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UPPDATERADE ANVISNINGAR FÖR KATALOGISERING AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FÖREMÅL
Kyrkostyrelsens har i cirkulär 21/1999 gett anvisningar för inventering av församlingarnas värdeföremål. Dessa anvisningar är fortsättningsvis aktuella. På kyrkans
evl.fi-portal går det att ladda ner en Access-tillämpning för katalogisering av föremål och denna tillämpning har nu uppdaterats. Samtidigt har inventeringsblanketten förnyats bland annat så att alternativen i informationsfälten har kompletterats och moderniserats och vissa fält har bytts ut. Detaljerade anvisningar för hur
blanketten fylls i har också utarbetats.
Kyrkostyrelsen har börjat sammanställa en databas över församlingarnas värdeföremål för kyrkans interna bruk. Vi ber församlingarna skicka in färdiga databaser
och bilder på föremål till Kyrkostyrelsen. På det sättet garanterar vi att uppgifterna om församlingarnas värdeföremål sparas och finns tillgängliga i den gemensamma databasen. Med hjälp av databasen kan vi underlätta bevarande, vård och
forskning som gäller kulturarvet och bedöma föremålens skick och behov av konservering.
Syftet med de nya anvisningarna är dels att hjälpa församlingarna och inventerarna i dokumenteringen av värdeföremål, dels en strävan att förenhetliga de katalogiserade uppgifterna. Samstämmig terminologi och en korrekt strukturering av
dokumentationen ger bättre möjligheter att jämföra och undersöka materialet.
De nya anvisningarna finns på adressen www.evl.fi/kulttuuriperinto och på
Kyrknätets intranät (Seurakuntien hallinto ja talous > Esinekulttuuriperintö). Genom att följa med Kyrknätets sidor får man aktuell information på området. Respons från inventeringen är viktig bland annat för utvecklingen av det kyrkliga
ämnesordsregistret.
När man avtalar om inventering med en inventerare ska man se till att inventeringen och bildmaterialet inklusive användarrätter övergår till församlingen. Med
hjälp av inventeringen säkerställer man också att värdeföremål blir rätt angivna i
egendomsförteckningarna i församlingar som går samman.
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Församlingarna kan ansöka om understöd för konservering av kulturhistoriskt
värdefulla föremål av Kyrkans centralfond. Närmare anvisningar om detta finns
också på Kyrknätet.
Närmare upplysningar ges vid behov av forskaren inom museibranschen Nina
Lempa, nina.lempa(at)evl.fi, tfn (09) 1802 483. I frågor som gäller inventeringsblanketten och utvecklingen av ämnesordsregistret kan man också kontakta forskaren Katri Vuola, katri.s.vuola(at)evl.fi.
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