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Opplysninger om søker

 

Søker 
Navn på organisasjonen Oslo Museum 
Institusjonens leder Vibeke Mohr 
Postadresse Postboks 3078, Elisenberg 

Postnummer / Poststed 0207 Oslo 

Tlf. til organisasjon 23284170 
Prosjektets kontaktperson Kristin M. Gaukstad 
Tlf. til kontaktperson 23284172 
E-post til kontaktperson kmg@oslomuseum.no 
Nettside http://www.oslomuseum.no 
Org. Nr 989285661 

Opplysninger om prosjektet

Prosjekt 
Søknaden gjelder Igangsatte flerårige prosjekter 

gfedcb Prosjekter som tidligere har mottatt utviklingsmidler og som søker om midler til 
oppfølging

  
Tittel på prosjektet oslobilder.no - opplev oslohistorien på nett! 

Sammendrag av prosjektet 
www.oslobilder.no ble lansert 3. mars 2010 - og har hittil økt aktiviteten i de involverte 
institusjoners baser betraktelig. KulturIT er utvikler og basen hviler på prinsippene til 
DigitaltMuseum.
Brukernes erfaringer og tilbakemeldinger vil bli grunnlaget for den videre utviklingen 
bl.a. ved å bruke resultatene fra brukertesten. Involvering / inkludering av flere 
aktører og utvikling av fase 2 vil bli hovedaktivitet i 2011, samt diskusjon rundt 
organisasjonsform etter prosjektets slutt. 

Prosjektbeskrivelse 
Prosjektet er noe forskjøvet etter oppsatt aktivitetsplan innsendt ABM-u tidligere.
Prosjektgruppen har kommet frem til at for å få en stabil og kvalitetsmessig utvikling av 
oslobilder.no er det nødvendig at skrittene gåes gradvis.
Vi befinner oss i en rivende teknologisk utvikling, samtidig som spørsmål og diskusjoner 
rundt delingskultur, CC-lisensiering og grensesnitt i ABM-sektoren fordrer nye måter å 
tenke nettbasert formidling av foto, bilder og andre visuelle uttrykk på.

Oslobilder ønsker å være drivkraften i utviklingen av profesjonell foto/billedformidling 
fra kulturverninstuitusjoner på nettet. Vi arbeider derfor tett sammen med 
utviklermiljøet i KulturIT som fremdeles anser oslobilder som et pilotprosjekt i dette 
arbeidet.

Oslo Museum bruker Primus som sitt registreringsverktøy for sine samlinger. Primus 
har i sin siste versjon kommet med blant annet to forbedringer som lettere 
tilgjengeliggjør bildene våre for brukerne på nettet: Alle metadata er nå knyttet til 
billedfilen (ved f.eks. nedlasting til egne nettsteder eller skrivebord) og man kan CC-
lisensiere bildene direkte fra Primus. Oslo byarkiv vil også få til en slik løsning med sine 
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bilder i sin registreringspraksis.

Dette vil øke brukesverdien av bildene som ligger ute, og vil lette publikums bruk av 
bildene i andre og egne sammenhenger samtidig som kildeinformasjonen alltid ligger 
ved.

Et annet viktig prinsipp for oslobilder er en metadatastyrt publisering, dvs. hvilke 
metadata som kan benyttes for foto bør suppleres med et nytt felt som kan innholde 
informasjon om hvilke portaler et bestemt bilde eller serie skal være tilgjengelig i. Slik 
det er i dag må dette bestemmes av andre felt, for eksempel en steds- eller 
tidsangivelse, eller et arkiv eller samling – eller fotograf. Men et eget felt som styrer 
dette åpner for mer fleksible og robuste løsninger. 

Oslobilder vil ha følgende arbeidsplan for 2011:

• Utvide oslobilder med flere institusjoner
• Innhente brukererfaringer med søkeportalen 
• Fortsette med utvikling og oppfølging av kravsspesifikasjonen for 2.0-versjonen, 
• Utvikle versjon 2 av nettstedet oslobilder.no med fokus på å åpne grensesnittet på 
informasjonen fra oslobilder.no, og lage indekser som søkemotorer kan lese
• Utarbeide retningslinjer og standarder for innhold, metadata, feltbeskrivelser etc.
• Innhente og evaluere praktiske erfaringer med bruken av ABM-standarden for 
registrering av foto og annet billed/visuelt materiale
• Utarbeide innspill til en utvekslingsstandard basert på erfaringene i prosjektet
• Begynne med en bred og grundig diskusjon om drifts-/organisasjonsform i en 
driftsfase etter prosjektets slutt i 2012

Aktuelle aktiviteter i fase 3 (andre halvår 2011 og ut 2012)

• Profesjonaliserer deltakelsen fra nye institusjoner
• Brukernes egne bilder – brukerkuraterte utstillinger/formidlingsløsninger med 
utgangspunkt i basens bilder; her kan brukerne selv laste opp egne bilder og sette de i 
sammenheng med basens bilder på ulike tema
• Brukere kan enkelt skape egne kontekster for enkeltbilder / samlinger, bl.a. 
brukernes egne oppsett; lagre egne søk / abonnere på bilder 
• Utarbeide et bedre kommentar- / blogg-felt for tilbakemeldinger/ korreksjoner / 
innspill på metadata eller bare for ”gode historier” 
• Kartfesting av bilder – for søk via kart og presentasjon av bilder på kart 
• Mobilapplikasjoner
• Filmmateriale
• Være klare med organisasjonsform til start 2013

Ved avslutning av prosjektet i 2012 er intensjonen at prosjektets resultater skal 
videreføres i en driftsfase. 
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Framdriftsplan

Framdriftsplan for hele prosjektperioden
Startdato 01.03.2009
Sluttdato 31.12.2012
 
Aktivitetplaner
Tittel Fra dato Til dato
oslobilder.no, egen portal og på Digitalt Museum 01.02.2010
Utvikle mer robuste teknologiske løsninger 01.01.2010 31.12.2011
Invitere flere partnere til deltakelse 15.10.2010 31.12.2012
Arbeidsseminar reg.praksis/ rettighets-spm. 01.01.2011 31.12.2012
Felles utvekslingsstandard uansett opprinnelig reg 01.01.2011 31.12.2012
Løsninger med ulike dig formidlingsmåter 15.04.2011 31.12.2012
Brukerkuraterte formidlingsløsninger / komm./blog 01.10.2011 31.12.2012
Driftsform / organisasjonform e prosj slutt 01.01.2011 31.12.2012
 
Andre opplysninger/kommentarer om framdrift-/aktivitetsplan.
Av ulike årsaker er aktiviteter i prosjektet blitt forskjøvet med omlag et halvt år. 
Dette betyr at vi planlegger å starte fase 3 i august 2011. Vi ser at det er mange 
større og mindre utfordringer som må falle på plass før neste skritt kan tas. Det 
er derfor viktig for oss å ikke haste videre, men gjøre grunnarbeidet solid slik at 
nye aktiviteter kan bygges på dette. Vi har derfor planlagt prosjektfasen helt 
frem til utgangen av 2012, selvom søknadene tidligere har skissert en 
fremdriftsplan med avslutning 2011. Midler allerede mottatt av ABMu strekkes 
(overføres fra det ene året til det neste) slik at det kan dekke hele 
prosjektperioden. Flere partnere fordrer også en gradvis innlemmelse i prosjektet 
og dette vil også nødvendigvis ta tid da alle partnere må få satt av tilstrekkelig 
med ressurser til slikt arbeide.

Samarbeidspartnere

Har du en samarbeidspartner? Ja
 
 
Samarbeidspartner 1
 

Navn Oslo Kommune, Kulturetaten, Oslo 
byarkiv

Formell avtale? Ja
Postadresse Postboks 1453, Vika
Postnr / Poststed 0116 Oslo
Kontaktperson Lars Rogstad
Tlf. til kontaktperson 23460346
E-post til kontaktperson lars.rogstad@kul.oslo.kommune.no

Rolle Likeverdig partner (ref 
samarbeidsavtale vedlagt).
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Prosjektbudsjett

 

BUDSJETT FOR FØRSTE ÅR
Utgifter

Inntekter

BUDSJETT FOR HELE PROSJEKTPERIODEN
Utgifter

Inntekter

Prosjekt 
Ettårig eller flerårig prosjekt? Flerårig 
Er prosjektet pågående? Ja 
Oppgi arkivsaknummer: 08/609-3 ref.19043 skjemanummer 153 
 

Hva Beskrivelse Sum
Personalkostnader 
(lønn/overhead)

Prosjektleder - 2 mndsverk inkl 
overhead kr 100 000,00

Prosjektgruppe - 2 mndsverk inkl 
overhead kr 100 000,00

Varer/utstyr Databaseserver, programvare, 
nettverk kr 40 000,00

Kostnader ved invitasjon av flere 
institusjoner kr 80 000,00

Tjenester kjøpt av andre Systemløsninger, utviklingsarbeid kr 150 000,00

Andre utgifter (spesifiser) Seminar, møter, driftsform-
diskusjoner, reise kr 100 000,00

Totale utgifter kr 570 000,00

Beskrivelse Tilskudd bekreftet? Sum
Søknadssum ABM-utvikling kr 370 000,00
Egenandel Oslo Museum Ja kr 100 000,00
Egenandel Oslo byarkiv Ja kr 100 000,00
Totale inntekter kr 570 000,00

Kommentar til budsjett neste år
Digitalisering av fotografier og andre visuelle uttrykk som kunst, kart og objekter gjøres 
fortløpende som del av prosjektets strategi for tilgjengeliggjøring av vårt omfattende 
kulturhistoriske materiale.

 

Hva Beskrivelse Sum
Personalkostnader 
(lønn/overhead)

Prosjektarbeid og tilrettelegging av 
innhold kr 1 000 000,00

Varer/utstyr Databaseserver, programvare, nettverk kr 220 000,00

Tjenester kjøpt av andre Systemløsninger, 
utviklingsarb.,design,brukertest kr 650 000,00

Andre utgifter (spesifiser) Div. uforutsett, arbeidsseminar, reiser kr 200 000,00
Totale utgifter kr 2 070 000,00

Beskrivelse Tilskudd bekreftet? Sum
Søknadssum ABM-utvikling kr 1 170 000,00
Egenandel Oslo Museum Ja kr 450 000,00
Egenandel Oslo byarkiv Ja kr 450 000,00
Totale inntekter kr 2 070 000,00
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Kommentar til hele prosjektperioden
Det er noe forandringer i budsjettet fra i fjor da både Oslo Museum og Oslo byarkiv har 
økt sine egenandeler i prosjektet, og det har kommet nye uforutsette utgifter til.

Vedlegg

Ingen vedlegg lastet opp 
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