DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Kronprinseparret foræres en ekstra bryllupsrejse i en ”web-tidsmaskine”
Hvordan så DMI´s vejrudsigt for brylluppet ud den 10. maj? Hvad skrev man på DR den 9. maj om matchracet? Hvad skrev Københavns politi om trafikomlægninger og sikkerhed før brylluppet?
Disse og mange lignende spørgsmål kan allerede i dag være svære at besvare, da websider løbende ajourføres og gamle sider ofte slettes. Udenlandske undersøgelser viser, at websider i gennemsnit forsvinder efter
kun 3 måneder.
Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket forærer kronprinseparret en ”web-tidsmaskine”, der gør det muligt for dem at tage en rejse tilbage i tiden på internettet og opleve webdækningen af brylluppet på en bestemt
dag. Kronprinseparret vil således også i fremtiden have mulighed for at se, hvorledes den samlede dækning
af brylluppet på Internettet forløb dag for dag, længe efter at meget af materialet er forsvundet fra nettet.
Selve indsamlingen af websiderne er foretaget ved hjælp af programmel, der automatisk finder og nedtager
websiderne på de udvalgte websites. På denne måde er der hver dag taget et øjebliksbillede af de udvalgte
websites. Øjebliksbillederne gemmes på computerens harddisk og kan kaldes frem igen ved hjælp af en webtidsmaskine, hvor man starter med at vælge, hvilken dag man vil tilbage til. Man kan herefter med en normal
webbrowser se websiderne, som de så ud på den valgte dag. Web-tidsmaskinen sørger for at finde de rigtige
snapshots frem fra harddisken, således at man ikke er afhængig af, at de valgte sider stadig findes på det
levende Internet. Det indsamlede materiale er sammen med et passende fremvisningsværktøj installeret på en
bærbar PC, der bliver overdraget brudeparret i bryllupsgave.
Det er naturligvis ikke muligt at indsamle og gemme hele Internettet hver dag. Derfor er der kun indsamlet
websider fra en række udvalgte websites. Hvis man prøver at browse til et website, der ikke er en del af samlingen, vil web-tidsmaskinen meddele, at det ønskede materiale ikke er tilgængeligt. Det er altså kun muligt
at rejse tilbage til bestemte steder og tidspunkter med denne maskine. Der er indsamlet knap 3,4 millioner
filer, af hvilke ca. 880.000 er billeder / grafikfiler.
Indsamlingen skal – ud over gaveformålet – ses som en del af det arbejde, Statsbiblioteket og Det Kongelige
Bibliotek udfører for at undersøge muligheder for bevaring af den danske kulturarv på Internettet. I Udredning om Bevaring af Kulturarven (Kulturministeriet 2003) anbefales det, at der indsamles materiale, der
offentliggøres via Internettet, herunder at der indsamles materiale, der vedrører markante begivenheder. Det
kongelige bryllup den 14. maj må anses for at være en begivenhed, der satte markante spor i den danske del
af Internettet, og som derfor bør bevares for eftertiden.
På denne baggrund har Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket indsamlet og arkiveret udvalgt materiale
i forbindelse med begivenheden, således at dette materiale er sikret for eftertiden. Materialet vil ikke være
tilgængeligt på anden vis.
Yderlige oplysninger kan findes på følgende links:
http://www.netarkivet.dk
http://www.netarkivet.dk/website/udvalgte-bryllupssider-info.html

