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Beschrijving PROJECT KUNSTENAARSPUBLICATIES
publicaties over/met/door kunstenaars

PROJECT ‘INHAALBEWEGING DIGITALE COLLECTIEDATA’

De museumbibliotheek realiseert een inhaalbeweging door creatie en
ontsluiting van metadata van analoge publicaties over/met/door
kunstenaars via bibliotheekregistratie. Vervolgens gebeurt selectie,
objectregistratie en digitalisering van Kunstenaarspublicaties die naast
bibliotheekfunctie ook een erfgoedfunctie vervullen. Expertiseontwikkeling
en -deling rond dit bijzondere dataprofiel staan centraal, alsook de
beschrijving en ontsluiting op deelcollectieniveau.

Focust op drie deelcollecties:

- Preciosa (Bibliotheekregistratie: 100%, Objectregistratie: 0%)

- Kunstenaarsmonografieën (kmo) (BReg.: +/- 74%, OReg.: 0%)

- Documentatiemappen (Breg. op map- en objectniveau: 0%, Oreg.: 0%)



Beschrijving PROJECT 
KUNSTENAARSPUBLICATIES
publicaties over/met/door 

kunstenaars

1. Standaard bibliotheekregistratie: 
retroregistratie op stukniveau

2. Beschrijving deelcollectie
Kunstenaarspublicaties (KP) in de 
bibliotheekregistratie
• Implementatie COMETA

3. Opschonen datasets personen en 
instellingen

4. Voorbereiding objectregistratie
• Identificatie KP en opmaak van een 

handleiding voor de identificatie van KPs

• Draft dataprofiel en mapping KP

• Onderzoek behoud en beheer

5. Objectregistratie
• Uitvoeren objectregistratie

• Maken en ontsluiten van digitale kopieën



Verwachte resultaten op het einde van dit project

• Inhalen achterstand van de bibliotheekregistratie van de 
kmo’s: 74% → 100%

• Identificatie van alle kunstenaarspublicaties over de drie 
deelcollectie heen.

• Ontsluiting van kunstenaarspublicaties op 
deelcollectieniveau, zodat deze deelcollectie virtueel over de 
verschillende deelcollecties zichtbaar is in Brocade.

• Handleiding voor het identificeren van 
kunstenaarspublicaties door ArchiVolt→ wordt gedeeld met 
de sector

• Draft van een dataprofiel voor kunstenaarspublicaties

• Objectregistratie van Kunstenaarspublicaties
- Ingegeven in Brocade en/ of Axiell
- Ontsluiting van de efemera op DAMS



Deze ervaringen willen we 
delen

• Ideeën die op het eerste 
gezicht eenvoudig zijn, 
zijn niet altijd vlot te 
vertalen naar bestaande 
applicaties. 

• De omvang is niet altijd 
duidelijk aan het begin 
van een project.



Verwachte moeilijkheden

• Consensus over wat een KP is/ kan 
zijn.

• Ontwikkelen van het dataprofiel –
Sommige KPs hebben zowel een 
bibliotheek- als een 
erfgoedfunctie. Combineren van 
verschillende dataprofielen + 
creëren van extra velden

• Klaren van de rechten. 
• Nog niet duidelijk hoe de 

verschillende programma’s 
(Brocade – Axiell Collections) 
informatie kunnen uitwisselen. Op 
termijn zal de datahub hier een 
antwoord op kunnen bieden?
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