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Digitalisering av kulturarvet

Förslag till beslut

Utvecklingsförvaltningen

Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef
Sammanfattning
Tyresö Bibliotek- och kultur planerar att inom uppdraget digitalisering av
kulturarvet via webb levandegöra av kulturarvet i Tyresö genomföra följade
två projekt.
1. Digitalisering av kulturhistoriskt intressanta miljöer och objekt som läggs
ut på kommunens webbsida och webbkarta.
2. Skapa plattform för intresserade kommuninnevånare och
hembygdsforskare att publicera material på en ortportal på Wkipedia.
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Beskrivning av ärendet
I Europa pågår det s.k. Europeanaprojektet. http://europeana.eu/portal/
Europeana är en multimedia portal som samlar ihop digitaliserade böcker,
ljud- och rörlig bild, fotografier, målningar, kartor, handskrifter,
tidningar, arkivhandlingar och annat material på europeiska
kulturinstitutioner. Söktjänsten ger en flerspråkig ingång till tusentals
samlingar och bestånd bestånde av ca 4,6 miljoner (enligt beräkning
september 2009) objekt från samtliga 27 medlemsstater. Målsättningen är
att utöka mängden objekt till 10 miljoner år.
Februari 2009 bildades en grupp – Svenska Europeanakretsen – i syfte att
få klarhet på hur de olika insatserna i Sverige bäst kan harmoniseras och
koordineras. http://abm-centrum.se/?page_id=207
Regeringen har beslutat att ge ett antal myndigheter och institutioner i
uppdrag att komma in med underlag för en nationell strategi för
digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Ytterligare ett
antal institutioner har bjudits in att lämna bidrag. Uppdrag och inbjudan
gäller både arkiv, bibliotek, museer och institutioner med audiovisuella
samlingar. http://www.sweden.gov.se/sb/d/12420/a/136512
1. Tyresö bibliotek och kultur har inom ramen för ovan nämnda planerat att
som ett delprojekt levandegöra kulturhistoriskt intressanta miljöer på
kommunens webbsida. Med hjälp av befintliga texter från tidigare
inventeringar och befintligt eller nytaget fotomaterial ställa samman och
lägga ut information om ett antal objekt till glädje och kunskap för
kommunens innevånare. Initialt ett tiotal av de mest prioriterade objekten,
hus, torp, gårdar m.m. och sedan vidare mot ett mer komplett bestånd av
kulturhistoriskt intressanta miljöer. Dessa skall även kopplas med den
nyligen utlagda webbkartan för att förtydliga placering och kopplas ihop
med gjorda sidbeskrivningar.
Projektets mål är:
•
•
•

att leta upp befintligt digitalt material
att redigera detta och lägg ut på kommunens webbplats
att låta intresserade handläggare från andra förvaltningar bidra och
delta

3 (3)

2. Regionbiblioteket i Stockholm har inbjudit länets bibliotek t delta i ett
Wikipediaprojekt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_ortportaler
I projektet ortportaler deltar bibliotek i Stockholmsområdet. Projektet
startade den 3 mars 2010. Deltagarna arbetar med att upprätta ortportaler
för att knyta ihop Wikipedias innehåll om den egna orten. Målet är dels
att förbättra och utöka artiklar som redan finns, dels att skriva nya artiklar
vid behov. Att fotografera och göra bildmaterial tillgängligt är ett annat
mål. Biblioteks- och kulturavdelningen i Tyresö håller samman Tyresös
orportal och bjuder in intresserade föreningar och personer som vill bidra
med material om hemorten.

Projektets mål är:
•
•
•
•

att undersöka hur Wikipedia kan användas som plattform för
biblioteksarbete lokalt genom anläggning av ortportaler
att höja kvalieten på ortsartiklar genom att redigera och
komplettera befintliga artikeltexter
att beskriva och kartlägga lokala förhållanden genom att skriva
nya, relevanta artiklar
samarbeta med lokala föreningar och intresserade
hembygdsforkare
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