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5 Övrigt
1 Transnationella projekt
2 Strukturfondsprojekt
3 Vänortssamarbete
Arkiv och Museer
24 oktober mottog Konstmuseet en delegation från Erlangen i samband med ett besök i
Eskilstuna.
4 Internationella nätverk och andra samarbeten
Arkiv och museer
SPECTRUM: utveckling av version 5.0
SPECTRUM är en standard för samlingsförvaltning som utvecklades av Collections
Trust i England under slutet av 1990 talet. Sedan dess har det funnits flera
versionsuppdateringar. Standarden används idag i ett 40-tal länder.
Riksantikvarieämbetet har översatt version 4.0 av standarden till svenska och
publicerade den under hösten 2015. Collections Trust hade redan då flaggat för en
uppdatering av verket och inledde under våren 2016 en konsultationsrunda med alla
specturmanvändare världen över. I flera telefonmöten under juni och oktober
diskuterades och kommenterades utkast till version 5. Arbetet var uppdelat i olika
kapitel/ämnesområden. Antikvarie från stadsmuseet deltog i arbetet med ”Collections
review”, ”retrospective documentation”, ”use of collections”, ”Scope of SPECTRUM”.
Den nya versionen av SPECTRUM kommer att publiceras i maj 2017
UNESCO/PERSIST guidelines for the selection of digital heritage for long-term
preservation
UNESCO tog fram en Charta för bevarandet av det digitala kulturarvet 2003. Sedan
dess pågick det olika arbeten och i slutet av år 2013 bildades PERSIST (Platform to
inhance the sustainability of information society transglobaly) med tre olika
arbetsgrupper eller taskforces: policies, technology och content. Antikvarie från
stadmuseet är seden 2015 medlem i content taskforce, som fick i uppdrag att utveckla
riktlinjer för urval av digitalt kulturarv för långtidsbevarandet. I början av 2016 var det
framför allt arbetet med att integrera museernas synvinkel i riktlinjerna så de även
passar deras verksamhet och slutredigering av själva texten. Riktlinjerna släpptes i mars
2016 på en internationell konferens i Abu Dhabi. Men redan då stod det klart att det
finns behov för vidareutveckling så kulturarvsektorn var inbjuden att prova och
kommenterar riktlinjerna. Antikvarie från stadmuseet har framför allt arbetat med att
göra riktlinjerna kända för museerna i Sverige och internationellt (se nedan om ICOM
konferensen) och samla in kommentarer.
Studiebesök
10 maj besökte en grupp studenter som läste genushistoria vid Chatham University i
Pittsburg Lilla Stadsmuseet
17 november besökte tre forskare från Isenberg School of Management at University of
Massachussets och Valparaiso University Lilla stadsmuseet tillsammans med Modiga
idéer.
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Musikskolan
Eskilstuna gardet medverkan på den Svenska Blåsmusikfestivalen i Lido Di Jesolo.
Förutom Grand Final, så spelades fyra egna kvällskonserter och två strandspelningar.
Ungdomarna i Gardet representerar Eskilstuna på ett mycket bra och trevligt sätt.
Bibliotek och mötesplatser
ICORN General Assembly och 10 års jubileum.
2016-03-30 till 2016-04-02 i Paris
Deltog under konferensen gjorde Fristadsförfattare, nämndordförande och
fristadskoordinator. Dagarna var uppdelade i dels gemensamma föreläsningar och
workshops och uppdelade mellan de olika funktionerna. Under konferensen hölls även
ICORNs (International Cities of Refuge Network årsmöte.
Arenor och föreningsstöd
I samband med Eskilstuna Uniteds matcher i UEFA womens champions league gjordes
studiebesök på Tunavallen.

5 Deltagande i seminarier/konferenser utanför Sverige
ICOM generalkonferens 3-9 juli i Milano, Italien
ICOM (Interantional Council of museums) har sin genearlkonferens var tredje år.
Mittemellan är det de organisationen olika internationella kommittéer som möts. Under
konferensen deltog antikvarie från stadsmuseet i CIDOCs program[1] och ledde bl.a.
ett seminarium om digitalt bevarande, en paneldiskussion om UNESCO/PERSIT
guidelines (se ovan projekt 2) och ett seminarium om samarbete mellan arkiv, bibliotek
och museer, där antikvarie från stadsmuseet föreläste om Eskilstunas erfarenheter med
Eskilskällan (kommer att publiceras i CIDOC newsletter för år 2017).
[1] CIDOC = commitee internatioal pour la documentation, IOCMs internationella
kommitte för frågor om informationsförvaltning och informationshantering på museer,
med ca 400 medlemmar från hela världen

