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Inhoud

• De wereld verandert

• Metadatastromen bij (openbare) bibliotheken

• Slimmer werken met (bibliotheek) metadata

• De kracht van het netwerk benutten



De kracht van het netwerk



Herinnert u zich deze nog?

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/69247)  

(http://www.artupdate.nl/de‐bijbel‐van‐de‐ptt/)   

(http://www.ad.nl/)
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Globaal overzicht metadatastromen blibliotheken

Bron: Johan Stapel (KB)
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Richten op de unieke toegevoegde waarde

Potential benefits of Linked Open Data

“An accessible open global pool of reusable metadata will 
reduce duplicated effort and enable organisations to 
concentrate on adding unique value”

Best Practice for National Bibliographic Agencies in a Digital Age (IFLA) – 4 april 2014
http://www.ifla.org/best‐practice‐for‐national‐bibliographic‐agencies‐in‐a‐digital‐age/node/8552



Linked Open Data principes

1. Gebruik URI’s om dingen te identificeren
2. Gebruik HTTP-URI’s zodat er naar deze dingen kan worden verwezen 

en dat ze kunnen worden opgezocht door mensen en machines
3. Geef nuttige informatie over het concept via standaarden zoals RDF
4. Neem links op naar andere URI’s zodat mensen en machines meer 

kunnen vinden.



Web of Data

http://tomheath.com/slides/2008‐04‐beijing‐linked‐data‐principles‐and‐state‐of‐the‐art.pdf



Titel X
standaard titelbeschrijving
<‐> link naar wikipedia pagina
<‐> link naar worldcat 
<‐> link naar werk, editie, etc

Bibliotheek A

Titel X:
<‐> link naar exemplaar A1

Bibliotheek B

Titel X: 
<‐> link naar exemplaar B2 in bezit
<‐> link naar recensie klant

Bibliotheek C

Titel X:
<‐> link naar exemplaar C3 
<‐> link naar filmpje lezing in bibliotheek

Nationale
Bibliotheek

Titel X:
<‐> link naar uittreksel
<‐> link naar boekbespreking

Netwerk partners

Are you ready to dive in? A case for Open Data in national libraries BNF 2012

Web van bibliografische metadata



Eerste stappen…

Zie KB Dataservices



De toekomst: het gedistribueerde web / blockchain

Zie ook: Brewster Kahle ‐ a call for a distributed web

Paul Baran On Distributed Communications ‐ 1964



Nieuwe mogelijkheden

Andere oplossingen kunnen ontstaan voor:

• Registratie van bezit

• Registratie van klanten 

• Klantdiensten (transacties)

• Verspreiding (erfgoed)informatie

• Combineren van diensten  bijv. ‘Stadjerspas’ Groningen

• Hybride organisaties



Conclusie
‘De kracht van het netwerk’ als netwerk waarmaken:

- Kansen benutten die de technologie ons biedt

- Slimmer samenwerken, nadruk op de toegevoegde waarde

- Efficiency verbeteren door radicaal te optimaliseren

Uitdagingen:

- businessmodellen, licenties

- diffuse doelen

- “data hugging”

- kennisachterstand

- gebrek aan lef, innovatiemoe (?)



Vragen?


