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Modifierad version av presentationen, anpassad för webben.

Webbutveckling för 
minnesinstitutioner



  

?
Library of Congress
Makthavare.se
Fokus.se
Peter Englund
Stockholms stad
Beastie Boys
Moore
Carl Bildt
Brasilianska kulturministeriet

Vad har Arbetarrörelsens arkiv 
och bibliotek gemensamt med 
dessa?

(Svaret kommer längre fram.)



  

● Några erfarenheter
● Hur vi gör 
● Framöver

Webbutveckling för minnesinstitutioner
på en minnesinstitution



  

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Fristående stiftelse med tre huvudmän:
● LO
● Socialdemokraterna
● Staten

 Stödförening
 Vänföreningen Arbetarnas kulturhistoriska sällskap

 Internationella kontakter

Grundades 1902 av Oscar Borge



  

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
- våra tre ben

Arkiv Bibliotek Forsknings-
främjande

Seminarier
Konferenser

Rudolf Meidner-priset för 
forskning i fackförenings-

rörelsens historia

Forskningsrådet

Litteratur om eller 
utgiven av svensk, utländsk och internationell arbetarrörelse

...ett allmänt samhälls-
vetenskapligt bibliotek

Arbetarlitteratur

...från fackliga och
politiska organisationer

...över 600 
personarkiv 

...  150 omkring
  utländska och

  internationella arkiv
 och samlingar

Fanor, film, foton, föremål, 
ljud m.m.



  

§1
… underlätta den forskande 
och studerande allmänhetens 

möjligheter att ta del av 
institutionens material.



  

50%
Bibliotekarie

50%
Webbansvarig

100%
IT-ansvarig



  

Våra webbplatser

arbark.se

Kata (CALM)

arbetarhistoria.seolofpalme.org

 (Intranät)



  

Några ”kringtjänster” vi använder
Flickr.com
För att lägga upp och 
presentera bild och film.
(Obs! Ej ur samlingarna.)

Surveymonkey.com
För att skapa e-enkäter.

Twitter.com
”Mikroblogg”. Vi citerar ur 
böcker och länkar direkt in i 
bibliotekskatalogen.

Se även: flickr.com/commons

flickr.com/photos/arbark

twitter.com/arbark



  

- Kan jag inte ladda ner 
det direkt från er hemsida?

Foto: Kalle Laajala / ARAB



  

● Upphovsrätten
● Personuppgiftslagen

Hinder & problematiskt

● Terminologi & informationsstruktur
● Webbstatistik
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”Topplista” för sidvisningar, hittills våren 2009

1. Söka 2. Kontakta 3. Samlingarna



  

Webbplatsen – 
en förlängning av forskarexpeditionen?

Innan
Inspireras, söka, läsa på, 
ta reda på, skaffa låne-
kort, hitta svar...

På plats
Söka, reservera böcker, 
läsa på,beställa, få 
instruktioner och tips...

Efter
Följa upp, komplettera, 
tycka till, föreslå förbätt-
ringar...



  

Målgruppsingångar



  

Inspiration
Slumpa fram dokument, lästips, citat...

Vanliga frågor
Enkla svar på ständigt återkommande frågor

Fakta
Viktiga årtal, svåra termer...

Videoguider
”Så skaffar du lånekort, ”så funkar...” 

Ladda ner
Ofta efterfrågade dokument – lätt att hänvisa till per telefon



  

Google indexerar även innehåll i Kata,
vår bibliotekskatalog



  

Svaret: alla använder Wordpress som 
publiceringsverktyg på ett eller annat sätt!

Library of Congress: blogg
Makthavare: hela sajten
Fokus: hela sajten
Peter Englund: blogg
Stockholms stad: dialog/utvecklingsblogg
Beastie Boys: hela sajten
Moore: hela sajten
Carl Bildt: blogg
Brasilianska kulturministeriet: hela sajten

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek: rubbet... (nästan)



  

”... a state-of-the-art publishing platform with a focus on 
aesthetics, web standards, and usability.”

Ursprungligen avsett för bloggar – men växer...

Gratis att ladda ner och installera

Anpassningsbart efter behov (GPL-licens)

Första versionen kom 2003. Idag: miljoner installationer.



  

Publicera enkelt



  

PluginsTeman”Kärna”



  

Våra webbplatser

arbark.se

Kata (CALM)

arbetarhistoria.seolofpalme.org

(Intranät)



  

Ett blogginläggs anatomi

Kategori(er)Kategori(er)

Ämne(n)Ämne(n)

[Valfria data][Valfria data]

”Brödtext””Brödtext”

DatumDatum

FörfattareFörfattare

SammanfattningSammanfattning

Vi tänjer denna anatomi,
på några olika sätt



  

En ”händelse”,
t.ex. ett tal

i flera versioner

Olofpalme.org

Kategori(er)Kategori(er)

Ämne(n)Ämne(n)

Referens
till arkivvolym

Referens
till arkivvolym

Länkar till
original-

dokument

Länkar till
original-

dokument

DatumDatum

FörfattareFörfattare

SammanfattningSammanfattning

=



  

Ett
tidskrifts-

nummer

Arbetarhistoria.se

Kategori(er)Kategori(er)

Ämne(n)Ämne(n)

[Valfria data][Valfria data]

Ledare,
innehåll

m.m.

Ledare,
innehåll

m.m.

DatumDatum

FörfattareFörfattare

TemaTema



  

Artikel = nyhet,
pressmeddelande,
kalenderhändelse,

lästips, etc.

Arbark.se
Kategori(er)Kategori(er)

Ämne(n)Ämne(n)

”Puffbilder””Puffbilder”

”Brödtext””Brödtext”

DatumDatum

FörfattareFörfattare

SammanfattningSammanfattning



  

● Skribenter med olika rättigheter

● Arbeta med utkast – se dem ”live”

● ”Ordbehandlarliknande” gränssnitt

● Publicera för framtiden

● Presentera ämnen i ”molnform”

● Hantera länklistor

● Hantera media

Finesser och funktionalitet

Besökarnas
kommentarer RSS Plugins

Vi använder plugins för bl.a.:
● Kalender
● Bildgalleri
● Ljuduppspelare
● Kontaktformulär
● Navigationsfunktioner
● Statistik



  

Närmaste framtiden
● Mycket nytt på gång på arbark.se
 
● Nya arkivsystemet (CALM)

● Nästa version av bibliotekssystemet? (Mikromarc 3)

● Webbtjänsterna alltmer kritiska för servicen

● Bredare bredband och mer utrymme behövs



  

Förhoppningar och önskemål
(i egenskap av webmaster)

Den Enkla, Enda  
Sökingången Till 

Allt Vårt Material.

ALLT”Arkiv 2.0”?

Liknande diskussion om 
webbens möjligheter 

som pågår inom
bibliotekssfären.

Att webben på allvar 
kan bli en integrerad 

del av vårt – mina 
kollegors –  dagliga 

arbete.
 



  

Fyra personliga tips

Vägledningen
24-timmarswebben

Web Developer Toolbar
till Firefox

Kungl. Bibliotekets
webbplats

Sondera.kb.se



  

Tack.
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