
Världsminnets nationella register – förslagsblankettens struktur 

 

Avdelning 1: Basuppgifter om objektet 

 

1.1 Objektets namn 

Det föreslagna objektets hela namn, i den form som det blivit allmänt känt. Namnet bör innehålla 

dateringar om de vanligen ingår i namnet. Obs! Ifall objektet antas till Finlands nationella 

världsminnesregister kommer detta namn att användas där. 

 

1.2 Resumé 

Ge en kort beskrivning av objektet och berätta hur det uppfyller kriterierna för Finlands nationella 

världsminnesregister. Ange de viktigaste orsakerna varför objektet borde fogas till registret. 

Resumén uppgår till maximalt 300 ord. Om förslaget godkänns kommer resumén att användas på 

webbsidan www.maailmanmuisti.fi för att beskriva varför det föreslagna objektet blivit antaget till 

Finlands nationella register över världsminnet. 

 

Avdelning 2: Uppgifter om den som framför förslaget 

Denna avdelning innehåller uppgifter om den som framför förslaget och anger med vilket mandat 

denne gör det. 

Programmets registerdeklaration hittas på webbsidan. 

 

2.1 Förslagets framförare och dennes bakgrundsorganisation 

Hela namnet på den som framför förslaget (eller alla namnen på dem som gör det ifall det framförs 

av flera personer eller organisationer) 

 

2.2 Förslagsframförarens anknytning till det objekt som föreslås 

Definiera förslagsframförarens samband med/anknytning till objektet. Framföraren av förslaget kan 

t.ex. vara i ansvarig ställning i den organisation som äger objektet. 

 

2.3 Kontaktperson 

Den person som är ansvarig för förslagsprocessen 

 

2.4 Kontaktuppgifter 

Tillräckliga uppgifter som gör det lätt att komma i kontakt med kontaktpersonen 

 

2.5 Befogenheter 

Jag har befogenheter att föreslå att objektet fogas till Finlands register: ja/nej 

 

Avdelning 3: Beskrivning av det föreslagna objektet och en bedömning utgående från kriterierna 

för bedömningar 

 

3.1 Beskriv objektets autenticitet 

 

3.2 Beskriv objektets unika karaktär och oersättlighet 

 

http://www.maailmanmuisti.fi/


3.3 Beskriv objektets kulturella betydelse ur följande synvinklar: 

- Tid dvs. historiskt samband 

- Plats dvs. territoriell betydelse 

- Människor dvs. nationell betydelse eller samhälleligt och kulturellt samband 

- Motiv eller tema 

- Form och stil 

 

3.4 Beskriv objektets betydelse också ur följande synvinklar: 

- Sällsynthet 

- Helhet/integritet 

- Utsatthet 

- Plan för förvaltning och förvaring (kan framföras mer detaljerat i punkt 7.2) 

 

4. Övriga uppgifter 

 

4.1 Register- och beskrivningsuppgifter 

Tillgängliga bibliografiska data, beskrivningsuppgifter och övrig information om objektet 

 

4.2 Visuell dokumentation 

Fotografier och videobilder av objektet, om sådana är tillgängliga och ändamålsenliga 

 

4.3 Historia och ursprung 

Resumé om objektets ursprung (t.ex. hur och när materialet skaffats och fogats till organisationens 

samlingar) 

 

4.4 Bibliografi 

Om möjligt, en förteckning över 3-6 publicerade undersökningar. Med hjälp av undersökningarna 

påvisas objektets eller samlingens betydelse. 

 

4.5 Namnen på minst två oberoende sakkunniga 

Kommittén inbegär utlåtanden om objektets betydelse av åtminstone två sakkunniga. 

Innan blanketten ifylls bör de som framför förslaget skaffa skriftligt tillstånd därtill av två utsedda 

sakkunniga och de som framför förslaget bör meddela om erhållet tillstånd på ifråga varande punkt i 

blanketten för förslag. Beträffande de sakkunniga behövs deras namn, uppgifter om kompetens och 

fullständiga kontaktuppgifter, som gör det möjligt att vid behov kontakta dem. Programmets 

registerdeklaration hittas på programmets webbsida. 

 

Sakkunnig 1 

 

Sakkunnig 2 

 

4.6 Kommunikationsplan 

Till förslaget fogas en kommunikationsplan, som beskriver hur förslagsprojektet är ägnat att främja 

kännedomen om såväl objektet som programmet för Världsminnet. 

 



Avdelning 5: Lagstadgade uppgifter 

 

5.1. Ägare (namn och kontaktuppgifter) 

Ägares eller ägarnas (institutions eller persons) namn och alla kontaktuppgifter 

 

5.2 Innehavare (namn och kontaktuppgifter, ifall de är andra än ägarens) 

Innehavares eller innehavarnas (institutions eller persons) namn och alla kontaktuppgifter. Ibland är 

innehavaren av objektet en annan än den som äger det. Det är viktigt att båda är definierade innan 

det föreslagna objektet kan fogas till registret. 

 

5.3 Rättslig ställning 

Här bör man definiera om objektet ägs av en privat aktör, offentlig institution eller ett kommersiellt 

företag. Relevanta uppgifter om juridiska och administrativa faktorer i anslutning till förvaringen av 

objektet. 

 

5.4 Tillgänglighet och upphovsrättigheter 

Beskrivning av hur objektet kan användas. All praxis beträffande användningen av objektet och alla 

tillhörande begränsningar samt eventuell upphovsrätt bör tydligt anges. 

 

Avdelning 6: Intressentgrupper 

Den institution som ämnar framföra förslaget bör konsultera alla vederbörande intressentgrupper 

innan förslaget framförs. 

 

6.1 Ägare 

Objektets samtliga ägare har konsulterats: ja/nej 

 

6.2 Innehavare 

Objektets samtliga innehavare har konsulterats: ja/nej 

 

6.3 Viktiga intressentgrupper 

Intressentgrupper som på ett markant sätt ansluter sig till objektet har vid behov konsulterats: ja/nej 

 

Avdelning 7: Omhändertagande och förvaring 

Ifyll bara de avdelningar som ni har information eller vederbörlig dokumentation om. 

 

7.1 Riskbedömning 

Ansluter sig några särskilda risker till objektet? Tänkbara synvinklar är t.ex. fysisk säkerhet – inklusive 

hur innehavet är arrangerat, beredskapen inför undantagsförhållanden 

 

7.2 Bevaringsplan och förvaringsförhållanden (mer detaljerad version av beskrivningen i punkt 3.4) 

Om möjligt bör plan för bevaring och hantering av nyttjanderätt meddelas. Med fysisk miljö avses 

t.ex. lagertemperatur, reglering av fuktighet, ljus.  

 

7.3 Överföring eller konvertering av innehåll till annan form 



Ge en resumé av eventuella överföringar av innehåll som företagits eller som man ämnar företa, och 

av hur ett objekt som överförts till annan form kan användas. 

 

Avdelning 8: Övriga uppgifter 

Ge alla tänkbara andra uppgifter som ansluter sig till detta, t.ex. sådana som visar objektets kulturella 

betydelse och verkan. Om ytterligare dokument laddas som bilagor bör de anges tydligt och filernas 

namn anges nedan. 

 

Avdelning 9: Tillstånd för användning av virtuell dokumentation 

Informationen om objekt som antagits till det nationella världsminnesregistret ges så stor spridning 

som möjligt. Det innebär att bilder som tagits av de godkända objekten och motsvarande kommer att 

användas i informationssyfte. 

 

Ger ni kommittén tillstånd att använda visuell dokumentation för informationsändamål i anslutning 

till Finlands nationella världsminnesregister (t.ex. broschyrer/föredrag/webbsidor)? 

 

Ja / nej /fråga oss först 

 

Godkänt 7.3.2016 


