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BY OG BYGD NR. 47 – IMMATERIELL KULTURARV PÅ MUSEUM
By og bygd er Norsk Folkemuseums årbok og har kommet ut siden 1943. Fra første nummer har
målsettingen vært å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier med høy kvalitet. Årboka skal være et
samlingssted for forskning ved og om de kulturhistoriske museene i Norge.
I 2017 kommer By og bygd ut som et temanummer om immateriell kulturarv på museum. I de seinere
årene har immateriell kulturarv blitt løftet fram av Kulturrådet og de bevilgende myndigheter som et
satsingsområde, som ledd i arbeidet med å følge opp UNESCO-konvensjonen av 2003 om vern av den
immaterielle kulturarven. Selv om museene har vært tiltenkt en viktig rolle i vernearbeidet, er den praksis
museene bedriver i skjæringspunktet mellom materiell og immateriell kultur viet mindre oppmerksomhet.
Dette på tross av at denne praksisen bygger på lange tradisjoner innenfor norske museumsinstitusjoner.
Vi inviterer nå til artikler som reflekterer over og viser fram museenes arbeid på feltet immateriell
kulturarv. På hvilken måte er dette arbeidet integrert i museenes virksomhet, der materiell kultur jo har
stått i sentrum? Hvilken rolle spiller museene (eller kan spille) for den praksis som foregår utenfor museet?
Er det temaområder og praksisfelt som særlig egner seg til arbeid ved museene, eller der museene kan
spille en viktig rolle? På hvilken måte kan museenes samlinger – gjenstander og arkivmateriale – aktiviseres
i arbeidet med vern av den immaterielle kulturarven? Hvordan kan en satsing på immateriell kulturarv
bidra til å gjøre museet relevant og gi publikum bedre opplevelser?
Artikler i By og bygd skal være originale forskningsbidrag som fyller kravene til vitenskapelighet. Hver
artikkel vurderes av to fagfeller med relevant forskerkompetanse. Det åpnes samtidig for å presentere
pågående forsking og aktuelle refleksjoner i såkalte småstykker, som blir redaksjonelt behandlet.
Småstykkene blir altså ikke fagfellevurdert.
Redaksjon for temanummeret er Anne Kristin Moe, Terje Planke og Thomas Walle
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