
Der det meste mangler 

Norsk Arkivråds bistandsprosjekt 

«Train the Trainers» i Bangladesh



Hvorfor arkivbistand?

 Arkivsolidaritet

 Demokratiutvikling

Rettighetsdokumentasjon

 Hva gir dette til NAs medlemmer?

Konkrete produkter som kan gjenbrukes

Internasjonalt nettverk = ny kunnskap



Aktuelle samarbeidspartnere

 http://www.irmt.org/

 http://www.ica.org/

 http://www.norad.no/

 ABM-utvikling

http://www.irmt.org/
http://www.ica.org/
http://www.norad.no/


Arkivarer uten grenser

 Initiativ fra Arkivarforeningen

 Samle menneskelige ressurser (arkivarer) som 
ønsker å bidra

 Være bindeledd mellom ulike prosjekter

 Kan eie prosjekter

 Stiftelsesmøte under Citra-konferansen i Oslo i 
september i år



Hvordan?

 Etikk

Korrupsjon?

Kvinnerepresentasjon?

 Hva skal vi gi?

Midler eller kunnskap?

 Hvordan forplikte samarbeidspartnerne?



Hvorfor Bangladesh?









TOT-seminar Dhaka

30 studenter

 4 Lærere fra universitetet

 10 ansatte fra Nasjonalarkivet 

 7 fra BARM

 2 Fra Heritage Archives, 
Rajshahi

 resten fra offentlige eller andre 
organisasjoner



Arkivundervisning på universitetet



Samarbeidspartnere

 Koninklijke Vereniging van Archivarissen in 
Nederland (KVAN)

http://www.kvan.nl/

 Bangladesh Archives and Records Management 
society (BARM)

http://bangladesharchives.wordpress.com/

http://www.kvan.nl/
http://bangladesharchives.wordpress.com/


Hvorfor ”train the trainer” i 
arkivdanning?

 Verktøy som kan gjenbrukes og 

som kan ha stor rekkevidde

 ”Oppstartsmøte” i Amsterdam, 

5. januar 2010

 Plan for videre arbeid



Prosjektplan

 Utvikling av platform (2010) 

Ledet av  Peter Horsman og Thijs Laeven i Nederland

 Plassere platformen på nett (2010) 

Kriteriet er lett tilgang for brukerne

ICA webben? 

 Pilot i Bangladesh (2011) 

Kurs i Bangladesh

Oppfølging fra Nederland og Norge



Finansiering…

 ICA Vi har søkt om 10.000 Euro for 2010

 Hvor mye tror vi prosjektet kommer til å koste?

 oppsett av platformen 7.500

 installasjon av Moodle: 2.500

 oversettelser av tekst: 3.500

 reise til Bangladesh, 3 persons (pilot) 5.000

 koordineringsmøter 5.000

 PR, fylle kursene 2.000

 Resten?  



Hva skal vi gjøre?

Målet er å få en

 Håndbok for de som skal være lærere i arkivfag.

Retningslinjer og råd om hvordan en kan organisere 

læringsprosessen

Innhold til undervisningen



Digital læringsplattform

 Vi har valgt                              som platform

 http://moodle.org/about/

 Åpen kildekode

 Skal kombineres med ansikt til ansikt opplæring

http://moodle.org/about/
http://moodle.org/


Hvem er målgruppe?

 Lærerne som skal læres opp vil ha noe 
arkivutdanning i bunn, men ikke mye 
undervisningserfaring.

 I neste runde er målgruppen personer som jobber i 
arkiv uten formell kompetanse.



Innhold i læringsverktøyet

 Organiseres i ulike moduler/kurs

 Kunnskapsressurs:

Pensum

Terminologi

Standarder

Beste praksis eksempler

 Læringsplass:

Læringsstrategier

Øvingsoppgaver

Diskusjonsmuligheter

Kontakt med lærerne



Konferanse i august

 Haag i Nederland

 http://www.archiveswithoutborders.org/

http://www.archiveswithoutborders.org/

