Politik for indsamling af materiale til Netarkivet
Introduktion
Dette dokument udgør politikken for indsamling af materiale til Netarkivet ved Det Kongelige
Bibliotek og Statsbiblioteket. Dokumentet udgør øverste lag i et hierarki af dokumenter, der også
omfatter:
-

Strategi for indsamling af materiale til Netarkivet

-

Høstning i praksis

-

Årsplan for indsamling af materiale til Netarkivet

Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket har hver især egne digitale samlinger, som er dækket af
institutionernes respektive politikker på området. De deler imidlertid ansvaret for Netarkivet, en
fælles samling af internetmateriale, der er indsamlet i henhold til Lov om pligtaflevering af
offentliggjort materiale, LOV nr. 1439 af 22/12/2004 (Pligtafleveringsloven). Netarkivet blev
etableret i 2005.
Dokumentet opdateres og godkendes af direktionerne på Det Kongelige Bibliotek og
Statsbiblioteket) hvert tredje år.
Dokumentet er offentligt og publiceres på Netarkivets hjemmeside (www.netarkivet.dk) i en dansk
og en engelsk version.

Formål
Formålet med dette dokument er at redegøre for, hvordan Det Kongelige Bibliotek og
Statsbiblioteket på et overordnet plan forvalter pligtafleveringslovens bestemmelser om indsamling
af det danske internet.
Principper for indsamling
Ansvar og roller
Det Kongelige Biblioteks og Statsbibliotekets samarbejde om Netarkivet er nedfældet i en
samarbejdsaftale.
Netarkivet ledes af en styregruppe bestående af samlingsansvarlige samt IT-drifts- og
udviklingsansvarlige på de to biblioteker.
Netarkivets styregruppe refererer til direktionerne på hhv. Det Kongelige Bibliotek og
Statsbiblioteket.
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Ansvaret for indsamlingen varetages af samlingsafdelingernes kuratorer på de to biblioteker i
henhold til en aftalt arbejdsdeling.
Samlingsafdelingerne understøttes af de to bibliotekers udviklingsafdelinger i forbindelse med
tekniske spørgsmål.
Videndeling og kompetenceudvikling
Netarkivet sikrer, at indsamlingen foretages af personale med tilstrækkelig viden og færdigheder.
Netarkivet har fokus på metoder for at forbedre indsamlingen. Netarkivet følger og deltager
desuden i internationale forskningsprojekter og netværk, som arbejder med dette område.
En rådgivende redaktion, udpeget af Kulturministeriet, med repræsentanter fra mediebranchen og
forskningen, bistår Netarkivet med råd om indsamling og andre relevante forhold.
Anvendelsen af standarder og åben software
Netarkivet benytter sig i så høj grad som muligt af internationale standarder og open source
værktøjer for at sikre muligheden for et optimalt samspil og samarbejde med internationale
partnere.
Indsamling
Netarkivet indsamler dansk materiale offentliggjort i elektroniske kommunikationsnetværk1.
De primære retningslinjer for indsamling, herunder indsamlingsfrekvens og -metode findes i
Pligtafleveringsloven og tilhørende lovtekster (http://pligtaflevering.dk/loven/index.htm)
Netarkivet iværksætter så vidt muligt supplerende indsamlinger og alternative indsamlingsmetoder i
takt med fremkomsten af nye medier og kommunikationsformer, som ikke kan indsamles med
gængse høstningsværktøjer.
Collection management (samlingshåndtering)
Kassation
Netarkivet sletter eller kasserer ikke i det indsamlede materiale. Arkivets integritet og forskningens
troværdighed afhænger af, at der ikke redigeres i kilderne.
Netarkivet filtrerer i visse tilfælde materiale fra i indsamlingsleddet, såfremt det vurderes redundant
eller uønsket.
Kvalitetssikring
Netarkivet udfører løbende analyser af kvaliteten af det indsamlede materiale.
1

Se definitionen af dansk, offentliggjort materiale på http://netarkivet.dk/wp-content/uploads/vejledning.pdf
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Dokumentation
Netarkivet dokumenterer sin virksomhed, således at dokumentationen til enhver tid er
hensigtsmæssig for arkivets brugere og for Netarkivets arbejde.

Internationalt samarbejde
Netarkivet deltager aktivt i internationale indsamlinger, forskningsprojekter og -netværk, som
arbejder med indsamlingen af materiale til webarkiver.
Litteratur
En aktuel litteraturliste omhandlende Netarkivet findes på Netarkivets hjemmeside:
http://netarkivet.dk/om-netarkivet/publikationer/
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