Nieuws – www.swedenborg.nl is digitaal erfgoed geworden.

_______________________________________________________________________________________
Digitaal Erfgoed

Uiteraard is de redactie zeer verheugd over deze uitverkiezing tot digitaal erfgoed, vooral omdat het vele vertaalwerk en de publicitaire activiteiten van bijna 30 jaar
hierdoor worden gearchiveerd en voor lange termijn
bewaard zullen worden voor huidige en toekomstige
belangstellenden.

Van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag werd
onlangs het volgende bericht ontvangen.

Dank hiervoor is vooral verschuldigd aan de lezers en
abonnees van het tijdschrift Swedenborgiana, want
vóórdat nieuwe vertalingen of artikelen op het internet
worden geplaatst, worden die altijd eerst in het tijdschrift
gepubliceerd. Ook Henk Weevers wordt hartelijk bedankt voor het vele vertaalwerk en het digitaliseren.

‘In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites
te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook
uw website archiveren en voor de lange termijn
bewaren. Het gaat om de website www.swedenborg.nl.
Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet
analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan.
Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard
zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on
the Preservation of the Digital Heritage uit 2003.
Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te
gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de
huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van
in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door
bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse
cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.
Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden…”
_____________________________________________
Meer informatie over duurzame digitale opslag bij de
Koninklijke Bibliotheek is te vinden op:
www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot
-duurzame-opslag/webarchivering
Het KB initiatief voor
duurzame opslag van
digitaal erfgoed is
gebaseerd op het
UNESCO Charter on
the Preservation of
the Digital Heritage,
2003.
Uitgebreide informatie hierover is te
vinden op internet.

Deze uitverkiezing tot digitaal erfgoed is
nog mooier dan het krijgen van een lintje,
want dat moeten erfgenamen later immers
weer terug geven, maar dit is blijvend én
vooral veel nuttiger !!!
Swedenborgiana en het Swedenborg Boekhuis worden
ook gesteund door de Publishing Committee of The
Lord's New Church in America. Zonder hun steun hadden we deze activiteiten niet zo lang kunnen volhouden.
De volgende editie # 116 verschijnt in December 2021,
met opnieuw weer nieuwe vertalingen en artikelen.
Met vriendelijke groeten, Guus Janssens, redacteur.
De doelstellingen van Swedenborgiana en het Swedenborg Boekhuis zijn het bevorderen van de belangstelling
vóór en verspreiding ván de Geschriften van Emanuel
Swedenborg, met alle middelen die daartoe dienstig zijn,
zoals: het vertalen en publiceren van relevante nieuwe
teksten, gedrukt en digitaal | uitgave van het tijdschrift
Swedenborgiana | het uitgeven van nieuwe boeken en de
verkoop van andere boeken in het Nederlands en andere
talen | het onderhouden van de internetsites www.swedenborg.nl en www.swedenborg.be | het verspreiden van
teksten en informatie over Swedenborg per email | het
beantwoorden van vragen | het organiseren van bijeenkomsten | en het geven van lezingen.
Wilt u deze doelstellingen en activiteiten steunen ?
Wij zijn erkentelijk voor iedere donatie !
IBAN: NL63 INGB 0001009141 ten name van
Swedenborg Boekhuis te Baarle Nassau NL.

MANNA
Vanaf 1 Oktober 2021 volgt er
weer een serie van 100 dagelijkse citaten uit de geschriften
van Swedenborg. Een gratis
abonnement kunt u aanvragen
via info@swedenborg.nl

DE DIGITALE SWEDENBORG BIBLIOTHEEK – WWW.SWEDENBORG.NL – IS ALTIJD OPEN !

