Vestoppland slektshistorielag 2019-11-26
Skanning av Vestoppland slektshistorielags tidsskrift for publisering på Internett

Invitasjon til å delta i arbeidet med korrekturlesing
Vi trenger hjelp til å få publisert tidligere tidsskrifthefter på Internett. Vi håper du kan bruke en kveld
eller to til å korrekturlese et halvt eller helt hefte – og gjerne flere. Hvis mange bidrar litt i dugnaden,
kan dette gjøres innen rimelig tid. Arbeidet krever ingen kvalifikasjoner, utover å kunne lese – men du
må ha Microsoft Word eller tilsvarende.
Vi er i gang med å publisere de første 20 årgangene av Vestoppland slektshistorielags tidsskrift på
internett (1983-2002), se f.eks VSHL tidsskrift 2019-1. Vi har allerede skannet de fleste heftene, og har
testet ut forskjellige tekniske løsninger. Vi tar sikte på å publisere en «kopi» av heftene og dessuten en
versjon som kan brukes til søk i teksten, begge i pdf-format, og ser for oss at man også skal kunne søke i
mange årganger i et søk. Du kan ta en kikk på de første heftene ved å gå til www.vshl.no/?page_id=435
Den søkbare teksten lages ved bruk av programvare for tekstgjenkjenning (OCR). Fordi teksten som slike
program lager inneholder enkelte feil, må den korrekturleses for å kunne gi pålitelige resultat ved søk.
Samtidig ønsker vi å få sett gjennom sidene som er skannet for å oppdage evt. kvalitetsproblemer.
Jobben må gjøres på dugnad.
Totalt utgjør heftene i overkant av 10.000 A5-sider i ca 140 hefter à 60-85 sider. Dvs at vi også
korrekturleser hefter etter de 20 første årgangene, men de vil ikke bli publisert i første omgang. Vi må
derfor regne med at det vil ta noe tid før vi blir ferdig med alle heftene.
Det som skal leses er trykt tekst, så det er ikke vanskelig, det krever bare litt tålmodighet. Det er viktig at
korrekturlesingen gjøres grundig – når man først skal lese korrektur, tar det ikke så veldig mye lenger tid
å gjøre jobben grundig og riktig, første gang.
Vi antar at det tar omkring 5-6 timer å korrekturlese et helt hefte (60-85 sider), eller ca 3 timer å lese et
halvt hefte (30-40 sider). I tillegg må man regne med å bruke en time på å lese veiledning og annen
administrasjon. Du velger selv om du vil lese et helt eller halvt hefte. Grunnlag for registre tar 20-30 min
ekstra for et helt hefte.
Vi har skrevet en veiledning for hvordan jobben skal gjøres. Den mest effektive måten å lese på er å ha
begge dokumentene åpne samtidig på en PC eller Mac, og veksle mellom de to ved et tastetrykk. Hvis du
har papirheftet kan det også være til hjelp, men det er ikke nødvendig. Oppretting må skje i Microsoft
Word, men hvis noen bruker OpenOffice eller LibreOffice vil vi sjekke om de kan brukes.
Kommunikasjon skjer via e-post, men Facebook kan også benyttes for å få svar på problemstillinger.
De som er interessert i å delta kan sende en epost til korradmin@vshl.no Oppgi om du vil lese helt eller
halvt hefte og hvilke årganger av tidsskriftet du evt. har på papir, fra/til år-hefte, slik at vi kan velge ut et
hefte blant disse til deg. Still også gjerne spørsmål på Facebook gruppa «Gjøvik og Toten
slektshistorielag» hvis det er noe du lurer på når vurderer å delta.
Det deles ikke ut medaljer etter at korrekturjobben er gjort. Vi håper det er tilstrekkelig belønning at
heftene gjøres tilgjengelige på nettet. En liste med korrekturlesere vil bli lagt ut i forbindelse med
publiseringen.
Det vil være fint om dere forteller andre slektsforskere som ikke er på Facebook om prosjektet vårt, og at
vi ønsker å komme i kontakt med flere som er villige til å ta på seg et slik oppdrag.

