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Netarkivet skriver digital historie
ved kommunalvalget 2005
Danmark og danskerne er helt i top hvad angår anvendelsen af internettet til så forskellige ting som
private hjemmesider, præsentation fra virksomheder og mødested for akvarieklubben. Al denne
aktivitet bliver nu og fremover gemt for eftertiden. Den første elektroniske begivenheds-høstning
bliver kommunalvalget 2005.
Valget den 15. november er unikt, da det er det første valg, der retter sig mod den nye kommunale
struktur. Erfaringen viser en kraftig stigende aktivitet på politikeres hjemmesider op til valget og på
nuværende tidspunkt har mere end 200 lokalpolitikere oprettet egne web-præsentationer.
Dagligt vil Netarkivet op til og efter valget indsamle materiale fra mere end 1.000 domæner.
Begivenheds-høstninger er en af tre strategier, der skal sikre danskernes digitale kulturarv.
De to andre strategier er fire gange om året at indsamle alt dansk materiale samt hyppige indsamlinger af særligt udvalgte websteder i visse tilfælde helt ned på timebasis.
For at illustrere, hvor omfattende indsamlingsopgaven er kan nævnes, at hvis man udskrev materialet, som indsamles på et år, ville man skulle fælde en million træer for at lave papiret.
Det er naturligvis kun materiale, som er offentligt tilgængeligt, der vil blive indsamlet. Af hensyn til
persondataloven vil det indsamlede materiale dog ikke være alment tilgængeligt foreløbigt, hvorfor
det kun vil være forskere, som efter ansøgning vil kunne få adgang til arkivet.
Opgaven udføres i et tæt samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket og er en
udløber af en revision af Pligtafleveringsloven, der trådte i kraft 1. juli 2005.
I den nye Pligtafleveringslov påhviler det de to institutioner selv at identificere og aktivt indsamle
materialet fra grunden af. Denne opgave løses samlet af de to institutioner, som over de sidste fem
år har intensiveret deres samarbejde, således at opgaven i dag varetages af et fælles virtuelt center:
Netarkivet.dk.
Med dette initiativ vil man sikre, at den danske kulturarv på internettet vil blive bevaret for altid.
For yderligere oplysninger se http://www.netarkivet.dk
Der er demonstration af den historiske internet-høstning og fotomuligheder ved pressemødet, som
finder sted i Det Kongelige Biblioteks Blixen Sal, Søren Kierkegaards Plads 1, København K.
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