Digitale arkiver
- Vedligeholdelse, tilgængelighed og forskning

13. maj 2014 på Rigsarkivet
Arrangeret af Arkivforeningen

Illustration fra digitalbevaring.dk
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Program
Arkivforeningens konference sætter i år fokus på aktiv brug af digitale arkivalier.
Offentlige myndigheder skal aflevere deres digitale data til et arkiv, men herefter kan der
gå mange år før de bliver brugt. Arkiveringen synes derfor ofte overflødig på kort sigt, og
hos mange private virksomheder består arkivering blot af en backuprutine.
Arkivering bør i stedet være et aktivt led i organisationens sikring af sine
informationsressourcer.
På konferencen vil eksperter fra Scandinavian Information Audit, Novo Nordisk, SKAT,
Center for registerforskning, arkiverne m.fl. fortælle om deres erfaringer og synspunkter.
Programmet er opdelt i tre temaer, der hver belyser vigtige aspekter af arbejdet med
digitale arkiver: vedligeholdelse, tilgængelighed og forskning.
Vedligeholdelse af digitale arkivalier
Almindelige data bliver før eller siden ulæselige, og det kan få store juridiske, personlige
og økonomiske følger. For at være sikker på at digitale data kan bruges fremover, skal de
vedligeholdes. Data kan vedligeholdes i form arkiveringsrutiner, der tager hensyn til at
sikre organisationens behov for dokumentation, søgbarhed og sletningsmuligheder.
Digitale arkiver kan sikre tilgængeligheden
Offentlige arkiver bevarer data uafhængigt af driftssystemet, for at sikre adgang til
historiske data i fremtiden, da det ikke er teknisk muligt at holde liv alverdens it-systemer
og filformater i fremtiden. Men arkivernes bevaringsformater kan også bruges på den korte
bane, fordi standardiserede og veldokumenterede data relativt enkelt kan udstilles til
myndighederne efter aflevering til arkiv.
Digitale arkivalier i forskningen
Erfaringerne med at anvende digitale arkivalier i forskningen er begrænsede. Alligevel er
målgruppen i forbindelse med arkivering ofte en ikke nærmere defineret forsker. Men der
bliver forsket i historiske data, og disse erfaringer kan bruges, når man planlægger
arkivering af data.
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09:15-9:45 Registrering, kaffe og the
09:45-9:50 Velkomst ved Arkivforeningen

Vedligeholdelse af digitale arkiver
09:50-10:30 Digitale arkiver udenfor Arkivloven
Tine Weirsøe, direktør af Scandinavian Information Audit, giver en generel status over digital
arkivering i private organisationer, samt hvilke hensyn en organisation tjener ved at sikre sine
informationer.

10:30-11:10 Private virksomhederes dokumentationsbehov
Peter Fæster Nielsen, principal scientist ved Novo Nordisk, redegør for Novos
vedligeholdelsesstrategi og behovet for dokumentation i en international medicinalvirksomhed.

11:10-11:20 Pause
11:30-12:10 Når hele befolkningen er kunde
Peter Hansen, systemejer hos SKAT, fortæller om de overvejelser der har været i forbindelse med
udviklingen af en Archive Service, der skal holde styr på information om borgere og virksomheder
på tværs af historiske og aktive databaser i en stor organisation.

12:10-13:00 Frokost

Digitale arkiver kan sikre tilgængelighed
13:00-13:40 Kommunernes brug af digitale arkivalier
Mie Andersen, arkivar i Næstved Kommune, fortæller om hvordan og hvorfor kommunen bruger
arkiverede data, der er konverteret til et system-uafhængigt format.

13:40-14:20 Statens Arkivers brug af digitale arkivalier
Lone Jespersen, specialkonsulent ved Rigsarkivet, og Anne Sofie Fink, seniorforsker ved Dansk
Dataarkiv, fortæller om muligheder og erfaringer med at bruge arkiverede, digitale data.

14:20-14:40 Kaffepause

Digitale arkivalier i forskningen
14:40-15:20 Digitale arkivalier i historieforskningen
Børge Strand, daglig leder af det fælleskommunale e-arkiv IKA Øst i Norge, præsenterer sine
erfaringer med at anvende digitale arkivalier i forbindelse med et konkret forskningsprojekt.
Herunder hvilke behov der er for dokumentation og metadata for at kunne yde tilstrækkelig
kildekritik og anvende data i forskningen.

15:20-16:00 Registerforskningens behov for digitale arkiver
Carsten Bøcker Pedersen, Professor ved Center for registerforskning, fortæller om perspektiverne
i at benytte digitale arkivalier i registerforskningen, samt nutidens behov for datadokumentation.

16:00-16:15 Afrunding ved Arkivforeningen
3

Praktisk
Sted:

Rigsarkivet, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1, København

Dato:

13. maj 2014

Tid:

9:15 - 16:15

Arrangør:

Arkivforeningen

Pris:

500 DKK, 400 DKK for medlemmer og 150 DKK for studerende

Tilmelding: Senest den 5. maj til jkd@sa.dk, indbetaling sker på konto 7650 2312333, angiv email adresse i meddelelsesfeltet
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