
Tytuł: Błąd 404 i co dalej? – Wprowadzenie do archiwizacji Webu

Prowadzący:

Bartłomiej Konopa (NDAP Warszawa, UMK Toruń),

Marcin Wilkowski (Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, pracownia archiwistyki Webu

webArch)

Czas: 9:30-13:30

Opis:

W odezwie zjazdowej VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w ramach

bloków tematycznych „Wartościowanie dokumentacji” oraz „Archiwa życia codziennego”

proponowane jest podjęcie problematyki archiwizacji WWW. Archiwistyka Webu to prężnie

rozwijająca się dziedzina, mająca swoje instytucje, konferencje, czasopisma i pokaźny katalog

narzędzi i metod zabezpieczania zasobów WWW i pracy z takimi zbiorami. Pierwsze projekty

archiwizacji Webu powstałý już w połowie lat 90.

Ze względu na rolę internetu w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym czy

naukowym, ważne jest zabezpieczanie wybranych zasobów w celu zagwarantowania

dostępności źródeł obrazujących współczesność. Ten nowy rodzaj obiektów stanowi

wyzwanie dla historyków i archiwistów, jednak szeroka dostępność narzędzi pozwala

gromadzić i badać te zbiory bez kompetencji programistycznych czy trudnej konfiguracji

oprogramowania.

Celem warsztatów jest przybliżenie użytkownikom podstawowych wiadomości na

temat metod archiwizacji zasobów WWW, szczególnie tych najbardziej dostępnych i

efektywnych. W czasie warsztatu ćwiczyć będziemy także archiwizowanie wybranych stron

WWW (z wykorzystaniem narzędzi przeglądarkowych) oraz dyskutować nad wpływem

metod archiwizacji na jakość zabezpieczonych zbiorów, ich uporządkowanie i ponowne

wykorzystanie np. w pracach naukowych.

Plan:

1. 9:30-10:00 - przygotowanie do warsztatu, podłączenie komputerów, konfiguracja

dostępu do internetu, wstępne konsultacje, networking (zapraszamy do przyjścia

między 9:30 a 10:00);



2. 10:00 - Przywitanie uczestników, przedstawienie planu warsztatów

3. 10:00-10:30 - Podstawy techniczne WWW i ich znaczenie dla archiwistyki Webu

4. 10:30-11:15 - Współczesny stan archiwistyki Webu: główne projekty, instytucje,

organizacje, ograniczenia prawne, inicjatywy krajowe (korpus domeny krajowej

1996-2001, Archiwum Społeczne Polskiego Webu);

5. 11:15-11:30 - Przerwa

6. 11:30-12:15 - Internet Archive i Wayback Machine: metody archiwizacji i korzystanie

ze zbiorów

7. 12:15-13:30 - ćwiczenia: archiwizacja wybranych zasobów WWW za pomocą

narzędzi przeglądarkowych (w trakcie ćwiczeń zaplanowana jest 15 minutowa

przerwa)

Wymagania:

a. Własny laptop z dostępem do Internetu

b. Sprawne korzystanie z przeglądarki internetowej

Kontakt do prowadzących:

● Bartłomiej Konopa: bkonopa@archiwa.gov.pl, bkonopa@doktorant.umk.pl

● Marcin Wilkowski: m@wilkowski.org, m.wilkowski@uw.edu.pl
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