KONGSBERG

INTERKOMMUNALT ARKIV
FOR BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK IKS

Arkivlederseminar
26. – 27. oktober

IKA Kongsberg har gleden av å invitere
arkivlederne i våre eierkommuner til
arkivlederseminar på Archon 26.-27. oktober.
Vi har satt sammen et bredt program for å vise
hva vi får til sammen med eierne våre, og at
arkivarbeidet er viktig og samfunnsnyttig. Dere
bidrar til utvikling, og er med og løfter det faglige
arbeidet. Sammen skaper vi kunnskap, sikrer
dokumentasjon, og når målet om å få arkivene i
hus og arkivene i bruk.
I tillegg til innlegg fra våre egne ansatte, har vi
vært så heldige å få med oss Riksarkivar Inga
Bolstad, Marlene Strøm, prosjektleder for utvikling
og implementering av IKA Innsyn i Vestfold og
Telemark fylkeskommune, og journalist og medlem
i pressens offentlighetsutvalg, Tarjei Leer Salvesen.
Bindende påmelding per e-post
innen 24. september til:
postmottak@ikakongsberg.no
Vi ber om at fakturaopplysninger
kommer fram i påmeldingen.
Pris per deltaker:
2 dager m/overnatting kr 3500,2 dager u/overnatting kr 1500,Seminaret arrangeres på Archon, Frogs
vei 48, 3611 Kongsberg. Det vil bli
servert enkel lunsj begge dagene.
Overnatting er på Quality Hotel Grand,
Chr. Augusts gate 2, Kongsberg.
Kontaktperson: Ina Halle-Knutzen
Tlf. 32 76 40 20 / 48 17 58 37

PROGRAM:
26. oktober
Kl. 11.00 – 12.00
Lunsj og mulighet for omvisning for de som ønsker det
Kl 12.00 - 16.00
IKA Kongsberg - en synlig og aktuell samfunnsaktør,
Riksarkivar Inga Bolstad
Arkivene i hus? Kartlegging av arkiv og deponeringsplaner,
June Wahl og Vibeke Hammerhaug
Prosjekt 1992. Mediekonvertering og samkjøring av
hybridarkiver, Kristin B. Ølberg
Formidlingsarbeidet ved IKA Kongsberg – Samfunnsnyttig,
synlig og aktuelt, Anette Espelid og Nils Olav Berge
Vi arrangerer felles middag og sosialt samvær på Quality
hotel Grand for deltagere som overnatter.

27. oktober
Kl. 9.00 – 14.00
Ny tjeneste - Personvernombud, Merete Longva Bjerke
Prosjekt «innsyn på døra», et tjenestetilbud i utvikling,
June Wahl
Brukererfaringer med IKA Innsyn, Marlene Strøm, konsulent
for Vestfold og Telemark fylkeskommune
Erfaringer med kart og tegninger, Bjørn Ole Hovda
Frå skam og otte til ein draum på straum. Kjende symptom
og moglege tiltak i eit arkivplanforlaup, Ole Stian Hovland
Dere er viktige for oss! Journalist og medlem i pressens
offentlighetsutvalg, Tarjei Leer-Salvesen

