Föreningen Sveriges
Länsarkivarier
Välkommen till konferens i Gävle 29-30 november:

E-arkiv: så funkar det.

Var står vi, hur gör vi, med elektronisk arkivering?
Plats: Gävle Central Konferens, Gävle Centralstation
(www.gavlecentralkonferens.se)
Arrangörer: Föreningen Sveriges Länsarkivarier
För enskilda regionala arkiv har uppgiften att kunna ta emot och arkivera digitala handlingar
framstått som en nästan oöverstiglig arbetsuppgift. Samtidigt som behovet att lösa frågan tett
sig alltmer pockande. Projektets "Digitala enskilda arkiv" båda utredare Matilda Porse och Catalina Benavente ger nu en första rapport om läget i landet, om lösningar i utlandet och om arkivbildarnas behov. På vilka områden skiljer sig den enskilda sektorns behov från offentliga
arkivsektorn och vilka krav bör ställas på en e-arkivlösning?
Konferensen ger en orientering i e-arkivering, med två lika nödvändiga perspektiv. Arkivarier
vet att arkiv måste förtecknas och beskrivas för att bli åtkomliga. E-arkivering ställer ytterligare krav: man talar om metadata, gemensamma standarder, som gör informationen "kompatibel"
(överföringsbar) mellan system och över tid. E-arkivens "arkivlokal" är ofta en server och ett
system för e-arkivering, men också organisationen på plats som sköter driften. Vi får demonstrationer av olika konkreta e-arkivlösningar och hur vägen från leverans till arkivering och utlämnande av digitala handlingar ser ut. Konferensen fyller ett kunskapsbehov som framkommit
och efterfrågats vid Porses och Benaventes besök på landets länsarkiv. Den skapar en kunskapsplattform för vidare strategiska diskussioner om gemensamma e-arkivlösningar.

Jag / vi vill delta i konferensen E-arkiv: Så funkar det.
Namn:
Organisation/arkiv:
Deltar i lunch 29.11:
Ange ssk. matönskemål (allergier/överkänslighet, vegan etc):
Ingen konferensavgift tas ut för deltagare som anmäls av föreningarna FSLA, FA, NAF och Svenska
Arkivförbundet. Deltagarantalet begränsas till 50 personer. Anmälan skickas till Folkrörelsearkivet
för Uppsala län, c/o Uppsala kommun, 75375 Uppsala, eller matilda.porse@fauppsala.se. Anmälan
senast 20 november.

Föreningen Sveriges
Länsarkivarier
Program
Torsdag 29.11 Projektrapport och metadata

1 2.30: LUNCH OCH REGISTRERING
1 3.30 PROJEKTRAPPORT: DIGITALA ENSKILDA ARKIV
Utredarna Matilda Porse och Catalina Benavente presenterar inventeringsresultat, definierar
grundbegrepp och identifierar grundläggande krav på en e-arkivfunktion för regional enskild
arkivsektor.

1 4.20 KAFFE
1 4.40: METADATA
Henrik Summanen, DIGISAM, redogör för behovet av standardiserade beskrivningar av handlingar
(metadata, representationsinformation) för återsökning, informationsöverföring mellan system
(kompatiblitet) och bevarande över tid.

1 5.30: WORKSHOPS: METADATA FÖR ENSKILDA ARKIV
Vilken information om digitala handlingar behöver bevaras? Hur behöver rutinerna förändras? För
vilka skapar vi metadata? Arkivbeskrivningar, klassificering och indexering. Gruppdiskussioner
med anteckningar som lämnas in till Matilda och Catalina.

1 6.45: AVRUNDNING AV DAGEN
1 7.30: FÄNGELSEMUSEET
En timmes guidad tur på Sveriges Fängelsemuseum (http://sverigesfangelsemuseum.se/),
Hamiltongatan 3, cirka 10-15 minuters promenadavstånd från Gävle centralstation.

Fredag 30.11 Repositorier, earkivering steg för steg

8.1 5 INLEDNING
Sammanställning från gårdagens gruppdiskussioner, om dagens tema

8.30 E-ARKIVLÖSINGAR, KORTA PRESENTATIONER
Per-Ola Karlsson och Cecilia Bohlin, Centrum för Näringslivshistoria, Mårten Lindstrand,
Sydarkivera, Mattias Djupdahl, ArkivIT.

9.30 KAFFE
9.50 WORKSHOP / DEMONSTRATIONER
Föredragshållarna demonstrerar hur arkiveringen går till i CfN:s system, Sydarkiveras
bevarandehanteringssystem och i systemet Archivematica (ArkivIT, länsarkivgruppen
enskildaarkivet.se).

11 .30-1 2.00 SAMMANFATTNING OCH VÄGEN VIDARE

Föreningen Sveriges
Länsarkivarier
Förslag på boende
Elite Grand Hotel, cirka 1321 kr/natt, https://www.elite.se
Scandic CH, cirka 1240 kr / natt, https://www.scandichotels.se
Clarion Hotell Winn, cirka 1444 kr/natt, https://www.nordicchoicehotels.se
2 Home Hotel Apartments, cirka 890 kr/natt, http://gavle.2homehotels.se
Vandrarhem Gamla Gefle, cirka 480 kr/ natt http://www.geflevandrarhem.se
Observera att konferensen hålls i anslutning till FA, NAF och Svemnska Arkivföbundets höstmöte i
Gävle 28-29 november och att det kan vara klokt att boka hotell för båda konferenserna.
Ovanstående förslag på hotell är hämtad från inbjudan till höstkonferensen.

