AVISDIGITALISERING OG MEDIESTREAM AVISER
Avisdigitalisering

Mediestream Aviser

-

Omfang: Ved åbningen 9. april 2015 er der ca. 1 mio. sider
til rådighed, som man kan søge i. 280.000 af disse sider
kan man også læse i hjemmefra.

-

Statsbiblioteket i Aarhus digitaliserer dagblade svarende til 32 mio. sider i perioden 2014-2016.
Digitaliseringen udføres af det indiske firma Ninestars.
Statsbibliotekets samling af sikkerhedskopier på mikrofilm er råmaterialet for digitaliseringen.
Statsbiblioteket modtager, kvalitetskontrollerer og
langtidsbevarer en mio. digitale avissider hver måned.
Aviserne bliver løbende tilgængelige online i Mediestream Aviser. Der er fri adgang til aviser, der er mere
end 100 år gamle.

Hvordan er digitaliseringsprojektet finansieret?
Projektet finansieres af Kulturministeriet og har til formål
dels at gøre denne del af kulturarven lettere tilgængelig,
og dels at begrænse antallet af dubletter i statens samlinger for derved at spare plads.
Hvor stor en andel af Danmarks aviser digitaliseres?
Dagbladene i Statens Avissamling, som er en del af Statsbiblioteket, udgør i alt 75 mio. sider. Projektet resulterer
dermed i, at næsten halvdelen af samlingen er digitaliseret.
Hvordan har man valgt de aviser, der skal digitaliseres?
Aviserne er i første omgang udvalgt efter en række praktiske principper, som fx:
- Aviser som findes komplet på mikrofilm.
- Aviser som kan digitaliseres fra første udgivelse til nu.
- Aviser som kan digitaliseres i samarbejde med eksterne parter som fx mediehuse, der ønsker en kopi af
scanningerne.
Samtidig prioriteres videst mulig geografisk, historisk og
politisk dækning.

Titler: Ved åbningen er der adgang til udvalgte årgange fra
bl.a. Adresse-Avisen, Bornholms Tidende, Jyllands-Posten
og Århus Stiftstidende. Flere avistitler tilføjes løbende.
Målet er 32 mio. sider i 2017.
Søgning: Det er muligt at søge på teksten i aviserne. Efter
scanning har et computerprogram ved hjælp af såkaldt
OCR identificeret de tegn, der står i avisen. Da dette er en
automatisk proces udført af en computer, vil man opleve,
at ikke alle ord er identificeret korrekt.
Adgang: Alle årgange, der er mere end 100 år gamle, kan
man læse i hjemmefra, mens man skal møde op på Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek eller Det Danske Filminstitut for at kunne læse i nyere årgange. Nogle mediehuse har købt en kopi af deres egne digitaliserede aviser,
som de selv vil stille til rådighed under forskellige vilkår.
Periode: Ved åbningen indeholder Mediestream Aviser årgange fra perioden 1749 til 2012. Frem mod 2017 tilføjes
flere danske aviser fra de seneste 350 år.

Mere Info
Oplev Mediestream Aviser:
statsbiblioteket.dk/mediestream
Læs mere om Mediestream Aviser:
statsbiblioteket.dk/mediestream-aviser

