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ICA sier: 

Archives constitute the memory of nations and societies, 
shape their identity, and are a cornerstone of the 
information society. By providing evidence of human 
actions an transactions, archives support administration 
and underlie the rights of individuals, organisations and 
states. By guaranteeing citizens’ rights of access to 
official information and to knowledge of their history, 
archives are fundamental to identity, democracy, 
accountability and good governance 



Arkivportalen 



Europeana 



Arkivportalen 

• Nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoner 

• Etablert i 2010 

• 37 arkivinstitusjoner 

• Utviklet i samarbeid mellom Riksarkivaren, LLP, Norsk 
kulturråd og stiftelsen Asta 

• App for Android, API 

• Katalogdata 

• Digitaliserte dokument 

• Bestilling til lesesal eller til digitalisering 

• Brukermedvirkning: kommentarer, transkripsjon, 
deling 



Europeana 

• Europeisk søketjeneste for digital kulturarv 

• Bilder, tekst, lyd og video 

• 1500 institusjoner: arkiv, museum og bibliotek 

• Lansert i 2008 

• Fokus på metadatakvalitet, semantiske teknologier, 
public domain, API 



Hvorfor skal vi bidra? 

• Vi har et ansvar for å gjøre materialet vårt tilgjengelig 

• Bedre tjeneste til publikum når vi opptrer samlet 

• Ny informasjon til samlingene våre 

• Viktig med lokalt materiale for å balansere nasjonalt 
materiale og private arkiv for å balansere offentlige 
arkiv 

• Større kontekst til våre egne samlinger 

 



Hvordan gå fram 

1. Registrer arkiv i Asta5 

2. (Knytt digitalisert dokument til arkivet i Asta5 (URN)) 

3. Publiser til Arkivportalen 

4. Automatisk import til Kultursøk i regi av Norsk 
kulturråd 

5. (Automatisk eksport av digitalt innhold til Europeana) 

6. Oppdatere metadata i henhold til nye standarder 

 

Eksport til Europeana vil starte når man har et større 
antall digitale objekt i Arkivportalen 



Hent data tilbake                       Kringla.nu 



Utviklingspotensial 

• Rettigheter til digitalt innhold 

– Merke innholdet vårt 

– Creative Commons 

– Public Domain 

• Semantiske teknologier 

– Nye måter å navigere gjennom samlinger 

– Europeana Datamodel 

• Kvalitet på metadata 

– Gode metadata en forutsetning for å kunne utnytte semantiske 
teknologer 

– Presise søk 

– Kunnskap om bruk 



Eksempel på CC-merking i Europeana 



Hva søker man etter? 



EuropeanaLocal 

http://www.youtube.com/watch?v=mTeaHHy1v2w&feature=player_embedded


Arkivarer uten grenser 
Norge 



Ny organisasjon i Norge 

• Stiftet 4. mai 2011 

• LLP, Norsk Arkivråd, Arkivarforeningen og 
Riksarkivaren var med på å etablere organisasjonen 

• Del av et internasjonalt nettverk gjennom 
internasjonale Arkivarer uten grenser, stiftet i 2009 

• Første gang etablert i Spania i 1998 



Formål 

• Arbeide for internasjonal solidaritet på arkivfeltet 

• Aktivt arbeide for bevaring av arkiv i situasjoner 
der det er fare for at arkiv vil gå tapt 

• Samarbeide med myndigheter der det er aktuelt 

• Bidra til økt forståelse for arkiv og danning av 
arkiv som kilde til demokratibygging og kunnskap 
om samfunn 

• Arbeide for allmenn tilgang til arkiv og 
dokumentasjon av rettigheter for enkeltpersoner. 

• Skal følge ICAs etiske retningslinjer for arkivarer 
og skal være upartiske i konflikter 

 

 

 

 

 
 

 



Landkontakter 

• Vi ønsker å skape et nettverk av medlemmer som har 
erfaring fra og interesse for enkelte land 

• Formålet er å framheve internasjonalt engasjement 
og gi økt kunnskap 

• I dag: Jemen, Bangladesh, Bosnia og Sør-Sudan 

 



Medlemskap 

• Arkivarer uten grenser har tre typer medlemskap:  

– a) Enkeltmedlemskap: For personer som arbeider i eller har 
kompetanse på arkivfeltet 

– b) Institusjonsmedlemskap: For virksomheter og 
organisasjoner som arbeider i eller har kompetanse på 
arkivfeltet 

– c) Støttemedlemskap: For personer som har interesse for 
internasjonalt arkivarbeid 

• Ved medlemskap støtter en målet og oppgavene til 
organisasjonen. 

 



Vil du være med? 

• Send en e-post til arkivarerutengrenser@gmail.com 

• Priser: 

– a) Enkeltmedlemskap: kr. 400 pr. år 

– b) Institusjonsmedlemskap: kr. 1000 pr. år 

– c) Støttemedlemskap: kr. 200 pr. år 

• Meld fra om du er interessert i å være landkontakt 

 

 

mailto:arkivarerutengrenser@gmail.com


Kontakt oss 

• arkivarerutengrenser@gmail.com 

• Arkivarerutengrenser.wordpress.com 

• Styret: 

 Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet 

Eirik Haachvaag Andersen, Statsarkivet i Trondheim 
Hege Brit Randsborg, Riksarkivet 
Per Sande, Statsarkivet i Hamar 
Cecilie Astrup Bustad, Fylkesarkivet i Sogn og 
Fjordane 
Torill Tørlen, Statistisk sentralbyrå 
Heidi Grinde Rinding, NRK 
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Styret i Arkivarer uten grenser 


