Sammenslutningen af Lokalarkiver

Sammenslutningen af Lokalarkiver

Andkærhus
Andkærvej 19D – 7100 Vejle
Tel.: +45 7584 0898
e-mail: sla@lokalarkiver.dk – www.danskearkiver.dk

Arkivuddannelse
Modul 1

Tilmelding: SLA’s arkivuddannelse, modul 1, Glostrup
Enten elektronisk på www.danskearkiver.dk eller
fremsendelse af denne blanket på bjb@lokalarkiver.dk.

12. og 19. marts 2018
Arkivnavn:

…………………………………

Arkivnr.:

………………………….

Fakturering til e-mailadresse:

…………………………………

Fakturering til EAN-nr.:

…………………………………

Arkivadministration og lokalarkivets
samlinger og deres bevaring
Glostrup Lokalarkiv
Hovedvejen 134, Glostrup
12. og 19. marts 2018
SLA’s arkivuddannelse, modul 1, strækker sig over to mandage og har arkivadministration samt arkivpleje af materialer som tema.
Første dag gennemgås arkivlovgivningen, arkivernes formål og eksistensbe-

Deltager(e):
Navn:

………………………………….

Tel.:

………………………….

e-mail: ………………………….
Navn:

………………………………….

Tel.:

………………………….

rettigelse samt vores arbejdsredskaber. Anden dagen sættes der fokus på
pleje af arkivalier, og der opfordres til at medbringe et stk. fra eget arkiv, der
kan være udgangspunkt for drøftelse.
Kursussted: Glostrup Lokalarkiv, Hovedvejen 134, Glostrup
Pris for hele modulet er incl. forplejning 600 kr. for SLA- og ODA medlemmer
og 1.000 kr. for andre.

e-mail: ………………………….
Navn:

………………………………….

Tel.:

………………………….

Tilmelding bedes ske senest 5. marts 2018 enten elektronisk på
www.danskearkiver.dk eller ved udfyldelse og fremsendelse af bagsideblanketten som vedhæftet fil på e-mailadresse: bjb@lokalarkiver.dk. alternativt

e-mail: ………………………….

med alm. post til SLA sekretariatet, Andkærvej 19, 7100 Vejle.
Kurset gennemføres ved 15 tilmeldinger.

Tilmelding senest den 5. marts 2018

Arkivuddannelsen arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Ret til ændringer forbeholdes.

Mandag den 12. marts 2018

Mandag den 19. marts 2018

Arkivadministration

Lokalarkivets samlinger og deres bevaring

Underviser:

Underviser:

Henning Sørensen, arkivleder, Dragør Lokalarkiv

Mette Humle Jørgensen, konserveringstekniker,
Nationalmuseet

Program:

Program:

10:00 – 10:30

Velkomst, kaffe/te og brød

10:00 – 10:30

Velkomst, kaffe/te og brød

10:30 – 12:00

Arkivernes historie

10:30 – 12:00

Hvordan opbevarer vi vores arkivalier, og hvad kan vi gøre
for at forhindre, at de nedbrydes?



Hvordan er lokalarkivernes placering i den danske


arkivverden?

Magasinindretning, minimumskrav til arkivets installationer

Arkivlovgivning
12:00 – 12:45

Frokost

12:45 – 14:15

Opbevaring af arkivets forskellige materialetyper

Lokalarkivets formål og opgaver
12:00 – 12:45

Frokost.

12:45 – 14:15

Vision og arbejdsplan



Arkivalier, fotos, aviser, film etc.

14:15 – 14:30

Kaffe/te og kage

14:30 – 16:00

Forebyggelse af skader

Indretning, åbningstider
14:15 – 14:30

Kaffe/te og kage
Når skaden er sket

14:30 – 16:00

Arkivet som serviceinstitution
Restaurering og konservering
Arkivets brugere (målgrupper, brugerbetjening)
Særlige hensyn for digitale arkivalier

