Arkivforeningen

Digitalisering
– hvorfor, hvordan og hvad?

Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv

I 2009 udgav et udvalg under Kulturministeriet en rapport om digitalisering af
kulturarven. Heri hed det: ”Kulturarven er nationens hukommelse. Kulturarvens aktive
videreførelse og brug er grundlaget for vor eksistens som en kulturnation.
Kulturarven er fundamentet for Danmarks identitet som et vidensamfund og et helt
centralt råstof for fremtidens videnøkonomi.”
Kulturarven skal gøres bredt tilgængelige for alle, både interesserede borgere,
forskerne, elever og studerende på uddannelsesinstitutioner m.v. Kulturarvens
vældige fysiske omfang kan dog være en udfordring for den, der vil bruge et foto, et
arkivalie eller en museumsgenstand. Hvordan finder jeg det, jeg leder efter? Og visse
kulturarvsgenstande kan være for skrøbelige til at udlåne. Det kan betyde, at
kulturarven reelt kun bliver tilgængelig for en lille gruppe af personer.
Her kan en digital formidling være med til at gøre kulturarven tilgængelig for en større
kreds af personer - og det uanset om man bor tæt på eller fjernt fra
kulturarvsinstitutionen, om man er ung eller gammel, 3. generationsfisker ved
Vesterhavet eller 1. generationsdansker i Hvidovre.
Digitalisering af kulturarven rejser imidlertid en række problemstillinger og
udfordringer. Hvilke kulturarvsgenstande skal prioriteres, når institutionens samlinger
skal digitaliseres? Hvordan skal arkivalier og fotos digitaliseres og lagres? Hvordan
gør man det digitaliseret materiale tilgængeligt og får det formidlet til andre end
arkivets faste kunder? Hvad må man digitalisere uden at komme i konflikt med
persondatalov og ophavsretslov? Og hvad skal arkiverne lave, når alt er digitaliseret?

Program
09.10-09.40

Registrering
Kaffe/te og vand og frugt

09.40-09.50

Velkomst ved Arkivforeningen
Lars Schreiber Pedersen, formand

Formål med digitalisering af kulturarven
09.50-10.10

Hvorfor skal kulturarven digitaliseres?
Jeppe Bjørn Høj, formidlingschef, Statens Arkiver

10.10-10.30

Hvad skal digitaliseres?
Digitaliseringsplaner
Johnny Wøllekær, arkivar, Historiens Hus Odense

Digitalisering, tilgængeliggørelse og formidling
10.30-10.50

Kulturperler.kb.dk
Mikala Brøndsted, projektleder, Det Kongelige Bibliotek

10.50-11.10

Politietsregisterblade.dk
Jeppe Christensen, it-arkivar, Københavns Stadsarkiv

11.10-11.30

Pause

11.30-12.00

Debat og spørgsmål

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.20

gladsaxebilleder.gladsaxe.dk
Eva Molin, arkivar, Gladsaxe Byarkiv

13.20-13.40

Vejlefilm.dk
Jes Rønnow Lungskov, arkivar, Vejle Stadsarkiv

Digitalisering, ophavsret og persondatalov
13.40-14.00

Ophavsretslige problemstillinger
Søren Henrik Jørgensen, juridisk konsulent,
Producentforeningen

14.00-14.20

Persondatalovens bestemmelser
Peter Blume, professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns
Universitet

Udsyn til Norden
14.20-14.40

Digitalisering i Norge
Kristian Hunskaar, underdirektør, Riksarkivet, Norge

14.40-15.10

Pause
Kaffe og te og kage

Debat og afrunding
15.10-15.40

Hvad skal arkiverne lave, når alt er digitaliseret?
Jørgen Thomsen, stadsarkivar, Odense

15.40-16.10

Spørgsmål og debat

16.10-16.20

Afslutning ved Arkivforeningen

Tid og sted
Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 09.10-16.20.
Festsalen, Frederiksberg Rådhus.

Pris
Deltagelse koster 300 kr. pr. person, studerende dog kun 150 kr. Beløbet dækker
frokost samt kaffe om formiddagen og om eftermiddagen.
Betaling skal ske i forbindelse med tilmelding.
Beløbet indsættes på Arkivforeningens konto i Vestjyske Bank: reg. nr. 7650,
kontonummer: 2312333.

Tilmelding
Tilmelding sker til Arkivforeningens formand Lars Schreiber Pedersen, e-post:
lape02@frederiksberg.dk, senest mandag den 17. oktober 2011 kl. 12.00.
Tilmelding er bindende efter dette tidspunkt.

Arrangører
Frederiksberg Stadsarkiv
Arkivforeningen

