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Öppna magasin, eller skådemagasin, underlättar såväl samlingsförvaltning som tillgång till samlingar för forskare och
allmänhet. Denna standard beskriver lämpliga egenskaper för lokaler avsedda för bevarande, förvaring, förvaltning och
tillgängliggörande av samlingar.
Endast en liten del av museernas föremål är tillgängliga
genom utställningar. Den större delen av samlingarna
förvaras i magasin. Detta försvårar tillgången på många
föremål för forskare och allmänhet.

Standarden kan användas vid utformningen av nya
magasin eller för utveckling av befintliga magasin. Själva
konceptet för öppna magasin kan tillämpas för museer
såväl som för arkiv eller bibliotek.

Ett öppet magasin syftar till att möjliggöra ökad tillgång
till samlingarna, utan att det äventyrar samlingarnas
säkerhet. Ett öppet magasin underlättar också åtgärder
inom samlingsförvaltning, som dokumentationsarbete,
fotografering eller föremålsstudier. Dessa lokaler medför
dock särskilda krav och förutsättningar.

Denna standard har tagits fram inom ramen för det
europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346,
Conservation of Cultural Heritage. I Sverige motsvaras
projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande
av kulturarv. Standarden publicerades 2012 och
tillhandahålls i Sverige genom SIS, Swedish Standards
Institute, www.sis.se.

Denna standard är avsedd att vara ett stöd i utvecklingen
av ett öppet magasin genom att beskriva lämpliga
egenskaper och praxis avseende utformning och funktion.
Standarden beskriver hur ett öppet magasin bör fungera
och innehåller rekommendationer avseende
säkerhetsfrågor som brand, stöld och översvämning,
tillsammans med anvisningar för löpande underhåll och
förvaltning.
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