Arkivarforeningen
og Forskerforbundet

Arkivarforeningen er tilknyttet Forskerforbundet, og
du må være medlem av Forskerforbundet for å kunne
bli medlem i Arkivarforeningen. Forskerforbundet
er med sine 20 000 medlemmer landets største fagog interesseorganisasjon for ansatte og studenter i
forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.
Forskerforbundets medlemmer er studenter og kunn
skapsarbeidere i forsknings- og kunnskapssektoren,
som omfatter universitetene, høyskolene, forsknings
instituttene, sykehusene, offentlig forvaltning, museer,
arkiv, bibliotek og industri. Forskerforbundet har
lokallag ved mer enn 60 museer, offentlige arkiver og
fagbibliotek.
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Hvem er vi?

Hva er arkiv?

Hvorfor bli medlem
i Arkivarforeningen?

Arkivarforeningen er en fagpolitisk forening tilknyttet
Forskerforbundet og arbeider for å ivareta sine
medlemmers fagpolitiske interesser. Vi har om lag 165
medlemmer. Omtrent halvparten er ansatt i Arkivverket
(Riksarkivet og statsarkivene). De øvrige er stort sett
ansatt i andre statlige virksomheter eller i kommunale
og fylkeskommunale arkivinstitusjoner (fylkesarkiv,
byarkiv og interkommunale arkiv).

• Arkiv blir skapt i alle deler av samfunnslivet –
i offentlige organ, bedrifter, organisasjoner og hos
privatpersoner

• Du blir en del av et yrkesfaglig fellesskap der du
kan knytte kontakter på tvers av arbeidssteder og
ta opp arkivfaglige eller fagpolitiske spørsmål med
foreningen eller kollegaer.

Arkivarforeningen avholder blant annet vårseminar og
andre faglige arrangementer. Det er lokalgrupper flere
steder i landet. Foreningen fungerer som høringsinstans
i relevante saker, og har observatørstatus i Forsker
forbundet. Vi utgir skriftserien Norsk arkivforum.

• Arkiv er en grunnleggende del av infrastrukturen
i samfunnet vårt – en infrastruktur som er helt
nødvendig i et demokrati og en rettsstat

• Du blir medlem av Europas tredje eldste arkiv
forening, etablert i 1936

• Arkiv er vårt felles, kollektive minne forvaltet på
vegne av samfunnet – et viktig kjennetegn ved et
moderne, demokratisk samfunn er at arkivene er
tilgjengelige for innsyn og bruk

• Du får dekket reiseutgifter ved deltakelse i Arkivar
foreningens seminarer
• Du kan søke om reisestipend for å gå i Indiana
Jones sine fotspor, eller for å delta i andre
arkivrelevante aktiviteter

• Gustav og andre arkivarer er alltid på utlån, til glede
og nytte for den som søker kunnskap og forståelse.
Arkivaren gjør arkivet tilgjengelig for brukerne og
skaper grunnlaget for ny kunnskap.

• Arbeidsstedet ditt kan få publisert stillings
annonser gratis på Arkivarforeningens hjemme
sider
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• Du kan få publisert dine fagartikler i Norsk arkiv
forum eller på Arkivarforeningens hjemmesider

