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Maak alles nieuw

Catalografie en authority in een nieuw jasje

Tom Deneire - Bart Moelans - Jef Tegenbos

Anet Gebruikersdag - 6 maart 2020

Het is tijd…  

Catalografie en authority: oude (oudste?) modules

Veelvuldig gebruikt; niet ingrijpend vernieuwd

Het is tijd: oud en nieuw Anet-bloed 

Het is tijd … en we nemen de tijd (release 4.50, release 4.60, release xx…)

• Feedback

Aantal 2020 Aangroei 

2019-2020

Aangroei 

2010-2020

Catalografische records > 4.000.000 + 94.000 + 1.614.000

Records Anet catalogus > 3.000.000 + 60.000 + 741.000

Authority records (bib) +/- 500.000 + 10.000 + 250.000

Authority records (arch) > 68.000 + 600 + 3.800
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Catalografie – vragen (1)

Van triviaal naar complex
• Correcte labels voor velden 

• bv. “Paginering” ?? “1 dvd-video”

• Correcte indeling? 

• bv. moet publicatietype in het onderwerpsveld?

• Correcte presentatie? 

• bv. hoe onderscheid ik onderwerpstermen van elkaar?

• Correcte auteursvermelding? 

• bestaat er een authority record voor deze auteur?

• Is dit record nodig? 

• bestaat er al een beschrijving voor dit document?
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Catalografie – vragen (2)

Hoeveel formulieren hebben we nodig?

• anno 2020, Brocade/Anet: 102 (in 1999: 3-5??)

Anet catalogus:  26

Concept lidmaatschap

 = behoren tot een deelcollectie ( bv. CBK, Muziekcatalogus,…)

 = formulier (bv. boek, tijdschrift, …)

102 deelcollecties? 102 formulieren!

Catalografie – vragen – oplossingen - vragen

Formulier ?

 = instrument om gegevens te noteren

 = verzameling van data-elementen die samenhoren

 = sjabloon

Lidmaatschap ?

 = beheersinstrument

 = taggen van deelcollectie

En euh…? 

 Lokale tagging? Lokale deelcollectie? Lokale rubrieken?

 Lokale instrumenten voor aanmaak, beheer, selecties, groepsbewerkingen, enz.
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Catalografie – vragen - antwoorden

Volledig formulier –

deelformulieren?
• Voor volwaardige catalograaf

• Voor hulpcatalograaf

Waarom geen MARC21 formulier?

• MARC21 = uitwisselformaat

• Gestoeld op beschrijvingsmodel dat 

soms armer is dan Brocade

Brocade model 

• ≠ vrije structuur

Bron?

Taal?

Nieuwe ontwikkelingen 4.50

Vooral heel veel onder de motorkap

=> omzetten van parametrisaties naar meta “nieuwe” stijl

Dit heeft als voordelen:

 Minder code nodig = minder onderhoudswerk

 Aanpassing aan nieuwe meta, heeft weerslag op alle meta objecten in deze 

nieuwe stijl

 Documentatie gecentraliseerd

 Opkuis van overbodige parameters

 Uniformisering



9/03/2020

5

Omgezet naar “nieuwe” meta

Drager

Auteurtype

 Impressumtype

Jaar van uitgave

Bibliografische bron

Bibliografische nummertype

Collatietype

Uitgeversfunctie

Relatietype

Annotatietype

Urlype

Wat is er wel zichtbaar in catalografiescherm?

Aantal verschillende 
volgnummers

Kleinste – hoogste 
volgnummer

Totaal aantal relaties
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Wat is er wel zichtbaar in catalografiescherm?

Wat is er wel zichtbaar in catalografiescherm?
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authority vs authorities

a::920.12 

au:3953 

Apart?

1. Standaarden ISAAR-norm (bv. scopenotes, relaties)

2. Inhoud biografie auteur ≠ biografie archiefvormer

3. Regelwerk gebruik hoofdvormen & verwijzingstermen
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Samen!

1. Duidelijk 1 entiteit = 1 authority record

2. Gebruiksvriendelijk 1 interface = 1 leerproces

3. Rijkere metadata 1 record voor alle metadata

4. Links intern 1 LOI-type voor titels, objecten, archieven, 

assets, collecties, …

5. Links extern 1 link met VIAF, CERL thesaurus, DBPedia, ... 

6. Ontwikkeling 1 software = 1 onderhoud, innovatie, ...

… maar ook apart!

1. Inhoud bv. biografie

2. Rechten bv. beherende instelling

3. Vormgeving bv. naamsvormen

4. Types bv. instelling (archief) ≟ organisatie

(bibliotheek)
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Toemaatje: Lapith

Lapith in a-loi & au-loi


