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Hjælp med at indsamle den danske kulturarv på Internettet

Nu kan danskerne selv være med til at bestemme, hvilke sider der skal høstes fra den danske del af
internettet. Hvad skal kommende generationer vide om os? Det Kongelige Bibliotek og
Statsbiblioteket i Århus beder alle internet brugere om hjælp til at finde de mere sjældne websteder, der relaterer sig til Danmark.
Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket har siden juli 2005 indsamlet den danske del af
internettet, der findes på domænet <.dk>. MEN der findes også danske websider på andre domæner,
som f.eks. <.it>, der står for Italien, men samtidig også er et smart domænenavn for IT branchen,
på domænerne <.nu> og <.net> for slet ikke at tale om de store <.org> og <.com>. Disse websider
vil de to biblioteker også gerne indsamle som eksempler, der er med til at danne nationens
elektroniske profil.
Formålet er at bevare denne del af den danske kulturarv for eftertiden, ligesom bibliotekerne i
mange år har sikret bevaringen af f.eks. danske bøger og aviser.
De websider, bibliotekerne efterlyser, er specielt rettet mod et publikum i Danmark. Det vil først og
fremmest sige, at siderne er på dansk, men det kan også være sider på andre sprog lavet af danske
firmaer og personer, der er bosiddende i Danmark, eller sider som vedrører danske forhold. Er man i
tvivl, foreslå url’en, så ser bibliotekerne på webstedet og afgør, om det skal indsamles.
Det kan man gøre ved at indtaste url’en på webstedet i en særlig blanket, som ligger på adressen
http://netarkivet.dk/forslag/index-da.php, gerne med en kort begrundelse
Flere oplysninger om hvordan den danske del af internettet indsamles kan ses på
www.netarkivet.dk. Information om indsamling af kulturarven ved hjælp af pligtafleveringsloven
findes på www.pligtaflevering.dk.
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