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32 millioner historiske avissider får nyt liv
Statsbiblioteket har netop indgået kontrakt om digitalisering af 32 millioner danske avissider. Det bliver det indiske
firma Ninestars Information Technologies Ltd., der skal varetage opgaven med at skanne det gigantiske materiale, der
opbevares på mikrofilm.
Digitaliseringsprojektet som er et af de største af sin art - også internationalt set - er kommet i stand på baggrund af
blandt andet en særbevilling på finansloven og har en samlet ramme på 23 millioner kr.
I løbet af de kommende tre år skal de mange avissider digitaliseres fra mikrofilm og stilles til rådighed i portalen
Mediestream, hvor interesserede brugere kan få adgang til informationer fra både lokale og landsdækkende dagblade.
Der vil blive online adgang til de ældste aviser. Online adgang til de nyere aviser vil blive givet i det omfang, der kan
indgås aftaler med rettighedshaverne. På Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek vil fremmødte brugere dog
kunne få adgang til alle aviser. Vi forventer, at de første digitaliserede aviser vil være tilgængelige fra sommeren 2014.
På sigt vil det digitale format give præcise og fleksible muligheder for at søge i de historiske kilder. Det bliver dermed
lettere at forske i dansk kultur, historie og sprog. Desuden skal digitaliseringen sikre en mere tidssvarende måde at
langtidsbevare aviserne på.
’Ved at digitalisere aviserne kan vi imødekomme mange brugeres ønske om øget adgang til at udforske nogle af de
kerneområder, som aviserne dækker - nemlig holdninger og hverdagsliv. Digitaliseringen af en stor del af
avissamlingen giver meget bedre og hurtigere adgang til denne del af kulturarven. Vi glæder os rigtig meget til at
kunne tilbyde denne mulighed’, siger områdedirektør Tonny Skovgård Jensen, Nationalbiblioteksområdet.
Opgaven har været i EU-udbud, og Ninestars er udvalgt på baggrund af deres store erfaring. Firmaet har siden 1999
konverteret mere end 300 millioner avissider fra bl.a. New York Times, Washington Post, The Guardian og South China
Morning Post til digitalt format.
Statsbiblioteket mikrofilmer p.t. selv alle danske aviser, og det svarer til 850.000 sider årligt. Projektet udgør en
milepæl i arbejdet med både at bevare og give adgang til dette materiale.
Læs mere om projektet på www.statsbiblioteket.dk og www.avisdigitalisering.dk.
Se mere om Mediestream på www.statsbiblioteket.dk/mediestream
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