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WAAROM EEN GEDRUKTE HANDLEIDING?



WAAROM EEN GEDRUKTE HANDLEIDING?

— Complexe beschrijvingsregels

— Consistentie bewaren

— Langlopend project

— Verloop van bibliografen

— Decentrale invoer door partners

— ‘Reminder to self’

— Bibliografie, geen catalogus

— Breder inzetbaar dan STCV

— Expertisedeling



2005 → 2015

— Update nodig na 10 jaar

— Diverse addenda, onoverzichtelijk

— Maar:

— Gedrukt referentiewerk is statisch en duur

— Beperkingen van de boekvorm

– Lineair

– Ruimte

— Beperkte verspreiding

— Nederlandstalig



VOOR WIE?

1. Bibliografen van het STCV-project

— Regelwerk

2. Catalografen van oude drukken

— Best practice

3. Gebruikers van de online databank

— Wat, waarom en hoe?



WAT KON BETER?

— Updatefrequentie (< 10 jr)

— Toegankelijkheid

— Vindbaarheid

— Doorzoekbaarheid

— Navigatie

— Actieve referenties (links)

— Meer beeldmateriaal



WAAROM EEN WIKI?

— Samenwerkingsmodel

— Automatisch versiebeheer

— Herleidbare informatie

— Flexibel

— Duurzaam (links!)

— Open

— Herkenbaar

— Beperkte kosten













GEDEELDE DOELSTELLINGEN

— Ontwikkeling expertise

— Bijeenbrengen benodigde kennis en ervaring

— Verduurzamen expertise

— Documenteren op een gestructureerde manier

— Expertisedeling

— Best practices voor de sector

— Informatieverstrekking

— Toelichting bij de dataset



GEDEELD MODEL

1. Methode

— Opnamecriteria, definities, algehele aanpak

2. Procedures

— Stap-voor-stap

3. Beschrijvingsregels

— Op het niveau van de data-elementen

4. Referentielijsten











SOORTEN REGELS: DESCRIPTION RULES

— Beschrijvingsregels: inhoudelijk, systeemonafhankelijk

— Relevant voor: eigen bibliografen, gebruikers, sector

— Voorbeeld:

The days of the week on which a newspaper was published are recorded as:

Mon-Fri (= Monday through Friday)

Mon,Fri(= on Mondays and Fridays)

Mon (= on Mondays only)



SOORTEN REGELS: INPUT RULES

— Invoerregels: technisch, systeemafhankelijk

— Relevant voor eigen bibliografen en opendata-gebruikers

— Voorbeeld:

The days of the week on which a newspaper was published are entered using
language independent codes:

<ma> = Mon = ma = lui

<di> = Tue = di = mar

<wo> = Wed = wo = mer

<do> = Thu = do = jeu
…















VOOR WIE?

In 2015:

1. Bibliografen van het STCV-project

— Regelwerk

2. Catalografen van oude drukken

— Best practice

3. Gebruikers van de online databank

— Wat, waarom en hoe?

Sinds 2018:

4. Gebruikers van de open dataset

— Technische informatie







BEKIJK HET EENS ZELF

— https://manual.stcv.be

— https://manual.krantencatalogus.be

— https://manual.mmfc.be

— Werkdocumenten:

— Verschillen in opzet

— Verschillen in volledigheid

— Verschillen qua stijl

https://manual.stcv.be/
https://manual.krantencatalogus.be/
https://manual.mmfc.be/
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