Informationssidor på Dräktnyckel
För att underlätta för dig som vill bidra med information följer här en beskrivning
av hur sidorna är uppbyggda.
Här sätter vi sidrubriken. Får vi till
exempel information om Årstadsdräkten
från Halland blir sidrubriken Årstad och
sidan blir en undersida till Halland.
Denna del behöver informationslämnare
inte ta hänsyn till. Vi har valt att visa den
för att tydliggöra sidan struktur.

Information som
skrivs i fritextfält i
formulär publiceras
här. Det går också
bra att maila oss
information eller
beskrivningar.

Bilder som laddas
upp publiceras med
bildtext i detta fält.
Bilder som laddats
upp till Dräktnyckels
bildgalleri kommer i
samband med
publicering av nya
informationssidor att
flyttas hit.
Här hoppas vi kunna
fylla på med många
bilder från såväl
privatpersoner som
organisationer.
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Detta fält är avsett för
tygprovsbilder,
smycken, knappar och
liknande.

Information som finns i digitala filer
som Word eller PDF kan också laddas
upp. De publiceras då i detta fält.
Om du har handskrivna dokument
eller information i pappersform kan
vi hjälpa till med skanning.

Skannade tidningsklipp kan i vissa fall
publiceras. Vi hjälper till med kontakt för
medgivande från tidningen som skrivit artikeln.

Fotografier av
bevarade plagg,
katalogkort med
mera publiceras i
detta fält.

Varje
informationssida har
detta fält längst ner
på sidan. Genom att
följa länken Ladda
upp information kan
mer information
tillföras sidan.
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När en sida skapas är inte alla dess fält synliga, bara de fält som har information blir
synliga för besökare. Sidorna kan därför skilja sig åt beroende på hur mycket
information som laddats upp.
Vid frågor, tveka inte att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan
www.draktnyckel.se
Vi hoppas nu kunna bygga vidare och att tillsammans med er kunna skapa en
informationsrik och bra plattform för den som söker information, samtidigt som
informationen bevaras i digital form för framtiden.

Med vänlig hälsning
Ola Depui, Joakim Depui och Lizbeth Keblanz
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