 

hvað nýtist best þeim notendum sem eru að leita sér þesssara upplýsinga og skipulegja 

miðlunina út frá þeim. Gott væri að nýta þekkingarstjórnun og upplýsingaarkitektúr í 

þessu samhengi (Riley–Huff, 2009; Wilson, 2011; Samuelsson, 2012). 
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Annað vandamál sem komið hefur fram við rafrænan aðgang að menningarminjum 

er að í stað þess að samræma og sameina til að hafa aðgengi sem einfaldast fyrir 

notendur, eins og viðmælendur vonast til að verði í framtíðinni þá er raunveruleikinn sá 

að flestar stofnanir bæta við undirsíðum. Þær eru oft byggðar á mismunandi 

gagnagrunnum og tölvukerfum sem tala ekki saman, og því ekki hægt að leita í þeim 

öllum saman. Heimasíða Landsbókasafns – Háskólabókasafns (landsbokasafn.is/) er 

núna með 17 undirsíður með mismunandi gagnagrunna. Ef þessar síður væru tengdar 

við vefgátt þar sem allir þessir gagnagrunnar væru leitarbærir á einum stað myndu þær 

nýtast mun betur en þær gera núna. Fyrir utan að taka fyrir allar þessar undirsíður væri 

einnig gott að endurskipulegja og einfalda alla heimasíðuna, þar sem hinn almenni 

notandi á oft erfitt með að finna hvar upplýsingarnar og gögnin eru að finna. Einnig er 

heimasíða Þjóðskjalasafnsins (www.skjalasafn.is) síða sem er nokkuð illa skipulögð í 

augum hins almenna notenda. Undirsíður, svo sem manntal.is, opnast sem nýir gluggar, 

hafa ekki samræmi í útliti, ekki er gott að sjá út hvaða gögn eru hvar, ekki er hugsað út í 

aðgengi nema á nokkrum af undirsíðunum og leit innan síðunnar er ekki samræmd.  

Þessar tvær síður eru ekki einsdæmi, þar sem flestum vefsíðum sem halda utan um 

rafræna skráningu menningarminja er að einhverju leyti ábótavant og þær úreltar. 

Einnig eru þær oftar en ekki hannaðar án þess að það sé hugsað út í aðgengi, hvernig 

notendur nýti sér síðurnar og hvort rafræn skráning safnkostsins sé auðfinnanleg. Í 

rafrænum aðgangi og miðlun að menningarminjum er mikilvægt að nýta þróun 

tölvukerfa og hugbúnaðar til að auka hagnýtingu og samþættingu innan 

menningarminjageirans með þarfir og notkun notendans í huga (Riley–Huff, 2009; 

Maxwell, 2009, bls.33–34; Wilson, 2011; Casarosa et al, 2013). 

9.4 Samvinna og samræming stofnana vegna skráningar á 

menningarminjum – umræður 

Eitthvað er um samvinnu milli stofnana er skrá rafrænt gögn um menningarminjar, en 

þau verkefni eru smá í sniðum og á margan hátt ómarkviss. Í svörum viðmælenda kom 

fram að minjasöfn sæju fram á frekari samvinnu og samræmingu undir Sarpi og að 

skjalasöfn og handritasöfn vildu einnig vinna frekar saman við skráningu og 

samkeyringu gagna. Þjóðskjalasafn vill þó að slík samvinna og samræming sé undir 

sinni handleiðslu. Best væri að allir þessir aðilar kæmu sér saman um samræmda stefnu 

til langframa, staðla, skráningar– og verklagsreglur, svo og eina vefgátt þar sem hægt 

væri að samkeyra gögnin á einn stað. Hefur sú stefna reynst ágætlega erlendis til að nýta 

http://landsbokasafn.is/
http://www.skjalasafn.is/
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betur kunnáttu, fármagn og mannafla, en sömu vandmál og eru hér á landi eru einnig til 

staðar erlendis (Gibson, 2007; Mason, 2010; Higgins, 2012; Guercio, 2012). 

Það ýtir undir skiptingu milli fagsviða menningarminja þar sem framkvæmd laga um 

menningarminjar og laga um þjóðminjasafn Íslands er innan forsætisráðuneytisins, en 

framkvæmd safnalaga fellur undir mennta– og menningarmálaráðuneytið, svo og 

framkvæmd þeirra laga er fjalla um opinber skjalasöfn og Landsbókasafn (Margrét 

Hallgrímsdóttir, skrifstofustjóri Skrifstofu menningararfs, munnleg heimild, viðtal, 15. 

ágúst 2014). Sú áhersla er snýr að menningararfi og safnastarfi nýtist ekki að fullu þar 

sem fagsviðin eru ekki undir sömu yfirstjórninni.  

Samstarf er á milli þessara tveggja fagsviða menningarminja, en formlega séð er 

framkvæmd laga og ábyrgð á hvoru sviði fyrir sig í höndum viðkomandi ráðuneyta. 

Formlegt samstarf hefur verið tekið upp á milli Skrifstofu menningararfs og Skrifstofu 

menningarmála til að stuðla og ýta undir samhenta stórnsýslu (Forsætisráðuneytið, 

2010). Í því samstarfi sem á sér stað milli þessara menningarminjastofnana og 

ráðuneytana eru ræddar faglegar áherslur, svo sem staðlar, verklagsreglur, ferlar og svo 

framvegis. Áhersla er lögð á að samþætta verklag milli sviða menningar og safnastarfs. 

Það mun hafa verið rætt um að stefna að því að setja á stofn svokallaða ráðherranefnd 

sem myndi leiða saman forsætisráðherra og mennta– og menningarmálaráðherra einmitt 

í því skyni að horfa heildstætt á sviðin sem varða þessi tvö ráðuneyti. (Margrét 

Hallgrímsdóttir, skrifstofustjóri Skrifstofu menningararfs, munnleg heimild, viðtal, 15. 

ágúst 2014).  

Það mun vera stefna forsætisráðuneytisins, mennta– og menningarmálaráðuneytisins 

og þeirra fagstofnana sem eru ráðandi á sínu sviði að samræma verklag. Þannig væri 

hægt að ná betri árangri og nýta fjármuni betur heldur en þegar allir eru að gera hlutina 

hver með sínu lagi. Hún sagði að lokum „að ég tek undir það að það er mjög mikilvægt 

að stuðla að vinnulag sé sem mest samræmt en þá þarf samfélagið að æfa sig í samhentri 

stjórnsýslu“ (Margrét Hallgrímsdóttir, skrifstofustjóri Skrifstofu menningararfs, 

munnleg heimild, viðtal, 15. ágúst 2014; Forsætisráðuneytið, 2010).  

Margrét talaði um að í dag væri kröftunum innan menningarminjastofnana dreift um 

of. Það mætti ræða meiri samþættingu og skipulagða samvinnu milli 

menningarminjastofnana en ekki endilega sameiningu. Einnig ræddi húnt um að 

Þjóðminjasafnið hefði tekið þá ákvörðun, ásamt rekstrarfélagi Sarps, að leita eftir 

samvinnu við Landskerfi Bókasafna eftir að hafa séð þann árangur sem Gegnir hafi náð 

og sé nú komin formleg samvinna þar á milli. Sagði hún að það væri óskandi að það 
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væri hægt að búa til stærri og öflugri stofnanir og samræmdara vinnulag en kerfið væri 

þungt í vöfum og skiptar skoðanir um málin, en fyrsta skrefið væri að byggja brú á milli 

ráðuneyta og ýta undir formlegan samráðsvettvang þar á milli um mál sem varða 

menningarminjar (Margrét Hallgrímsdóttir, skrifstofustjóri Skrifstofu menningararfs, 

munnleg heimild, viðtal, 15. ágúst 2014; Forsætisráðuneytið, 2010). Það er vonandi að 

sú samvinna leiði til þess að samvinna, samræming og samþætting aukist á öllum 

stigum og sviðum menningarminjastofnana, auk innleiðingar á stöðluðu vinnulagi. 

Það kom í ljós við rannsóknina að þetta samtal milli stofnana og ráðuneytana um 

frekara samstarf og samþættingu virðist aðalega vera milli yfirstjórnanna og hefur ekki 

enn skilað sér til hins almenna starfsmanns eða vinnulags innan stofnananna. Hins vegar 

er von á að það lagist í framtíðinni og að það verði lögð frekari áhersla á samhenta 

stjórnsýslu og samvinnu þvert á ráðuneyti og fagstofnanir, með því að leiða saman 

ólíkar stofnanir með skyld hlutverk til að fá heildaryfirsýn um fagsviðið og auka 

samþættingu og samvinnu (Forsætisráðuneytið, 2010). 

Kom fram að ekki hefur verið hugsað að fullu um það hvaða minjar eru staðsettar á 

hvaða stofnunum en það hefur ætíð skarast svo að það eru skjöl og handrit á 

minjasöfnum, svo og munir á skjalasöfnum. Til að fá heildstæða mynd af því hvaða 

menningarminjar eru til í landinu og hvar þær eru staðsettar og aðgengilegar þarf að 

vera til sameiginleg og samræmd skráning allra gagna er tengjast menningarminjum. 

Fjölluðu flestir viðmælendur um að best væri að hafa sem samræmdast verklag milli 

stofnana þvert á sviðin, það er að segja minjasafna, skjalasafna og bókasafna, og lýstu 

yfir vilja og von til að líkar fagstofnanir ynnu saman að samræmingu og skráningu. Hins 

vegar kom ekki fram nema hjá fáum viðmælendum vilji um að öll gögn um 

menningarminjar verði aðgengileg í einni vefgátt, en það er ein helsta þróunin á þessu 

sviði erlendis. Góð dæmi um veftáttir sem hafa heppnast vel er Europeana og Digitalt 

museum (Digitalt museum, e.d.; Europeana, e.d.; Gibson et al, 2007; Cousins et al, 

2008; Tedd, 2011). 

Nauðsynlegt er að taka upp samræmdar skráningarreglur þar sem almennt séð skrá 

söfnin ekki gögn á sama hátt, sem mun leiða til tvíverknaðar í framtíðinni. 

Þjóðskjalasafn Íslands og Kvikmyndasafn Íslands skrá til dæmis ekki eins og pakka 

ekki gögnum í eins pakkningar. Þar sem Þjóðskjalasafn vill ekki taka við gögnum sem 

eru yngri en 30 ára, nema um sé að ræða gögn úr vottuðum rafrænum 

skjalavistunarkerfum sem á að skila á 5 ára fresti, þá hafa nokkrar stofnanir fengið 

geymslupláss hjá Kvikmyndasafninu og hafa þá skráð og skilað inn samkvæmt 
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skráningarreglum þess (Gunnþóra Halldórsdóttir, sérfræðingur Kvikmyndasafn Íslands, 

munnleg heimild, 10. júlí 2014). Spurning er hins vegar, hvað gerist eftir um 25 – 30 ár 

þegar gögnunum verður skilað til Þjóðskjalasafnsins? Þarf þá að endurskrá allt og ef svo 

er, á hvern fellur kostnaðurinn, Þjóðskjalasafn, Kvikmyndasafn eða upprunalegu 

stofnanirnar? 

Samræming um rafræna skráningu er ekki aðeins mikilvæg til að geta samkeyrt gögn 

heldur einnig til að geyma þau sem best til frambúðar. Kom fram hjá viðmælendum að 

Þjóðskjalasafnið vilji til dæmis ekki geyma gögn sem PDF skjöl þar sem það sniðmót er 

ekki kerfisóháð og það kemur fram mikið af villum í skjölum sem eru færð yfir í það 

sniðmót. Hins vegar eru fjölmargar stofnanir, eins og til dæmis Þjóðskrá, sem eru að 

færa öll sín gögn yfir í PDF sniðmót (Halla Björg Baldursdóttir, forstöðumaður 

rafrænnar stjórnsýslu hjá Þjóðskrá Íslands, munnleg heimild, 4. feb. 2014). Þá er það 

spurning þegar þær stofnanir skila sínum gögnum til Þjóðskjalasafnsins, eins og á að 

gera samkvæmt lögum, hvort það þurfi að færa öll þau rafrænu gögn sem er búið að 

setja í PDF form yfir í TIFF eins og Þjóðskjalasafnið vill. Þetta fyrirkomulag mun 

einungis leiða til aukins kostnaðar og tvíverknaðar ef stofnanirnar fá ekki upplýsingar 

frá Þjóðskjalasafninu um hvernig og í hvaða sniðmóti eigi að skila inn til þeirra texta, 

myndum og skjölum. TIFF siðmótið er kostnaðarsamara þar sem skrárnar eru svo stórar 

en hins vegar er stafræn hnignun minni en hjá öðrum sniðmótum (Harvey, 2010, bls. 

90). Það er enn nokkur umræða erlendis um hvort beri að nota PDF eða TIFF og hafa 

mörg söfn tekið upp að nota PDF/A sniðmótið til að brúa bilið milli þessara tveggja 

gerða (Corrado og Moulaison, 2014, bls 146). 

Þessar upplýsingar um sniðmót þurfa að vera til staðar þegar gögnin verða til, í stað 

þess að upplýsa stofnanir um leyfileg sniðmót til að koma í veg fyrir tvíverknað og 

aukakostnað. Stofnanir með vottað rafrænt skjalavistunarkerfi skila rafrænum gögnum 

eða vörsluútgáfu eftir 5 ár, eða 10 ára ef sérstök undanteking er gefin eins og í tilviki 

varðveislustofnana. Aðrar stofnanir, þó að þær hafi rafræna skjalavörslu, þurfa að skila 

til Þjóðskjalasafns Íslands öllum gögnum útprentuðum þegar þau eru orðin 30 ára eins 

og lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 segja til um. Þrátt fyrir að stofnanir séu ekki 

komnar með vottað skjalavisturnarkerfi þá er það hagkvæmara þegar til lengri tíma er 

litið að fara strax eftir viðmiðum Þjóðskjalasafnsins með sniðmót, þó ekki sé nema til að 

flýta fyrir vottun á skjalavistunarkerfi til að komast úr pappírsumhverfi. Vörsluútgáfur 

verða að vera gerðar, geymdar og sniðmót uppfærð með langtímavarðveislu í huga 

(Conway, 2011, bls. 15–16; Robinowitz et al, 2012). Hins vegar er spurning um hvort 
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hægt sé að varðveita stafræn gögn að fullu til langframa þar sem það mun alltaf vera 

einhver stafræn hnignun á gögnunum, bæði við geymslu svo og uppfærslum á 

sniðmótum. Þarf að gera ráð fyrir þessari hnignun og reyna að stemma stigum við henni 

(Dougherty, 2010, bls. 447–448). 

Hagkvæmast væri fyrir menningarminjastofnanir og ráðuneyti, þvert á fagsvið, ef 

allir þessir aðilar myndu auka samþættingu og kæmu sér saman um samræmda stefnu til 

langframa, staðla, skráningar– og verklagsreglur, svo og eina vefgátt þar sem hægt væri 

að samkeyra gögnin á einn stað (Hindal og Wyller, 2004, bls 211; Gibson et al, 2007; 

Cousins et al, 2008; Kirchhoff et al, 2009; Bak og Armstrong, 2009; Waibel og Erway, 

2009; Mason, 2010; Higgins, 2012; Guerico, 2013). 

9.5 Staða, þróun og framtíðarsýn rafrænnar skráningar í stafrænu 

umhverfi – umræður 

Staða rafrænnar skráningar á menningarminjum virðist vera góð og að þróast í rétta átt. 

Frekari þróun er aftur á móti í hættu vegna niðurskurðar á starfsfólki og fjármagni til 

uppbyggingar á tækjabúnaði og hugbúnaði, svo og skorti á skýrri stefnumótun hjá 

yfirvöldum. Rafræn skráning og skönnun á gögnum er í lágmarki vegna þess að ekki 

gefst tími til að gera allt sem þarf að gera. Þá hafa ekki verið settar verklagsreglur eða 

innleiddir staðlar og efnisorðagjöf hjá öllum stofnunum vegna skorts á fjármagni og 

starfsfólki. Þar sem nokkuð af gögnum tengdum menningarminjum er nú þegar 

aðgengilegt á vefnum er hugsanlegt að stjórnvöld telji að staða rafrænnar skráningar sé 

betri en hún er.  

Eftir að hafa sent fyrirspurnir á nokkrar stofnanir, svo sem Safnaráð, Minjastofnun 

og Skrifstofu menningararfs, kom í ljós að Safnaráð heldur að nokkru leyti utan um 

gagnagrunna er tengjast minjasöfnum en aðeins um viðurkennd söfn og ekki hvað er 

skráð í viðkomandi grunna. Minjastofnun heldur utan um gögn er varða fornleifar, en 

ekki er haldið utan um hvaða skjöl og handrit eru til og ekkert heildstætt yfirlit virðist 

því vera til um allar menningarminjar á landinu.  

Kom fram hjá viðmælendum að Þjóðskjalasafn Íslands viti lítið um gögnin sem eru í 

heimasöfnum. Safnið er vanbúið til að taka við stórum gagnasöfnum vegna fjárskorts, 

en samkvæmt Þjóðskjalasafninu eru til dæmis hundruð bretta af skjölum og gögnum 

sem á eftir að pakka og ganga frá í hillur og síðan að skrá rafrænt í skráningargrunna 

safnsins. Þá býður Þjóðskjalasafnið einkum upp á fræðslu sem snýr að skjalamálum 

opinberra stofnana en ekki að skráningu á menningarminjum þeirra. 
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Mikið fjármagn hefur verið sett í miðlægar aðgangsveitur, eins og Sarp og Leitir, 

sem notendur eru ekki ánægðir með og vilja helst ekki nota (Þórný Hlynsdóttir, 2013, 

bls. 99). Rætt var óformlega við þrjá skrásetjara í Sarp og bar á nokkurri óánægju með 

hann miðað við stöðu erlendis á sams konar gagnagrunnum, eins og til dæmis Digitalt 

Museum (www.digitaltmuseum.no/) í Noregi. Gæti þessi óánægja verið vegna hve 

þróunartímabil Sarps hefur verið langt og eins þess að ekki er hægt að vista gögnin 

innan hans. Einnig hafa flestir sem rannsakandi hefur talað við um Leitir.is hætt að nota 

þá vefgátt og farið aftur í að leita í Gegni vegna þess hve leitarvélin í Leitir.is er 

ómarkviss. Ef á að setja fjármuni í tækni sem veitir aðgang að öllum þessum gögnum 

um menningarminjar þá er nauðsynlegt að um það sé heildræn stefna og þess gætt að 

aðgangsveiturnar séu nægilega góðar til að þær geti framkvæmt það sem þeim er ætlað 

að gera. Sarpur virðist sem betur fer vera á réttri leið en ef það verður ekki tekið upp að 

hann feli í sér gagnagrunn þar sem hægt er að vista og geyma öll gögnin þá er hætta á að 

minjasöfnin hætti samstarfi við hann þar sem þau þurfi þá flest að borga aukalega fyrir 

önnur, og í mörgum tilfellum betri tölvukerfi til að vista gögnin. 

Mikill vilji er fyrir sameiningu og samræmingu gagnagrunna sem halda utan um 

menningarminjar. Hvernig á að framkvæma það og hver á að sjá um það er stórt 

álitamál, en hingað til hefur engin opinber stefna verið um allar menningarminjar á 

sama stað. Vonandi er möguleiki á að Skrifstofu menningararfs muni takast að ýta undir 

stefnumótun yfir rafræna skráningu fyrir menningarminjar á Íslandi, þar sem hingað til 

hafa mismunandi yfirstofnanir farið með stjórn og stefnumótun með aðskildum sviðum 

varðveislu menningarminja.  

Stjórn og stefnumótun menningarminja fellur undir höfuðsöfnin, Listasafn Íslands, 

Náttúruminjasafn Íslands og Þjóðminjasafn Íslands. Samkvæmt safnalögum eru þau 

öðrum söfnum til ráðgjafar og stuðla að samvinnu safna og samræmdri safnastefnu 

hvert á sínu sviði. Hins vegar er ekki nefnt í safnalögum að sviðin eigi að vinna saman 

og stefna að samræmdri safnastefnu til að nýta betur þekkingu og reynslu starfsmanna 

sinna.  

Fyrir utan höfuðsöfnin eru stjórn og stefnumótun í höndum Þjóðskjalasafns og 

Landsbókasafns – Háskólabókasafns. Eitt stæsta skjala– og handritasafn landsins er í 

Landsbókasafninu og fylgir því stefnumótun Landbókasafnsins en ekki 

Þjóðskjalasafnsins sem á að sjá um þennan málaflokk. Varpaði einn viðmælandinn því 

fram hvort það sé grundvöllur fyrir því á jafn litlu landi og Íslandi að hafa þrjár 

mismunandi skjala og handritastofnanir; Þjóðskjalasafn Íslands, Stofnun Árna 

http://www.digitaltmuseum.no/
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Magnússonar í íslenskum fræðum og Landsbókasafn – Háskólabókasafn. Í raun væri 

sameining þessara stofnana hagkvæmasti kosturinn fyrir samfélagið en það er efni í aðra 

rannsókn. 

Málefni safna, þar á meðal minjasafna og skjalasafna eru á ábyrgð mennta– og 

menningarmálaráðuneytis, sem og málefni annarra höfuðsafna en Þjóðminjasafns sem 

fellur undir forsætisráðuneytið. Er þetta fyrirkomulag ekki til að auðvelda samvinnu og 

samþættingu innan þess stóra málaflokks sem menningarminjar eru. Söfn og stofnanir er 

halda utan um hljóð– og myndefni virðast hafa fallið utan þessa ramma sem áður hefur 

verið nefndur og hafa orðið útundan og að nokkru gleymst en eru þau samt sem áður 

undir yfirstjórn mennta– og menningarmálaráðuneytis og falla undir safnalög (Margrét 

Hallgrímsdóttir, skrifstofustjóri Skrifstofu menningararfs, munnleg heimild, viðtal, 15. 

ágúst 2014). Þar sem gögnin sem þessar stofnanir geyma eru í eðli sínu frábrugðin 

safnkosti almennra minjasafna er nauðsynlegt að marka skýra stefnu við skráningu 

þeirra þar sem þau eyðileggjast og úreldast fljótar en aðrar menningarminjar vegna 

þeirra sniðmóta sem þau eru í og tækni sem þarf til að varðveita þær (Caldera–Serrano, 

2008; Laas, 2009; Hauttekeete et al., 2011; Frick, 2012; Gagnon, 2012). 

Fyrri rannsóknir hafa mælt með að hlutverk hverrar safnategundar, bóka–, minja– 

eða skjalasafna, séu ekki aðgreind í sjálfu sér heldur sé litið á söfn sem eina heild og 

hefur verið mælt með að koma á fót samstarfsvettvang safna sem myndi ræða 

stefnumótun fyrir allan safnageirann. Hafa þessar þverfaglegu safnaheildir verið nefndar 

LAM (libraries, archives, and museums) í enskumælandi lödum og BAM (bibliotheken, 

archive und museen) í þýskumælandi löndum (Hindal og Wyller, 2004, bls. 211; 

Hedegaard, 2004; Örn Hrafnkelsson, 2006, bls. 58; Cousins et al, 2008; Waibel og 

Erway, 2009; Kirchhoff et al, 2009; Bak og Armstrong, 2009; Brown, 2011; Higgins, 

2012; Robinson, 2012; Corrado og Moulaison, 2014, bls. 12). 

Er rannsakandi sammála því þar sem líta verður til þess að minjasöfn og skjala– og 

handritasöfn eru allt varðveislusöfn og ekki ætti að skipta máli í hvaða formi 

safnkosturinn er varðveittur þegar hann er skráður og honum miðlað áfram til notenda. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothek
http://de.wikipedia.org/wiki/Archiv
http://de.wikipedia.org/wiki/Archiv
http://de.wikipedia.org/wiki/Museum
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10 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ekki tilefni til alhæfinga. Hér er um eigindlega 

rannsókn að ræða sem er afar smá í sniðum, aðeins var rætt við átta viðmælendur á sex 

menningarminjastofnunum sem eru starfandi á Íslandi í dag. Sjónarmið viðmælenda eru 

ekki sjónarmið stofnana þeirra eða samstarfsmanna og ber að varast að túlka þau 

þannig. Eins er túlkun mín á þeim sjónarmiðum sem hér koma fram mín eigin og engra 

annarra. 

Ritgerðin hófst á inngangi, þar sem efnisskipan og markmiði ritgerðarinnar voru gerð 

skil. Annar kafli vék að skilgreiningum á hugtökum, staðla– og lagaumhverfi, og efni er 

fjallar um rafræna skráningu almennt og gagnagrunna yfir menningarminjar á Íslandi. 

Einnig var fjallað um fyrri rannsóknir og fræðileg skrif. Þriðji kafli snerist um 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Í rannsókninni voru notaðar eigindlegar 

rannsóknaraðferðir, nánar tiltekið hálfopin viðtöl. Fjórði til áttundi kafli kynntu 

niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar skiptust í fimm yfirþemu og var hvert 

þema tengt sínum kafla. Níundi kafli var umræðukafli þar sem niðurstöður úr 

þemaköflum voru ræddar í samhengi við fræðilegt efni og lagasetningar. 

Rafræn skráning á menningarminjum virðist almennt í ágætum málum. Allar 

stofnanirnar skráðu upplýsingar um menningarminjar í forðum sínum rafrænt og 

skönnuðu eins mikið af safnkosti sínum og tími og fjárráð leyfðu. Ekki skráðu allar 

stofnanirnar safnkost sinn rafrænt eftir verklagsreglum eða nýttu til þess staðla og 

málalykla/efnisorðagjöf. Þær stofnanir sem höfðu ekki unnið eftir þessum þrem þáttum 

voru allar að vinna í að laga það. 

Hvetja þarf Þjóðskjalasafn Íslands, sem er eftirlitsstofnun með skjalaskráningu og 

skjalavistun, til að auka fræðslu til allra skrásetjara er vinna við rafræna skráningu 

menningarminja og upplýsa stjórnenda stofnana um skyldur þeirra og ábyrgð. 

Höfuðsöfnin, svo og Þjóðskjalasafn og Landsbókasafn – Háskólabókasafn, þurfa að 

vinna að markvissri samræmdri stefnu þegar kemur að rafrænni skráningu á 

menningarminjum sem miðar að samkeyrslu og hagnýtingu. Einnig þarf að taka upp 

gæðakerfi og innleiða skrifaðar verklagsreglur um rafræna skráningu menningarminja, 

svo og að taka upp samræmda staðla og efnisorðagjöf. Mikilvægt er að 

höfuðstofnanirnar miðli að eigin frumkvæði stefnu og öðrum upplýsingum til allra 

þeirra er skrá menningarminjar.  
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Mikilvægt er að þær stofnanir sem skrá gögn í úrelt tölvukerfi eða gömul sniðmót 

uppfæri þau, til að skráningar og gögn eyðileggist ekki og endurskráningar verði ekki 

þörf. Stofnanir þurfa að koma sér upp áætlun um uppfærslu sniðmóta og tölvukerfa til 

að halda í við þróun í tækni.  

Nauðsynlegt er að meira fjármagn verði sett í rafræna skráningu hjá skjala– og 

menningarminjastofnunum vegna þess gífurlega magns af gögnum sem á eftir að skrá 

og liggur fyrir skemmdum. Einnig þarf að nýta betur það fjármagn sem þær fá nú þegar 

með hagræðingu, samræmingu og samvinnu. Auka þarf stuðning stjórnvalda við 

höfuðsöfnin, svo og Þjóðskjalasafn og Landsbókasafn – Háskólabókasafn, en 

starfsmenn þeirra komast því miður ekki yfir öll þau lögbundnu hlutverk sem þeir eiga 

að skila af sér. Samræma þarf skráningu á menningarminjum milli skjala– og 

minjasafna og móta skráningarstefnu á landsvísu fyrir gögn og gagnasöfn er innihalda 

menningarminjar hvort sem um er að ræða skjala– eða minjasöfn. Þar sem málefni 

menningarminja falla núna undir forsætisráðuneyti og mennta– og 

menningarmálaráðuneyti væri best að byggja brú á milli þeirra ráðuneyta og stofnana 

sem menningarminjar falla undir til að ýta undir samvinnu og samþættingu. 

Eitt yfirvald þarf að hafa umsjón með skráningarstefnu og halda utan um 

varðveislusöfn á landinu, hvaða gagnagrunna þau nota og hvaða gögn þeir innihalda. 

Þessar upplýsingar þurfa að vera öllum aðgengilegar. Einnig þarf miðlæga vefgátt þar 

sem skrár allra skjala– og minjasafna sameinast, og nauðsynlegt er að hún sé auðveld og 

þægileg fyrir notendur. 

Þótt rafræn skráning menningarminja hafi verið í ágætum málum má alltaf gera betur 

en það er von manna að allt sé að færast í rétta átt og það fólk er vinnur innan 

menningarminjageirans er bjartsýnt á framtíðina. Það er hins vegar efni fyrir komandi 

rannsakendur að kanna hvort ástandið batni ekki þegar fram líða stundir. 

Ég vona að rannsóknin hafi svarað rannsóknarspurningunum og að niðurstöðurnar 

varpi nokkru ljósi á rafræna skráningu menningarminja á þessari stafrænu öld. 
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Viðauki I 

 

ISO/TC 46/SC 11 Skjalavarsla og skjalastjórn 

Listi yfir staðla alþjóðlegu staðlasamtakanna ISO er falla undir tækninefndina ISO/TC 

46/SC 11 sem snýr að rafrænni skráningu og skjalavörslu. 

 

ISO 13008:2012 

Information and documentation – Digital records conversion and migration process 

 

ISO/TR 13028/2010 

Information and documentation – Implementation guidelines for digitization of records 

 

ISO 15489–1:2001 

Information and documentation – Records management – Part 1: General 

Upplýsingar og skjalfesting – skjalastjórn – 1. hluti : Almenn atriði 

 

ISO 15489–2:2001 

Information and documentation – Records management – Part 2: Guidelines 

Upplýsingar og skjalfesting – skjalastjórn – 2. hluti : Leiðbeiningar 

 

ISO 16175–1:2010 

Information and documentation – Principles and functional requirements for records in 

electronic office environments – Part 1: Overview and statement of principles 

 

ISO 16175–2:2011 

Information and documentation – Principles and functional requirements for records in 

electronic office environments – Part 2: Guidelines and functional requirements for 

digital records management systems 

 

ISO 16175–3:2010 

Information and documentation – Principles and functional requirements for records in 

electronic office environments – Part 3: Guidelines and functional requirements for 

records in business systems 
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ISO/TR 17068:2012 

Information and documentation – Trusted third party repository for digital records 

 

ISO/TR 18128:2014 

Information and documentation – Risk assessment for records processes and systems 

 

ISO 22310:2006 

Information and documentation – Guidelines for standards drafters for stating records 

management requirements in standards 

 

ISO 23081–1:2006 

Information and documentation – Records management processes – Metadata for 

records – Part 1: Principles 

 

ISO 23081–2:2009 

Information and documentation – Managing metadata for records – Part 2: Conceptual 

and implementation issues 

 

ISO/TR 23081–3:2011 

Information and documentation – Managing metadata for records – Part 3: Self–

assessment method 

 

ISO/TR 26122:2008 

Information and documentation – Work process analysis for records 

 

ISO 30300:2011 

Information and documentation – Management systems for records – Fundamentals and 

vocabulary 

 

ISO 30301:2011 

Information and documentation – Management systems for records – Requirements 

(International Organization for Standardization, e.d) 
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Viðauki II 

 

Viðtalsrammi 

Almennar 

1. Segðu mér svolítið frá sjálfum þér. 

2. Hver er menntun þín?  

 Hverjar eru ástæður þess að þú valdir það nám frekar en eitthvert annað? 

3. Hvert er starf þitt? 

 Getur þú sagt mér af hverju þú valdir þann starfsframa? 

Rannsóknartengdar 

4. Getur þú sagt mér frá stofnuninni sem þú vinnur á í stuttu máli? 

 Getur þú sagt mér nánar frá þeim gögnum og ritum sem eru geymd hjá 

stofnuninni?  

5. Hvaða gagnagrunna er verið að skrá inn í hjá stofnuninni?  

 Hvernig voru þeir valdir?  

 Hefur þurft að aðlaga þá íslensku umhverfi? 

 Hefur verið hugsað um að gögnin verði aðgengileg um alla framtíð í því 

formati sem þau eru í?  

6. Hvaða gögn eru skráð í rafræna gagnagrunna hjá ykkur? 

 Eru gögn skönnuð inn stafrænt eða aðeins notast við innslátt?  

 Ef gögn eru skönnuð inn, hvað er gert við frumritin/frumgögnin eftir 

skönnun?  

 Hvernig eru þau geymd?  

 Eru einhver gögn sem eru ekki skráð stafrænt, þ.e.a.s. hafa aldrei verið 

skráð eða eru óskráð (utan rafrænnar skráningar)?  

7. Eru til verklagsreglur við skráninguna?  

 Ef svo er, hverjar eru þær? 

 Hvaða staðla– og lagaumhverfi er farið eftir? 

 Notist þið við málalykla eða efnisorðagjöf (lyklun)? 

 Hafa komið upp vandamál við skráninguna?  

8. Hvert er aðgengi almennings að gögnunum eftir skráningu?  

 Að upprunalegu gögnunum? 

 Að þeim rafrænu? 
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 Heldur þú að aðgengi að frumritum/frumgögnum muni eitthvað minnka 

við rafræna skráningu? 

 Verða gögnin sem skráð eru aðgengileg á vef?  

9. Veistu hvort einhver heldur utan um þá gagnagrunna sem skrá menningarminjar 

á Íslandi?  

 Hvað telur þú að margir gagnagrunnar sem halda utan um 

menningarminjar séu á landinu? 

 Eru einhver samvinnuverkefni sem stofnunin er aðili að sem tengjast 

rafrænni skráningu? 

 Sérðu fyrir þér að samvinna um gagnagrunna muni aukast í framtíðinni? 

 Hvernig er best að haga þeirri samvinnu? 

10. Hefur rafræn skráning í gagnagrunna leitt til breytinga í starfi þínu?  

 Hvernig upplifir þú þessar breytingar?  

 Myndir þú telja rafræna skráningu vera mikilvæga í starfi 

stofnunarinnar?  

 Hvað finnst þér um stöðu menningarminja gagnagrunna á Íslandi?  

 Hverju myndir þú vilja breyta? 

 Hvernig heldur þú að rafræn skráning og stafrænir/rafrænir gagnagrunnar 

muni þróast í framtíðinni? 


