DORPS

ARCHIEVEN
Lokale geschiedenis
Lokaal beheerd

Dorpsarchieven

Een schat aan lokale historische informatie
veilig gedocumenteerd en ontsloten!

Deze brochure geeft
achtergrondinformatie over het
DeeEnAa Dorpsarchieven initiatief
en informeert u over de manieren
waarop u aan dit initiatief kunt
deelnemen of dit kunt
ondersteunen.
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Lokale schatten

Ieder dorp en iedere stad heeft een rijke
historie en een schat aan documenten en
media die hiervan getuigen.
Ieder dorp en iedere stad heeft een rijke historie en een schat aan
documenten en media die hiervan getuigen. Het kan gaan om oude
foto's ansichtkaarten, 8mm of 16mm films, video's maar ook om diverse
al dan niet gescande papieren documenten zoals aktes, notulen en
verslagen.
Er is veel belangstelling voor dit materiaal. Het vormt de basis voor
historisch en genealogisch onderzoek maar geeft ook een tijdsbeeld
weer dat belangrijk is voor het begrijpen van afkomst en cultuur.
Het duurzaam opslaan, documenteren en doorzoekbaar maken van
deze informatie wordt in toenemende mate als urgent ervaren. Men is
zich meer en meer bewust van het feit dat generaties verdwijnen en
daarmee de kennis van voorbije tijden. Denk aan historische foto's en
de personen die daarop afgebeeld staan. Deze foto's verworden tot
nostalgische kiekjes als de herinnering aan het onderwerp en de
mensen vervaagt.
Het maatwerk dorps- en stadsarchiefsysteem van DeeEnAa biedt alle
functionaliteit om het hoofd te kunnen bieden aan bovenstaande
situatie. Het stelt u op een gebruiksvriendelijke en voordelige manier in
staat om vele duizenden digitale foto's, films en documenten te
documenteren en te ontsluiten.
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CMS

Het maatwerk DeeEnAa dorpsarchieven CMS
bevat alle noodzakelijke hulpmiddelen

U kunt via het systeem foto's, films en documenten met een uitgekiende
en gebruiksvriendelijke methode koppelen aan straten, gebeurtenissen,
personen, onderwerpen en verenigingen. Andersom kan op al deze
ingangen in het archief worden gezocht en “gegrasduind”.
Uniek aan het systeem is dat er een waterdichte systematiek
beschikbaar is voor het omgaan met auteursrechten en disclaimers.
Aan de hand hiervan wordt bepaald of een foto, film of document al
dan niet voor het publiek zichtbaar wordt gemaakt via de website die
bij het dorps- of stadsarchief hoort. Hierdoor wordt het schenden van
auteursrechten, met alle bijbehorende risico's, voorkomen.

Belangrijkste functionaliteit van het CMS

1. Ontsluiting via een website onder eigen domeinnaam.
2. Opslaan van vele duizenden digitale foto's, films en documenten.
3. Gebruiksvriendelijke uploadmogelijkheid zodat tientallen of
honderden media in een keer kunnen worden geladen.
4. Koppelen van media aan personen, gebeurtenissen, onderwerpen,
straten en verenigingen door middel van kruistabellen.
5. Waterdicht systeem voor het regelen van auteursrechten en
disclaimers.
6. Registratie van fysieke bewaarlocatie in combinatie met het
genereren en printen van registratielabels.
7. Scanmodule voor het tegelijkertijd digitaliseren en registreren van
papieren foto's en documenten.
8. Modules voor beeldrecherche en sponsoring.
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Kosten en sponsoring

Door kosten te delen kan ieder dorp en ieder stad
Een eigen digitaal archief bekostigen

Jaarlijkse kosten
Het dorpsarchieven CMS wordt beschikbaar gesteld op basis van een
transparant licentiemodel met jaarlijkse abonnementskosten. Hoge
ontwikkelingskosten worden hierdoor uitgesmeerd over deelnemende
dorpen en steden.
•
•
•
•

Licentiekosten per jaar bedragen € 225,--*.
Opslagruimte voor circa 10.000 digitale foto's kost € 5 per jaar.
Hosting standaard via subdomein zoals www.[dorpnaam].argyf.nl.
Hosting onder een eigen domeinnaam met emailadressen € 25,-per jaar extra.

Sponsoring en donaties
Het Dorpsarchieven-CMS voorziet in een sponsormodule. Deze module
stelt deelnemende dorpen en steden in staat om de bovenstaande
jaarlijkse licentiekosten en verdere operationele kosten van het digitale
archief te dekken via sponsoring en donaties vanuit het bedrijfsleven of
het publiek.
Via de sponsormodule kunnen sponsoren en donoren het archief of
delen daarvan financieel ondersteunen. Oproepen voor het genereren
van sponsering kunnen volautomatisch en gericht op de website
worden geplaatst.
* Alle prijzen exclusief btw.
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Extra mogelijkheden

Het lokale archief krijgt een spilfunctie in de lokale
omgeving.

Dorpswandelingen
Het dorpsarchief bevat uitgebreide mogelijkheden om dorps- en
stadswandelingen tot een informatieve en interactieve beleving te
maken.
De cultuurhistorische informatie van het eigen dorp of de eigen stad
kan vanuit het dorpsarchief volautomatisch worden afgedrukt op
weerbestendige plaquettes en informatieborden. Deze kunnen
eenvoudig in een complete wandelroute worden opgenomen of op
willekeurige plaatsen in het dorp of in de stad worden geplaatst.
Voordeel van deze werkwijze is dat het maken van een dorps- of
stadswandeling laagdrempelig en zelfstandig lokaal kan worden
georganiseerd en gerealiseerd. Het volstaat om de locaties in de vorm
van archiefvensters in te voeren in dorpsarchief. Daarbij kunnen
meerdere talen worden gebruikt.
Zodra de archiefvensters gemaakt zijn kunnen deze als
weerbestendige plaquettes en informatieborden volautomatisch bij
DeeEnAa worden besteld. Bij het na verloop van tijd toevoegen van
nieuwe archiefvensters kan de wandeling eenvoudig worden
uitgebreid met nieuwe afzonderlijk te bestellen plaquettes. Op deze
manier groeit de dorps- of stadswandeling geleidelijk aan mee met het
dorpsarchief zelf.
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Integratie

Het archief is ingebed in een reeks aanpalende
platforms

Aanpalende platforms
DeeEnAa beheert en exploiteert een aantal belangrijke platforms op
het gebied van erfgoedinformatie. cultuurhistorie en toerisme. De
belangrijkste worden hieronder kort toegelicht. Geselecteerde
onderdelen van het dorpsarchief kunnen met een simpele muisklik
volautomatisch en kostenloos worden doorgeplaatst op deze platforms.
•
•
•

•
•
•

FrieslandWonderland, dit platform bevat een schat aan
cultuurhistorische en toeristische informatie over Friesland i.s.m.
uitgeverijen en cultuurhistorici.
Dorpscanon, dorpen en steden schrijven hier hun eigen lokale
historische canons.
KinderCanon, deze van de Dorpscanons afgeleide formule geeft
docenten aan de basisschool de mogelijkheid om hun leerlingen op
een interactieve manier aan de slag te laten gaan met lokaal
erfgoed.
BeeldbankFriesland biedt hobby- en semi professionele fotografen
een mogelijkheid om hun fotowerk te laten meewerken aan de
lokale regiopromotie.
FrieslandAgenda is er voor organisatoren van evenementen, zij
promoten hier laagdrempelig hun evenementen.
ToeristenkaartFriesland combineert informatie van alle platforms en
biedt dit aan op een digitale kaart speciaal voor de toerist en
toevallige bezoeker.
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Sinds 2006 maakt DeeEnAa zich sterk
voor de positie van erfgoedinformatie op het
Internet
Om haar missie waar te maken heeft DeeEnAa sinds 2006 een aantal
populaire publieke online platforms gerealiseerd.
Erfgoedinformatie is een thema dat vooral top-down wordt benaderd
vanuit lokale overheden en archiefinstellingen. Zij concentreren zich op
de grote datasets en omvangrijke lokale archieven.
Centraal in het werk van DeeEnAa staat een “Bottom-up” aanpak met
als doel het ontsluiten van erfgoedinformatie op kleine schaal.
Samenwerking met lokale belanghebbenden in de dorpen en steden
zoals dorpsraden, historische commissies en oudheidkamers is daarbij
van doorslaggevend belang.
Dorpsarchieven is een voorbeeld van een dergelijke aanpak. Lokale
partijen trekken de kar en zijn in staat om lokale verhalen te verzamelen
die gecombineerd een heel nieuwe kijk geven op de lokale historie en
de bijbehorende erfgoedinformatie.
Zij maken daarbij gebruik van het maatwerk-CMS van DeeEnAa dat
voorziet in functionaliteit voor dorpscanons, dorpsarchieven en
dorpswandelingen.
Voor meer informatie over DeeEnAa, Online City- en Regiomarketing
kijkt u op de website www.deeenaa.nl.

DORPS

ARCHIEVEN
Lokale geschiedenis
Lokaal beheerd

Dorpsarchieven

Een schat aan lokale historische informatie
gedocumenteerd en ontsloten

Dorpsarchieven is een initiatief van DeeEnAa, Online
City- en regiomarketing te Joure.
Contactpersoon bij DeeEnAa: Bauke Folkertsma
Telefoonnummer: 06-51151519
Email adres: bauke@deeenaa.nl
Deelname of donaties:
Neem contact op met Bauke Folkertsma

