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• Diverse inhoud, 
materiële vorm, 
periodiciteit

• 82 tot 110 
verhuisdozen al 
gewaardeerd

• 12 000 titels die al 
aanwezig
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Collectie
analoge tijdschriften
en kranten



1. Registreren en ontsluiten tijdschriften en kranten

2. Verder verspreiden (bibliografische) data als linked open data (LOD)

3. Voorbereiden toekomstige digitalisering
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Project in een notendop



• 2022-2023
• Bibliografische data van de tijdschriften en 

kranten in bibliotheekcatalogus Alma/Limo 
• Meer context in authority databank ODIS 
• Gebruikte standaarden: MARC 21, ISAAR 

CPF en ISBD
• Incl. schaderegistratie en zuurvrije 

verpakking 

4

1. Registreren



• In 2023
• Volledige periodiekencollectie (nu 12 

000 titels)
• Bibliografische data via Wikidata
• Beeld cover voor minstens 176 titels 

ook een beeld via Wikimedia 
Commens (scannen, rechtenvrij)

• Opmaak 10 Wikipedialemma’s
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2. Verspreiden als LOD



• In 2022
• Schaderegistratie prioritair deel oude 

titelbeschrijvingen - vervalt
• Onderzoek hoe gepubliceerde opendatasets 

(OpenLibrary, Wikidata, Google Books …) 
en de OSLO-standaard ingezet kunnen 
worden om geautomatiseerd bijkomende 
data te verzamelen (bv. detectie van 
bestaande fysieke titel of een digitale kopie 
elders)
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3. Voorbereiden digitalisering



• Nieuwe titels ontsloten
• Ruimere zichtbaarheid en hergebruik van data periodiekencollectie en 

archiefvormers van KADOC als LOD, vooral voor die 176 titels met afbeelding
verwachten we dit. Ook door Wikidatalemma’s.

+ ervaring met opladen in Wikimedia Commons
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Verwachte resultaten (1)

Mode foto gemaakt door kues1 - nl.freepik.com

https://nl.freepik.com/fotos/mode


• Onderzoeksresultaten gepubliceerd: 
• automatische verrijking i.f.v. efficiënt bepalen digitaliseringsprioriteiten

(methodiek, bronnen, valkuilen)
• potentiëel van OSLO in kaart gebracht samen met partners. 
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Verwachte resultaten (2)

Bedrijf foto gemaakt door kjpargeter - nl.freepik.com

https://nl.freepik.com/fotos/bedrijf


• [Opname van periodieken in Wikidata en Wikimedia Commons]
• Verrijking van data van tijdschriften en kranten op basis van gepubliceerde

(open)datasets: 
• Hoe kunnen gegevens van historische periodieken geautomatiseerd

gematcht worden? 
• Hoe kan OSLO een rol spelen op termijn in dit kader? 
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Ervaringen om te delen



• Matching van periodieken uit systemen (WP Wikidata en WP onderzoek) 
• Opmaak van goede, nieuwe Wikipedialemma’s voor periodieken
• Coaching: 

• Grote hoeveelheid van data in Wikidata (minimaal 12 000 titels)
• Onderzoek van potentieel OSLO
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Verwachte moeilijkheden
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