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Avtale om opptak, lagring og deling av minneforteljing
Memoar fremjer "ein kultur for å ta vare på og dele munnlege forteljingar om levd liv" gjennom
å gjere eller å hjelpe andre til å gjere minneopptak, arrangere kurs og erfaringsutveksling
for minnesamlarar, lage publikumsarrangement med minneopptak, initiatiere og ta del i
samarbeid om minneinnsamlingar og publisere minneopptak gjennom www.memoar.no.
å dokumentere forteljingane og lagre dei i form av søkbar video, lydopptak, fotografi og
tekstar i arkiv som sikrar langtidsbevaring. Me arbeider for at eit slikt arkiv skal eigast og
driftast av ein offentlege arkiv-, bibliotek- eller museumsinstitusjon. (Fram til det er på
plass, vil materialet bli lagra i ei skylagringsteneste og på ein disk som Memoar eig).
å oppmode forteljarane til å gjere opptaka tilgjengelege, helst ved å dele dei på internett.
(Forteljarar bestemmer kva for ein Creative Commons-lisens som skal gjelde eller om det
skal setjast andre grenser for bruk, deling eller vidare bearbeiding av stoffet.
Memoar meiner at det er forteljaren og dernest intervjuaren som har opphavsretten til minneopptak.
Derfor er det dei som bestemmer korleis opptaket kan brukast gjennom å fylle ut og signere dette
skjemaet.

Gjennomføring:
Normalt skal interjuar og forteljar gå gjennom og signere avtalane før opptak startar.
Etter at opptaket er dokumentert og arkivert i prosjektarkiv, skal det klargjerast for publisering med
passord på Internett. Det er til sist forteljaren som avgjer om / når passordet kan fjernast.

Partar i denne avtalen er:
Forteljar: __________________________________________ ____________________________
(Forteljaren skapar innhaldet i opptaket gjennom å fortelje til intervjuaren)
Intervjuar:__________________________________________ ____________________________
(Intervjuaren skapar innhaldet gjennom førebuingar, spørsmål, redigering ut frå presseetiske
kriteria, dokumentasjon/tilsetjing av mellomtitlar og metadata, opplasting til arkiv og evt. internett)

Samtykke erklæring:
Handling
(Stryk det som ikkje høver - signer på det som skal gjelde)
Opptak: Eg samtykker i at det vert gjort opptak av vår samtale på
videokamera som får med alt som vert sagt medan kamera går.
Redigering: Eg samtykker i at opptaket vert redigert i samsvar med
vanleg presseetikk av Memoar. Det kan også påførast mellomtitlar og
dokumenterast i tekst.
Bevaring: Eg samtykker i at Memoar finn ei forsvarleg løysing for
langtidslagring av det ferdig redigerte/dokumenterte opptaket i
samarbeid med eit offentleg arikiv, bibliotek eller museum.
Publisering: Eg vil dele forteljingane på internett. På det vilkåret som eg
har kryssa av for nedanfor, gir eg også andre rett til å dele, kopiere,
distribuere og spre forteljingane i kva for medium eller format som helst.
Frigitt - ingen vilkår:

Berre ikkje-kommersiell bruk

Eg vil bli namngitt

Inga omarbeiding

Deling på same vilkår
(Sjå nærare om dei ulike lisensane her: http://creativecommons.no/lisenser

Vidare bearbeiding: Eg samtykker i at forteljingane kan brukast vidare
i forsking, kunstnarisk/litterær produksjon, dokumentarfilm eller andre
aktverdige formål på dei vilkåra som eg har kryssa av for under.
Frigitt - ingen vilkår:

Berre ikkje kommersiell bruk

Eg vil bli namngitt

Inga omarbeiding

Deling på same vilkår
(Sjå nærare om dei ulike lisensane her: http://creativecommons.no/lisenser

Eventuelle andre avgrensingar:
◦

Innsyn etter sperretid: Eg samtykker i offentleg innsyn i opptaket etter
ei sperretid fram til (dato):_________________

◦

Avgrensa innsyn: Eg samtykker i at forskarar og andre som har eit
aktverdig formål kan få innsyn i opptaket. Etter min bortgang kan arkivar
avgjere kva som er aktverdig formål.

◦

Innsyn avgrensa til institusjon: Eg samtykker i at tilsette ved og
besøkande til _____________________________ kan få innsyn, og at
institusjonen kan bruke deler av opptaket i sine produksjonar.

Stad og dato:

Forteljaren

Intervjuaren

Fødselsdato:

Fødselsdato:

Sign.
Forteljar

Sign.
Intervjuar

