
Digital Library Project
European Minority Languages

Appendices     

Fryske Akademy         Mercator Education

D I G I B Y B



Digibyb

Digital Library Project on 
European Minority Languages

Appendices

Fryske Akademy / Mercator – Education 
Leeuwarden / May 2005



Contents

1 Startnotes “Project Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen” (only   

available in Dutch)

2 Contentplan “Digitale bibliotheek Europese minderheidstalen” (only in Dutch) 

2.a List of languages ( ISO 6133)

2.b List of countries (ISO 639)

3 Application choice (3rd Phase document) (only available in Dutch)

4 List of converted publications of the Fryske Akademy and audio fi les

5 Examples of mapping to Dublin Core

6 Reports KNAW (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences 

(only available in Dutch))

7 List of members of projectgroup and advisory board

8 List of participants of the Information Studio (October 2003) and questionnaire 

(only available in Dutch)



Appendix 1

Startnotitie
Project digitale bibliotheek
Europese minderheidstalen

 Fryske Akademy



Inhoud

1. Inleiding 2

2. Achtergrond 2

3. Digitale Bibliotheek 2

4. Voorzieningen digitale bibliotheek 2

5. Diverse informatiesoorten 2

6. Schema Digitale bibliotheek Europese Minderheidstalen 2

7. Technische realisatie 2

8. Samenwerking 2

Bijlage 1: projectgroep 2

Bijlage 2: stuurgroep 2



1. Inleiding

Voor u ligt de startnotitie van het project de Digitale Bibliotheek van Europese Minderheidstalen. 
Hierin zijn de ideeën van de projectgroep omtrent de bibliotheek uiteengezet. De startnotitie 
is bedoeld om uw kritische geest over de plannen te laten gaan en te bedenken hoe de digitale 
bibliotheek u en uw organisatie van dienst zou kunnen zijn en andersom. Uw inbreng is van 
enorm belang voor het welslagen van het project. Het maken van een digitale bibliotheek betreft 
een ambitieus en innovatief project met internationale allure. Het onderdeel over Friesland 
betreft tevens de pilot fase van de digitale bibliotheek en heeft dus grote invloed op het geheel. 
Bovendien kunt u in dit Friese gedeelte niet alleen gebruiker maar ook aanbieder van informatie 
zijn. 
De startnotitie is als volgt samengesteld. In het eerste gedeelte is de context van het project 
uiteengezet met daarbij beknopt de eisen, begrenzingen en organisatie. Het daarop volgende 
gedeelte laat de beoogde voorzieningen en de diverse informatiesoorten zien. Dan volgt er een 
schematische afbeelding van de inhoud van de digitale bibliotheek en wordt informatie gegeven 
omtrent de technische realisatie. Tot slot is er een overzicht gemaakt van samenwerkende 
organisaties. 

De projectgroep: 

Alie van der Schaaf  (Mercator-Education/ Fryske Akademy)
Elly Albers (Mercator-Education/ Fryske Akademy)
Peter van der Meer (Fryske Akademy)
Bob Boelhouwer (Fryske Akademy)
Bart van der Meij (Adviesbureau Reekx)

Leeuwarden, oktober 2003



2. Achtergrond 

Het project van de digitale bibliotheek is mogelijk gemaakt door de Koninklijke 
Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), een overkoepelende organisatie 
van onderzoeksinstituten waaronder de Fryske Akademy. De KNAW beschikt over een 
digitaliseringfonds en een expertise netwerk, DENK, dat een aanjaagfunctie heeft met 
betrekking tot digitaliseringprojecten op de aangesloten instituten. Mercator-Education, een 
Europees netwerk voor minderheidstalen en onderwijs, besloot om een beroep te doen op het 
fonds om de informatie-uitwisseling tussen minderheidsgroeperingen te bevorderen en bij te 
dragen aan de bekendheid van minderheidstalen. En met succes. 
Het huidige project betreft de opbouw van de digitale bibliotheek aan de hand van Fries materiaal 
in een periode van iets meer dan een jaar. Na afronding van dit pilot project zal worden gestreefd 
naar samenwerking met vertegenwoordigers van andere minderheidstalen om de bibliotheek 
geleidelijk aan uit te breiden. In principe komen alle minderheidstalen in de Europese Unie 
daar voor in aanmerking. De huidige Unie heeft 45 minderheidstalen die verdeeld zijn over 
15 lidstaten. Mercator-Education heeft contacten in al deze taalgemeenschappen. Met de op 
handen zijnde uitbreiding van de EU komen er veel meer talen bij. De gebruikersgroepen die 
Mercator-Education voor ogen heeft bij de digitale bibliotheek zijn wetenschappers, studenten, 
docenten, journalisten, beleidsmakers, auteurs en geïnteresseerde leken. 
Het ontwikkelen van de pilot voor het digitale bibliotheek project is opgedeeld in vier fasen. 
De eerste, inventariserende, fase is een paar maanden geleden gestart en zal afgesloten worden 
zodra duidelijk is wat de wensen en eisen zijn met betrekking tot de inhoud en de voorzieningen 
van de digitale bibliotheek. In de daarop volgende fase zal gezocht worden naar een geschikte 
technische applicatie. Er zal rekening gehouden worden met de internationale uitbreiding in 
een later stadium. De derde fase betreft de implementatie. In de laatste fase zal Fries materiaal 
ingevoerd worden aan de hand van een collectievormingsplan. Prioriteit zal gegeven worden 
aan de invoer van materiaal dat al (digitaal) bestaat. Een redactie zal benoemd worden om de 
kwaliteit van het aangeboden materiaal te garanderen.   



Digitale Bibliotheek

Inleiding digitale bibliotheek

Een digitale bibliotheek is een bibliotheek die informatie elektronisch toegankelijk maakt. 
Het object van informatie, zoals tekst, geluid en beeld kan on-line geraadpleegd worden. Het 
originele object wordt op een bepaalde fysieke plaats bewaard terwijl de digitale bibliotheek 
gebruik maakt van een kopie. 
Bij het opzetten van de bibliotheek van Europese minderheidstalen is uitgegaan van de defi nitie 
die Digital Library Federation hanteert van een digitale bibliotheek, uitgaande van inhoud, 
organisatie en gebruikers: 

“Digital libraries are organisations that provide the resources, including the specialised staff, 
to select, structure, offer, intellectual access to, interpret, distribute, preserve the integrity of, 
and ensure the persistence over time of collections of digital works so that they are readily and 
economically available for use by a defi ned community or set of communities.” (bron: What are 
digital libraries? / Donald J. Waters – In : CLIR Issues; no. 4 (1998); p. 1-10)

Een digitale bibliotheek is een bibliotheek die informatie elektronisch toegankelijk maakt. 
Het object van informatie, zoals tekst, geluid en beeld kan on-line geraadpleegd worden. Het 
originele object wordt op een bepaalde fysieke plaats bewaard terwijl de digitale bibliotheek 
gebruik maakt van een kopie. 

Gebruikers
Belangrijke gebruikersgroepen die de digitale bibliotheek hiermee wil bereiken zijn: 

• Wetenschappers 
• Studenten
• Docenten 
• Journalisten 
• Beleidsmakers 
• Auteurs
• Geïnteresseerde leken  

Door middel van het Kennisatelier vindt een soort van gebruikersonderzoek plaats. De 
deelnemers worden geacht de bijgesloten vragen te beantwoorden en actief deel te nemen aan 
discussies op het Kennisatelier. 
Samenwerking met Lingualia, een webportal over Europese minderheidstalen, zal in een later 
stadium overwogen worden. 

5. Diverse informatiesoorten

Behalve interne informatie afkomstig van de Fryske Akademy zal er ook informatie van 
externen ontsloten worden. Op dit moment is het externe materiaal nog niet in kaart gebracht. 
Binnen de Fryske Akademy is er sprake van verschillende soorten informatie die door 
middel van de digitale bibliotheek toegankelijk moeten worden gemaakt. Het gaat om zeer 
gestructureerde informatie, zoals literatuurvermeldingen, naam-adres-woonplaatsgegevens en 
biografi sche gegevens van personen en instellingen. Verder is er sprake van ongestructureerde 
fulltext informatie, zoals boeken, tijdschriften, onderzoeksverslagen en andere soorten teksten 
die full-text kunnen worden onderzocht. 



Gezien de aard en de inhoud van de beschikbaar te maken informatie kan deze globaal 
gesproken in vier soorten worden ingedeeld :

Soort 1: ‘wie-wat-waar-wanneer-hoe-waarmee-waarvan’-index.

Hieronder vallen: Begrippen, eigennamen (personen, organisaties, uitgeverijen, etc.)

Deze informatie kan gezien worden als een index die verwijzingen kan bevatten naar meer 
gedetailleerde informatie (die onder soort 2 en 3 valt). Daarnaast fungeert deze index als een 
soort thesaurus waarin op een gecontroleerde manier relaties, verwijzingen, voorkeurstermen, 
etc. worden beschreven. 

Benodigde formats voor deze soort informatie:
• Format 1: personen (naw gegevens, geboortedatum, rol (auteur, schrijver, etc), relatie met 

Fryske Akademy, omschrijving, etc.);
• Format 2: instellingen (naw gegevens, omschrijving, etc.) Voorbeelden hiervan zijn: 

(partner)organisaties die zich bezig houden met minderheidstalen, uitgevers, bibliotheken. 
• Format 3: onderwerpen (thematische inhoud) 

Soort 2: documentgegevens en literatuurgegevens

Het gaat hierbij niet alleen om documentbeschrijvingen in eigen bezit van de Fryske Akademy 
maar ook om documenten van derden: primaire en secundaire literatuur 

De wijze waarop literatuurgegevens in een database wordt opgenomen is grotendeels formeel 
gestandaardiseerd. De internationale ISBD-regels zijn daarbij richtinggevend voor literatuur. 
Voor de output kan eventueel ook als format gebruik gemaakt worden van Dublin Core in 
samenwerking met XML of TEI in samenwerking met XML (TEI wordt al gebruikt in één van 
de Fryske Akademy-taaldatabanken).

Benodigde formats voor deze soort informatie:
• format 4 : literatuur

Soort 3: ongestructureerde informatie: fulltext bestanden. 

Onderzoeksverslagen, vraagstellingen, bijschriften, catalogusteksten, etc. maken deel uit van 
deze soort informatie en moeten toegankelijk zijn. 

De informatie kan in rubrieken worden ingedeeld waardoor een logische ordening ontstaat. 
Rubrieken kunnen worden gevormd naar aard van de informatie of naar de inhoud van de 
informatie (een collectievormingbeleidsplan ligt ten grondslag aan de inhoud van de digitale 
bibliotheek). Hierbij denken we aan een mappensysteem. Koppeling en/of verwijzing naar 
informatie uit soort 1 of 2 ligt voor de hand.

Soort 4: digitaal geluids- en beeldmateriaal (ook multimedia indien aanwezig)

Er kan ook gebruik worden gemaakt van al bestaand materiaal. De aanmaak van eigen 
beeldmateriaal zal volgens vastgestelde standaardformaten plaatsvinden. Een mogelijkheid is om 



standaardformaten te gebruiken ten behoeve van weergave als thumbnail, beeldschermweergave 
en drukkwaliteit (hoge resolutie). Nadere afspraken moeten hierover nog worden gemaakt.

De belangrijkste onderlinge relaties van de verschillende soorten informatie worden hieronder 
schematisch in kaart gebracht.

6. Schema Digitale bibliotheek Europese Minderheidstalen

Uitleg schema

1: Userinterface voor de gebruiker: hier worden voorzieningen en functionaliteiten aangeboden 
aan de gebruiker.  
2a: Indexen: verwijzen naar onder andere de interne databanken van de Fryske Akademy en 
Mercator-Education, maar ook naar externe databanken. 
2b: Interne databanken: van zowel de Fryske Akademy als Mercator-Education, bestaande uit 
digitale data (literatuur, documenten, verzamelingen, etc.)
3:Externe databanken: Externe bibliotheken, externe documentverzamelingen van 
wetenschappers, journalisten, etc.
4: Fysieke document verzamelingen: fysieke documentverzamelingen, bijvoorbeeld van de 
Mercator-Education bibliotheek. 

Voor eenduidige opslag en de terugvindbaarheid van de informatie in de digitale bibliotheek 
is controle, toetsing en coördinatie van de opslag van gegevens noodzakelijk. Ten dele zal dit 
geautomatiseerd plaatsvinden en ten dele zal dit moeten gebeuren door de kennisbeheerder.



7. Technische realisatie

De details van de technische realisatie zullen worden ingevuld naargelang de plannen voor de 
digitale bibliotheek meer concrete vorm aannemen. 

Op dit moment zijn een aantal uitgangspunten voor de technische realisatie geformuleerd:

1. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van ervaring van andere, soortgelijke 
initiatieven. Indien mogelijk wordt geprofi teerd van software die daarvoor reeds is ontwikkeld. 
Voorbeelden zijn; i-Tor, etc.

2. Het moet mogelijk zijn om de digitale bibliotheek en de daaraan gerelateerde voorzieningen 
effi ciënt te beheren. 

3. Aangezien meerdere mensen voor het beheer verantwoordelijk kunnen zijn en zij zich op 
verschillende locaties kunnen bevinden, moet beheer via een internetverbinding mogelijk zijn.

4. Het is de bedoeling dat het ontwikkelde systeem ook door anderen gaat worden gebruikt. Dat 
betekent dat zoveel mogelijk van standaard producten gebruik zal worden gemaakt, en zo min 
mogelijk van speciaal ontwikkelde software om te voorkomen dat specifi eke instructie nodig is 
voor het gebruik van het systeem.

5. Om de kosten van het project laag te houden en ook om de drempel voor het gebruik door 
anderen te verlagen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gratis software-producten.

6. Door de keuze voor open standaarden zijn we zo min mogelijk afhankelijk van specifi eke 
producenten, en tevens zijn we beter in staat om wijzigingen in het systeem aan te brengen. 
Tevens is het systeem minder afhankelijk van specifi eke hardware en software condities.



8. Samenwerking

Aangezien dit project door de KNAW gefi nancierd is zal gedurende het project verantwoording 
afgelegd worden aan de KNAW via contactpersonen aangesloten bij het digitale expertise 
netwerk. 

Verder is aansluiting gezocht bij de onderstaande organisaties. Het is de bedoeling deze 
organisaties de mogelijkheid te bieden om hun materiaal door middel van de digitale bibliotheek 
elektronisch te ontsluiten. 

• Vakgroep Taalkunde, Fryske Akademy,
• Vakgroep Sociale Wetenschappen, Fryske Akademy
• Vakgroep Geschiedenis, Fryske Akademy
• TRESOAR, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
• Centrale Bibliotheek, Fryske Akademy
• Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen
• GCO-fryslân
• Skriuwersbûn
• Afûk
• Omrop Fryslân
• It Fryske Boek
• Friese Pers Boekerij
• It Keninklijk Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer
• Berie foar it Frysk
• Uitgeverij Bornmeer
• CBD-Fryslân

Expertise zal gezocht worden bij organisaties die ervaring hebben met soortgelijke projecten, 
bijvoorbeeld:

• Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL)
• Universiteitsbibliotheek Utrecht
• Digitale Expertise Netwerk KNAW
• NWO
• Adviesbureau Reekx
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Digitale bibliotheek Europese Minderheidstalen

1. Inleiding
In dit document worden richtlijnen en kwaliteitscriteria beschreven voor de inhoud van 
alle informatieonderdelen die de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen aan 
zal bieden. Het heeft betrekking op de wijze waarop de Digitale Bibliotheek Europese 
Minderheidstalen graag informatie door externe bronnen aangeleverd ziet, maar ook 
op het verwerken van informatie door de eigen redactionele organisatie.
Dit document is bestemd voor organisaties en (kennis)instellingen die informatie, kennis en 
hulpmiddelen via de digibyb gaan aanleveren. Het is geschreven vanuit de groeigedachte, een digitale 
bibliotheek voor en door leden van minderheidstaalgemeenschappen in Europa. In dit document worden 
naast de kwaliteitscriteria ook de inhoudelijke defi nities gegeven van de aangeboden onderwerpen 
(domeindefi nities).

De Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen is een site die informatie wil gaan aanbieden die 
aanwezig is bij onze toekomstige gebruikers van Europese minderheidstaalgemeenschappen.
Het is essentieel dat de kaders van de geboden informatie duidelijk gedefi nieerd zijn, zodat de 
gebruikers van de digitale bibliotheek precies weten wat zij kunnen verwachten. 1

In de volgende hoofdstukken worden beschreven:
• Inhoud digitale bibliotheek
• Doelgroepen
• Doelstelling
• Beschrijving van de domeindefi nities
• Kwaliteitscriteria content
• Metadata (informatie over de informatie)
• Workfl ow en procedures
• Bijlages



2. Inhoud

De volgende voorzieningen worden aangeboden in de Digitale Bibliotheek Europese 
Minderheden :

       
   

1. Databanken (in verschillende formats)
a. Tekst

1. bibliografi sche databanken Mercator-Education
2. taaldatabanken Fryske Akademy
3. elektronische bestanden Fryske Akademy en andere instanties
4. literaire werken
5. secundaire werken
6. regionale dossiers Mercator-Education over de positie van minderheidstalen in het 

onderwijs
b. audio, video, multimedia
c. databank van deskundigen en projecten 
     

2. Nieuws
a. Nieuws van het project: inhoud van het project, namen van de medewerkers, informatie 

over de ontwikkeling van de website en over het onderhoud, fi nanciering van het project, 
voordrachten gehouden in het kader van het project, gebruikte techniek, besluitvorming, 
statistische gegevens , deelnemende instituten

b. Nieuwe publicaties in de vorm van boeken, artikelen, multimedia, digitale publicaties, 
Internetbronnen

c. Archief van nieuwsbrieven
d. Algemeen nieuws taalminderheden in de vorm van een link naar Eurolang

        3. Electronisch publiceren 
Schrijvers en wetenschappers zal de mogelijkheid worden geboden om via de 
digitale bibliotheek hun materiaal te publiceren. Een belangrijke kwestie betreft de 
auteursrechten. Er is toestemming van de auteur en de uitgeverij nodig om het materiaal 
digitaal te ontsluiten. 
Het is mogelijk dat gebruikers zelf hun artikelen opsturen die dan in het systeem kunnen worden 
opgenomen. Dat kan alleen als er duidelijke afspraken worden gemaakt over het format waarin de 
artikelen zijn opgeslagen en hoe literatuurlijsten en voetnoten worden vastgelegd. 
De kwaliteit van het materiaal kan gegarandeerd worden door de instelling van een redactieraad die het 
materiaal aan de hand van kwaliteitscriteria beoordeelt voor het kan worden gepubliceerd.

4.Zoekstrategieën
Belangrijk onderdeel van de digitale bibliotheek is een intelligente zoekmachine die in staat moet zijn 
om vrijwel iedere vorm van tekst, beeld en spraak te ontsluiten. Indexeren en rubriceren van informatie 
zal grotendeels ondersteund moeten worden door zo’n zoekmachine. De volgende zoekstrategieën zullen 
gebruikt worden in het huidige project: eenvoudig, geavanceerd, full-text, thematisch, chronologisch, 
auteur, grasduinen en Keyword in Context (KWIC). 
Ook zal de informatie op maat worden aangeboden (gepersonaliseerd), zodat een ieder liefst pro-actief op 
voor hen interessante informatie wordt gewezen, op de site of via e-mail. 
Personalisatie is omgekeerd zoeken: het systeem publiceert informatie op basis van 
een van te voren gedefi nieerd profi el (door gebruiker zelf of door documentalist).

5. zoekresultaat vastleggen 
Gebruikers kunnen het van belang vinden in een later stadium het zoekresultaat opnieuw te bestuderen. 
Daarvoor moet het zoekresultaat worden opgeslagen. De gebruiker moet zelf een link (deeplink) kunnen deeplink) kunnen deeplink
maken naar het kleinste onderdeel (bijvoorbeeld één pagina) dat wordt ontsloten. Hierdoor kan hij zelf 
een ‘favorieten’ collectie opbouwen in de browser. 
Het systeem kan ook een werkomgeving aanbieden, waarin de gebruiker links naar zijn materiaal kan 



opnemen en naar zijn eigen inzicht kan ontsluiten en doorzoekbaar maken. Hierbij kan het systeem 
zodanig worden uitgebreid dat het op basis van de zoekwijze van de onderzoekers suggesties doet voor 
andere tekstfragmenten en aanwijzingen geeft op grond van  de zoekwijze van andere onderzoekers die 
wellicht vergelijkbaar onderzoek doen. Ook kan de aandacht worden gevestigd op nieuw materiaal in de 
digitale bibliotheek. 

6. Q en A’s:
Evenals nu het geval is in de bibliotheek van Mercator-Education zal de digitale bibliotheek ook vragen 
en antwoorden aanbieden. Hierbij gaat het om een digitale voorziening per mail of in papieren vorm per 
post. Veel voorkomende vragen zullen gestandaardiseerd worden opgenomen.

a.Questions / Answers
b.FAQ’s

7. Communities of practise
Een Community of Practise bestaat uit een –vaak min of meer vaste – groep mensen die kennis delen, 
samen leren en nieuwe parktijken ontwikkelen. Leden van de community delen informatie, inzichten, 
ervaringen, methoden en technieken over een onderwerp waar zij gemeenschappelijk belangstelling 
voor hebben  Door over een onderwerp kennis en ervaring uit te wisselen, wordt kennis geëxpliciteerd 
en vergroot. Deelname aan een community is niet vrijblijvend. Een community richt zich op een thema/
domein.
Het is ook mogelijk  voor onderzoekers om een conceptversie van hun publicatie in de digitale bibliotheek 
te laten plaatsen. Het kan dan voorzien worden van commentaar door collega’s.

8. E-learning :E-learning :E-learning
Via de digitale bibliotheek zal cursusmateriaal ontsloten worden zodat geïnteresseerden zelf 
een cursus kunnen volgen.

Pilot Fries

De keuze voor de pilot Fries is als volgt:

Doelgroep:
• Gebruikersgroep : wetenschappers eventueel uit te breiden met  geïnteresseerde leken en 

hobbyïsten

  Domeinen
Voor de pilot Fries is een keuze gemaakt voor de volgende domeinen:

1. taalkunde
2. letterkunde
3. onderwijs
4. wetgeving
5. media

mogelijk uit te breiden met taalpolitiek en cultuurgeschiedenis vanwege de gemeenschappelijkheid van 
thema’s op internationaal niveau. 2.3

Voertaal:
De voertaal van de digitale bibliotheek zal Engels zijn,  uit te breiden met één of meerdere offi ciële 
Europese talen zoals Duits, Frans, Spaans en de minderheidstaal van de Europese partners.

Voorzieningen:
1. Databanken

a. Tekst
1. bibliografi sche databanken
2. taaldatabanken Fryske Akademy
3. elektronische bestanden Fryske Akademy en andere instanties



4. literaire werken
5. secundaire werken
6. regionale dossiers Mercator-Education over de positie van de 

minderheidstalen in het onderwijs
b. Audio, video , multimedia
c. Databank van deskundigen

2. Nieuws
a. Nieuws van het project, inhoud van het project, namen van de medewerkers, 

informatie over de ontwikkeling van de website en over het onderhoud, fi nanciering 
van het project, voordrachten gehouden in het kader van het project, gebruikte 
techniek, besluitvorming, statistische gegevens, deelnemende instituten

b. Nieuwe publicaties in de vorm van boeken, artikelen, multimedia, digitale publicaties, 
Internetbronnen

c. Archief van nieuwsbrieven
d. Algemeen nieuws over taalminderheden in de vorm van een link naar Eurolang

3. Electronisch publiceren
4. Zoekstrategieën : intelligente zoekmachine

De voorzieningen 1 t/m 4 zullen operationeel worden gemaakt, de overige 
voorzieningen zijn in beginsel aanwezig.

Bronnen:
Voor de pilot Fries is de keuze gemaakt voor materiaal dat reeds op de Fryske 
Akademy in digitale vorm aanwezig is en ouder is dan twee jaar, zie ook de shortlist 
die als bijlage 8 is opgenomen. De instrumenten die gebruikt worden om de collectie 
en het niveau van de collectie te beschrijven zijn de Nederlandse Basisclassifi catie en 
de Conspectusmethode.

Groeimodel
Het raamwerk van deze pilot zal dienen als groeimodel voor de Europese partners 
uit de minderheidstaalgemeenschappen . Het model zal zo ontworpen worden dat de 
hoeveelheid werk voor de Europese partner tot een minimum beperkt zal worden en 
bijvoorbeeld databanken makkelijk te converteren zullen zijn.
Bovenstaand onderdeel zal nog verder uitgewerkt worden gedurende de pilot, evenals 
de samenwerking met Friese organisaties zoals Tresoar (zie ook pag. 20)

3. Doelgroepen
Inhoud en opzet van de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen zal richten zich op de volgende 
doelgroepen:

• Wetenschappers
• Studenten
• Docenten
• Journalisten
• Beleidsmakers
• Geïnteresseerde leken en hobbyisten



4. Doelstelling

De doelstelling van de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen luidt als volgt:
De ontwikkeling van een vraaggestuurde digitale bibliotheek om voor de wetenschap relevant (geachte) bronnen 
op het gebied van Europese Minderheidstalen en kennis van en over deskundigen te ontsluiten op één punt op 
het Internet. 

Gebruikers
Tijdens de pilot, maar ook daarna zullen de gebruikers zullen regelmatig worden geraadpleegd door middel van 
enquêtes, door middel van een evaluatie van het gebruik van de collectie door de gebruikers, nieuws over het 
project, via e-mail en website.

De digitale bibliotheek bevat de volgende informatiebronnen:
• Tekst: boeken, vaktijdschriften, databanken, CD-roms, handboeken, rapporten
• Multimedia: audio, video

De domeinen waarop gecollectioneerd wordt zijn: taalkunde, sociolinguïstiek, letterkunde, dialecten, 
cultuurgeschiedenis, onderwijs, media en taalpolitiek.

5. Domeindefi nities:

Domeinen

De doelstelling van de digibyb is een omgeving te bieden, waarin primaire en secundaire publicaties op het 
gebied van Friese taal en literatuurwetenschap worden opgenomen.
De ontsluiting van het materiaal geschiedt in eerste instantie door middel van een systematische indeling en een 
trefwoordtoekenning. Daarnaast wordt via een annotatie de meest noodzakelijke bibliografi sche en inhoudelijke 
informatie verstrekt.

5.1 Taalkunde

• publicaties over Friese taal (inclusief haar regionale vormen);
• publicaties op interdisciplinair gebied, indien daarin het doel is een bijdrage te leveren aan de Friese 

taalwetenschap of indien uitdrukkelijk gesteld wordt dat de inhoud van de publicatie ook van toepassing 
is op de Friese taal (bron: Bibliografi e van de Nederlandse Taal- en Letterkunde).

5.2 Letterkunde

• publicaties over Friese letterkunde;
• publicaties over Friestalige uitingen van ‘populaire literatuur (streektaalliteratuur, jeugdliteratuur, 

detectives, science fi ction, strips e.d.), indien ze van algemene aard zijn en binnen de frisistiek een rol 
spelen.

• publicaties op interdisciplinair gebied, indien daarbij het doel is een bijdrage te leveren aan de Friese 
literatuurwetenschap of indien uitdrukkelijk gesteld wordt, dat de inhoud van de publicatie ook van 
toepassing is op de Friese letterkunde.

• Tekstedities (tekstkritische edities en literaire teksten) voor zover zij de doelstelling van schooledities te 
boven gaan;

• bloemlezingen, voor zover zij secundaire informatie bieden, thematisch geordend zijn, of door de auteur 
zelf samengesteld zijn (bron: Bibliografi e van de Nederlandse Taal- en Letterkunde).

5.3 Onderwijs
Het doel hierbij is het verzamelen, bewaren, analyseren en distribueren van informatie door middel van een 
documentatie- en informatie-netwerk voor regionale and minderheidstalen in de Europese Unie. Het gaat hier 
bij om informatie met betrekking tot onderwijs in minderheidstalen en een overzicht van de meest essentiële 
kenmerken van de onderwijssystemen in de gebieden met een autochtone minderheidstaal. Het betreft 
beschrijvende informatie en onderwijskundige basisstatistieken en het bevat onder andere kenmerken van het 



onderwijssysteem, recente onderwijspolitiek en -beleid, verdeling van verantwoordelijkheden, belangrijkste 
actoren, wettelijke regelingen, ondersteuningsstructuren en kwantitatieve informatie (Mercator-Education).

5.4 Didactiek

• publicaties op het gebied van de didactiek van het Fries, die meer bevatten dan lesadviezen e.d.
• publicaties op het gebied van de didactiek van het Fries, als tweede en/of vreemde taal;
• de schoolboeken Friese taal- en letterkunde, zowel voor het lager als het voortgezet onderwijs, worden 

alle opgenomen (Bibliografi e van de Nederlandse Taal- en Letterkunde)

5.5 Dialecten
In de collectie worden documenten en onderzoeken opgenomen van de verschillende dialecten van een taal 
opgenomen; niet alleen betrekking hebbend op de standaardtaal, maar ook accent-, streek-, groepstaal, sociolect 
etc. (Bibliografi e van de Nederlandse Taal- en Letterkunde).

5.6 Wetgeving
Centrale thema’s zijn taalwetgeving en taal in het openbaar bestuur. Doel is een databank te vormen die alle 
juridische en wettelijke documenten verzamelt die het Europese taalkundige raamwerk vormen, met name met 
betrekking tot instellingen en talen binnen de Europese Unie. Eén van de centra van het Mercator-project : 
Mercator-Legislation  (CIEMEN, Barcelona)beschikt over een databank met betrekking tot dit domein (bron: 
Mercator-Legislation).

5.7 Media

Het betreft onderzoek van media met betrekking tot minderheidstalen in de ruimste zin van het woord, dus 
inclusief pers, literatuur, archieven en bibliotheken. en ook omroep media en de zgn. nieuwe media. De term 
media wordt breed opgevat en omvat radio, televisie, fi lm, kranten, tijdschriften en boeken, archieven en 
bibliotheken en databases en netwerken van elektronische data. Eén van de centra van het Mercator-project : 
Mercator-Media beschikt over een databank met betrekking tot dit domein (Mercator-Media).

5.8 Taalpolitiek

In de collectie worden documenten opgenomen betreffende taalbeleid en de rol van de overheid, taalpolitiek 
en taalstrijd, betreffende verschillende Europese minderheidsgroeperingen en onafhankelijkheidsbewegingen. 
Hierbij worden ook de uitingen van de taalstrijd opgenomen, zoals deeplinks naar verschillende websites, 
gedigitaliseerd folder- en overzichtsmateriaal van acties op verschillende niveau’s . De deeplinks worden 
beoordeeld aan de hand van kwaliteitscriteria (Mercator-Legislation).

5.9 Cultuurgeschiedenis

Onderzoeken omtrent de geschiedenis van de taal en cultuur van een bepaalde regio, met name volkscultuur 
en regionale geschiedenis voor zover die van belang is voor de taal- en letterkunde. Het gaat dan om studies en 
onderzoeken naar culturele processen, folklore, volkskunde etc. Daarnaast kunnen ook andere cultuuruitingen 
worden opgenomen en ontsloten. Het gaat hierbij niet alleen om uitingen van materiële cultuur, zoals 
boerderijen, huizen, huisraad, gereedschap en kleding, maar ook van immateriële cultuur, zoals bijvoorbeeld 
zeden en gewoonten, sagen, legenden, sprookjes en volksgeloof (bron: onbekend)

5.10 Sociolinguïstiek
Sociolinguïstiek is het veld dat de relatie bestudeert tussen taal en maatschappij, tussen het gebruik van de taal en 
de sociale structuur waarin de gebruikers leven. (B. Spolsky, Sociolinguistics, p. 3)



1. Instrumenten voor het beschrijven van een contentplan

De volgende instrumenten worden gebruikt  voor het beschrijven van de samen te stellen collectie en 
collectievorming van de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen:

• Nederlandse Basisclassifi catie  (BC) (zie bijlage 1)

De Nederlandse Basisclassifi catie is ontworpen voor de Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting (GOO) en 
de Coördinatie van de Collectievorming en wordt gebruikt door alle Nederlandse universiteitsbibliotheken en de 
Koninklijke Bibliotheek. 
Dit classifi catieschema is speciaal ontworpen voor de wetenschap en men heeft gebruik gemaakt van externe 
bronnen zoals vakclassifi caties, internationale classifi caties (UDC) en van thesauri als de UNESCO-Thesaurus 
etc. Dit schema is ook door zijn eenvoud gemakkelijk te gebruiken door toekomstige Europese partners, nadat 
een vertaling in het Engels heeft plaatsgevonden.

• Conspectusmethode: wordt gebruikt om een collectie in haar geheel of een 
onderwerpsgebied te waarderen. (zie bijlage 2)

De Conspectusmethode is ontwikkeld door de Research Libraries Group in de Verenigde Staten en 
wordt gebruikt om per onderwerpsgebied  de collectie(vorming) te waarderen op een schaal van 0 (geen 
collectievorming) tot 5 (uitputtende collectievorming) en een taalcode. De compilatie van deze gegevens levert 
een profi el op van de sterke en zwakke onderdelen van een bestaande collectie en van de collectievorming.

De keuze die voor de pilot Fries wordt gemaakt is schaalwaarde 1 tot en met 5 voor de op te bouwen digitale
collectie. De taalcode moet gelezen worden in relatie tot het Fries

Collectieprofi el voor de pilot Fries

Er zal gebruik worden gemaakt van de volgende rubrieken van de Nederlandse Basisclassifi catie zie 
onderstaande tabel met niveauaanduiding:
Basisclassifi catie Omschrijving Aanwezig Gewenst
17 Taal -
17.00 Algemene taal- en literatuurwetenschap - 4C / F
17.01 Algemene taalwetenschap: algemeen - 4C / F

17.02 Geschiedenis van de taalwetenschap en zijn 
theorieën - 2C / F

17.03 Filosofi e en theorie van de taalwetenschap - 2 C/ F
17.04 Methoden en technieken in de taalwetenschap 3C / F

17.05 Taalwetenschap: onderwijs, beroepsuitoefening, 
organisaties 3 C/ F

17.08 Semiotiek 3 C

17.10 Taal in relatie tot andere gebieden van wetenschap 
en cultuur 3 C / F

17.11 Taalfi losofi e 2 C / F
17.12 Taaloorsprong 2 C / F
17.13 Taaltypologie 2 C/ F
17.14 Vergelijkende taalwetenschap 3 C / F
17.15 Historische taallinguïstiek 2 C / F
17.16 Etymologie 3 C / F
17.18 Taalgeografi e 3 C / F
17.20 Sociolinguïstiek: algemeen 4 C / F
17.21 Monolinguale sociolinguïstiek 4 C / F
17.22 Ortholinguïstiek 2 C / F
17.23 Multilinguale sociolinguïstiek 4 C / F
17.24 Sociolinguïstiek: overige 4 C / F
17.28 Etnolinguïstiek 3 C / F



17.30 Psycholinguïstiek: algemeen 2 C / F
17.31 Taalverwerving 4 C / F
17.32 Taal en denken 2 C / F
17.34 Psycholinguïstiek: overige 2 C / F
17.35 Neurolinguïstiek 2 C / F
17.40 Toegepaste taalwetenschap: algemeen 4 C / F
17.41 Taaldidactiek 4 C / F
17.42 Taalbeheersing 4 C / F
17.43 Tweede taalverwerving 4 C / F
17.44 Patholinguïstiek 2 C / F
17.45 Vertaalwetenschap 2 C / F
17.46 Mathematische linguïstiek 2 C / F
17.49 Toegepaste taalwetenschap: overige 4 C / F
17.50 Grammatica 4 C / F
17.51 Afzonderlijke scholen, afzonderlijke theorieën 2 C / F
17.52 Syntaxis 4 C / F
17.53 Fonetiek 4 C / F
17.54 Fonologie 4 C / F
17.55 Morfologie 4 C / F
17.56 Semantiek: algemeen 4 C / F
17.57 Naamkunde, toponymie 3 C / F
17.58 Syntacto-semantische aspecten 4 C / F
17.59 Semantiek: overige 4 C / F
17.60 Lexicologie, lexicografi e 4 C / F
17.61 Pragmatiek 3 C / F
17.62 Retorica, stilistiek 3 C / F
17.63 Tekstwetenschap 3 C / F
17.70 Algemene literatuurwetenschap 4 C / F

17.74 Literatuurwetenschap: onderwijs, 
beroepsuitoefening, organisaties 4 C / F

17.80 Theorie van de literatuur: algemeen 3 C / F
17.81 Literair-wetenschappelijke richtingen 3 C / F
17.82 Literatuur kritiek 3 C / F
17.83 Literaire esthetica 3 C / F
17.84 Literaire taal, literaire stijl 3 C / F
17.85 Tekstgeschiedenis 3 C / F
17.86 Literaire genres, genretheorie 3 C / F
17.89 Theorie van de literatuur: overige 3 C / F

17.90 Letterkunde in relatie tot andere gebieden van 
wetenschap en cultuur 4 C / F

17.91 Letterkunde van en voor groepen 3 C / F
17.92 Vergelijkende literatuurwetenschap: algemeen 4 C / F
17.93 Literaire thema’s, literaire motieven 3 C / F
17.94 Invloeden, relaties 3 C / F
17.95 Vertalen 3 C / F
17.97 Vergelijkende taalwetenschap 3 C / F
17.99 Algemene literatuurwetenschap: overige 3 C / F

18 Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen 4 C / F
18.13 Friese- taal en letterkunde 4 C / F



05 Communicatiewetenschap 2 C / F
05.00 Communicatiewetenschap: algemeen 2 C / F

05.03 Methoden en technieken van de 
communicatiewetenschap 2 C / F

05.04 Onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 2 C / F
05.05 Overheidsbeleid 2 C / F
05.10 Informatie en communicatie: algemeen 2 C / F
05.12 Communicatieprocessen 2 C / F
05.15 Lezen 2 C / F
05.16 Schrijven 2 C / F
05.19 Informatie en communicatie: overige 2 C / F
05.20 Communicatie en samenleving 2 C / F

05.30 Massacommunicatie, massacommunicatiemiddelen: 
algemeen 2 C / F

05.31 Publiciteit 2 C / F
05.32 Publieke opinie 2 C / F
05.33 Pers 2 C / F
05.34 Omroep: algemeen 2 C / F
05.35 Radio 2 C / F
05.36 Televisie 2 C / F
05.37 Film, video 2 C / F
05.38 Elektronische communicatie, inhoudelijke aspecten 2 C / F
05.39 Massacommunicatie, massacommunicatiemiddelen 2 C / F

81 Onderwijs 4 C / F
81.00 Onderwijs: algemeen 4 C / F
81.01 Geschiedenis van het onderwijs 3 C / F
81.02 Filosofi e en theorie van het onderwijs 3 C / F

81.04 Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening, 
organisaties 4 C / F

81.05 Onderwijsresearch: algemeen 4 C / F
81.06 Onderwijsevaluatie 4 C / F
81.07 Vergelijkende onderwijskunde 4 C / F
81.09 Onderwijsresearch: overige 4 C / F
81.10 Onderwijsbeleid op macroniveau: algemeen 4 C / F
81.11 Recht op onderwijs 4 C / F
81.12 Ontwikkeling van het onderwijs 4 C / F
81.13 Onderwijsplanning 3 C / F
81.14 Onderwijseconomie 3 C / F
81.17 Studiefi nanciering 3 C / F
81.19 Onderwijsbeleid op macroniveau: overige 4 C / F
81.20 Onderwijssociologie: algemeen 4 C / F
81.21 Sociale ongelijkheid in het onderwijs 3 C / F
81.22 Sekse-ongelijkheid in het onderwijs 2 C / F
81.23 Schoolleven 2 C / F
81.24 Onderwijs en werkgelegenheid 2 C / F
81.29 Onderwijssociologie: overige 2 C / F
81.30 Personeel: algemeen 2 C / F
81.31 Onderwijsgevenden 2 C / F



81.33 Niet-onderwijsgevend personeel 2 C / F
81.34 Personeel: overige 2 C / F
81.35 Onderwijsgebouwen 2 C / F
81.40 Onderwijsorganisatie op mesoniveau: algemeen 2 C / F
81.41 Toelating tot de onderwijsinstelling 2 C / F
81.42 Groepering 2 C / F
81.43 Overgang, eindexamen 2 C / F
81.44 Presentie, absentie 2 C / F
81.45 Onderwijsmanagement 2 C / F
81.46 Onderwijsbegeleiding 4 C / F
81.49 Onderwijsorganisatie op mesoniveau: overige 2 C / F
81.50 Onderwijspsychologie: algemeen 2 C / F
81.51 Leerproces 2 C / F
81.52 Studieprestatie 2 C / F
81.53 Studentenevaluatie 2 C / F
81.54 Studeren 2 C / F
81.55 Studentengedrag 2 C / F
81.59 Onderwijspsychologie: overige 2 C / F
81.60 Onderwijsproces: algemeen 4 C / F
81.61 Didactiek 4 C / F
81.62 Curriculum 4 C / F
81.64 Onderwijsproces: algemeen 4 C / F
81.65 Leermiddelen: algemeen 4 C / F
81.66 Gedrukt materiaal 2 C / F
81.67 Audiovisuele middelen 2 C / F
81.68 Computers in het onderwijs 2 C / F
81.69 Leermiddelen: overige 4 C / F

81.70 Onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: 
algemeen 4 C / F

81.71 Openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs 2 C / F
81.73 Voorschools-onderwijs 4 C / F
81.74 Primair onderwijs 4 C / F
81.75 Secundair onderwijs: algemeen 4 C / F
81.76 Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 4 C / F
81.77 Algemeen voortgezet onderwijs 4 C / F
81.78 Beroepsonderwijs 4 C / F
81.79 Secundair onderwijs: overige 4 C / F
81.80 Tertiair onderwijs 4 C / F
81.81 Buitenschoolse vorming 2 C / F
81.82 Onderwijs aan bijzondere groepen: algemeen 3 C / F
81.83 Speciaal onderwijs 4 C / F
81.84 Onderwijs aan minderheden 4 C / F
81.85 Onderwijs aan schoolverlaters 4 C / F
81.89 Onderwijs aan bijzondere groepen: overige 4 C / F
81.90 Alternatieve onderwijssystemen 2 C / F
81.94 Onderwijs, onderwijsinstellingen: overige 4 C / F
81.99 Onderwijs: overig 3 C / F

86 Recht 2 C / F
86.00 Recht: algemeen 2 C / F



86.01 Geschiedenis van de rechtswetenschap 2 C / F
86.02 Onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 2 C / F
86.03 Rechtstheorie 2 C / F
86.04 Rechtsfi losofi e 2 C / F
86.05 Rechtssociologie 2 C / F
86.06 Rechtsantropologie 2 C / F
86.07 Rechtspsychologie 2 C / F
86.08 Rechtsbronnen 2 C / F
86.09 Rechtspleging 2 C / F

86.10 Rechtsgeschiedenis, recht van afzonderlijke landen, 
gebieden en volken 2 C / F

86.11 Rechtsvergelijking 2 C / F
86.12 Romeins recht 2 C / F
86.13 Common law 2 C / F
86.14 Islamitisch recht 2 C / F
86.15 Rechterlijke organisatie 2 C / F
86.19 Recht: overige 2 C / F
86.20 Burgerlijk recht: algemeen 2 C / F
86.31 Rechtspersonenrecht 2 C / F
86.33 Intellectueel eigendom 2 C / F
86.34 Notarieel recht 2 C / F
86.35 Burgerlijk procesrecht 2 C / F
86.36 Internationaal privaatrecht 2 C / F
86.39 Burgerlijk recht: overige 2 C / F
86.40 Publiekrecht: algemeen 2 C / F
86.41 Strafrecht: algemeen 2 C / F
86.46 Internationaal strafrecht: algemeen 2 C / F
86.49 Strafrecht: overige 2 C / F
86.50 Staatsrecht: algemeen 2 C / F
86.51 Grondwet 2 C / F
86.52 Grondrechten 2 C / F
86.53 Recht van lagere overheden 2 C / F
86.54 Staatsrecht: overige 2 C / F
86.55 Bestuursrecht: algemeen 2 C / F
86.56 Bestuursprocesrecht 2 C / F
86.57 Ambtenarenrecht 2 C / F
86.58 Vreemdelingenrecht 2 C / F
86.59 Bestuursrecht: overige 2 C / F
86.60 Gemengde rechtsgebieden: algemeen 2 C / F
86.61 Belastingrecht 2 C / F
86.62 Economisch publiekrecht 2 C / F
86.63 Arbeidsrecht 2 C / F
86.64 Sociaal recht 2 C / F
86.65 Jeugdrecht 2 C / F
86.78 Informatierecht, communicatierecht 2 C / F
86.79 Gemengde rechtsgebieden: overige 2 C / F
86.80 Internationaal recht: algemeen 2 C / F
86.81 Mensenrechten 2 C / F
86.82 Internationale rechtspleging 2 C / F
86.84 Overige internationale rechterlijke organisaties 2 C / F



86.85 Internationaal-rechtelijke bronnen 2 C / F
86.86 Europees recht 2 C / F
86.87 Recht der internationale organisaties: algemeen 2 C / F
86.88 Recht van de Verenigde Naties: algemeen 2 C / F
86.89 Recht van overige internationale organisaties 2 C / F
86.99 Internationaal recht: overige 2 C / F

Een shortlist van digitale bestanden (aanwezig op de Fryske Akademy), die in aanmerking komen voor opname 
in de digitale bibliotheek, is als bijlage 8 aanwezig. Deze bestanden zijn volgens de conspectusmethode 
ingedeeld op de volgende wijze:

• Letterkunde: schaalwaarde 3
• Secundaire letterkunde: schaalwaarde 3
• Taalkunde:    schaalwaarde 4
• Secundaire taalkunde: schaalwaarde 3
• Dialect : schaalwaarde 3
• Media: schaalwaarde 2
• Onderwijs: schaalwaarde 4
• Sociolinguïstiek: schaalwaarde 4
• Cultuurgeschiedenis: schaalwaarde 3
• Tijdschrift It Beaken: schaalwaarde 2

Een van onze mogelijke samenwerkingspartners, Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te 
Leeuwarden, heeft als taak depotvormend te zijn voor alle Frisiaca.
De Provinsjale Bibleteek fan Fryslân, onderdeel van Tresoar, heeft tot nu toe de volgende materialen en 
onderwerpen verzameld:

• Boeken
• Tijdschriften
• Kranten
• Digitaal materiaal
• Typoscripten
• Handschriften en brieven
• Friese literatuur
• Friese beweging
• Muziek
• Geluidsmateriaal
• Fries fi lmarchief
• Materiaal van Friese kringen, Friese studentenverenigingen, historische kringen, musea, en culturele 

instellingen in Friesland, uitzondering zijn de dorpskranten, schoolkranten, kerk- en clubbladen, nota’s, 
jaarverslagen en rapporten waarvoor geldt dat ze worden opgenomen wanneer ze van belang zijn 
voor de gehele provincie of wanneer ze regelmatig  langere bijdragen bevatten die meer zijn dan een 
mededeling of aankondiging

• Topografi sche kaarten
• Ansichtkaarten
• Foto’s
• Beeldmateriaal met portretten
• Cd-rom’s m.b.t. Friesland
• Elektronisch materiaal in papieren-  of digitale versie.4

Aan een collectievormingsplan voor de collectie van Tresoar wordt momenteel gewerkt.
Een beschrijving van de mogelijkheden tot samenwerking en een model voor een samenwerkingsovereenkomst 
zal tijdens de pilot samengesteld worden

7. Kwaliteitscriteria

De Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen streeft  de ontwikkeling na van een digitale bibliotheek, die 
met het oog voor de vraag, wetenschappelijke bronnen op het gebied van Europese Minderheidstalen en kennis 



van en over deskundigen wil ontsluiten op één punt op het Internet.

Deze doelstellingen worden verwezenlijkt  door:
• Het initiëren en onderhouden van de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen waarop kennis en 

informatie voor iedereen gratis gratis beschikbaar is
• Aan samenwerkende organisaties en deskundigen te verzoeken kennis beschikbaar te stellen ten 

behoeve van de digitale bibliotheek
• Regelmatig contact te zoeken met de gebruikers via gerichte e-mail, door middel van enquêtes en 

regelmatige evaluaties van het gebruik van de website.
• Het opzetten van een interactief platform om discussies te stimuleren, mogelijkheid te bieden van 

elektronisch publiceren, het oprichten van een Community of Practise.

Om genoemde doelstellingen te verwezenlijken en de kwaliteit van alle informatie en kennis (content) te kunnen 
garanderen zijn kwaliteitscriteria en –richtlijnen nodig.
Deze hebben betrekking op de objectiviteit van de informatie, de inhoud in relatie tot de doelgroep en de opbouw 
en de stijl van de informatie.
Zo zal er een uniforme stijl worden gehanteerd.

Omdat elk onderdeel van de digitale bibliotheek een eigen soort content aanbiedt zullen de kwaliteitscriteria per 
onderdeel kunnen verschillen.
De kwaliteitscriteria voor de gehele site en voor elk onderdeel afzonderlijk worden beschreven in een aantal 
hoofdstukken:
A: Kwaliteitscriteria
B: Samenwerkingspartners
C: Digibyb
D: Deskundigen
E: Q en A
F: Community of practise

7.1 Algemene kwaliteitscriteria en richtlijnen

Alle content binnen de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen wordt beoordeeld door de redactie van 
de website  aan de hand van de volgende algemene kwaliteitscriteria en richtlijnen:
A.: Kwaliteitscriteria

• Inhoud
• Relevantie
• Actualiteit (afhankelijk van materiaalsoort)
• Objectiviteit
• Juistheid en volledigheid
• Consistentie
• Vormgeving
• Stijl
• Beschikbaarheid
• Metadata
• Kosten

B:  Samenwerkingspartners
C:  Digibyb
D:  Deskundigen
E:  Q en A
F:  Community of Practise

7.1.1 Inhoud
• Content die aangeboden wordt via de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen mag 

de doelgroepen van de digibyb en haar samenwerkingspartners niet schaden en/of onnodig 
kwetsen

• De content mag niet misleidend zijn
• Alle content die binnen onderdelen van de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen 



wordt opgenomen, moet voldoen aan de specifi eke kwaliteitscriteria voor het betreffende 
onderdeel (zie 7.2 tot en met 7.8)

7.1.2 Relevantie
• Content moet passen binnen de kaders van de doelstelling van de Digitale Bibliotheek Europese 

Minderheidstalen
• Content moet de behoefte van de gedefi nieerde doelgroepen invullen. Voor de pilot Fries geldt in 

dit geval: de wetenschappers
• Content moet steeds betrekking hebben op de gedefi nieerde domeinen in relatie met het onderdeel 

waarbinnen gepubliceerd wordt
• Onderdelen van de site of content items die niet vaak geraadpleegd worden, zullen worden 

verwijderd. De beslissing hierover wordt gebaseerd op de doelstelling van het betreffende 
onderdeel of content item en gebruikersstatistieken.

7.1.3 Actualiteit
• Alle content dient in de meest actuele versie aanwezig te zijn; er mag geen verouderde content 

worden aangeboden
• De door de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen gecreëerde content moet uiterlijk 14 

werkdagen na creatie geplaatst zijn
• De door externe bronnen gecreëerde content  moet uiterlijk 5 werkdagen na beschikbaarstelling 

toegankelijk zijn gemaakt via een deeplink in de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen

7.1.4 Objectiviteit
• Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen is een objectieve bron over Europese 

minderheidstalen. De content die door of namens Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen 
wordt aangeboden dient dus objectief te zijn. De content moet:

o Feitelijk zijn
o Niet wervend zijn
o Niet commercieel zijn: geen advertenties, promo’s of wervende productinformatie
o Geen standpunten of uitspraken bevatten van de redactie van de Digitale Bibliotheek 

Europese Minderheidstalen 
o Indien relevant  wel statements, uitspraken en opinies van derden (7.1.2)

7.1.5 Juistheid en volledigheid
• Content moet de relevante feiten correct en volledig weergeven
• Relevante feiten mogen niet weggelaten worden
• Content van externe bronnen (samenwerkingspartners, uitgevers, overheid) dient in zijn geheel 

toegankelijk gemaakt te worden. Alleen met toestemming van de bron mogen er onderdelen uit 
worden verwijderd of mag het gesplitst worden in meerdere op zichzelf staande onderdelen

• Auteursrechten mogen niet geschonden worden:
o Informatie kan alleen met toestemming van auteur c.q. bron geplaatst  worden
o Overgenomen citaten, gegevens etc. krijgen altijd een bronvermelding
o Content van externe bronnen wordt altijd met bronvermelding geplaatst

7.1.6 Consistentie
• De informatie die wordt aangeboden, dient consistent van vorm en structuur te zijn. Hiervoor zullen  

zogenaamde stylesheets (vorm) en templates (structuur) worden samengesteld.

7.1.7 Vormgeving
• Voor de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen is een styleguide ontwikkeld. De 

beschreven richtlijnen van deze styleguide dienen gevolgd te worden
• Plaatjes/afbeeldingen dienen in JPEG of GIF-formaat te worden aangeleverd. 
• De aangeleverde teksten dienen zo min mogelijk voorzien te worden van opmaak (vet, cursief, 

onderstrepen, HTML-tags etc.) Het ContentManagementSysteem van de Digitale Bibliotheek 
Europese Minderheidstalen voorziet de teksten automatisch van opmaak volgens de styleguide

7.1.8 Stijl
De op website aangeboden content is gebaseerd op de behoefte van de gebruikers (vraaggericht. De content dient 



kort en bondig te worden aangeboden:
Basisregels die gehanteerd worden:

• Korte enkelvoudige en directe zinnen, waarin direct duidelijk wordt wat de bedoeling is
• Geen onderstrepingen, dat suggereert een hyperlink
• Maak zo min mogelijk gebruik van benadrukkingen (vet, cursief), superlatieven en afbreekstreepjes
• Vermijd afkortingen van namen, bedrijven en instellingen
• Gebruik geen niet-gangbare Engelse termen
• Gebruik offi ciële woordenboeken in de offi ciële talen van de Europese Unie; Friese stavering (R.B. 

Dijkstra/ digitale Friese spellingscontrole);
• Geen lange teksten, alleen korte berichten. Indien dit niet mogelijk is, maak een samenvatting 

(max. 20 regels) die gebruikt kan worden om te linken naar de volledige tekst
• Hyperlinks moeten in de tekst verweven worden. Dus geen verwijzende termen (klik hier)
• Gebruik niet te veel hyperlinks, dat werkt storend voor gebruikers
• Beperk het gebruik van beeldmateriaal tot het minimum in verband met de langere laadtijd. Pas het 

alleen als vervanging of ondersteuning  toe (7.1.7)

7.1.9 Beschikbaarheid
• Uitgangspunt is dat de site Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen 24 uur per dag 7 dagen 

per week beschikbaar is
• Content wordt ‘om niet’ beschikbaar gesteld door de leveranciers
• Content van externe bronnen wordt alleen gepubliceerd, als de bron beschikt over het recht om de 

betreffende informatie te plaatsen

7.1.10 Metadata
• Alle informatie binnen Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen moet worden voorzien van 

metadata (informatie over informatie.) De toe te passen metadata zijn per onderdeel beschreven in 
hoofdstuk 8

7.1.11 Kosten
• Alle via Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen aangeboden informatie is en blijft gratis 

toegankelijk
• Indien er betaalde adviezen worden aangeboden (bijvoorbeeld Deskundigen) dient dit altijd vooraf 

kenbaar gemaakt te worden, waarbij ook de aard en de omvang van de kosten wordt gemeld
• Indien de redactie klachten krijgt omtrent onjuiste of onduidelijke vermelding van kosten, zal de 

betreffende deskundige van de site worden verwijderd

7.2 Samenwerkingspartners
De specifi eke kwaliteitscriteria die gesteld worden aan één of meerdere samenwerkingspartners en /of 
partnerinstituten zijn:
• De partner / het instituut heeft wetenschappelijke status
• De partner / het instituut is representatief voor de betreffende taalminderheid
• De partner / het instituut is relevant in relatie tot de gekozen domeinen
• De partner / het instituut is bereid om gegevens gratis beschikbaar te stellen

7.3 Digibyb
De specifi eke kwaliteitscriteria voor alle soorten kennisitems (ook hyperlinks) in de digibyb zijn:

• Kennisitems moeten relevant zijn voor toegekende trefwoord(en)
• Kennisitems moeten een inleiding bevatten en een afsluiting (logisch, homogeen geheel)
• Alle documentsoorten moeten uit de volgende onderdelen bestaan:

o Titel
o Auteur
o Bron
o Basisclassifi catie code 
o Annotatie in Engels / minderheidstaal
o Identifi catie (ISSN)
o Samenvatting van minimaal 5, maximaal 25 regels
o Volledige tekst



o Bijbehorende metadata
• Alle hyperlinks moeten uit de volgende onderdelen bestaan:

o Titel
o Auteur
o URL
o Basisclassifi catiecode
o Annotatie in het Engels / minderheidstaal
o Identifi catie (ISSN)
o Samenvatting van minimaal 5, maximaal 25 regels
o Bijbehorende metadata

Complete documentsoorten moeten in zijn geheel aangeboden worden (niet in onderdelen verknipt.) Aan een 
documentsoort kunnen wel meerdere samenvattingen (samenhangend met meerdere toegekende trefwoorden 
worden gekoppeld, de bijbehorende metadata dienen zo beknopt mogelijk te worden toegevoegd.)

• Van kennisitems dient altijd de meest recente versie aangeboden te worden

Voor de diverse documentsoorten zal uitgegaan worden van standaarden zodat de website consistent wordt 
opgebouwd, het schept tevens de mogelijkheid om ingevoerde data eenvoudiger te exporteren naar een ander 
systeem. Bovendien is het gebruik van standaarden essentieel voor het kunnen uitwisselen van informatie tussen 
de verschillende modules onderling en met externe partijen. Zie bijlage 9: Standaarden Fryske Akademy

7.4 Deskundigen
De databank voor en door deskundigen en projecten op het gebied van Europese minderheidstalen in relatie tot 
de gekozen domeinen.
De databank bestaat uit de volgende onderdelen:

1. projecten
2. deskundigen
3. organisaties
4. zoekfunctionaliteit
5. persoonlijke interactie

Voor de invoer wordt een plaatselijk contactpunt opgezet dat het contact met het werkveld  onderhoudt en de plaatselijk contactpunt opgezet dat het contact met het werkveld  onderhoudt en de plaatselijk contactpunt
basisgegevens registreert (de contacten van de Mercator-centra en EBLUL kunnen mogelijk hiervoor worden 
gebruikt.)
Het laagste niveau van de invoer van gegevens berust bij het individu die persoonlijke informatie en 
projectinformatie kan invoeren via de ‘personal interact page’’
Het volgende niveau is: Ínstitutional’ of ‘Organisational Focal Point’ wat verantwoordelijkheid neemt voor de 
kwaliteit van de data per instituut of organisatie
Een niveau hoger is een regionaal/provinciaal of negionaal/provinciaal of negionaal/provinciaal ationaal contact Punt dat alleen nodig is in die landen waar ationaal contact Punt dat alleen nodig is in die landen waar ationaal contact Punt
Internet nog niet wijdverbreid is. Zo’n ‘Contactpunt ’neemt verantwoordelijkheid voor de eigen gegevens 
en dat van andere organisaties, instituten en personen door de ingevoerde gegevens te controleren. Door dit 
Contactpunten- netwerk wordt de inhoud van het onderdeel Deskundigen in de Digitale Bibliotheek Europese 
Minderheidstalen voortdurend bijgewerkt en actueel gehouden zodat de digibyb een waardevolle bron wordt 
voor het vinden van partners, experts en gelijkgestemde organisaties. 
Een vragenlijst zal moeten worden ingevuld om te kunnen deelnemen.

Ad. 1 Door Projecten aan te klikken kun je zoeken op:
a. Land

• Alfabetische lijst per land aanwezig
• Per land totaaloverzicht van deelnemende projecten
• Alfabetisch op naam van het project
• Coördinerende organisatie (naam organisatie, naw-gegevens organisatie, naw-gegevens 

deskundigen etc.)
• Subsidiegever
• Uitgebreide beschrijving per project
• Doelstelling(en)
• Classifi catie (geautoriseerde thesaurus)
• Partner-organisaties en gerelateerde projecten
• Startdatum
• Einddatum



• Resultaten
b. Deskundigen (doorzoekbaar op voornaam, op letter en/of land, per organisatie
c. Organisatie (doorzoekbaar via alfabetische lijst van landen en acroniem van de organisatie)
d. Classifi catie
Al deze onderdelen zijn full-text doorzoekbaar en met elkaar verbonden. Er kan gezocht worden in de talen 
Engels, ev. Duits, Frans, Spaans en/of in de desbetreffende  minderheidstaal. Er kan een zoekprofi el worden 
samengesteld door op tekst of categorie te klikken en daarna te kiezen voor Projecten, Deskundigen en/of 
Organisaties. Het zoekresultaat geeft een resultaat van projecten, het project wat het dichtst komt bij het 
opgegeven zoekprofi el, de eerste 20 resultaten worden getoond, daarna de volgende etc. De zoekresultaten 
worden online verwerkt, een taxonomie en/of hiërarchische thesaurus wordt gebruikt. Van elk project maakt 
het systeem automatisch een profi el aan. De zoekfunctionaliteit is afhankelijk van de gekozen taal en tevens 
afhankelijk van de opbouw van de thesaurus. Voor de inhoud van het project is de voertaal Engels.
Om deel te kunnen nemen moet een organisatie:

a. Een goed georganiseerde databank gebruiken
b. Thesaurusindexatie gebruiken
c. De organisatie moet in verschillende talen benaderbaar zijn
d. De organisatie is verantwoordelijk voor de informatie die op de site wordt geplaatst
e. Kwaliteitscriteria zijn aanwezig voor de verschillende in te vullen velden  
f. Is de website van de organisatie in orde, dan kan deze ongewijzigd worden overgenomen5

7.5 Q en A’s
De kwaliteitscriteria voor de Q en A’s zijn:

• De antwoorden moeten zo volledig mogelijk beantwoord worden (‘goed’)
• De antwoorden moeten binnen 5 werkdagen beantwoord worden door de daarvoor 

verantwoordelijke medewerker
• Jaarlijkse controle van vragen en antwoorden

7.6
Community of Practise

Een Community bestaat uit een –vaak min of meer vaste- groep mensen die kennis delen, samen leren 
en nieuwe praktijken ontwikkelen. Leden van de community delen informatie, inzichten, ervaringen en 
methoden en technieken over een onderwerp waar zij gemeenschappelijk  belangstelling voor hebben. 
Door over een onderwerp kennis en ervaring uit te wisselen, wordt kennis geëxpliciteerd en vergroot. 
Deelname aan een community is niet vrijblijvend. Een community richt zich op een thema / domein. 
Leden beschikken over bepaalde kennis over dat thema en interacteren (fysiek en virtueel); leden delen 
een gemeenschappelijk aan ervaring, verhalen, instrumenten, probleem aanpak, strategieën.
De keuze voor  thema’s en themasites wordt bepaald door de domeinen waar de Digitale Bibliotheek 
Europese Minderheidstalen zich bezighoudt:
• Taalkunde
• Letterkunde
• Onderwijs
• Wetgeving
• Media
• Taalpolitiek (facultatief)
• Cultuurgeschiedenis (facultatief)

Inhoud van themasite:
De functies in onderstaande tabel zijn beschikbaar in een themasite. Sommige functies vormen een 
site-onderdeel op zich (Nieuws, Agenda, Discussie); andere functies zijn beschikbaar bij elk item en 
geven de mogelijkheid om iets met een item te doen (Contact, E-mailnotifi catie, Reageren, Waarderen, 
printen.)

In de tabel is ook aangegeven op welke wijze de functies het proces van kenniscirculatie kunnen 
ondersteunen. Kenniscirculatie kan opgevat worden als een doorlopend proces bestaand uit vier 
deelprocessen:

a. Kennis ontwikkelen



b. Kennis delen
c. Kennis toepassen
d. Kennis evalueren

Ad. A. Kennisontwikkeling is niet te relateren aan één enkele functie, hiervoor is het proces van 
kennisontwikkeling te complex.  De faciliteiten die de website als geheel biedt kunnen beschouwd 
worden als ondersteuning bij kennisontwikkeling

Ad. B. Kennis delen wordt ten eerste mogelijk gemaakt doordat kennis wordt opgeslagen en 
gepubliceerd in de vorm van allerhande items: bijvoorbeeld projectervaringen, verhalen uit de praktijk, 
of verwijzingen naar kennisbronnen (ook personen)
Ten tweede kan kennis ook gedeeld worden in de interactie tussen personen. Hiervoor zijn een aantal 
functionaliteiten beschikbaar: contact, reageren en discussiëren.

Ad. C Kennis toepassen vindt buiten het terrein van de website plaats

Ad. D Het evalueren van kennis kan worden ondersteund met verschillende functies. De meest directe 
is het kunnen waarderen van bijdragen van anderen, waardoor de kwaliteit van het gebodene duidelijk 
wordt. Daarnaast kunnen ook via de reageer- en discussiefunctie oordelen over de bruikbaarheid van 
bepaalde kennis naar voren worden gebracht.

FunctieFunctie BeschrijvingBeschrijving Ondersteunt welk proces in Ondersteunt welk proces in 
kenniscirculatie?kenniscirculatie?

NieuwsoverzichtNieuwsoverzicht Een overzicht van nieuwsberichten. Aan Een overzicht van nieuwsberichten. Aan 
een bericht kan een vervaldatum worden 
gegeven zodat het bericht automatisch niet 
meer wordt getoond na die datummeer wordt getoond na die datum

-

AgendaAgenda Overzicht van activiteiten / bijeenkomsten Overzicht van activiteiten / bijeenkomsten 
meer wordt getoond na die datum
Overzicht van activiteiten / bijeenkomsten 
meer wordt getoond na die datummeer wordt getoond na die datum
Overzicht van activiteiten / bijeenkomsten 
meer wordt getoond na die datum

/workshops etc. die voor het thema 
relevant zijn 

(Op indirecte manier ondersteunt (Op indirecte manier ondersteunt 
dit kennis delen: het verwijst 
naar activiteiten waarin interactie 
tussen personen kan plaatsvindentussen personen kan plaatsvinden

Zoeken (eenvoudig)Zoeken (eenvoudig) Mogelijkheid om te zoeken op Mogelijkheid om te zoeken op 
trefwoord(en), al dan niet binnen een 
bepaald contenttype (nieuwsbericht, 
agenda, discussie etc.) Er wordt gezocht 
in titel, samenvatting en volledige tekst 
van een item. Resultaten kunnen per 
contenttype worden bekeken.contenttype worden bekeken.

Kennis delen: verwijzen naar 
tussen personen kan plaatsvinden
Kennis delen: verwijzen naar 
tussen personen kan plaatsvindentussen personen kan plaatsvinden
Kennis delen: verwijzen naar 
tussen personen kan plaatsvinden

kennisbronnen

Contact Mogelijkheid om direct een e-mail te Mogelijkheid om direct een e-mail te 
contenttype worden bekeken.
Mogelijkheid om direct een e-mail te 
contenttype worden bekeken.contenttype worden bekeken.
Mogelijkheid om direct een e-mail te 
contenttype worden bekeken.

sturen naar de persoon die aan een bepaald 
item is verbonden ( in de meeste gevallen 
zal dat de auteur zijn.)zal dat de auteur zijn.)

Kennis delen: interactie tussen Kennis delen: interactie tussen 
personen

E-mail notifi catieE-mail notifi catie Mogelijkheid van attendering per e-mail Mogelijkheid van attendering per e-mail 
zal dat de auteur zijn.)
Mogelijkheid van attendering per e-mail 
zal dat de auteur zijn.)zal dat de auteur zijn.)
Mogelijkheid van attendering per e-mail 
zal dat de auteur zijn.)

als er op een bepaalde pagina wijzigingen 
plaatsvindenplaatsvinden

-

Document oploadDocument opload Mogelijkheid om bestanden (bijv. Word Mogelijkheid om bestanden (bijv. Word 
plaatsvinden
Mogelijkheid om bestanden (bijv. Word 
plaatsvindenplaatsvinden
Mogelijkheid om bestanden (bijv. Word 
plaatsvinden

of Powerpoint, PDF) te kunnen uploaden. 
Beschikbaar voor redacteurs en auteurs 
van een projectensitevan een projectensite

-

Reageren Mogelijkheid om een reactie te geven op Mogelijkheid om een reactie te geven op 
van een projectensite
Mogelijkheid om een reactie te geven op 
van een projectensitevan een projectensite
Mogelijkheid om een reactie te geven op 
van een projectensite

een item. Als er reacties zijn bij een item, 
worden deze direct weergegeven.worden deze direct weergegeven.

• Kennis delen: interactie Kennis delen: interactie 
tussen personen

• Kennis evaluerenKennis evalueren
DiscussieforumDiscussieforum Iedere gebruiker kan zelf een 

worden deze direct weergegeven.
Iedere gebruiker kan zelf een 
worden deze direct weergegeven.worden deze direct weergegeven.
Iedere gebruiker kan zelf een 
worden deze direct weergegeven.

discussie starten en reageren op een 
discussieonderwerp (stelling of reactie.)De 
auteur van een stelling  wordt per e-mail 
genotifi ceerd van de reactie op de stelling.genotifi ceerd van de reactie op de stelling.

• Kennis delen: interactie Kennis delen: interactie 
tussen personen

• Kennis evalueren



WaarderenWaarderen Mogelijkheid om en waardering (1 tot Mogelijkheid om en waardering (1 tot 
5) te geven op een onderwerp volgens 
bepaalde criteria (bruikbaarheid, 
relevantie etc.) De gemiddelde waardering 
wordt weergegeven en het totaal aantal 
stemmers.stemmers.

Kennis evaluerenKennis evalueren

NieuwsbriefNieuwsbrief Gebruikers kunnen zich abonneren op Gebruikers kunnen zich abonneren op 
een nieuwsbrief. Deze wordt door een 
redacteur samengesteld, op basis van 
beschikbare items in de website.beschikbare items in de website.

-

InteractielistInteractielist Een lijst waarop de meest geraadpleegde Een lijst waarop de meest geraadpleegde 
onderwerpen staan (te kiezen uit de 
periodes ‘vandaag’,’deze week’ en ‘deze 
maand’) Ook wordt op de homepage 
getoond welke themasites het actiefst 
zijn (met totaal aantal raadplegingen erbij 
vermeld.)vermeld.)

Kennis evaluerenKennis evalueren

DocumentbeheerDocumentbeheer Een functionaliteit als de Windows Een functionaliteit als de Windows 
vermeld.)
Een functionaliteit als de Windows 
vermeld.)vermeld.)
Een functionaliteit als de Windows 
vermeld.)

Verkenner, waarin bestanden en mappen 
kunnen worden beheerd. Beschikbaar voor 
redacteurs en auteurs of leden van een 
projectensiteprojectensite

-

Personen Overzicht van personen die binnen een Overzicht van personen die binnen een 
projectensite
Overzicht van personen die binnen een 
projectensiteprojectensite
Overzicht van personen die binnen een 
projectensite

themasite de rol en rechten van redacteur 
of auteur hebben. Van een persoon kunnen 
de gegevens worden opgevraagd. de gegevens worden opgevraagd. 

Kennis delen: verwijzen naar Kennis delen: verwijzen naar 
kennisbronnen

Fullscreen/printfunctieFullscreen/printfunctie Mogelijkheid om de inhoud van een Mogelijkheid om de inhoud van een 
de gegevens worden opgevraagd. 
Mogelijkheid om de inhoud van een 
de gegevens worden opgevraagd. de gegevens worden opgevraagd. 
Mogelijkheid om de inhoud van een 
de gegevens worden opgevraagd. 

pagina uit te printen, zonder grafi sche 
layoutlayout

-

Voorbeeld van een rubrieksgewijze indeling van een themasite:
a. Nieuwsrubriek
b. Agenda
c. Discussie
d. ‘Gerelateerde’ links naar andere onderdelen van de site
e. Personen
f. Materiaal uit relevante of afgesloten projecten (overzicht van projecten waar wordt gewerkt 

met bepaald materiaal / tools die zijn ontwikkeld; links naar info over lopende en afgesloten 
projecten

g. Praktijkhoek: ervaringen en tips van gebruikers van deze themasite
h. Links naar andere externe websites
i. Visie van experts (bijv. in de vorm van columns)
j. Bronnen (boeken, tijdschriften, artikelen) door experts geselecteerd en evt. gerecenseerd
k. (Afgeschermde?)werkruimte (in de vorm van een projectensite op het extranet) van een 

gerelateerde community of projectgroep

Verschillende soorten gebruikers en hun rechten
Voor de website van de community kunnen verschillende gebruikers worden onderscheiden, elk met 
verschillende rechten.

• Externe gebruikers (niet ingelogd)
• Medewerkers van een samenwerkende organisatie
• Ingelogde gebruiker
• Schrijver
• Redacteur

Beheer
De themasites dienen in het begin beheerd te worden door een redactie van een paar personen. 
Indien de thema’s direct gekoppeld zijn aan lopende projecten, dan kan het mogelijk zijn om de 
redactiewerkzaamheden in het projectplan mee te nemen in verband met fi nanciële dekking.



Taken van de redactie:
• doel, onderdelen, structuur en functionaliteiten van een themasite bepalen
• rechten toekennen aan gebruikers
• verzamelen van informatie: bij instellingscorrespondenten, experts
• (laten) produceren van informatie
• (laten) redigeren van informatie: kwaliteit beoordelen, evt. vragen om herschrijving, 

redactioneel commentaar schrijven
• plaatsen van informatie in de site
• invullen van metadata en andere gegevensvelden
• kwaliteitsbeheer
• actualiteitsbeheer
• modereren in discussies

Gewenst profi el van redactieleden:
• inhoudelijk deskundig op het gebied van het thema
• goede schrijfvaardigheden
• contacten met andere deskundigen (liefst binnen andere instellingen)
• voldoende tijd en enthousiasme
• bij voorkeur iemand van wie te verwachten is dat hij/zij in een later stadium wil en kan 

optreden als moderator van een bijbehorende community
• bij voorkeur enige ervaring met het beheren van een website6



8. Metadata

Metadata (informatie over informatie) hebben betrekking op alle onderdelen van de Digitale 
Bibliotheek Europese Minderheidstalen. De toepassing ervan zal binnen de verschillende 
onderdelen van elkaar afwijken.
De metadata zijn nodig om het functioneren van de verschillende onderdelen mogelijk te 
maken en om de inhoud van de onderdelen onderling te kunnen koppelen.

Beschreven zijn de metadata voor:
8.1:  Samenwerkingspartners
8.2:  Digibyb
8.3:  Deskundigen
8.4:  Q en A
8.5:  Community of Practise

8.1 Samenwerkingspartners

In deze paragraaf worden de mogelijke samenwerkingspartners in de minderheidstaalregio en internationale 
samenwerkingspartners beschreven.
  
Item/ Veld Toelichting Verplicht veld Tonen op scherm
Documentnummer ja ja
Last update ja ja
Naam organisatie ja ja
Afkorting ja ja
Vertaling naam ja ja
Straat en huisnummer ja ja
Postcode, woonplaats ja ja
Provincie, regio, district ja ja
(E.C. lid) Land Te selecteren uit vaste lijst ja ja
Telefoonnummer ja ja
Faxnummer ja ja
Emailadres ja ja
Internetsite ja ja
Bereikbaarheid tijdens 
kantooruren ja ja

Taal (actief gebruik) Te selecteren uit vaste lijst ja ja
Taal (passief gebruik) Te selecteren uit vaste lijst ja ja
Aantal personeelsleden ja ja
Aantal vrijwilligers ja ja
Minderheidstaal Te selecteren uit vaste lijst ja ja

Gebied Gebied waar de organisatie zich op 
richt ja nee

Soort organisatie Te selecteren uit vaste lijst ja ja
Specialisaties ja ja
Dienstverlening ja ja
Publicaties ja ja
Doelstelling / activiteiten ja ja
Relaties ja ja
Overige



8.2 Digibyb

De kennis die in de Digibyb wordt aangeboden is voornamelijk afkomstig uit externe bronnen. Er wordt gebruik 
gemaakt van verschillende soorten content:

• Compleet document, ook wel publicatie of full text artikel genoemd
•  Hyperlink (een hyperlink, bij voorkeur deeplink) die doorkoppelt naar een andere site dan die van de 

Digitale bibliotheek Europese Minderheidstalen
• Beschrijving van niet-elektronisch beschikbare informatie

Om deze content voor gebruikers duidelijk te kunnen presenteren en te kunnen koppelen aan andere onderdelen 
binnen de Digibyb zijn onderstaande metadata van toepassing.
Bronnen die in opdracht van de Digibyb kennis aanleveren, dienen deze metadata aan hun content toe te voegen.
Met bronnen die gratis kennis ter beschikking stellen zullen afspraken worden gemaakt over de mogelijkheden 
die er zijn.

8.2.1. Kennisdocumenten

Deze metadata hebben betrekking op documenten die binnen de database van de Digitale Bibliotheek Europese 
Minderheidstalen zijn opgeslagen

Item/Veld Toelichting Verplicht 
veld

Tonen 
op 

Redacteur Naam van degene die het kennisdocument heeft toegevoegd en 
de metadata heeft toegekend ja nee

Documentnummer

Dit is een uniek nummer dat aan elk  kennisdocument wordt 
toegekend.
Dit nummer moet automatisch gegenereerd gaan worden. 
Gebruiksmogelijkheden voor dit nummer alleen voor de 
documentalist

ja nee

Invoerdatum Datum waarop het document aan de Digibyb is toegevoegd. N.v.t. door 
systeem nee

Lidwoord Lidwoord invullen in dit veld, geldt ook voor andere talen. 
Lidwoord niet herhalen in titelveld ja nee

Titel

In dit veld de volledige titel van de publicatie invullen, 
uitgezonderd het lidwoord. Elke ondertitel wordt gescheiden 
door een dubbele punt (:). Wanneer de titel in meer dan één 
taal verschijnt, scheid je de titels door een = teken.

ja ja

Auteur

Dit veld bevat data m.b.t. de verantwoordelijkheid, bijv, 
auteurs, redacteurs, vertalers, illustratoren of fotografen. Zodra 
er meer dan drie auteurs zijn, wordt alleen de eerste auteur 
vermeld. Na de eerste auteur zet je … [et al]

ja ja

Druk Hier wordt informatie ingevuld m.b.t. editie en/of druk van de 
publicatie ja ja

Tijdschrift

Bij het beschrijven van een tijdschrift, maak je gebruik van 
‘het tweede niveau’(zie ISBD-Serials) Delen van een tijdschrift 
zijn:

• Artikel in een tijdschrift
• Artikel in een krant

In deze paragraaf wordt informatie ingevuld die begint met  In: 

ja ja

Nummer

Bij het beschrijven van tijdschriftpublicaties, wordt in dit veld 
informatie ingevuld m.b.t. jaargang, nummer, jaar. Wanneer 
deze informatie niet kan worden gevonden, blijft dit veld 
blanco.

ja ja



Impressum

Dit veld bevat alle data m.b.t. uitgeversinformatie. Wanneer 
een jaar van uitgave van een publicatie niet is vermeld, dan 
kan het jaar van copyright (cop.) ingevuld worden. In het 
impressumveld wordt de plaats van uitgave van de publicatie 
vermeld zoals deze op de titelpagina voorkomt. Wanneer de 
plaats van uitgave alleen is vermeld in een minderheidstaal, 
dan voeg je de vertaling tussen vierkante haken [ ] toe in de 
dominante taal. Wanneer jezelf een plaats van uitgave toevoegt 
die niet in de publicatie staat vermeld, dan doe je dit ook in de 
dominante taal, maar wanneer de publicatie is geschreven in 
een minderheidstaal, dan mag je ook de naam toevoegen in de 
dominante taal.

ja ja

Collatie In dit veld wordt informatie ingevuld m.b.t. de collatie: (aantal 
pagina’s:) illustraties etc; ( hoogte van de publicatie) ja ja

Series
In dit veld wordt informatie ingevuld m.b.t. de naam van 
series, nummer. De naam en het nummer van de serie wordt 
gescheiden door een puntkomma;

ja ja

Aanwezig
Dit veld bevat informatie over de aanwezigheid van 
tijdschriften in de eigen organisatie of gerelateerde instituten. 
Gebruik de codes voor de gerelateerde instituten

ja ja

Niveau

In dit veld wordt informatie beschreven met betrekking tot de 
zogenaamde deelbeschrijvingen. Dit veld heeft twee functies:

• Beschrijving van een deel van een monografi e: 
• Hoofdstuk (of een deel van een hoofdstuk) met een 

aparte auteur in vergelijking tot het samengestelde 
werk

• Hoofdstuk ( of deel van een hoofdstuk) van een werk 
geschreven door een auteur

• Beschrijving van een meerdelig werk (non-serieel)

ja ja

Annotatie In dit veld wordt informatie ingevuld m.b.t. titel en auteur 
zoals vertaling van etc. ja ja

Annotatie (2) In dit veld wordt informatie ingevuld m.b.t. bijlagen, indexen, 
bibliografi eën volgens de ISBD-regels ja ja

ISSN

In dit veld wordt het Internationaal Standaard Serial nummer 
en/of Internationaal Standaard Boeken Nummer ingevoerd, 
wanneer beide aanwezig zijn, worden beide ingevuld 
gescheiden  door een spatie

ja Ja 

ISBN

Internationaal Standaard Boeken Nummer, wanneer een 
publicatie twee ISBN-nummers heeft, één voor de serie en één 
voor het deel, worden beide nummers ingevoerd gescheiden 
door een spatie waarbij wordt begonnen met het nummer van 
de serie

ja ja

Jaar Jaar van publicatie invullen, indien niet bekend zelf een jaartal 
invullen tussen vierkante haken ja ja

Conferentie

Dit veld invullen wanneer de publicatie het resultaat is van 
een conferentie, symposium etc. Dit veld bestaat uit drie 
elementen: offi ciële naam van de conferentie, plaats waar de 
conferentie werd gehouden, datum. Namen van plaatsen in 
meer dan één taal worden gescheiden van elkaar door een 
slash-teken /. Wanneer de conferentie in meer dan een plaats is 
gehouden, worden de namen van deze plaatsen gescheiden van 
elkaar door een; -teken

ja ja

Taal publicatie
In dit veld wordt de taal geschreven waarin de publicatie is 
geschreven. Er is geen limiet aan het aantal talen. De talen 
worden ingevuld met hoofdletters (zie bijlage…)

ja ja

Taal abstract Taal van het abstract ja ja



Abstract

In dit veld worden mogelijkheden gegeven voor het maken van 
een abstract. De voertaal is Engels. Als eerste aangeven wat 
voor soort abstract het is:
Abstract van de auteur
Verkort abstract van de auteur
Inhoudsopgave
Hoofdstukindeling
Introductie door de auteur
Recensie van tijdschriftartikel
Daarna tussen vierkante haken invullen in welke taal het 
abstract is geschreven, nieuwe regel voor het abstract, naam 
auteur abstract, instituut.

ja ja

Land Zie bijlage 4, in alfabetische volgorde invullen in hoofdletters
Te selecteren uit een vaste lijst ja ja

Taal Zie bijlage 3, in hoofdletters invullen
Te selecteren uit een vaste lijst ja ja

Type document Zie bijlage 5, in hoofdletters invullen
Te selecteren uit een vaste lijst ja ja

Descriptoren
Zie bijlage 6, in hoofdletters invullen in volgorde van 
belangrijkheid, gebruik maximaal 10 descriptoren
Te selecteren uit een vaste lijst

ja ja

Signatuur Invullen van eigen bibliotheeknummer / instituut ja ja
Basisclassifi catie Invullen van basisclassifi catienummer zie bijlage 1 ja ja

Note In dit veld kan diverse informatie ingevuld worden die niet 
voor iedereen bestemd is nee nee

Hoofdingang beschrijving In dit veld wordt de naam van de eerste auteur of eerste woord 
van de titel ingevuld (zie ISBD-regels) ja ja

Tweede auteur In dit veld tweede, derde auteurs, redacteuren etc. vermelden ja ja

Medewerkers In dit veld medewerkers bv. Illustratoren, vertalers, geen 
auteurs, redacteuren Ja ja

Corporatie Wanneer een organisatie verantwoordelijk is voor de 
publicatie, vul je deze in dit veld in ja ja

Onderdeel Onderdeel waarbinnen informatie gepubliceerd wordt ( in dit 
geval Digibyb) ja nee

8.2.2 Kennislinks

Onderstaande metadata hebben betrekking op de links waarnaar binnen de website wordt verwezen. Door de 
toegekende metadata is vooraf duidelijk op welke informatie en bron de hyperlink betrekking heeft.

Item / veld Toelichting Verplicht veld
Tonen 
op 
scherm

Redacteur

Naam van degene die de kennislink heeft toegevoegd 
en de metadata heeft toegekend

Te selecteren uit een vaste lijst

ja nee

Invoerdatum Datum waarop kennislink is toegevoegd aan de 
Digibyb

n.v.t. door 
systeem nee

Documentnummer

Dit is een uniek nummer dat aan elke kennislink wordt 
toegekend. Dit nummer moet automatisch gegenereerd 
worden. Gebruiksmogelijkheden voor dit nummer 
alleen voor de redactie

n.v.t. door 
systeem nee

Vervaldatum Datum waarop de kennislink automatisch zal komen 
te vervallen

Ja, indien geen 
evaluatiedatum nee



Evaluatiedatum
Datum waarop geëvalueerd moet worden of de 
betreffende kennislink nog relevant  en/of actueel is. 
Zo niet, dan wordt hij handmatig verwijderd

Ja, indien geen 
vervaldatum nee

Titel Titel van de kennislink ja ja
Auteur Auteur, indien bekend van de kennislink ja nee

Adres (URL) URL die indien mogelijk direct naar het betreffende 
onderdeel binnen een externe site verwijst (dieplink) ja ja

Basisclassifi catie Invullen van basisclassifi catiecode 
Te selecteren uit vaste lijst zie bijlage 1 ja ja

Samenvatting Korte samenvatting van de inhoud van de kennislink 
van 5-25 regels ja ja

Datum Indien bekend nee ja

Bron Organisatie, instituut waarvan de kennislink afkomstig 
is ja ja

Toegang
Is de toegang vrij of met username/paswoord.
Voor de verschillende vormen van gecontroleerde 
toegang zullen procedures uitgewerkt moeten worden

ja ja

Domein Het domein waarop de kennislink betrekking heeft
Te selecteren uit vaste lijst zie bijlage…. ja ja

Trefwoord Te selecteren uit vaste lijst zie bijlage…. ja ja

Onderdeel Onderdeel waarbinnen informatie gepubliceerd wordt 
(in dit geval digibyb) ja nee

8.2.3 Beschrijvingen

Onderstaande metadata hebben betrekking op beschrijvingen van kennisitems die niet elektronisch beschikbaar 
zijn, maar wel opgevraagd kunnen worden.

Item/Veld Toelichting
Tonen 
op 
scherm

Redacteur Naam van degene die het kennisdocument heeft toegevoegd en 
de metadata heeft toegekend ja nee

Documentnummer

Dit is een uniek nummer dat aan elk  kennisdocument wordt 
toegekend.
Dit nummer moet automatisch gegenereerd gaan worden. 
Gebruiksmogelijkheden voor dit nummer alleen voor de 
documentalist

ja nee

Invoerdatum Datum waarop het document aan de Digibyb is toegevoegd.
N.v.t. 
door 
systeem

nee

Lidwoord Lidwoord invullen in dit veld, geldt ook voor andere talen. 
Lidwoord niet herhalen in titelveld ja nee

Titel

In dit veld de volledige titel van de publicatie invullen, 
uitgezonderd het lidwoord. Elke ondertitel wordt gescheiden 
door een dubbele punt (:). Wanneer de titel in meer dan één 
taal verschijnt, scheid je de titels door een = teken.

ja ja

Auteur

Dit veld bevat data m.b.t. de verantwoordelijkheid, bijv, 
auteurs, redacteurs, vertalers, illustratoren of fotografen. Zodra 
er meer dan drie auteurs zijn, wordt alleen de eerste auteur 
vermeld. Na de eerste auteur zet je … [et al]

ja ja

Druk Hier wordt informatie ingevuld m.b.t. editie en/of druk van de 
publicatie ja ja



Tijdschrift

Bij het beschrijven van een tijdschrift, maak je gebruik van 
‘het tweede niveau’(zie ISBD-Serials) Delen van een tijdschrift 
zijn:

• Artikel in een tijdschrift
• Artikel in een krant

In deze paragraaf wordt informatie ingevuld die begint met  In: 

ja ja

Nummer

Bij het beschrijven van tijdschriftpublicaties, wordt in dit veld 
informatie ingevuld m.b.t. jaargang, nummer, jaar. Wanneer 
deze informatie niet kan worden gevonden, blijft dit veld 
blanco.

ja ja

Impressum

Dit veld bevat alle data m.b.t. uitgeversinformatie. Wanneer 
een jaar van uitgave van een publicatie niet is vermeld, dan 
kan het jaar van copyright (cop.) ingevuld worden. In het 
impressumveld wordt de plaats van uitgave van de publicatie 
vermeld zoals deze op de titelpagina voorkomt. Wanneer de 
plaats van uitgave alleen is vermeld in een minderheidstaal, 
dan voeg je de vertaling tussen vierkante haken [ ] toe in de 
dominante taal. Wanneer jezelf een plaats van uitgave toevoegt 
die niet in de publicatie staat vermeld, dan doe je dit ook in de 
dominante taal, maar wanneer de publicatie is geschreven in 
een minderheidstaal, dan mag je ook de naam toevoegen in de 
dominante taal.

ja ja

Collatie In dit veld wordt informatie ingevuld m.b.t. de collatie: (aantal 
pagina’s: illustraties etc; hoogte van de publicatie) ja ja

Series
In dit veld wordt informatie ingevuld m.b.t. de naam van 
series, nummer. De naam en het nummer van de serie wordt 
gescheiden door een puntkomma;

ja ja

Aanwezig
Dit veld bevat informatie over de aanwezigheid van 
tijdschriften in de eigen organisatie of gerelateerde instituten. 
Gebruik de codes voor de gerelateerde instituten

ja ja

Niveau

In dit veld wordt informatie beschreven met betrekking tot de 
zogenaamde deelbeschrijvingen. Dit veld heeft twee functies:

• Beschrijving van een deel van een monografi e: 
• Hoofdstuk (of een deel van een hoofdstuk) met een 

aparte auteur in vergelijking tot het samengestelde 
werk

• Hoofdstuk ( of deel van een hoofdstuk) van een werk 
geschreven door een auteur

• Beschrijving van een meerdelig werk (non-serieel)

ja ja

Annotatie In dit veld wordt informatie ingevuld m.b.t. titel en auteur 
zoals vertaling van etc. ja ja

Annotatie (2) In dit veld wordt informatie ingevuld m.b.t. bijlagen, indexen, 
bibliografi eën volgens de ISBD-regels ja ja

ISSN

In dit veld wordt het Internationaal Standaard Serial nummer 
en/of Internationaal Standaard Boeken Nummer ingevoerd, 
wanneer beide aanwezig zijn, worden beide ingevuld 
gescheiden  door een spatie

ja Ja 

ISBN

Internationaal Standaard Boeken Nummer, wanneer een 
publicatie twee ISBN-nummers heeft, één voor de serie en één 
voor het deel, worden beide nummers ingevoerd gescheiden 
door een spatie waarbij wordt begonnen met het nummer van 
de serie

ja ja

Jaar Jaar van publicatie invullen, indien niet bekend zelf een jaartal 
invullen tussen vierkante haken ja ja



Conferentie

Dit veld invullen wanneer de publicatie het resultaat is van 
een conferentie, symposium etc. Dit veld bestaat uit drie 
elementen: offi ciële naam van de conferentie, plaats waar de 
conferentie werd gehouden, datum. Namen van plaatsen in 
meer dan één taal worden gescheiden van elkaar door een 
slash-teken /. Wanneer de conferentie in meer dan een plaats is 
gehouden, worden de namen van deze plaatsen gescheiden van 
elkaar door een; -teken

ja ja

Taal publicatie
In dit veld wordt de taal geschreven waarin de publicatie is 
geschreven. Er is geen limiet aan het aantal talen. De talen 
worden ingevuld met hoofdletters (zie bijlage…)

ja ja

Taal abstract Taal van het abstract ja ja

Abstract

In dit veld worden mogelijkheden gegeven voor het maken van 
een abstract. De voertaal is Engels. Als eerste aangeven wat 
voor soort abstract het is:
Abstract van de auteur
Verkort abstract van de auteur
Inhoudsopgave
Hoofdstukindeling
Introductie door de auteur
Recensie van tijdschriftartikel
Daarna tussen vierkante haken invullen in welke taal het 
abstract is geschreven, nieuwe regel voor het abstract, naam 
auteur abstract, instituut.

ja ja

Land Zie bijlage 4, in alfabetische volgorde invullen in hoofdletters
Te selecteren uit een vaste lijst ja ja

Taal Zie bijlage 3, in hoofdletters invullen
Te selecteren uit een vaste lijst ja ja

Type document Zie bijlage 5, in hoofdletters invullen
Te selecteren uit een vaste lijst ja ja

Descriptoren
Zie bijlage 6, in hoofdletters invullen in volgorde van 
belangrijkheid, gebruik maximaal 10 descriptoren
Te selecteren uit een vaste lijst

ja ja

Signatuur Invullen van eigen bibliotheeknummer / instituut ja ja
Basisclassifi catie Invullen van basisclassifi catienummer zie bijlage 1 ja ja

Note In dit veld kan diverse informatie ingevuld worden die niet 
voor iedereen bestemd is nee nee

Hoofdingang beschrijving In dit veld wordt de naam van de eerste auteur of eerste woord 
van de titel ingevuld (zie ISBD-regels) ja ja

Tweede auteur In dit veld tweede, derde auteurs, redacteuren etc. vermelden ja ja

Medewerkers In dit veld medewerkers bv. Illustratoren, vertalers, geen 
auteurs, redacteuren Ja ja

Corporatie Wanneer een organisatie verantwoordelijk is voor de 
publicatie, vul je deze in dit veld in ja ja

Onderdeel Onderdeel waarbinnen informatie gepubliceerd wordt ( in dit 
geval Digibyb) ja nee

8.3 Deskundigen en projecten

In de rubriek Deskundigen en projecten worden profi elen van experts en projecten  gepresenteerd.
De informatie wordt opgebouwd door

• Deskundige door het invullen van eigen profi el
• Redactie door het aanvullen c.q. completeren van het profi el



Item / veld Toelichting Verplicht 
veld

Tonen op 
scherm

Redacteur Naam van redacteur die het ingezonden profi el heeft 
gecontroleerd ja nee

Autorisatiepunt

Invoerdatum Datum waarop expert is toegevoegd n.v.t. door 
systeem nee

Last update Datum waarop laatste wijziging heeft plaats gevonden ja ja
Projecttitel Titel project ja ja

2e projecttitel Mogelijk tweede of in minderheidstaal geschreven titel 
project ja ja

Coördinerende organisatie Organisatie waar project wordt uitgevoerd en deskundige 
werkzaam is ja ja

Afdeling Afdelingsnaam ja ja
Straatnaam en 
huisnummer ja ja

Postcode, woonplaats ja ja
Postbus ja ja
Postcode Postbus ja ja
Plaats postbus ja ja
Land Te selecteren uit vaste lijst ja ja
Telefoonnummer 
organisatie Telefoonnummer organisatie ja ja

Faxnummer organisatie Faxnummer van organisatie ja ja
Emailadres Emailadres organisatie ja ja
Internetsite organisatie Internetsite van organisatie
Voornaam deskundige ja ja
Initialen ja ja
Tussenvoegsel ja ja
Achternaam ja ja

Titel Ja, voor 
deskundige nee

Functie ja voor 
deskundige ja

Telefoonnummer 
deskundige Telefoonnummer deskundige bij organisatie

Emailadres Emailadres deskundige ja ja
Subsidieverstrekker Naam subsidiegevende organisatie / persoon ja ja

Basisclassifi catie Te selecteren uit vaste lijst
Nee, 
opgenomen 
in navigatie

Descriptoren Te selecteren uit vaste lijst
Nee, 
opgenomen 
in navigatie

Start datum project ja ja
Einddatum project ja ja
Profi el project ja ja
Doelstelling project ja ja
Resultaten project ja ja
Onderzoeksmethodiek ja ja
Conclusie ja ja

Links naar WWW
Ja, 
opgenomen 
in navigatie



Partner organisaties ja ja

Onderdeel Onderdeel waarop informatie geplaatst wordt (hier dus 
deskundigen en projecten) ja nee

8.4 Q en A

Het Q en A (Questions and Answers)onderdeel biedt per domein een tweetal soorten informatie:
• Vraag
• Antwoord

Beide onderdelen van de Q en A kunnen zowel door de redactie als een gebruiker worden opgesteld. Het 
merendeel van de vragen en antwoorden zullen echter door de redactie  c.q. bibliothecaris/documentalist worden 
afgehandeld.

Item/Veld Toelichting Verplicht 
veld

Tonen op 
scherm

Naam bedrijf Naam bedrijf / organisatie van de vraagsteller ja nee
Voornaam Voornaam ja nee
Initialen Initialen ja nee
Tussenvoegsel Tussenvoegsel ja nee
Achternaam Achternaam ja ja
Telefoonnummer Telefoonnummer ja ja
Faxnummer Faxnummer nee nee
Mobiel nummer Mobiel nummer ja nee
Emailadres Emailadres van de vraagsteller ja ja
Titel vraag Titel van de vraagstelling ja ja
Vraagstelling Korte beschrijving vraag ja ja
Invoerdatum Datum waarop vraag is ingevoerd ja nee
Vervaldatum Datum waarop vraag beantwoord moet zijn ja nee
Voornaam Voornaam van de antwoordgever/redacteur ja ja
Initialen Initialen antwoordgever / redacteur ja ja
Tussenvoegsel Tussenvoegsel antwoordgever / redacteur ja nee

Achternaam Achternaam van de antwoordgever / redacteur 
/documentalist ja ja

Emailadres Emailadres van de antwoordgever ja ja
Titel Titel van het antwoord ja ja
Antwoord Korte beantwoording van de vraag ja ja
Invoerdatum antwoord Datum waarop antwoord geplaatst is ja nee
Basisclassifi catie Te selecteren uit vaste lijst ja nee

Descriptoren Trefwoord(en) die van toepassing zijn
Te selecteren uit vaste lijst ja nee

Onderdeel Onderdeel waarbinnen informatie gepubliceerd 
wordt (hier Q en A) ja nee

8.5 Community of Practise

Veld/item Toelichting Verplicht 
veld

Tonen op 
scherm

Titel ja ja
Samenvatting ja ja
Invoerdatum ja nee
Publicatiedatum- en tijd ja ja
Vervaldatum ja nee



Auteur ja ja
Contributor ja ja
Basisclassifi catie ja ja
Trefwoorden ja ja
Taal ja ja
Opmerking ja nee
Themasite ja ja
Bestandstype ja ja

9. Workfl ow en procedures

In deze paragraaf zullen de contentmanagement workfl ow en –procedures in detail worden beschreven. 
De workfl ow en procedures gelden voor alle contentvormen van de Website Digitale Bibliotheek Europese 
Minderheidstalen die onder de verantwoording van de contentmanagementorganisatie vallen.

Alle interne én externe partijen, die deel uitmaken van de contentmanagementorganisatie Digitale Bibliotheek 
Europese Minderheidstalen dienen zich te houden een aan de workfl ow en procedures zoals vastgelegd in dit 
Contentmanagement Plan. 

De procedures voor de pilot Fries zullen gedurende de loop van het project verder worden ontwikkeld en 
uitgewerkt.

9.1 Algemene procedures
9.1.1. Planning
9.1.2. Creatie/verzameling en classifi catie / verrijking
9.1.3. Controle en publicatie
9.1.4. Beheer 



Bijlage 1   Nederlandse Basisclassifi catie7

Algemene taal- en literatuurwetenschap
17.00 algemene taal- en literatuurwetenschap: algemeen
Hierbij : fi lologie
Verwijzing voor taal- en letterkunde, ingedeeld naar afzonderlijke talen, zie 18 (taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen

17.01 algemene taalwetenschap: algemeen

17.02 geschiedenis van de taalwetenschap en zijn theorieën

17.03 fi losofi e en theorie van de taalwetenschap

17.04 methoden en technieken in de taalwetenschap

17.05 taalwetenschap: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties

17.08 semiotiek
Verwijzing: voor de algemene semiotiek, zie 02.02 (wetenschap en cultuur in het algemeen; fi losofi e en theorie der 
wetenschap)
Verwijzing: voor de semiotiek van de literatuur, zie 17.81 (literair-wetenschappelijke richtingen)
Verwijzing: voor de semiotiek van afzonderlijke wetenschapsgebieden, zie betreffende vakgebieden

17.10 taal in relatie tot andere gebieden van wetenschap en cultuur

17.11 taalfi losofi e
Is: 08.34 (fi losofi e; taalfi losofi e)

17.12 taaloorsprong

17.13 taaltypologie

17.14 vergelijkende taalwetenschap
Hierbij : contrastieve linguïstiek
Verwijzing: voor historisch(e) vergelijkende taalwetenschap, zie 17.15 (historische linguïstiek)

17.15 historische linguïstiek

17.16 etymologie

17.18 taalgeografi e
Hierbij: dialectologie

17.20 sociolinguïstiek: algemeen

17.21 monolinguale sociolinguïstiek

17.22 ortholinguïstiek
Hierbij: Taalnormen, taalplanning, taalzuivering



17.23 multilinguale sociolinguïstiek
Hierbij: tweetaligheid, taalcontact, creolisatie, taalpolitiek

17.24 sociolinguïstiek: overige

17.28 etnolinguïstiek

17.30 psycholinguïstiek: algemeen
Toelichting: taalpsychologie
Verwijzing: voor cognitieve psychologie, zie: 77.31 (psychologie, cognitie)

17.31 taalverwerving
Toelichting: taalontwikkeling bij kinderen

17.32 taal en denken

17.34 psycholinguïstiek: overige
Toelichting: psycholinguïstiek van de afzonderlijke linguïstische verschijnselen

17.35 neurolinguïstiek

17.40 toegepaste taalwetenschap: algemeen

17.41 taaldidactiek
Toelichting: omvat zowel moedertaaldidactiek als vreemde talenonderwijs
17.42 taalbeheersing

17.43 tweede-taalverwerving

17.44 patholinguïstiek

17.45 vertaalwetenschap
Verwijzing: voor vertalen, zie 17.95 (vertalen)
Verwijzing: voor literaire aspecten zie: 17.95 (vertalen)

17.46 mathematische linguïstiek, computer linguïstiek (vertalen met computers)
Hierbij: programmeertalen, automatische spraakherkenning, automatisch vertalen
Verwijzing: voor benadering vanuit de automatisering, zie: 54.33 (informatica; programmeertalen) en: 54.72 (informatica; 
kunstmatige intelligentie)

17.49 toegepaste taalwetenschap: overige

17.50 grammatica
Toelichting: de begrippen ‘grammar’ en ‘theory’ overlappen elkaar

17.51 afzonderlijke scholen, afzonderlijke theorieën

17.52 syntaxis



Verwijzing: voor syntacto-semantische aspecten, zie: 17.58 (syntacto-semantische aspecten)

17.53 fonetiek

17.54 fonologie

17.55 morfologie

17.56 semantiek: algemeen

17.57 naamkunde, toponymie
Hierbij: onomastiek

17.58 syntacto-semantische aspecten
Hierbij: eenheden en hun betrekkingen

17.59 semantiek: overige

17.60 lexicologie, lexicografi e
Verwijzing: voor tweetalige woordenboeken, zie 18: (taal- en letterkunde naar afzonderlijke  talen)

17.61 pragmatiek
Verwijzing: voor discourse analysis, zie: 17.63 (tekstwetenschap)

17.62 retorica, stilistiek
Verwijzing: voor literaire aspecten, zie 17.84 (literaire taal, literaire stijl)

17.63 tekstwetenschap
Hierbij: tekstlinguïstiek, discourse analysis
17.69 algemene taalwetenschap: overige

17.70 algemene literatuurwetenschap: algemeen

17.74 literatuurwetenschap: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties

17.75 bloemlezingen uit de wereldliteratuur

17.76 geschiedenis van de wereldliteratuur

17.80 theorie van de literatuur: algemeen

17.81 literair-wetenschappelijke richtingen
Hierbij: literaire communicatie, literaire semiotiek

17.82 literatuur kritiek
Hierbij: waardeoordeel, tekstinterpretatie

17.83 literaire esthetica



17.84 literaire taal, literaire stijl
Hierbij: retorica, stilistiek, poëtica, prosodie
Verwijzing: voor taalkundige aspecten, zie: 17.62 (retorica, stilistiek)

17.85 tekstgeschiedenis, tekstkritiek
Hierbij: editietechniek
Verwijzing: voor taalkundige aspecten, zie 17.63

17.86 literaire genres, genretheorie
Hierbij: epos, lyriek, roman

17.89 theorie van de literatuur: overige

17.90 letterkunde in relatie tot andere gebieden van wetenschap en cultuur
Hierbij: letterkunde: letterkunde en automatisering

17.91 letterkunde van en voor groepen
Hierbij: volksliteratuur, jeugdliteratuur, arbeidersliteratuur

17.92 vergelijkende literatuurwetenschap: algemeen

17.93 literaire thema’s, literaire motieven

17.94 invloeden, relaties

17.95 vertalen
Toelichting: literaire aspecten van vertalen
Verwijzing: voor taalkundige aspecten, zie 17.45 (vertaalwetenschap)

17.97 vergelijkende literatuurwetenschap: overige

17.99 algemene literatuurwetenschap: overige

18 Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen

18.13 Friese taal- en/of  letterkunde

05 Communicatiewetenschap
05.00 communicatiewetenschap: algemeen
Verwijzing voor mediarecht, zie 86.78 (recht; informatierecht, communicatierecht)

05.01 geschiedenis van de communicatiewetenschap

05.02 fi losofi e en theorie van de communicatiewetenschap

05.03 methoden en technieken van de communicatiewetenschap

05.04 onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties



05.05 overheidsbeleid

05.10 informatie en communicatie: algemeen
Verwijzing voor theoretische aspecten, zie 05.51 (informatietheorie, communicatietheorie, signaaltheorie)

05.12 communicatieprocessen
Verwijzing: voor lezen, zie 05.15 (lezen
Verwijzing: voor schrijven, zie 05.16 (schrijven)
Hierbij: analfabetisme, alfabetisering, nonverbale communicatie

05.13 intermenselijke communicatie

05.14 groepscommunicatie
Hierbij: vergaderen, groepsdiscussies

05.15 lezen
Hierbij: leren lezen
Verwijzing voor taalonderwijs, zie 17.41 (algemene taal- en literatuurwetenschap; taaldidactiek)

05.16 schrijven
Hierbij: leren schrijven
Verwijzing: voor taalonderwijs, zie 17.41 (algemene taal- en literatuurwetenschap; taaldidactiek)

05.19 informatie en communicatie: overige

05.20 communicatie en samenleving
Toelichting: informatiemaatschappij

05.30 massacommunicatie, massacommunicatiemiddelen: algemeen
05.31 publiciteit
Hierbij: reclame, propaganda, voorlichting
Verwijzing: voor reclame als marketinginstrument, zie 85.40 (bedrijfskunde, organisatiekunde; marketing)

05.32 publieke opinie
Hierbij: opinieonderzoek, enquêtes

05.33 pers
Toelichting: schrijvende pers
Hierbij publicaties 

05.34 omroep: algemeen

05.35 radio

05.36 televisie

05.37 fi lm, video



05.38 elektronische communicatie, inhoudelijke aspecten
Verwijzing: voor technische aspecten zie rubrieken 54 en 54

05.39 massacommunicatie, massacommunicatiemiddelen: overige

05.40 communicatietransport: algemeen

05.41 post

05.42 telecommunicatie

05.43 kabelsystemen

05.49 communicatietransport: overige

05.50 telecommunicatietechniek: algemeen
Is: 53.70 (elektrotechniek; telecommunicatietechniek: algemeen

05.51 informatietheorie, communicatietheorie, signaaltheorie
Is: 53.71 (Elektrotechniek, informatietheorie, communicatietheorie, signaaltheorie)

05.52 communicatienetten
Is: 53.72 (elektrotechniek, communicatienetten)
Hierbij: satellietcommunicatie

05.53 elektrische signaaltransmissie, optische signaaltransmissie
is: 53.73 (elektrotechniek, elektrische signaaltransmissie, optische signaaltransmissie)
Hierbij: transmissielijnen

05.54 antennes
Is 53.74 (elektrotechniek, antennes)
05.55 telegrafi e, datatransmissie
Is: 53.75 (elektrotechniek; telegrafi e, datatransmissie)
Hierbij ook: telex, fax

05.56 telefonie
Is 53.76 (elektrotechniek, telefonie)
Hierbij: mobilofoon

05.57 radiotechniek

05.58 beeldtechniek

05.62 microgolftechniek

05.63 telemetrie, telecontrole

05.64 elektronische navigatie, radar



05.65 elektro-akoestiek

05.69 telecommunicatietechniek: overige

05.70 communicatie-industrie: algemeen
Hierbij:telematica

05.71 telecommunicatie-industrie

05.72 radio-industrie, televisie-industrie

05.73 fonografi sche industrie

05.79 communicatie-industrie: overige
05.99 communicatiewetenschap: overige

81 Onderwijs
81.00 onderwijs: algemeen

81.01 geschiedenis van het onderwijs

81.02 fi losofi e en theorie van het onderwijs

81.04 onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties

81.05 onderwijsresearch: algemeen
Verwijzing voor algemene methoden en technieken van de sociale wetenschappen, zie 70.03 (sociale wetenschappen in het 
algemeen; methoden, technieken en organisatie van sociaal wetenschappelijk onderzoek)
81.06 onderwijsevaluatie

81.07 vergelijkende onderwijskunde

81.09 onderwijsresearch: overige

81.10 onderwijsbeleid op macroniveau: algemeen
Verwijzing voor onderwijsrecht, zie 86.59 (recht; bestuursrecht; overige)

81.11 recht op onderwijs
Hierbij: toegankelijkheid, leerplicht
 Verwijzing voor onderwijsrecht, zie 86.59 (recht; bestuursrecht; overige)

81.12 ontwikkeling van het onderwijs

81.13 onderwijsplanning

81.14 onderwijseconomie

81.17 studiefi nanciering



81.19 onderwijsbeleid op macroniveau: overige
Hierbij: onderwijsinspectie

81.20 onderwijssociologie: algemeen

81.21 sociale ongelijkheid in het onderwijs

81.22 sekseongelijkheid in het onderwijs

81.23 schoolleven
Hierbij: studentenleven

81.24 onderwijs en werkgelegenheid
Hierbij: onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijs en bedrijfsleven

81.29 onderwijssociologie: overige

81.30 personeel: algemeen

81.31 onderwijsgevenden

81.33 niet-onderwijsgevend personeel

81.34 personeel: overige

81.35 onderwijsgebouwen
Hierbij: inrichting en gebouwen
81.40 onderwijsorganisatie op mesoniveau: algemeen
Hierbij; schoolorganisatie

81.41 toelating tot de onderwijsinstelling

81.42 groepering
Hierbij :klassenindeling, jaarklassensysteem, streaming

81.43 overgang, eindexamen
Hierbij: (voortijdig) schoolverlaten

81.44 presentie, absentie
Hierbij: vakantie, rooster, schoolbezoek

81.45 onderwijsmanagement
Hierbij: schoolmanagement, fi nancieel beheer

81.46 onderwijsbegeleiding
Hierbij: studievoorlichting, beroepskeuze

81.49 onderwijsorganisatie op mesoniveau: overige



81.50 onderwijspsychologie: algemeen

81.51 leerproces
Is: 77.34 (psychologie, leren, conditioneren)

81.52 studieprestatie
Hierbij: leerprestatie

81.53 studentenevaluatie
Hierbij: leerlingevaluatie, examinering, tentaminering

81.54 studeren
Hierbij; studiemethodiek

81.55 studentengedrag
Hierbij: leerling-gedrag, schoolverzuim

81.59 onderwijspsychologie: overige

81.60 onderwijsproces: algemeen
Hierbij: lesgeven, doceren, tweetaligheid

81.61 didactiek
Verwijzing: voor didactiek afzonderlijke vakken, zie rubriek ’onderwijs’ van de betreffende vakken

81.62 curriculum
Toelichting: voor curriculum van afzonderlijke vakken, zie rubriek ‘onderwijs’ van de betreffende vakken

81.64 onderwijsproces: overige

81.65 leermiddelen: algemeen
Hierbij: studiemateriaal, didactisch materiaal

81.66 gedrukt materiaal

81.67 audiovisuele middelen

81.68 computers in het onderwijs

81.69 leermiddelen: overige

81.70 onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Verwijzing : voor volwasseneneducatie, zie 79.63 (andragologie, volwasseneducatie)

81.71 openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs
Hierbij: schoolstrijd

81.73 voorschoolsonderwijs



Hierbij: kleuteronderwijs

81.74 primair onderwijs
Hierbij: basisonderwijs

81.75 secundair onderwijs: algemeen
Hierbij: voortgezet onderwijs; algemeen

81.76: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

81.77 algemeen voortgezet onderwijs

81.78 beroepsonderwijs
Hierbij: hoger beroepsonderwijs

81.79 secundair onderwijs: overige
Hierbij: voortgezet onderwijs; overige

81.80 tertiair onderwijs
Hierbij: hoger onderwijs

81.81 buitenschoolse vorming
Hierbij: stageprojecten

81.82 onderwijs aan bijzondere groepen: algemeen

81.83 speciaal onderwijs

81.84 onderwijs aan minderheden
Hierbij: onderwijs aan allochtonen
Hierbij: multicultureel onderwijs

81.85 onderwijs aan schoolverlaters
Hierbij leerlingwezen, partcipatieonderwijs

81.89 onderwijs aan bijzondere groepen: overige
Hierbij: onderwijs aan hoogbegaafden

81.90 alternatieve onderwijssystemen
Hierbij: montessorimethode, jenaplan.
Verwijzing: voor de pedagogische aspecten, zie 80.10 (pedagogiek, stromingen en richtingen binnen de pedagogiek)

81.94 onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: overige

81.99 onderwijs: overig

86 Recht
86.00 recht: algemeen



Toelichting: rechtswetenschap
Hierbij: vertalende woordenboeken. Voor verklarende woordenboeken zie 86.10 (rechtsgeschiedenis, recht van afzonderlijke 
landen, gebieden en volken)

86.01 geschiedenis van de rechtswetenschap

86.02 onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties
Verwijzing: voor magistratuur, zie 86.15 (rechterlijke organisatie)
Verwijzing: voor advocatuur, zie 86.16 (rechtshulp)

86.03 rechtstheorie, rechtsmethodologie
Hierbij: rechtsinformatica
Hierbij: rechtseconomie en recht en economie

86.04 rechtsfi losofi e
is: 08.40 (fi losofi e; rechtsfi losofi e)
Hierbij: gerechtigheid

86.05 rechtssociologie

86.06 rechtsantropologie
Hierbij: adatrecht
Hierbij; gewoonterecht van niet-westerse landen

86.07 rechtspsychologie
Verwijzing: voor gerechtelijke geneeskunde, zie 44.72 (geneeskunde, gerechtelijke geneeskunde)

86.08 rechtsbronnen
Toelichting: publicaties over rechtsbronnen, wetgeving, wetten, rechtersrecht (jurisprudentie), gewoonterecht. Voor 
publicaties over rechtsbronnen in het internationaal recht, zie 86.85 (internationaal-rechtelijke bronnen)
Verwijzing: voor publicaties over wetgeving, wetten, jurisprudentie van afzonderlijke rechtsgebieden zie de betreffende 
rechtsgebieden

86.09 rechtspleging
Verwijzing: voor internationale rechtspleging, zie 86.82 (internationale rechtspleging: algemeen)
Hierbij: geschillenbeslechting, sancties, (handels)-arbitrage

86.10 rechtsgeschiedenis, recht van afzonderlijke landen, gebieden en volken
Verwijzing : voor rechtsgeschiedenis etc. van afzonderlijke rechtsgebieden, zie de betreffende rechtsgebieden
Verwijzing voor canoniek recht, zie 11.73 (theologie, godsdienstwetenschappen, kerkorganisatie, kerkrecht)
Hierbij; verklarende woordenboeken. Voor vertalende woordenboeken zie 86.00 (recht; algemeen)

86.11 rechtsvergelijking
Verwijzing: voor rechtsvergelijking tussen afzonderlijke rechtsstelsel, zie: 86.10 (rechtsgeschiedenis, recht van afzonderlijke 
landen, gebieden en volken)

86.12 Romeins recht



Verwijzing: voor Romeins-Hollands recht, zie 86.10 (rechtsgeschiedenis, recht van afzonderlijke landen, gebieden en volken)
Verwijzing: voor Romeins recht in afzonderlijke landen, gebieden of bij afzonderlijke volken zie 86.10 (rechtsgeschiedenis, 
recht van afzonderlijke landen, gebieden en volken)
Verwijzing: voor Romeins recht van afzonderlijke rechtsgebieden, zie de betreffende rechtsgebieden; bijv. Romeins erfrecht 
bij erfrecht

86.13 Common Law
Toelichting: Angelsaksisch recht
Verwijzing: voor Common Law van afzonderlijke rechtsgebieden, zie de betreffende rechtsgebieden; bijv. Engels 
huwelijksrecht bij huwelijksrecht

86.14 islamitisch recht

86.15 rechterlijke organisatie
Hierbij: magistratuur

86.16 rechtshulp
Hierbij; advocatuur

86.19 recht: overige
Hierbij: klachtrecht, tuchtrecht
Hierbij: alleen algemene publicaties over klacht- en tuchtrecht. Voor specifi ek klacht- en tuchtrecht zie de betreffende rubriek
Verwijzing: voor economisch publieksrecht, zie: 86.62 (economisch publieksrecht
Verwijzing: voor rechtseconomie en recht en economie zie: 86.03 (rechtstheorie, rechtsmethodologie)

86.20 burgerlijk recht: algemeen

86.21 personenrecht, familierecht
Verwijzing: voor jeugdrecht, zie 86.65 (jeugdrecht)

86.22 huwelijksrecht, huwelijksgoederenrecht

86.23 erfrecht

86.24 vermogensrecht

86.25 zakenrecht

86.26 verbintenissenrecht
Verwijzing: voor onrechtmatige daad, zie: 86.39 (burgerlijk recht; overig)
Verwijzing: voor productaansprakelijkheid, zie 86.67 (consumentenrecht)
Hierbij: overeenkomstenrecht

86.27 handelsrecht

86.28 faillissementsrecht

86.30 verzekeringsrecht



86.31 rechtspersonenrecht
Hierbij: verenigingsrecht en stichtingsrecht

86.32 vennootschapsrecht
Hierbij: ondernemingsvormen
Hierbij: jaarrekeningenrecht

86.33 intellectuele eigendom

86.34 notarieel recht
Hierbij: notariaat

86.35 burgerlijk procesrecht
Verwijzing: voor arbitrage, zie 86.09 (rechtspleging)

86.36 internationaal privaatrecht
Hierbij: algemene publicatie over internationaal privaatrecht en het internationaal privaatrecht van de afzonderlijke 
rechtsgebieden

86.39 burgerlijk recht: overige
Hierbij: onrechtmatige daad
Verwijzing: voor productaansprakelijkheid

86.40 publiekrecht: algemeen

86.41 strafrecht: algemeen

86.42 delicten

86.43 strafprocesrecht, strafrechterlijke sancties
Verwijzing: voor politie, zie: 88.17 (bestuurskunde, politie)

86.44 penitentiair recht
Verwijzing: voor gevangeniswezen, zie 88.15 (bestuurskunde, overheidsdiensten, overheidsbedrijven, semi-
overheidsinstellingen)

86.45 militair strafrecht, militair tuchtrecht

86.46 Internationaal strafrecht
Verwijzing voor oorlogstribunalen, zie 86.84 (overig internationale rechterlijke organisaties)

86.49 strafrecht: overige

86.50 staatsrecht: algemeen

86.51 grondwet

86.52 grondrechten
Verwijzing voor mensenrechten, zie 86.81 (mensenrechten)



Verwijzing: voor specifi eke grondrechten (recht op wonen e.d.), zie de betreffende rubriek

86.53 recht van lagere overheden

86.54 staatsrecht: overige

86.55 bestuursrecht; algemeen
Verwijzing: voor bestuurskunde, zie 88 (bestuurskunde)

86.56 bestuursprocesrecht

86.57 ambtenarenrecht

86.58 vreemdelingenrecht
Hierbij: asielrecht, vluchtelingenrecht

86.59 bestuursrecht: overige
Hierbij: onderwijsrecht, onrechtmatige overheidsdaad

86.60 gemengde rechtsgebieden: algemeen

86.61 belastingrecht
Verwijzing: voor economische aspecten, zie 83.52 (economie, overheidseconomie)

86.62 economisch publiekrecht
Hierbij: internationaal economisch publieksrecht, vestigingsrecht, winkelsluitingswetgeving, warenwetgeving
Verwijzing: voor mededingingsrecht, zie 86.70 (mededingingsrecht)

86.63 arbeidsrecht
Hierbij: stakingsrecht, arbeidsovereenkomstenrecht, recht betreffende winstdeling, recht betreffende medezeggenschap, 
ontslagrecht

86.64 sociaal recht
Toelichting: algemene publicaties over sociaal recht, recht betreffende sociale voorzieningen en sociale verzekeringen
Verwijzing: voor arbeidsrecht, zie 86.63 (arbeidsrecht)
Verwijzing: voor sociale zekerheid, zie 83.54 (economie, sociale zekerheid)
Verwijzing: voor sociale verzekeringen, zie: 85.66 (arbeidswetenschappen, sociale verzekeringen)
86.65 jeugdrecht
Hierbij: rechten van het kind

86.66 gezondheidsrecht, patiëntenrecht

86.67 consumentenrecht

86.70 mededingingsrecht

86.71 bouwrecht

86.72 huurrecht



86.73 vervoersrecht
Hierbij: scheepvaartrecht, luchtvaartrecht, zeevervoersrecht

86.74 verkeersrecht

86.75 milieurecht
Is: 43.16 (milieukunde, milieurecht)

86.76 ruimtelijke-ordeningsrecht
Hierbij onteigeningsrecht

86.77 agrarisch recht
Hierbij: (zee)visserijrecht, jachtrecht

86.78 informatierecht, communicatierecht
hierbij: mediarecht, informaticarecht, computerrecht

86.79 gemengde rechtsgebieden: overige

86.80 internationaal recht: algemeen
Hierbij: volkenrecht; algemeen
Verwijzing: voor internationaal privaatrecht, zie 86.36 (Internationaal privaatrecht)
Verwijzing voor internationaal strafrecht, zie 86.46 (internationaal strafrecht)
Verwijzing: voor internationaal economisch publieksrecht, zie 86.62 (economisch publiekrecht)
Verwijzing: voor internationaal milieurecht, zie 86.75 (milieurecht)

86.81 mensenrechten
Hierbij: rechten van volkeren
Verwijzing: voor grondrechten, zie 86.52 (grondrechten)
Verwijzing: voor specifi eke mensenrechten, zie de desbetreffende rubriek
Verwijzing: voor asielrecht, vluchtelingenrecht, zie 86.58 (vreemdelingenrecht)
Verwijzing: voor rechten van het kind, zie 86.65 (jeugdrecht)

86.82 internationale rechtspleging: algemeen
Hierbij: geschillenbeslechting

86.83 Internationaal Hof van Justitie
Hierbij: Permanent Hof van Internationale Justitie

86.84 overige internationale rechterlijke organisaties
Hierbij ook: oorlogstribunalen

86.85 Internationaal-rechtelijke bronnen
Hierbij: publicaties over verdragenrecht, jurisprudentie, gewoonterecht

86.86 Europees recht
Toelichting: recht omtrent de Europese Unie
Hierbij: publicaties over institutioneel recht en over algemeen Europees materieel recht.



Verwijzing: voor Europees recht van afzonderlijke rechtsgebieden, zie de betreffende rechtsgebieden
Verwijzing: voor publicaties over deEuropese Unie als internationale organisatie, zie 89.72 (politicologie; internationale 
organisaties)

86.87 recht der internationale organisaties: algemeen
Verwijzing: voor economsiche aspecten, zie: 83.49 (economie, internationale economie; overige)
Verwijzing: voor politieke aspecten, zie 89.72 (politicologie, internationale organisaties)

86.88 Recht van de Verenigde Naties
Hierbij: Recht van de Volkenbond
Verwijzing: voor publicaties over de Verenigde Naties als internationale organisatie, zie 89.72 (politicologie; internationale 
organisaties)
Verwijzing: voor economische aspecten, zie: 83.43 (economie, internationale economische organisaties)

86.89 Recht van overige internationale organisaties

86.91 diplomatiek recht, consulair recht

86.92 oorlogsrecht
Hierbij: humanitair recht, humanitair oorlogsrecht
Verwijzing: voor oorlogstribunalen, zie 86.84 (overige internationale rechterlijke organisaties)

86.93 recht van de zee
Toelichting: zeevervoersrecht als termen valt onder privaatrechtelijk vervoersrecht

86.94 territoriaal recht

86.95 luchtrecht, ruimterecht

86.99 internationaal recht: overige
Verwijzing: voor overige onderwerpen betreffende recht, zie 86.19 (recht: overige)



Bijlage 2 Instrumenten voor het beschrijven van een collectie en collectievorming8

De volgende instrumenten worden gebruikt  voor het beschrijven van de samen te stellen collectie en 
collectievorming van de Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen:

a. Nederlandse Basisclassifi catie  (BC) (zie bijlage 1)
b. Conspectusmethode : wordt gebruikt om een collectie in haar geheel of een 

onderwerpsgebied te waarderen. Aan elk vak- of onderwerpsgebied  worden 2 
schaalwaarden toegekend: namelijk het niveau van de aanwezige collectie op dat vak- 
of onderwerpsgebied (het collectieprofi el: CP) en het niveau van recente aanschaf (het 
collectievormingsprofi el: CvP. De Cp’s verwijzen naar de sterkte (breedte en diepte) van 
de bestaande collectie. De CvP’s verwijzen naar de collectioneringsinspanning van de 
afgelopen twee jaar om de collectie (verder) op te bouwen (de reële uitgaven, eventuele 
ruilprogramma’s, aantal aangeschafte titels, aantal lopende abonnementen etc.) en moeten 
regelmatig bijgesteld worden door fl uctuaties in onderwijs en onderzoek.

Defi nities van de collectieniveaus
0. Geen collectievorming
Er wordt niet aangeschaft op dit onderwerp of vakgebied.
1. Minimale collectievorming
Een aantal zeer algemene recente elementaire handboeken en naslagwerken en enkele 
basistijdschriften op dit onderwerp of vakgebied.
2. Algemene naslagcollectie
Een collectie van recent en algemeen materiaal ter introductie en afbakening van een 
onderwerp of vakgebied. Voorziet in informatie die verwijst naar aanvullende informatie. De 
collectie omvat: 

• De belangrijkste vakwoordenboeken, encyclopedieën, handboeken, historische overzichtswerken en een 
beperkt aantal belangrijke monografi eën. 

• Een beperkt aantal representatieve algemene tijdschriften en lopende bibliografi eën. 

• Gegarandeerde toegang tot een beperkte collectie elektronische bibliografi sche naslagwerken, teksten, 
databanken, tijdschriften, enzovoort. 

Gegarandeerde toegang wil zeggen dat de bibliotheek de gebruikers meer dan toegang biedt 
tot het Internet en een of meer Internet zoekinstrumenten. Gegarandeerde toegang verwijst 
naar menu-opties op de webpagina van de bibliotheek of instelling, die de gebruikers toegang 
bieden tot gekochte elektronische bronnen (cd-rom’s) en tot externe elektronische bronnen die 
de bibliotheek in licentie of abonnement heeft. 
3. Onderwijscollectie
Een collectie ter ondersteuning van wetenschappelijk onderwijs en daarmee samenhangende 
zelfstandige studie. De collectie omvat: 

• Een breed scala aan basismonografi eën en inleidende werken, de werken van belangrijke auteurs, 
selecties uit de werken van minder belangrijke auteurs en een brede selectie van encyclopedische en 
vakgerichte bibliografi sche naslagwerken 

• Een uitgebreide collectie algemene tijdschriften en een collectie van toonaangevende tijdschriften en 
vakgerichte lopende bibliografi eën. 

• Gegarandeerde toegang tot een uitgebreide collectie elektronische bibliografi sche naslagwerken, teksten, 
databanken, tijdschriften, enzovoort. 



• Er wordt verzameld in de meest gangbare (Europese) talen, maar ook in de taal van het object van studie 
in het geval van taalstudies. 

4. Onderzoekscollectie
Een collectie ter ondersteuning van dissertatie- en wetenschappelijk onderzoek. De collectie 
omvat: 

• Belangrijk bronnenmateriaal, onderzoeksrapporten, congresverslagen, alle belangrijke naslagwerken, 
een ruime selectie van gespecialiseerde monografi eën, de werken van belangrijke auteurs en een 
uitgebreide keuze uit het werk van minder belangrijke auteurs. 

• Een uitgebreide verzameling van gespecialiseerde tijdschriften en lopende bibliografi eën. 

• Gegarandeerde toegang tot een zeer uitgebreide collectie elektronische bibliografi sche naslagwerken, 
teksten, databanken, tijdschriften, enzovoort. 

Er wordt verzameld in meerdere talen. Ouder materiaal wordt bewaard voor historisch 
onderzoek.

5. Complete collectie
Dit niveau geeft aan dat de bibliotheek, waar mogelijk, streeft naar een zo volledig mogelijke 
verzameling van alle typen van informatiedragers, in alle talen, die voor onderzoek en 
onderwijs van belang kunnen zijn voor een specifi ek deelgebied (‘speciale collectie’) De 
collectie geldt (inter)nationaal als zijnde van hoog niveau.

De taalcodes
De taalcode geeft een inzicht in de prioriteiten en beperkingen in de collectievorming. De 
taalcodes zoals gedefi nieerd in de RLG-Conspectus blijken voor het collectievormingbeleid 
van de Nederlandse bibliotheken te beperkt te zijn; de code C is toegevoegd. 

N. Een collectie voornamelijk in eigen taal met zeer weinig werken in een andere taal (National Een collectie voornamelijk in eigen taal met zeer weinig werken in een andere taal (National Een collectie voornamelijk in eigen taal met zeer weinig werken in een andere taal (
language). 

C. Een collectie in eigen taal en in de gangbare talen voor internationale wetenschappelijke communicatie 
binnen dit onderwerp (Common languages) Meestal zijn deze talen Engels, Duits of Frans, maar ook 
de taal van het object van studie in het geval van taalstudies. 

F. Ook materiaal aanwezig in andere Europese talen (Foreign languagesOok materiaal aanwezig in andere Europese talen (Foreign languagesOok materiaal aanwezig in andere Europese talen ( ) Specifi ceer in het 
commentaarveld de specifi eke taal of taalgroepen, die vertegenwoordigd zijn. 

W. Geen beperking bij het collectioneren t.a.v. de taal van de publicatie (Wide selection) 

Y. Een collectie voornamelijk in vreemde talen. Specifi ceer in het commentaarveld de taalgroepen die 
vertegenwoordigd zijn in de collectie. 

De taalcode Y is met andere taalcodes te combineren, behalve met W. De taalcode W is niet met andere 
taalcodes te combineren.



Bijlage 3 LANGUAGES

Applied to the paragraphs: Language written : Language concerned: Language abstract

You are asked to select the language concerned in the publication described from the list below. When the 
publication treats more than one language, you should mention all involved. Only when all languages of a certain 
language family or group are treated, you fi ll in the languagegroup concerned, as show below. You might also fi ll 
in other names, when they are more common in the language community. The list of languages is based on the 
Library manual of the Mercator-Education library.9

Use = do not use this descriptor, please  use the following, preferred /controlled term(s)
RT = Related term : You are free to use either of these terms
BT = Broader term : you may want to use either the broader term suggested here, or use 

   The narrower term for a more detailed description.

Languages:
Albanian
Alsatian

BT: German (in France)
Aragonese
Aranese

RT: Occitan (in Spain)
Armenian
Aromanian
Assyrian
Asturian
Basque
Breton
Bulgarian
Beylorussian
Cantonese
Castilian

Use: Spanish
Catalan
Chinese
Cimbrian
Creole
Cornish
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
East Frisian

Use: Saterfrisian
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Farsi

Use: Persian
Fijian
Finnish
Flemish

RT: Dutch (in Belgium)
Franconian
Franco-provençal
French



Frisian
Friulian
Galician
Gaelic

Use: Irish, Scottish Gaelic, Manx or Celtic languages (as a language family)
German
Greek
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Irish
Italian
Japanese
Kannada (please specify area)
Kashubian
Khmer
Korean
Kurdish
Ladin
Ladino
Lallans
Lao
Latvian
Lithuanian
Low German
Luxemburgian
Macedonian
Maltese
Mandarin
Manx
Moroccan
Navajo
North Frisian
Norwegian
Occitan
Papiamentu
Persian
Pidgin
Piemontese
Polish
Pomak
Portuguese
Punjabi
Quechua
Romany
Romansch

Use: (Swiss) Romansch
Romanian
Russian
Saami (Sami)
Sardinian
Saterfrisian
Saterlandic 

Use: Saterfrisian
Scottish Gaelic
Serbian



Serbo-Croatian
Sinhalese
Slovak
Slovenian
Sorbian
Spanish
Swedish
(Swiss) Romansch
Tamil
Taskonian
Turkish
Ukrainian
Urdu
Vietnamese
Walser German
Walloon

Use: French (in Belgium)
Welsh
Yiddish

Language families and groups in Europe:

Altaic
Arabic
Baltic
Caucasian
Celtic
Finnic
Finno-Ugric
Germanic
Indian languages (please specify area)
Indo-European
Indo-Iranian
Ladin languages

Use: Romansch languages
Mongolian
Permic
Rhaeto-romance
Romansche languages = ladin, Friuli, Rhaeto-romance
Samoyedic
Scandinavian
Semitic
Slav
Turkic
Ugric
Uralic
Volgaic

Dialect
Languages (e.g. used in combinations like ‘Celtic languages’)



Bijlage 4 COUNTRIES

A combination of a language (appendix 4) and a area from line (A) indicates all speakers of the minority 
language in minority-language speaking areas in that particular state or group of states, e.g. Basque / Spain 
means ‘involves all speakers of Basque in Basque-speaking areas in Spain’. If you want to sepcify the region, 
please mention this after an area from line (A), suc as ‘the province of Guipuzkoa’. The list shown under (B) is 
meant as a suggestion and it is not complete. You are free to specify other areas as needs be.

Use = do not use this descriptor, please  use the following, preferred /controlled term(s)
RT = Related term : You are free to use either of these terms
BT = Broader term : you may want to use either the broader term suggested here, or use 

   The narrower term for a more detailed description.

Area
a. (B)

Africa
Albania
Argentina
Armenia
Asia
Austria
Australia       Burgenland
        Carinthia
Azerbaijan
Belarus
Belgium       Brussels
        Flanders
        New Belgium
        Old Belgium
        Ostkantons = New Belgium
        Wallonia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Burundi
Cameroon
Canada        Quebec
Caribbean       Dutch Antilles
Central America
Central Europe
China
Croatia        Istria
Czechia        Bohemia
        Sudetenland
Denmark       Denmark       Denmark Faroe Islands
        South Jutland
        Sonderjylland
         Use: South Jutland
        Nordschleswig
         Use: South Jutland
Eastern Europe
Estonia
Europe
European Union
Finland        Finland        Finland Aland Islands
France        Alsace
        Basque Country
        Brittany
        Corsica



        French Flanders
        Languedoc Rousillon
        Lorraine
        North Catalonia
        Occitania
Georgia
Germany       East Friesland
        Lusatia
        North Friesland
        Saterland
        Schleswig-Holstein
Greece        Macedonia
        Western Thrace
Greenland
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland        Ireland        Ireland Gaeltacht areas
        Irish Republic
        Northern Ireland
Italy        Alghero
        Aosta Valley
        Apulia
        Calabria
        Friuli
        Friuli-Venezia Giulia
        Guardia Piemontese
        Ladinian valleys
         Use: Ladin valleys
        Lecce (pr.)
        Molise
        Occitan valleys
        Piedmont
        Sardinia
        Sicily
        South Tyrol
        Trentino
        Valcanale
        Veneto
Japan
Kazachstan
Kenya
Kyrgyzstan
Latin America
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malaysia
Malta
Middle East
Moldova
Morocco
The Netherlands       Friesland
        Drenthe
        Overijssel
        Gelderland



        Limburg
New Zealand
North America
Northern Europe
Norway
Oceania
Poland
Portugal
Romania
Russia
Scandinavia
Serbia and Montenegro
Singapore
Slovakia      
Slovenia       Istria
South Africa
South America
Southern Europe
Spain        Aragon
        Asturia
        Balearic Islands
        Basque Country
        Catalonia (Principality of)
        Galicia
        Navarra
        Val  d’Aran
         Use: Aran Valley
        Valencia (Generality of)
Surinam
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Turkmenistan
Ukraine
United Kingdom       Cornwall
        Isle of Man
        Northern Ireland
        Scotland
        Scottish Highlands
        Scottish Lowlands
        Wales
        Western Isles
United States of America      Puerto Rico
Uzbekistan
Western Europe
World



Bijlage 5 Document type

In order to help you in defi ning the nature of the material you are describing , we ask you to choose a 
specifi cation from the list of  types below. You will see at a glance that the list not only consists of external 
characteristics such as: cassette, cutting or folder, but also considers internal characteristics , e.g.: handbook, 
report and doctoral thesis.
So, do not hesitate to ascribe more than just one type, if you consider this necessary.
You are asked to look up one of these lists for the type of document you are describing and then enter the type 
corresponding (list of types) list, e.g.:

If you are describing a congress report, you search for it in the English list and fi nd:

CONGRESS REPORT   PROCEEDINGS

So you fi ll in ‘proceedings’.
If you are describing the nature of a certain publication which  is present as an offprint, we ask you to describe 
also the original form of it, e.g.:

OFFPRINT
ARTICLE IN A SPECIALIZED JOURNAL



ENGLISH      
   
Abstract        
Annual report
Anthology
Application program(s)
Article in a general journal
Article in a specialized journal
Article in a volume
Atlas
Audio-visual materials
Bibliography
Biography
Book review
Brochure
CAD program(s)
Cassette
Catalogue
CD
CD-ROM
Census data
Children’s book
Clipping
Collective work
Compact disc
Composite work
Conference program
Congress report
Course programme
Cutting
Cyclopedia
Daily
Data
Databaseprogram(s)
Desktop publishing program(s)
Dictionary
Directory
Doctoral thesis
Documentary fi lm
Drawing
Electronic resource
Electronic data
Electronic font data
Electronic image data
Electronic numeric data
Electronic census data
Electronic survey data
Electronic representional data
Electronic map data
Electronic sound dataElectronic sound data

LIST OF TYPES

Summary
Annual report
Anthology

Article in a general journal
Article in a specialized journal
Article in a volume
Atlas
Audio-visual materials
Bibliography
Biography
Book review
Brochure
CAD program(s)
Cassette
Catalogue
CD
CD-ROM
Census data
Children’s book
Clipping
Collective work
CD
Composite work
Conference program
Proceedings
Course programme
Cutting
Encyclopedia
Newspaper
Data
Databaseprogram(s)
Desktop publishing program(s)
Dictionary
Directory
Doctoral thesis
Documentary fi lm
Image
Electronic Resource
Electronic data
Electronic font data
Electronic image data
Electronic numeric data
Electronic census data
Eelctronic survey data
Electronic representional data
Electronic map data
Electronic sound dataElectronic sound data



Bijlage 6 Lijst van thesaurustermen m.b.t. de volgende domeinen:
o Taal
o Letterkunde
o Onderwijs
o De overige domeinen ontbreken nog en worden in een later stadium aangevuld.

With the help of the following list of descriptors, you can attribute keywords to the material you are describing. 
Key words mentioned in this list may also be used in combination, plurally, or as an adjective. Adjectives and the 
other descriptors printed in italics  can only be used in combination with another word from the list.

Use = do not use this descriptor, please  use the following, preferred /controlled term(s)
RT = Related term : You are free to use either of these terms
BT = Broader term : you may want to use either the broader term suggested here, or use 

   The narrower term for a more detailed description.

Descriptors

Ability
Accent
Accentedness
Accomodation
Achievement
Acquisition
Additive bilingualism
Adherence
Administration
Adolescence
Adult
Adult courses
Advice
Age
Allochtonous

Use: immigrant
Analysis
Anthropology
Aphasia
Applied linguistics
Aptitude
Artifi cial language
Assessment
Assimilation
Attitude
Audio-visual material
Authorities

Use: government or administration
Autochtonous

Use: indigenous
Autonomy
Auxiliary language
Behaviour
Bibliography
Bilingual
Bilingual community
Bilingual education
Bilingualism
Borrowing
Braille
Broadcasting



Census data
Centralism
Child
Child language
Children
Class
Classifi cation
Classroom
Code-switching
Cognition
Cognitive
Colloquial language

Use: spoken language
Colonialism
Communication
Communicative competence
Community
Comparative
Comparative linguistics
Comparison
Competence
Comprehension
Compulsory
Computer
Computer assisted instruction
Confl ict
Constitution
Contact
Content of education

Use: curriculum
Contrast analysis
Conversation

Use: discourse
Cooperation
Courses
Creole
Creolization
Cultural
Cultural awareness
Cultural dominance
Cultural pluralism
Cultural preservation
Cultural production
Culture
Curriculum
Defi nition
Degree
Demography
Demolinguistics
Description
Development
Developmental psychology
Dialect
Dialectology
Dictionary

Use: lexicography
Didactics
Differentiation



Diglossia
Discourse
Discourse analysis
Discrimination
Distance education
Diversity
Domain
Dominance
Dyslexia
Early bilingualism
Early childhood
Early reading
Ecology
Economy
Education
Educational
Educational goals
E-learning
Emancipation
Emotion
Employment
Environment
Equal opportunities
Error analysis
Ethnic
Ethnic minority
Ethinicity
Ethnography
Ethnolinguistic vitality
Ethnolinguistics
Etymology
European dimension
European integration
Evaluation examination
Exchange
Experiment
Experimental
Family
Federalism
Financial
Financing
First language
Folklore
Foreign language
Funding
Gender
General linguistics
Geography
Geolinguistics
Goals
Government
Grading/streaming

Use: immersion
Grammar
Group
Guidance
Guidance service
Health care



Higher education
Historical
History
Homework
Human rights
Identity
Ideological
Ideology
Illiteracy
Immersion
Immigrant
Immigration
Implementation
In-service-training
Indegenous
Individual
Information technology
Initial reading
Initial traning
Innovation
Inspection
Instruction
Integration
Intelligence
Interaction
Intercultural
Interest group
Interference
Intergenerational
Interlanguage
International
International relations
Internationalization
Interpretation
Jargon
Junior secondary education
Jurisdiction
Kindergarten

Use: pre-primary education
Language
Language acquisition
Language and culture
Language attitudes
Language attrition
Language broder

Use: language boundaries
Language boundaries
Language change
Language choice
Language community
Language confl ict
Language contact
Language death
Language development
Language dominance
Language education
Language for special purposes

Use: jargon



Language instruction
Language loss
Language loyalty
Language maintenance
Language movement
Language norm
Language performance
Language planning
Language policy
Language profi ciency
Language revival
Language rights
Language shift
Language situation

(general description of a language)
Language spread

(geographical)
Language status
Language teaching
Language test
Language transmission
Language use
Language variation
Law
Learning
Learning disability
Learning materials
Learning strategy
Legal
Legislation
Lexical
Lexicography
Lexicology
Lexicon
Life-ong education
Lingua franca
Linguistic
Linguistic boundaries

Use: Language boundaries
Linguistic islands
Linguistic minority

Use: language minority
Linguistic variation

Use: language variation
Linguistics
Literacy
Literature
Local
Local government
Loss
Maintenance
Majority language
Mass media
Measurement
Media
Medium of instruction
Memory
Mental retardation



Methodology
Methods
Migrant
Migration
Minority
Minority language
Minority languages

RT: regional languages
Mobility
Models
Monitoring

Use: guidance
Monolingual
Monolingualism
Morphology
Mother tongue
Motivation
Multicultural
Multiculturalism
Multilingual
Multilingualism
Music
National
Nationalism
Need
Network
Neurolinguistics
Non-verbal communication
Non-territorial languages
Non-sedentary population
Normalization

(used only to describe language policy in Spain)
Objectives
Observation
Offi cial language
Onomastics
Oral language
Organization
Orthography
Out of school activity
Parent
Participation
Pedagogical
Pedagogy
Peer group
Perception
Performance
Peripatetic teaching
Periphery
Philology
Philosophy
Phonetics
Phonological
Phonology
Pidgin
Ppidginization
Planning
Pluralism



Plurilingualism
Use: Multilingualism

Policy
Political
Politics
Population
Practise
Pragmatic
Pragmatics
Pre-primary education
Press
Primary
Primary education
Private
Profi ciency
Programme
Projects
Pronunciation
Prosody
Psycholinguistics
Psychology
Psychology of language
Public
Public lfe
Publicity
Pupil
Qualifi cation
Quality
Quantitative
Race
Racism
Radio
Reading
Reading diffi culties
Reform
Regiolects
Region
Regional
Regional language

RT: Minority language
Regionalism
Register
Religion
Research
Revival
Rights
Rural
School
School advantage
School children

Use: Pupils
School disadvantages
School system
Second language acquisition
Second language
Secondary education
Segregation
Self-instruction



Semantics
Semilingualism
Semiotics
Senior secondary-education
Separatism
Setting
Sex
Sexism
Sign language
Skill

Use: Aptitude
Slang
Social
Social psychology
Socialization
Society
Socio-economic status
Sociolects
Sociolinguistic
Sociolinguistics
Sociological
Sociology
Sociology of language
Solidarity
Speaking
Special education
Speech
Speech act
Speech therapy
Spelling
Spoken language
Standard language
Standardization
Statistical data
Statistics
Status
Strategy
Streaming/grading

Use: Immersion
Student
Study visit
Subject
Submersion
Subtractive bilingualism
Survey
Syntax
System
Tales

Use: Literature
Target
Teacher
Teacher-pupil ratio
Teacher quality
Teacher traning
Teaching
Teaching aid
Teaching materials
Teaching methods



Technology
Television
Terminology
Test
Testing
Text
Textual analysis
Theatre
Theoretical
Theory
Third world
Tolerance
Training
Transformational generative grammar
Transition
Translation
Tribe
Trilingual
Trilingualism
Typology

Use: Classifi cation
Understanding

Use: Comprehension
University
Urban
Verbal
Vernacular
Vitality
Vocabulary
Vocational
Vocational education
Voluntary
Working language
Writing
Writing disorders
Writing processes
Writing systems
Writing tests
Written language
Written language instruction
Young adults
Youth

Use: Adolescents



Bijlage 7 Voorbeeld van een XML- structuur voor het onderdeel Kennisdocumenten

Voor het structureren van de metadata voor kennisdocumenten wordt een subset van de TEI-header specifi catie gebruikt. 
Onderstaand is een voorbeeld gegeven van een mogelijke XML-structuur die voldoet aan de specifi caties van die subset.  In dit 
voorbeeld is aangegeven hoe de onderdelen uit de tabel geplaatst kunnen worden binnen deze structuur.

<teiHeader>
  <fi leDesc>
    <titleStmt>
       <title>4 - lidwoord, 5 - Titel</title>
       <author>6 - Auteur</author>
       <principle>1 - Redacteur</principle>
       <funder>34 - Corporatie</funder>
       <respStmt>
         <resp>33 - Medewerkers</resp>
       </respStmt>
    </titleStmt>
    <editionStmt>
      <edition>7 - Druk</edition>
    </editionStmt>
    <extent>11 - Collatie</extent>
    <publicationStmt>
      <publisher>10 - Impressum</publisher>
      <idno type=”ISSN|ISBN|DocumentNummer”>17 - ISSN, 18 - ISBN, 2 - Documentnummer</idno>
      <date>19 - jaar, 3 - invoerdatum</date>
      <authority>35 - Onderdeel</authority>
    </publicationStmt>
    <seriesStmt>
      <title>8 - tijdschrift, 12 - Series</title>
      <idno>9 - Nummer</idno>
    </seriesStmt>
    <sourceDesc>
      <biblStruct>
        <idno>28 - Signatuur</bibl>
        <note>13 - Aanwezig</note>
        <note>14 - Niveau</note>
        <note>15 - Annotatie</note>
        <note>16 - Annotatie 2</note>
        <note>31 - Hoofdingang beschrijving</note>
        <note>32 - Tweede auteur</note>
      </biblStruct>
      <biblFull>20 - Conferentie</biblFull> 
    </sourceDesc>
    <notesStmt>
      <note>30 - Note</note>
    </noteStmt>
  </fi leDesc>
  <encodingDesc>
    <classDecl/>
  </encodingDesc>
  <profi leDesc>
    <langUsage>
      <language>21 - Taal publicatie</language>
      <language>22 - Taal abstract</language>
    </langUsage>



    <textClass>
      <catRef>24 - Land</catRef>
      <catRef>25 - Taal</catRef>
      <catRef>26 - Type Document</catRef>
      <classCode>29 - Basisclassifi catie</classCode>
      <keywords>
        <list>
          <item>27 - Descriptoren</item>
        </list>
      </keywords>
    </textClass>
  </profi leDesc>
</teiHeader>



Bijlage 8  Shortlist bestanden Fryske Akademy

Fynplak Namme Jier Status Program Taal DigiByb Domein Aantal
A-001 Nije List fan frjemde wurden mei-95 def.tekst W.P. 5.1 ja taalkunde 1 4
A-001 Oer oarmans en eigen sep-94 def.tekst W.P. 5.1. ja letterkunde 1 3
A-007 Frisian as fi rst and second language jan-94 def.tekst W.P. 5.1.  [Ing.] ja taalkunde 1 4
A-009 Wat oars as mei in eigen taal dec-94 def. tekst Postscript ja taalkunde 1 4
A-012 Philologia Frisica dec-94 def. tekst Postscript ja taalkunde 1 4
A-015 Rimen en Teltsjes 11e dr. 94 def. tekst W.P. 5.1. ja letterkunde 1 3
A-030 Douwe Kalma, Samle ferzen feb-96 setw.def. W.P. 5.1. ja letterkunde 1 3
A-030 List fan iterijwurden feb-94 def. tekst W.P. 5.1. ja taalkunde 1 4
A-031 Fryske Nammen 10 96 def. tekst W.P. 5.1. ja taalkunde 1 4
A-032 Woordeboek fan it Bildts nov-96 def. tekst W.P. 5.1. ja dialect 1 3
A-034 Landrecht der Vriesne okt-96 def. tekst W.P. 5.1. ja secundair 1 3
A-036 Vollständiges Wörterbuch (Buma) mei-96 def. tekst W.P. 5.1. ja taalkunde 1 4
A-039 Wangereachsk dec-96 def.tekst W.P. 5.1. ja taalkunde 1 4
A-039 Wurdlisten fan ‘e Fryske 

stedsdialekten
aug-98 def. tekst W.P. 7

ja dialect 1 3
A-041 Hwant wy binne okt-97 def. tekst W.P. 6.1 ja secundair 1 3
A-045 Het rode tasje van Salverda def. tekst W.P. 7. ja cultuur 1 3
A-046 Wurdlisten fan ‘e Fryske 

stedsdialekten
setwurk W.P. 7

ja
dialect

1 3
A-047 Fryske Wurdfoarming 97 def. tekst W.P. 7 ja taalkunde 1 4
A-048 Fryske Wurdfoarming def. tekst W.P. 7 ja taalkunde 1 4
A-51 Skiednis fan ‘e Fryske Taal 29-nov def.tekst W.P.7(ynpakt) ja taalkunde 1 4
A-52 Stasjonearre yn Fryslân def.tekst W.P.8 ja secundair 1 3
A-52 Frisian Grammar def.tekst W.P.7 ja taalkunde 1 4
A-001 Register Waternamen okt-94 def.tekst W.P. 5.1. taalkunde 1 4
A-001 Taalpeiling aug-95 def.tekst Postscript onderwijs 1 4
A-001 List fan iterijwurden mrt-94 def.tekst W.P. 5.1. taalkunde 1 4
A-002 Langues répondues en Europe nov-94 def.tekst W.P. 5.1.  [Frânsk] onderwijs 1 4
A-002 Teacher Training of Minoirity 

Languages vol.3
mei-95 def.tekst W.P. 5.1.

 [Ing.]
onderwijs

1 4
A-003 Provision of learning material feb-95 def.tekst W.P. 5.1.  [Ing.] onderwijs 1 4
A-004 Springtij III nov-95 W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-004 Mei freonlike groetnis aug-95 def.tekst W.P. 5.1. taalkunde 1 4
A-004 Frjouwer minsken yn in stêd aug-94 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-004 It Frear Jabiks folk jul-94 fòàr pr.k. W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-010 Richt jun-93 W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-010 Richt jul-93 def. tekst W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-010 Grûn en minsken nov-94 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-010 De rook fan it lân mrt-94 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-010 Heechhof jul-93 fòàr pr.k. W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-014 Wat oars as mei in eigen taal W.P. 5.1. taalkunde

1 4
A-015 Rimen en Teltsjes 10e dr. sep-93 fòàr korr. W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-017 Kritysk Kerwei jan-90 fòàr pr.kl. W.P. 4.2. secundair 1 3
A-018 Bondel It Beken 88 fòàr pr.kl. Wordcraft cultuur 1 3
A-018 It Beaken II 87 fòàr pr.kl. Wordcraft beaken 1 2
A-018 Oersjoch Beaken (1938-1988) 88 fòàr pr.kl. Wordcraft cultuur 1 3
A-018 It Beaken 1989 89 fòàr pr.kl. Wordcraft

1 4
A-018 It Beaken 1989 89 fòàr pr.kl. Wordcraft

1 4
A-018 It Beaken 1990 90 fòàr pr.kl. Wordcraft taalkunde 1 4



A-018 It Beaken nû. 4, 1987 88 fòàr pr.kl. Wordcraft beaken 1 2
A-018 It Beaken 1990, Skeltarjocht 90 fòàr pr.kl. W.P. 4.2. taalkunde 1 4
A-018 It Beaken 1991 90 fòàr pr.kl. W.P. 4.2. taalkunde 1 4
A-019 It Beaken 3/4 1991 feb-92 fòàr pr.kl. W.P. 5.1.

1 4
A-019 It Beaken 3, 1992 92 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. beaken 1 2
A-019 It Beaken 4, 1992 93 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. secundair 1 3
A-019 Beakenartikel 89/92 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. beaken 1 2
A-019 Beaken 92 92 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. beaken 1 2
A-019 It Beaken 1, 1992 93 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. beaken 1 2
A-019 It Beaken 2, 1993 93 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. taalkunde 1 4
A-019 It Beaken 3, 1993 93 fòàr pr.kl. W.P. 5.1.

1 4
A-020 It Beaken 4, 1993 94 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. beaken 1 2
A-020 It Beaken 1, 1994 94 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. dialect 1 3
A-020 Fryske poezy yn 100 ferzen 88 fòàr pr.kl. Wordcraft letterkunde 1 3
A-020 Beakenartikels 1992 92 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. beaken 1 2
A-021 Fryslân sjongt 86 fòàr pr.kl. Wordcraft letterkunde 1 3
A-021 Filologekongres I fòàr pr.kl. Wordcraft taalkunde 1 4
A-021 Filologekongres II fòàr pr.kl. Wordcraft taalkunde 1 4
A-021 Breuker (oraasje) 91 fòàr pr.kl. W.P. 4.2. secundair 1 3
A-021 Philologia Frisica 87-89 fòàr pr.kl. W.P. 4.2. taalkunde 1 4
A-021 Taalgrins 89 fòàr pr.kl. W.P. 4.2.

1 4
A-022 Underrjocht: K. Zondag 87 fòàr pr.kl. Wordcraft onderwijs 1 4
A-022 Ynspeksjerapport Ytsma 90 fòàr pr.kl. W.P. 4.2. onderwijs 1 4
A-022 De froulju fan ‘e fetweider jan-93 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-022 Oriëntatie in de Frisistiek 87 fòàr pr.kl. Wordcraft  [Ned.] secundair 1 3
A-027 100 ferzen apr-90 fòàr pr.kl. W.P. 4.2. letterkunde 1 3
A-030 Douwe Kalma, Samle ferzen 96 setw.def. Postscript letterkunde 1 3
A-031 Fryske Nammen 10 96 def. tekst Postscript taalkunde 1 4
A-031 Taal yn Fryslân op ‘e nij besjoen jan-95 def. tekst Postscript

1 4
A-033 Woordeboek fan it Bildts nov-96 def. tekst Postscript dialect 1 3
A-034 De dei is ferrûn aug-95 ynlêzen DOS letterkunde 1 3
A-034 De dei is ferrûn apr-96 DOS letterkunde 1 3
A-034 Richt jul-93 setwurk W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-034 Landrecht der vriesne okt-96 def. tekst Postscript taalkunde 1 4
A-035 Mei freonlike groetnis jul-95 def. tekst Postscript taalkunde 1 4
A-035 De dei is ferrûn W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-035 Beaken 1, 1996 mrt-96 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. secundair 1 3
A-035 Beaken 1, 1995 feb-95 fòàr pr.kl. W.P. 5.1.

1 4
A-035 Beaken 2/3, 1996 sep-96 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. beaken 1 2
A-036 Friezen om Utens feb-97 def. tekst W.P. 5.1.

1 4
A-036 Friezen om Utens feb-97 def. tekst Postscript

1 4
A-036 Vollständiges Wörterbuch (back-up) mei-96 def. tekst W.P. 5.1. taalkunde 1 4
A-037 Vollständiges Wörterbuch (Buma) 96 def. tekst Postscript taalkunde 1 4
A-038 It Beaken 1, 1996 mrt-96 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. secundair 1 3
A-038 It Beaken 2/3, 1996 okt-96 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. beaken 1 2
A-038 It Beaken 4, 1996 jan-97 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. beaken 1 2
A-038 Rede Breuker (O. Postma) jul-96 def. tekst W.P. 5.1. secundair 1 3
A-038 Rede Breuker jul-96 def. tekst Postscript secundair 1 3
A-038 Rede Gorter jul-96 def. tekst W.P. 5.1.

1 4



A-038 Rede Gorter jul-96 def. tekst Postscript
1 4

A-038 Douwe Kalma, Samle ferzen mrt-96 def. tekst W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-039 The syllable in Frisian 97 fòàr pr.kl. W.P. 6.1 taalkunde 1 4
A-039 Mercator Guide to organizationas jun-98 setwurk WinZip onderwijs 1 4
A-039 Leeuwarder straatnamen 

(werútjefte)
mei-97 def. tekst Postscript taalkunde

1 4
A-039 Philologia Frisica 1996 mei-98 def. tekst WinZipfi les taalkunde 1 4
A-041 The syllable in frisian setwurk 

foar it 
ferlytsjen

W/P/ 7 taalkunde

1 4
A-044 Lyts hânboek Fryske Literatuer mrt-94 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. secundair 1 3
A-045 Diss. Babs Meerbug def. tekst ARJ-bestân secundair 1 3
A-045 Diss. Jarich Hoekstra def. tekst ARJ-bestân taalkunde 1 4
A-045 Diss. Siebren Dyk def. tekst ARJ-bestân taalkunde 1 4
A-045 It Beaken 2, 1998 sammelfl . 

fòàr pr.kl.
W.P. 5.1. beaken

1 2
A-045 Philologia Frisica 1996 mei-98 def. tekst WinZip 

(Postscript)
taalkunde

1 4
A-046 Rinkelbel ynlêzen ASCII letterkunde 1 3
A-046 It Beaken 1, 1995 def. tekst Postscript

1 4
A-046 It Beaken 1, 1997 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. taalkunde 1 4
A-046 It Beaken 1, 1998 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. taalkunde 1 4
A-046 It Beaken 2, 1998 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. beaken 1 2
A-046 Diss. Willem Visser def. tekst W.P. 7 + 

beamkes Corel 
Presentations  [Ing.]

taalkunde

1 4
A-046 MGO-gids 1998 setwurk WinZip-fi les onderwijs 1 4
A-046 Wurdlisten fan ‘e Fryske 

stedsdialekten
setwurk Postscript 

(WinZip)
dialect

1 3
A-047 It Beaken, ‘97 sammelfl . W.P. 6. beaken 1 2
A-047 Taal yn Fryslân ferbettere 

stikken
W.P. 5.1.

1 4
A-047 Fryske Heilingen sep-97 W.P. 5.1. letterkunde 1 3
A-047 It Beaken 4, 1996 fòàr pr.kl. W.P. 5.1. beaken 1 2
A-047 MGO-gids back-up WinZip onderwijs 1 4
A-048 Het rode tasje van Salverda def. tekst Postscript cultuur 1 3
A-048 Wurdlist fan ‘e Fryske 

stedsdialekten
aug-98 def. tekst W.P. 7 dialect

1 3
A-49 Dousa 16-okt def.tekst Postscript secundair 1 3
A-50 It Beaken 3/4 1998 Eems W.P.5.1. cultuur 1 3
A-51 Back-up Beaken ‘98 en ‘99 Eems W.P.5.1 beaken 1 2
A-51 Back-up Elbrich I en II W.P.5.1 letterkunde 1 3
A-51 Indextabel 1 en 2 des.98 set W.P.7 letterkunde 1 3
A-51 Swart mar leafl ik W.P.5.1 letterkunde 1 3
A-51 Jarichwurk 6-4-98 W.P.8 taalkunde 1 4
A-51 Jarich Hoekstra [DISSERTAASJE] W.P.7 taalkunde 1 4
A-51 Stedsfrysk 16-6-98 ynl.tekst W.P.7 dialect 1 3
A-51 Fryske Nammen 10, Hans Mol W.P.7 taalkunde 1 4
A-52 Boef fan Riis W.P.5.1 letterkunde 1 3
A-52 Oanfolling Heilingen 4-2-99 def.tekst Postscript letterkunde 1 3
A-56 Anne Proverbs User’s guide 4-5-00 taalkunde 1 4
A-58 In Skiednis fan ‘e Fryske Taalkunde def.tekst taalkunde 1 4
A-58 Deialektgeografyske def.tekst Postscript dialect 1 3
A-58 Reg.Dossier German.prn def.tekst Postscript onderwijs 1 4
A-58 Reg.Dossier Sami.prn def.tekst Postscript onderwijs 1 4



A-58 Frisian Reference Grammar 9-11-99 def.tekst taalkunde 1 4
A-58 Back-up Beaken 3/4 1999 W.P.tekst fòàr 

printer
taalkunde

1 4
A-58 Back-up Beaken 1, 1999 idem media 1 2
A-58 Back-up Beaken 2, 1999 idem taalkunde 1 4
A-58 Back-up Beaken 2, 2000 idem beaken 1 2
A-59 Proefskrift Babs Meerburg secundair 1 3
A-59 Sulveren rinkelbel (âld) letterkunde 1 3
A-61 Beaken 3/4 1998 W.P.tekst fòàr 

printer
cultuur

1 3
A-61 Lok en Lijen B. Pollema 30-3-99 idem letterkunde 1 3
A-61 Woordeboek fan it Bildts ill.5.5 MacIntosh dialect 1 3
A-61 Frisian Grammar yn applelaser (âld) taalkunde 1 4
A-61 Frjemde wurden taalkunde 1 4
A-63 Rede Breuker secundair 1 3
A-63 Rede Gorter

1 4
A-63 Listen H. Wolf Fr-Ing. wurdboek taalkunde 1 4
A-64 Listen H. Wolf fr-Ing. wurdboek taalkunde 1 4
A-64 Boutkan Beaken 1-7-99 etym.notes taalkunde 1 4
A-64 Terminology fan ‘e saakfakken foarl.tekst taalkunde 1 4
A-64 hânwurdboek Frysk/Ned ynlêzen tekst taalkunde 1 4
A-64 Klassikenrige letterkunde 1 3
A-65 SKWB (Skiermuontseach foarl.tekst W.P.8 dialect 1 3
A-65 Frisians abroad 28-11-01 foarl.tekst Word

1 4
A-65 Aldfaers Groun foarl.tekst 3e part letterkunde 1 3
A-65 Aldfaers Groun foarl.tekst 1e en 2e part letterkunde 1 3

164
1

328



Bijlage 9 Standaarden Fryske Akademy

Standaarden
Belang
Standaarden geven richtlijnen voor het structureren van informatie, zodat in een systeem ingevoerde data 
gelezen, gesorteerd, geïndexeerd, gezocht, gevonden en uitgewisseld kan worden. Omdat technologieën 
veranderen zal vroeg of laat de gebruikte software en/of hard ware verouderd zijn en vervangen moeten 
worden. Standaardisatie garandeert niet alleen dat een database consistent is opgebouwd, maar schept ook de 
mogelijkheid om ingevoerde data eenvoudiger te exporteren naar een ander systeem. Bovendien is het gebruik 
van standaarden essentieel voor het kunnen uitwisselen van gegevens tussen systemen (databases). 

Het nieuwe systeem zal in ieder geval de genoemde standaarden moeten kunnen ondersteunen waardoor 
uitwisseling van informatie tussen de verschillende modules onderling (bijvoor beeld collectiebestanden en 
bibliotheek catalogus) en met externe partijen in principe mogelijk wordt. 

Standaarden van belang voor de Fryske Akademy

Elektronische bestanden 
PDF Portable Document Format; op PostScript gebaseerd; platformonafhankelijk (Adobe)
RTF Rich Text Format; 7-bits uitwisselingsformat (o.a. Microsoft)
SGML Standard Generalized Markup Language; gestructureerde beschrijvingstaal 

(SGML Consortium)
TEI Text Encoding Initiative; op SGML gebaseerde taal (TEI Consortium)
Word tekstverwerkingsformats (Microsoft)
XML eXtensible Markup Language (W3C)

Audiobestanden
AIFF Audio Interchange File Format (Apple, SGI)
AU Audio U-law sound
RA Real Audio
WAV Windows Audio

Beeld- en videobestanden 
GIF bitmapped 256 kleuren grafi sch format (Graphics Interchange Format)
JPEG bitmapped gecomprimeerde afbeeldingen, foto’s, etc. (Joint Photographic Experts 

Group)
MPEG MPEG-1 –2 en –4 voor gecomprimeerde video en audio (Moving Picture 

Expert Group)
MOV gecomprimeerde video en audio (Apple QuickTime)
PNG voor Internet ontwikkeld grafi sch format (Portable Network Graphics)
TIFF bitmapped grafi sch format, vaak resultaat van scans (Tagged Image File Format)
WMF bitmapped en vector grafi sch format (Windows Meta File format)

ISBD regels voor bibliografi sche gegevens
Dé standaard in de bibliotheekwereld is de International Standard Bibliographic Description (de ISBD-regels), 
waarin de regels voor de titelbeschrijving zijn voorgeschreven. Vrijwel iedere bibliotheek in Nederland volgt 
deze regels, reguliere bibliotheeksoftware ondersteunt deze standaard.

Dublin Core voor metadata
Een belangrijke datastandaard voor de ontsluiting van elektronische bronnen is Dublin Core Metadata. Dublin 
Core is een set van metadata-elementen voor de beschrijving van informatiebronnen in om het even welk 
domein. Deze informatiebronnen zijn typisch elektronische documenten die identifi ceerbaar zijn met een URL. 
Dublin Core defi nieert 15 elementen die in drie groepen onderverdeeld worden: content (inhoud), intellectual 



property (intellectuele eigendom) en instantiation (het aanmaken van het document).
Dublin Core wodt dikwijls geassocieerd met RDF (Resource Description Framework: www.w3.org/RDF), 
hoewel het los staat van een concrete markuptaal. 

Hoe wordt Dublin Core gebruikt?
In HTML zijn de 15 Dublin Core-elementen strikt genomen attribuutwaarden die ingevuld worden in het name-
attribuut van het meta-element. Deze attribuutwaarde begint telkens met een hoofdletter en wordt voorafgegaan 
door DC.. Elk van de elementen die op deze manier gevormd wordt is optioneel en herhaalbaar. 

XML / TEI
Standaarden voor uitwisseling van data uit systemen zijn SGML (Standard Generalized Mark up Language en de 
meer eenvoudige XML (eXtensible Markup Language).

Er is op het moment nog veel discussie over de status van XML. Duidelijk is in ieder geval dat XML zeker 
geen volledige vervanging is voor HTML, maar eerder een aanvulling waarmee voor ontwikkelaars nieuwe 
mogelijkheden ontstaan. De verwachting is wel dat XML door de nieuwe generatie browsers ondersteund zal 
gaan worden zodat voor XML documenten geen aparte viewers meer nodig zijn. Momenteel is Internet Explorer 
vanaf versie 5.x van Microsoft in staat om XML documenten te verwerken. Hiervoor is het wel nodig dat aan het 
betreffende XML document een stylesheet is gekoppeld. De standaarden voor XML stylesheets zijn momenteel 
CSS (Cascading Style Sheet) en XSL (Extensible Style Language). Net als bij SGML viewers leest de browser 
bij het openen van een XML document de verwijzing naar een specifi eke stylesheet en laadt deze.

Het Text Encoding Initiative (TEI) is een op SGML gebaseerd format waarmee teksten gestructureerd gecodeerd 
kunnen worden. Diverse (literaire) tekstdatabases zijn gebaseerd op de richtlijnen van het TEI of TEI Lite (een 
vereenvoudigde versie).

Unicode (ondersteuning voor alle relevante talen)
Oorspronkelijk ondersteunden computers niet meer dan ca. 100 verschillende letters (ASCII), voldoende voor 
het Engels. Om de vele verschillende alfabetten van alle wereldtalen weer te kunnen geven is een nieuwe 
standaard ontwikkeld, namelijk Unicode. Vrijwel alle schriften ter wereld kunnen via deze standaard op 
meerdere computerplatforms / besturingssystemen weergegeven worden.

Z39.50
Standaard uitwisselingsprotocol om te kunnen zoeken in bibliotheeksystemen/-catalogi van meerdere 
leveranciers.



Appendix 2a

List of languages ( ISO 639)

http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm

ISO 639 Language Codes
ISO 639: 3-letter codes
abk      ab    Abkhazian
ace            Achinese
ach            Acoli
ada            Adangme
aar      aa    Afar
afh            Afrihili
afr      af    Afrikaans
afa            Afro-Asiatic (Other)
aka            Akan
akk            Akkadian
alb/sqi  sq    Albanian
ale            Aleut
alg            Algonquian languages
tut            Altaic (Other)
amh      am    Amharic
apa            Apache languages
ara      ar    Arabic
arc            Aramaic
arp            Arapaho
arn            Araucanian
arw            Arawak
arm/hye  hy    Armenian
art            Artifi cial (Other)
asm      as    Assamese
ath            Athapascan languages
map            Austronesian (Other)
ava            Avaric
ave            Avestan
awa            Awadhi
aym      ay    Aymara
aze      az    Azerbaijani
nah            Aztec
ban            Balinese
bat            Baltic (Other)
bal            Baluchi
bam            Bambara
bai            Bamileke languages
bad            Banda
bnt            Bantu (Other)
bas            Basa
bak      ba    Bashkir
baq/eus  eu    Basque
bej            Beja
bem            Bemba
ben      bn    Bengali
ber            Berber (Other)
bho            Bhojpuri
bih      bh    Bihari
bik            Bikol



bin            Bini
bis      bi    Bislama
bra            Braj
bre      be    Breton
bug            Buginese
bul      bg    Bulgarian
bua            Buriat
bur/mya  my    Burmese
bel      be    Byelorussian
cad            Caddo
car            Carib
cat      ca    Catalan
cau            Caucasian (Other)
ceb            Cebuano
cel            Celtic (Other)
cai            Central American Indian (Other)
chg            Chagatai
cha            Chamorro
che            Chechen
chr            Cherokee
chy            Cheyenne
chb            Chibcha
chi/zho  zh    Chinese
chn            Chinook jargon
cho            Choctaw
chu            Church Slavic
chv            Chuvash
cop            Coptic
cor            Cornish
cos      co    Corsican
cre            Cree
mus            Creek
crp            Creoles and Pidgins (Other)
cpe            Creoles and Pidgins, English-based (Other)
cpf            Creoles and Pidgins, French-based (Other)
cpp            Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other)
cus            Cushitic (Other)
         hr    Croatian
ces/cze  cs    Czech
dak            Dakota
dan      da    Danish
del            Delaware
din            Dinka
div            Divehi
doi            Dogri
dra            Dravidian (Other)
dua            Duala
dut/nla  nl    Dutch
dum            Dutch, Middle (ca. 1050-1350)
dyu            Dyula
dzo      dz    Dzongkha
efi             Efi k
egy            Egyptian (Ancient)
eka            Ekajuk
elx            Elamite
eng      en    English
enm            English, Middle (ca. 1100-1500)
ang            English, Old (ca. 450-1100)



esk            Eskimo (Other)
epo      eo    Esperanto
est      et    Estonian
ewe            Ewe
ewo            Ewondo
fan            Fang
fat            Fanti
fao      fo    Faroese
fi j      fj    Fijian
fi n      fi     Finnish
fi u            Finno-Ugrian (Other)
fon            Fon
fra/fre  fr    French
frm            French, Middle (ca. 1400-1600)
fro            French, Old (842- ca. 1400)
fry      fy    Frisian
ful            Fulah
gaa            Ga
gae/gdh  Gaelic (Scots)
glg      gl    Gallegan
lug            Ganda
gay            Gayo
gez            Geez
geo/kat  ka    Georgian
deu/ger  de    German
gmh            German, Middle High (ca. 1050-1500)
goh            German, Old High (ca. 750-1050)
gem            Germanic (Other)
gil            Gilbertese
gon            Gondi
got            Gothic
grb            Grebo
grc            Greek, Ancient (to 1453)
ell/gre  el    Greek, Modern (1453-)
kal      kl    Greenlandic
grn      gn    Guarani
guj      gu    Gujarati
hai            Haida
hau      ha    Hausa
haw            Hawaiian
heb      he    Hebrew
her            Herero
hil            Hiligaynon
him            Himachali
hin      hi    Hindi
hmo            Hiri Motu
hun      hu    Hungarian
hup            Hupa
iba            Iban
ice/isl  is    Icelandic
ibo            Igbo
ijo            Ijo
ilo            Iloko
inc            Indic (Other)
ine            Indo-European (Other)
ind      id    Indonesian
ina      ia    Interlingua (International Auxiliary language Association)
ine      -     Interlingue



iku      iu    Inuktitut
ipk      ik    Inupiak
ira            Iranian (Other)
gai/iri  ga    Irish
sga            Irish, Old (to 900)
mga            Irish, Middle (900 - 1200)
iro            Iroquoian languages
ita      it    Italian
jpn      ja    Japanese
jav/jaw  jv/jw Javanese
jrb            Judeo-Arabic
jpr            Judeo-Persian
kab            Kabyle
kac            Kachin
kam            Kamba
kan      kn    Kannada
kau            Kanuri
kaa            Kara-Kalpak
kar            Karen
kas      ks    Kashmiri
kaw            Kawi
kaz      kk    Kazakh
kha            Khasi
khm      km    Khmer
khi            Khoisan (Other)
kho            Khotanese
kik            Kikuyu
kin      rw    Kinyarwanda
kir      ky    Kirghiz
kom            Komi
kon            Kongo
kok            Konkani
kor      ko    Korean
kpe            Kpelle
kro            Kru
kua            Kuanyama
kum            Kumyk
kur      ku    Kurdish
kru            Kurukh
kus            Kusaie
kut            Kutenai
lad            Ladino
lah            Lahnda
lam            Lamba
oci      oc    Langue d’Oc (post 1500)
lao      lo    Lao
lat      la    Latin
lav      lv    Latvian
ltz            Letzeburgesch
lez            Lezghian
lin      ln    Lingala
lit      lt    Lithuanian
loz            Lozi
lub            Luba-Katanga
lui            Luiseno
lun            Lunda
luo            Luo (Kenya and Tanzania)
mac/mak  mk    Macedonian



mad            Madurese
mag            Magahi
mai            Maithili
mak            Makasar
mlg      mg    Malagasy
may/msa  ms    Malay
mal            Malayalam
mlt      ml    Maltese
man            Mandingo
mni            Manipuri
mno            Manobo languages
max            Manx
mao/mri  mi    Maori
mar      mr    Marathi
chm            Mari
mah            Marshall
mwr            Marwari
mas            Masai
myn            Mayan languages
men            Mende
mic            Micmac
min            Minangkabau
mis            Miscellaneous (Other)
moh            Mohawk
mol      mo    Moldavian
mkh            Mon-Kmer (Other)
lol            Mongo
mon      mn    Mongolian
mos            Mossi
mul            Multiple languages
mun            Munda languages
nau      na    Nauru
nav            Navajo
nde            Ndebele, North
nbl            Ndebele, South
ndo            Ndongo
nep      ne    Nepali
new            Newari
nic            Niger-Kordofanian (Other)
ssa            Nilo-Saharan (Other)
niu            Niuean
non            Norse, Old
nai            North American Indian (Other)
nor      no    Norwegian
nno            Norwegian (Nynorsk)
nub            Nubian languages
nym            Nyamwezi
nya            Nyanja
nyn            Nyankole
nyo            Nyoro
nzi            Nzima
oji            Ojibwa
ori      or    Oriya
orm      om    Oromo
osa            Osage
oss            Ossetic
oto            Otomian languages
pal            Pahlavi



pau            Palauan
pli            Pali
pam            Pampanga
pag            Pangasinan
pan      pa    Panjabi
pap            Papiamento
paa            Papuan-Australian (Other)
fas/per  fa    Persian
peo            Persian, Old (ca 600 - 400 B.C.)
phn            Phoenician
pol      pl    Polish
pon            Ponape
por      pt    Portuguese
pra            Prakrit languages
pro            Provencal, Old (to 1500)
pus      ps    Pushto
que      qu    Quechua
roh      rm    Rhaeto-Romance
raj            Rajasthani
rar            Rarotongan
roa            Romance (Other)
ron/rum  ro    Romanian
rom            Romany
run      rn    Rundi
rus      ru    Russian
sal            Salishan languages
sam            Samaritan Aramaic
smi            Sami languages
smo      sm    Samoan
sad            Sandawe
sag      sg    Sango
san      sa    Sanskrit
srd            Sardinian
sco            Scots
sel            Selkup
sem            Semitic (Other)
         sr    Serbian
scr      sh    Serbo-Croatian
srr            Serer
shn            Shan
sna      sn    Shona
sid            Sidamo
bla            Siksika
snd      sd    Sindhi
sin      si    Singhalese
sit      -     Sino-Tibetan (Other)
sio            Siouan languages
sla            Slavic (Other)
ssw      ss    Siswant
slk/slo  sk    Slovak
slv      sl    Slovenian
sog            Sogdian
som      so    Somali
son            Songhai
wen            Sorbian languages
nso            Sotho, Northern
sot      st    Sotho, Southern
sai            South American Indian (Other)



esl/spa  es    Spanish
suk            Sukuma
sux            Sumerian
sun      su    Sudanese
sus            Susu
swa      sw    Swahili
ssw            Swazi
sve/swe  sv    Swedish
syr            Syriac
tgl      tl    Tagalog
tah            Tahitian
tgk      tg    Tajik
tmh            Tamashek
tam      ta    Tamil
tat      tt    Tatar
tel      te    Telugu
ter            Tereno
tha      th    Thai
bod/tib  bo    Tibetan
tig            Tigre
tir      ti    Tigrinya
tem            Timne
tiv            Tivi
tli            Tlingit
tog      to    Tonga (Nyasa)
ton            Tonga (Tonga Islands)
tru            Truk
tsi            Tsimshian
tso      ts    Tsonga
tsn      tn    Tswana
tum            Tumbuka
tur      tr    Turkish
ota            Turkish, Ottoman (1500 - 1928)
tuk      tk    Turkmen
tyv            Tuvinian
twi      tw    Twi
uga            Ugaritic
uig      ug    Uighur
ukr      uk    Ukrainian
umb            Umbundu
und            Undetermined
urd      ur    Urdu
uzb      uz    Uzbek
vai            Vai
ven            Venda
vie      vi    Vietnamese
vol      vo    Volapük
vot            Votic
wak            Wakashan languages
wal            Walamo
war            Waray
was            Washo
cym/wel  cy    Welsh
wol      wo    Wolof
xho      xh    Xhosa
sah            Yakut
yao            Yao
yap            Yap



yid      yi    Yiddish
yor      yo    Yoruba
zap            Zapotec
zen            Zenaga
zha      za    Zhuang
zul      zu    Zulu
zun            Zuni
ISO 639: 2-letter codes
AA “Afar”
AB “Abkhazian”
AF “Afrikaans”
AM “Amharic”
AR “Arabic”
AS “Assamese”
AY “Aymara”
AZ “Azerbaijani”
BA “Bashkir”
BE “Byelorussian”
BG “Bulgarian”
BH “Bihari”
BI “Bislama”
BN “Bengali” “Bangla”
BO “Tibetan”
BR “Breton”
CA «Catalan»
CO «Corsican»
CS “Czech”
CY “Welsh”
DA “Danish”
DE “German”
DZ “Bhutani”
EL «Greek»
EN «English» «American»
EO “Esperanto”
ES “Spanish”
ET “Estonian”
EU “Basque”
FA “Persian”
FI «Finnish»
FJ «Fiji»
FO «Faeroese»
FR “French”
FY “Frisian”
GA “Irish”
GD “Gaelic” “Scots Gaelic”
GL “Galician”
GN “Guarani”
GU “Gujarati”
HA “Hausa”
HI “Hindi”
HR “Croatian”
HU “Hungarian”
HY “Armenian”
IA “Interlingua”
IE “Interlingue”
IK “Inupiak”
IN “Indonesian”
IS “Icelandic”



Alphabetical list of Countries:Alphabetical list of Countries:

Country Name Sym
-bol

Internet
Users(*)

IP Count
by country(*)

Afghanistan AF 1,000 2,968
Albania AL 30,000 11,400
Algeria DZ 500,000 114,564
American Samoa AS n/a 5,888
Andorra AD 24,500 8,451
Angola AO 41,000 11,601
Anguilla AI 3,000 1,280
Antarctica AQ n/a 1,280
Antigua & Barbuda AG 10,000 6,760
Antilles, Netherlands AN 2,000 33,710
Arabia, Saudi SA 1,500,000 681,852
Argentina AR 5,600,000 1,402,663
Armenia AM 150,000 46,376
Aruba AW 24,000 6,464
Asia Pacifi c --- --- 29,064
Australia AU 13,611,680 24,272,570
Austria AT 4,630,000 6,306,969
Azerbaijan AZ 300,000 55,816
Bahamas BS 84,000 33,424
Bahrain BH 195,700 28,170
Bangladesh BD 243,000 185,712
Barbados BB 100,000 48,080
Belarus BY 1,391,900 95,993
Belgium BE 5,100,000 5,776,758
Belize BZ 30,000 11,872
Benin BJ 70,000 7,248
Bermuda BM 34,500 54,957
Bhutan BT 15,000 7,936
Bolivia BO 270,000 108,148
Bosnia and Herzegovina BA 100,000 102,464
Botswana BW 60,000 26,784
Bouvet Island - BV BV n/a 0
Brazil BR 17,945,437 11,471,739
British Indian Ocean Territory - IO IO n/a 1,024
Brunei Darussalam BN 35,000 150,529
Bulgaria BG 1,545,100 785,677
Burkina Faso BF 48,000 7,424
Burundi BI 14,000 1,040
Cambodia KH 30,000 19,968
Cameroon CM 60,000 10,864
Canada CA 20,450,000 58,873,164
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Cape Verde CV 20,400 3,584
Cayman Islands KY 7,800 3,072
Central African Republic CF 6,000 256
Chad TD 15,000 52
Chile CL 4,000,000 1,568,734
China CN 87,000,000 40,903,757
Christmas Island CX n/a 0
Cocos (Keeling) Islands CC n/a 0
Colombia CO 2,732,200 679,058
Comoros KM 5,000 0
Congo CG 15,000 680
Congo, Democratic Republic of the CD 50,000 7,040
Cook Islands CK 3,600 23,048
Costa Rica CR 1,200,000 101,640
Cote D’Ivoire CI 240,000 20,353
Croatia HR 2,318,240 388,830
Cuba CU 120,000 28,293
Cyprus CY 250,000 217,545
Czech Republic CZ 3,530,000 2,643,911
Czechoslovakia (Former) CZ n/a 67,681

Denmark DK 3,720,000 5,705,547
Djibouti DJ 6,500 11,400
Dominica DM 12,500 2,559
Dominican Republic DO 500,000 222,801
East Timor (Timor-Leste) TP 1,000 1,024
Ecuador EC 581,600 157,660
Egypt EG 3,000,000 1,005,107
El Salvador SV 550,000 42,148
Equatorial Guinea GP 1,800 6,760
Eritrea ER 30,000 2,304
Estonia EE 621,000 386,619
Ethiopia ET 75,000 21,280
European Union EU 215,765,036 29,676,707
Falkland Islands (Malvinas) FK n/a 256
Faroe Islands FO 25,000 18,688
Fiji FJ 55,000 77,056
Finland FI 3,260,000 8,592,478
France FR 24,848,009 27,314,967
French Guiana GF 2,000 4,864
French Polynesia PF 35,000 22,288
French Southern Territories - TF TF n/a 256
Gabon GA 35,000 5,408
Gambia GM 25,000 8,448



Georgia GE 150,500 72,888
Germany DE 46,312,662 63,164,253
Ghana GH 170,000 74,760
Gibraltar GI 6,200 36,712
Greece GR 3,800,000 2,495,329
Greenland GL 20,000 9,216
Grenada GD 15,000 1,384
Guadeloupe GP 20,000 5,184
Guam GU 50,000 69,888
Guatemala GT 400,000 39,332
Guerney GG 20,000 1,024
Guinea GN 40,000 67,152
Guinea-Bissau GW 19,000 512
Guinea, Equatorial GP 1,800 7,424
Guiana, French GF 3,200 1,040
Guyana GY 125,000 26,160
Haiti HT 80,000 19,376
Heard Island and McDonald Islands HM n/a 18
Holy See (Vatican City State) VA 93 8,704
Holland (see Netherlands) NL 10,806,328 3,072
Honduras HN 272,000 30,812
Hong Kong HK 4,878,713 5,598,373
Hungary HU 3,050,000 2,057,426
Iceland IS 195,000 546,614
India IN 18,481,000 2,996,083
Indonesia ID 8,000,000 2,776,965
Iran, Islamic Republic of IR 4,800,000 762,888
Iraq IQ 25,000 12,616
Ireland IE 2,060,000 1,926,978
Israel IL 3,040,000 3,970,842
Ivory Coast (see Cote d’Ivoire) CI 90,000 23,048
Italy IT 28,610,000 21,851,360
Jamaica JM 600,000 106,405
Japan JP 65,933,441 97,504,432
Jersey JE 8,000 0
Jordan JO 475,000 139,296

Kazakhstan KZ 250,000 211,210
Kenya KE 400,000 111,097
Kiribati KI 2,000 768
Korea, Dem. People’s Republic of KP n/a 2,080
Korea, (South) Republic of KR 30,670,000 30,411,777
Kuwait KW 567,000 490,656
Kyrgyzstan KG 152,000 60,032



Lao People’s Democratic Republic LA 15,000 32,592
Latvia LV 936,000 512,290
Lebanon LB 500,000 114,513
Lesotho LS 21,000 5,632
Liberia LR 500 1,888
Libyan Arab Jamahiriya LY 160,000 20,224
Liechtenstein LI 20,000 51,577
Lithuania LT 695,000 404,592
Luxembourg LU 170,000 768,802
Macao MO 120,000 44,055
Macedonia, TFYR MK 100,000 128,520
Madagascar MG 70,500 12,208
Malawi MW 36,000 2,560
Malaysia MY 8,692,100 1,899,906
Maldives MV 15,000 47,104
Mali ML 25,000 16,584
Malta MT 120,000 227,168
Marshall Islands MH 1,400 1,296
Martinique MQ 40,000 4,152
Mauritania MR 12,000 11,264
Mauritius MU 150,000 49,284
Mayotte YT n/a 0
Mexico MX 10,033,000 5,494,973
Micronesia, Federated States of FM 6,000 512
Moldova, Republic of MD 288,000 59,928
Monaco MC 16,000 42,580
Mongolia MN 50,000 84,888
Montserrat MS n/a 0
Morocco MA 1,000,000 193,760
Mozambique MZ 50,000 20,155
Myanmar (ex-Burma) MM 25,000 29,696
Namibia NA 50,000 33,823
Nauru NR 300 7,680
Nepal NP 80,000 78,618
Netherlands NL 10,806,328 31,677,289
Netherlands Antilles AN 2,000 33,710
New Caledonia NC 60,000 40,480
New Zealand NZ 2,340,000 3,989,529
Nicaragua NI 90,000 23,992
Niger NE 15,000 4,080
Nigeria NG 750,000 181,100
Niue NU n/a 0
Norfolk Island NF n/a 0
Northern Mariana Islands MP 10,000 7,936
Norway NO 3,140,000 9,921,357



Oman OM 180,000 166,160
Pakistan PK 1,500,000 433,158
Palau PW n/a 5,120
Palestinian Territory PL 145,000 116,242
Panama PA 192,100 200,028
Papua New Guinea PG 75,000 22,532
Paraguay PY 120,000 36,320
Peru PE 2,850,000 504,801
Philippines PH 3,500,000 890,568
Pitcairn Island PN n/a 2,968
Poland PL 10,600,000 7,100,669
Portugal PT 3,600,000 2,049,171
Puerto Rico PR 600,000 374,842

Qatar QA 140,800 33,409
Reunion RE 150,000 51,974
Romania RO 4,000,000 1,293,000
Russia (Russian Federation) RU 22,300,000 7,575,924
Rwanda RW 25,000 2,048
Sahara EH n/a 33,710
Saint Helena SH 500 681,852
Saint Kitts and Nevis KN 10,000 2,880
Saint Lucia LC 13,000 6,400
Saint Pierre and Miquelon PM n/a 6,464
Saint Vincent and the Grenadines VC 7,000 1,552
Samoa WS 4,000 7,936
San Marino SM 14,300 7,301
Sao Tome and Principe ST 15,000 55,816
Saudi Arabia SA 1,500,000 681,852
Senegal SN 225,000 21,512
Serbia & Montenegro (ex-
Yugoslavia) CS 847,000 506,607

Seychelles SC 11,700 784
Sierra Leone SL 8,000 5,265
Singapore SG 2,100,000 2,256,625
Slovakia SK 1,820,000 1,007,840
Slovenia SL 800,000 681,667
Solomon Islands SB 2,500 7,168
Somalia SO 89,000 2,252
South Africa ZA 3,523,000 20,765,305
S. Georgia and S. Sandwich Islands GS n/a 0
Spain ES 14,590,180 12,320,799
Sri Lanka (ex-Ceilan) LK 200,000 154,328
Sudan SD 300,000 28,672
Suriname SR 23,000 4,025
Svalbard and Jan Mayen Islands SJ n/a 150,529



Swaziland SZ 20,000 3,648
Sweden SE 6,656,716 14,342,507
Switzerland CH 4,688,775 13,196,504
Syrian Arab Republic SY 610,000 33,792
Taiwan TW 12,200,000 12,858,076
Tajikistan TJ 3,500 3,040
Tanzania, United Republic of TZ 80,000 35,300
Thailand TH 6,031,300 2,438,218
Timor-Leste (East Timor) TL 1,000 1,024
Togo TG 200,000 8,480
Tokelau TK n/a 16
Tonga TO 2,900 1,024
Trinidad & Tobago TT 138,000 23,048
Tunisia TN 505,500 62,472
Turkey TR 6,000,000 2,876,742
Turkmenistan TM 8,000 11,008
Turks and Caicos Islands TC n/a 1,072
Tuvalu TV 1,300 8,192
Uganda UG 100,000 18,352
Ukraine UA 2,810,000 1,137,410
United Arab Emirates AE 1,110,200 478,405
United Kingdom UK 35,179,141 58,750,555
United States US 200,933,147 1,326,293,494
United States Minor Outlying 
Islands UM n/a 16

Uruguay UY 1,190,120 5,266,065
Uzbekistan UZ 492,000 57,624
Vanuatu VU 7,500 2,304
Vatican City State (Holy See) VA 93 8,704
Venezuela VE 3,040,000 930,634
Viet Nam VN 5,111,240 169,728
Virgin Islands, British VG n/a 2,336
Virgin Islands, U.S. VI 30,000 7,680
Wallis and Futuna WF 900 0
Western Sahara EH n/a 0
Yemen YE 100,000 21,000
Zambia ZM 68,200 27,648
Zimbabwe ZW 500,000 23,983
Great Britain GB n/a 22,511,940



Appendix  3

Applicatiekeuze voor het project ‘Digitale Bibliotheek 
Europese Minderheidstalen’

3e Fasedocument

1. Inleiding
Om een digitale bibliotheek te laten functioneren is software nodig. Die software is 
enerzijds nodig om gebruikers in staat te stellen naar documenten te zoeken en met 
elkaar te communiceren en anderzijds moet het de medewerkers van de digitale 
bibliotheek in staat stellen de bibliotheek te onderhouden. 

In fase 2 van het project is aan de hand van de doelstellingen van het project een 
programma van eisen opgesteld waaraan een applicatie moet voldoen (zie sectie 2).

In fase 3 is aan de hand van dit programma van eisen een lijst opgesteld van 
producten die zoveel mogelijk aan die eisen voldoen (zie sectie 3). De verschillende 
producten zijn beoordeeld op hun merites (zie sectie 4) en vervolgens is een selectie 
gemaakt. In sectie 5 wordt aangegeven welke stappen verder ondernomen gaan 
worden.

2. Programma van eisen
Het programma van eisen is gebaseerd op de doelstellingen van de Startnotitie. 

Algemene eisen.

In het Fasedocument voor fase 1 zijn de volgende algemene eisen genoemd:

1. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van ervaring van andere, soortgelijke 
initiatieven. Indien mogelijk wordt geprofi teerd van software die daarvoor reeds is 
ontwikkeld. Verder moet er voldoende ondersteuning zijn voor het product.

2. Het is de bedoeling dat het ontwikkelde systeem ook door anderen gaat worden gebruikt. Dat 
betekent dat zoveel mogelijk van standaard producten gebruik zal worden gemaakt, en zo 
min mogelijk van speciaal ontwikkelde software om te voorkomen dat specifi eke instructie 
nodig is voor het gebruik van het systeem.

3. Om de kosten van het project laag te houden en ook om de drempel voor het gebruik door 
anderen te verlagen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gratis software-producten.

Technische eisen.
Naast deze algemene eisen is er nog een aantal technische eisen opgesteld met betrekking tot 
functionaliteit van de applicatie:

Eisen en wensen 
Koppelingen met externe databanken

Repository techniek (OAI) verplicht
bibliografi sche databanken Mercator Education verplicht



taaldatabanken Fryske Akademy verplicht
elektronische bestanden Fryske Akademy e.a. (PDF, Word, 
RTF, XML, etc)

verplicht

Mercator Education dossiers verplicht
audiobestanden (WAV, AIF, etc.) gewenst/niet essentieel
videobestanden (WMF, QuickTime, MPEG, etc.) gewenst/niet essentieel
multimedia (divers) gewenst/niet essentieel
Personendatabase (deskundigen / smoelenboek verplicht
Nieuwsbrieven (projectnieuws) inclusief archief oude 
afl everingen

verplicht

Nieuwe publicaties / records (�anwinstenlijst ) verplicht
Koppeling naar extern nieuws (Eurolang[HJsK1] ), evt. via 
RRS

verplicht

Elektronisch publiceren
geregistreerde gebruikers kunnen digitale publicaties 
uploaden

verplicht

�eer review  (beoordeling voordat publicatie wordt 
vrijgegeven)

gewenst/niet essentieel

Zoekmogelijkheden
eenvoudige (enkelvoudige) zoekactie verplicht
combinaties (Booleaans), ook met meerdere velden verplicht
geavanceerd (truncatie, near, relevance ranking, etc.) nee
thematisch verplicht
chronologisch verplicht
grasduinen verplicht
KWIC niet essentieel
full-text zoeken verplicht
Zoekprofi elen, te gebruiken bij attendering gewenst/niet essentieel
Zoekresultaten opslaan in browser of in een eigen 
werkomgeving

verplicht

Overige functionaliteit
Automatisch attenderen op relevante verwante informatie 
(ook personen).

gewenst/niet essentieel

Aanbieden van Questions & Answers verplicht
Aanbieden van FAQs gewenst
Document delivery (bestelmogelijkheden) niet essentieel
Communities niet essentieel
Discussieplatform / discussielijsten gewenst
Collaboratieve software (groupware) gewenst
E-learning (cursusmateriaal, online cursussen) gewenst
Content management voorzieningen (via internet) verplicht
Hulpmiddelen om websites te bouwen verplicht

Standaarden
ISBD regels voor bibliografi sche gegevens verkorte versie
Conversiemogelijkheden andere bibliografi sche databases verplicht
Dublin Core voor metadata verplicht
TEI niet essentieel



XML verplicht
Unicode (ondersteuning voor alle relevante talen) verplicht
OAI-PMH verplicht

3. Short list
Aan de hand van beschikbare literatuur en informatie die via internet te verkrijgen 
is, is een lijst met applicaties opgesteld die zijn ontwikkeld voor het inrichten van 
virtuele bibliotheken. 

• Dienst
• DSpace
• Ganesha
• Fedora
• Greenstone
• i-Tor
• iVia
• Phronesis

Dienst (www.cs.cornell.edu/cdlrg/dienst/DienstOverview.htm)

Ontwikkeld aan de Cornell University.

Software waarmee in een open architectuur �istributed digital libraries  gebouwd 
kunnen worden. Tekstdocumenten in een aantal standaard formats kunnen 
ontsloten worden.

Wordt o.a. gebruikt door The Open Archives Initiative (www.openarchives.org).

Bestanden worden in een �epository  opgeslagen. Formatconversie is mogelijk. 
Beheerfuncties, indexering van metadata, queries kunnen verzonden worden naar 
meerdere index servers en de uitkomsten ervan gebundeld worden. Gegevens van 
informatieleveranciers en gebruikers worden opgeslagen en attenderingsprofi elen 
kunnen bewaard worden.

Dienst biedt geen bijzondere voorzieningen voor content management en website-
ontwikkeling.

Dspace (www.dspace.org)

Ontwikkeld door HewlettPackard en MIT voor gebruik door universiteiten om 
onderzoeksmateriaal en publicaties te ontsluiten.

Informatiemodel is opgebouwd rond �ommunities  die hun eigen omgeving in 
het systeem kunnen aanpassen. Gebruikers binnen een �ommunity  krijgen rollen 
toegewezen die hun rechten regelen. Maakt gebruik van een aangepaste versie van 
Dublin Core (LWAG profi le) voor de metadata. Uitvoer is mogelijk in een eigen XML 
format. Ondersteunt het Open Archives Initiative (OAI-PMH).

Beheer is web-based.

Ganesha Digital Library (gdl.itb.ac.id)

Indonesisch systeem gericht op kennisdeling en gezamenlijk gebruik van digitale 
bibliotheken. Indeling in categorie n en subcategorie n. Deelnemers kunnen 
artikelen uploaden ter beoordeling door anderen. Gebruikt Dublin Core en XML. De 



software is ontwikkeld voor een specifi eke toepassingsgebied.

Fedora (www.fedora.info)

Ontwikkeld door de University of Virginia en Cornell University

Ondersteunt (faculteits)depots, digitale bibliotheken, content management, scholarly 
publishing en archivering. Fedora streeft naar het effi ci nt beheren van een 
digitale bibliotheek met 1 miljoen objecten met gebruikmaking van open source 
software. Versiebeheer, XML im- en export. Objecten worden in XML bewaard. 
Toegangsbeperkingen op basis van IP adres. Dublin Core voor metadata, OAI-PMH

De Tibetan & Himalayan Digital Library (De Tibetan & Himalayan Digital Library (De Tibetan & Himalayan Digital Librar http://iris.lib.virginia.edu/tibet/) gebruikt 
dit samen met o.a. E-folio als digitale leeromgeving.

Content management is beperkt (levert een administratie- en zoekpagina). Geen 
voorzieningen om een website mee te ontwikkelen.

Greenstone (www.greenstone.org)

Ontwikkeld aan de University of Waikato in het kader van het New Zealand Digital 
Library Project onder auspici n van de UNESCO en Human Info (Antwerpen).

Open source, meertalig, geschikt voor publicatie van digitale bibliotheken op 
internet of CD-Rom. Import mogelijkheden voor OAI, Marc, etc. Uitsluitend gericht 
op het bouwen van digitale bibliotheken.

Bevat een aantal standaardpagina’s om collectie toe te voegen en te wijzigen enz.

i-Tor (i-Tor (i-T www.i-tor.org)

Software voor het bouwen van websites, samenwerkingsfuncties, webportals en 
digitale bibliotheken. Opslag en ontsluiting van informatie in vele formaten (o.a. 
PDF, RTF en XML). Onderhoud is webbased. Ondersteunt OAI. Meertalig (interface 
� inhoud). E-mail attendering op basis van interesseprofi elen. 

Uitgebreide voorzieningen voor content management en het bouwen van websites.

iVia (iVia (iV http://infomine.ucr.edu/iVia/)

Open source Internet subject portal of virtual library system ontwikkeld voor het 
INFOMINE project voor de University of California, een digitale bibliotheek met 
meer dan 100.000 records.

Content management, crawlers om websites op te sporen en op te nemen in de 
database, (semi-)automatisch toekennen van metadata (PhraseRate). Ondersteunt 
OAI-PMH, Dublin Core, Marc, LCSH en LCC. Deelprojecten kunnen eigen 
gebruikersinterface bepalen. Vooral gericht op het ontsluiten van informatie op 
internet.

Levert voorzieningen voor content management en voor het bouwen van interfaces.

Phronesis (http://copernico.mty.itesm.mx/phronesis/project/)

Ontwikkeld door de Campus Monterrey onder auspici n van de Mexicaanse National 
Council of Science and Technology.

Full-text en metadata indexering en zoeken. Dublin Core, tweetalig (Engels en 
Spaans). PostScript, HTML, PDF en RTF, MPEG, QuickTime, JPEG, etc. Gebaseerd op 
het Managing Gigabytes System voor het bouwen van digitale bibliotheken. Beheer 



is webbased

Ontwikkeld voor een zeer specifi eke toepassingsgebied.

4. Beoordeling en keuze
De producten die hierboven zijn beschreven zijn beoordeeld aan de hand van het 
programma van eisen dat is beschreven in sectie 2. Die beoordeling is uitgevoerd 
door de informatie te verzamelen die via internet beschikbaar was. Er is geen directe 
communicatie geweest met de producenten (behalve met de makers van i-Tor). 
De redenen om het onderzoek op deze wijze te beperken is dat met behulp van de 
beschikbare documentatie een goed beeld was te verkrijgen van de mogelijkheden 
van de producten en ook dat een uitgebreide consultatieronde te veel tijd zou 
kosten.

Alle producten op de short list voldeden aan vrijwel alle technische eisen die 
hierboven als verplicht waren gekenmerkt. Uitzondering waren echter de eis 
betreffende content management en de eis betreffende  de mogelijkheid om 
websites te bouwen. De meeste producten waren weliswaar standaard voorzien van 
een mogelijkheid om pagina’s in te richten waar gebruikers hun zoekvraag konden 
opgeven of waarmee basaal onderhoud aan de database kan worden gepleegd, 
maar dat is onvoldoende voor onze toepassing. De producten iVia en i-Tor kwamen 
met betrekking tot deze eis gunstiger naar voren omdat deze uitgebreide content 
management faciliteiten hebben, en daarnaast een compleet systeem biedt om 
websites in te richten, waarbij geen programmeerwerk benodigd is. 

Behalve dat i-Tor  aan alle technische eisen voldoet, voldoet het ook het beste aan de 
algemene voorwaarde dat er aansluiting moet zijn met andere gebruikersgroepen. 
i-Tor wordt binnen Nederland gebruikt door een groot aantal onderzoeksinstituten. 
De participerende instellingen kunnen profi teren van elkaars inbreng. Er wordt 
inmiddels al onderzocht of samenwerking mogelijk is met andere projecten als ‘e-
laborate’ en projecten van de BNTL.

De keuze voor i-Tor heeft nog een aantal andere organisatorische en fi nanci le 
voordelen. Doordat i-Tor een product is dat binnen de KNAW is ontwikkeld is het 
waarschijnlijk mogelijk om onder gunstige fi nanci le condities de applicatie te laten 
ontwikkelen. De KNAW biedt ook garanties voor de continu teit van het product. Een 
belangrijk voordeel is verder dat het product in Nederland is ontwikkeld waardoor 
het kontakt tussen het ontwikkelteam van i-Tor en het projectteam van DigiByb 
makkelijker verloopt. Een goede basis voor de kontakten tussen i-Tor en DidgiByb 
is reeds aanwezig in de persoon van de huidige projectleider van DigiByb, de heer 
Cor van der Meer, die  hiervoor bij het NIWI heeft gewerkt en ervaring heeft met het 
toepassen van i-Tor. 

Een goed kontakt is overigens van belang omdat het ontwikkelteam van i-Tor 
bij de het ontwikkelen van toepassingen de methode ‘Extreme Programming’ 
hanteert. Deze methode vereist een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever 
en ontwikkelaars tijdens het ontwikkelingsproces, waardoor de kans groter is dat 
het uiteindelijke resultaat zal voldoen aan de verwachtingen. Ook is het mogelijk 
om al in een vroeg stadium bruikbare tussenresultaten te krijgen die getest en 
gedemonstreerd kunnen worden.  De applicatie zal worden ondergebracht op de 
servers van het NIWI (of de instelling die het NIWI binnenkort zal opvolgen), waar 



ze van buitenaf bereikbaar zal zijn. Dit ‘hosten’ van de applicatie zal het eerste 
jaar gratis zijn. 

Het ontwikkelteam van i-Tor is zeer ge nteresseerd in samenwerking met DigiByb, 
mede om reden van het internationale karakter van dit project. Hun product krijgt 
zo aandacht en toepassing buiten de landsgrenzen.

Hoewel de voorkeur van het projectteam DigiByb uitgaat naar het product i-Tor, zal 
een defi nitieve keuzebepaling pas plaatvinden na een gedetailleerd onderzoek naar 
de mogelijkheden van dit product in samenwerking met het ontwikkelteam. Ook 
moet worden onderzocht wat fi nancieel mogelijk is.

Overigens zijn eventuele europese partners niet gedwongen i-Tor te gebruiken om te 
kunnen deelnemen aan DigiByb. In principe kan elk product dat de standaard OAI-
PMH ondersteunt toegepast worden. Als bijvoorbeeld voor een taal al een digitale 
bibliotheek ontwikkeld is, dan hoeft aan de bestanden van die bibliotheek alleen 
metadata te worden toegevoegd, en moet een willekeurige tool worden ge nstalleerd 
die de DigiByb harvester in staat stelt die metadata te verzamelen. 

De digitale bibliotheek die in deze pilot ontwikkeld wordt is weliswaar bedoeld 
voor het Fries, maar we willen een product ontwikkelen dat eenvoudig is aan te 
passen aan andere talen, en dat de partners in staat stelt met weinig geld en weinig 
inspanning een volledige digitale bibliotheek tot stand te brengen.

5. Vervolg
Op dit moment wordt gewerkt aan een gedetailleerd functioneel ontwerp. Ook zijn 
inmiddels afspraken gemaakt met het ontwikkelteam van i-Tor om samen te kijken 
in hoeverre dit ontwerp met de beschikbare componenten van i-Tor kan worden 
verwezelijkt en in hoeverre speciale aanvulling aan de software vereist is en hoeveel 
dat gaat kosten.

Het projectteam van DigiByb is aan het uitzoeken welke content op korte termijn 
geleverd kan worden zodat al snel een testversie van de applicatie kan worden 
geproduceerd.

Leeuwarden/Ljouwert, april 2004



Appendix 4  List of converted publications

Publications of staff of the Fryske Akademy 

§ Dialektgeografyske oantekens fan J.J. Hof / Klaas van der Veen, Arjen Versloot and 
Wytske Rypma / 2001 

§ A Frisian update of reversing language shift / Durk Gorter / 2001

§ Extent and position of West Frisian / Durk Gorter / 2001

§ Wurdlisten fan é Fryske stedsdialekten / Pieter Duijff / 1998 

§ Frisian as European Minority language / Durk Gorter / 1998

§ Noun Incorporation in Frisian / Siebren Dijk / 1997 

§ Hwant wij binnen it nijs ûnder en boppe de sinne / B. Gezelle Meerburg / 1997 

§ Friezen als Europese taalminderheid / Durk Gorter / 1997

§ Friezen om utens / L.G. Jansma and G.H. Jelsma / 1997 

§ Teacher Training of Minority Languages for Primary and Secondary Education Vol. 1 / 
A. Dekkers / 1995 

§ Teacher Training of Minority Languages for Primary and Secondary Education Vol. 2 / 
A. Dekkers / 1995 

§ Teacher Training of Minority Languages for Primary and Secondary Education Vol. 3 / 
A. Dekkers / 1995 

§ Taal yn Fryslân op ‘e nei besjoen / Durk Gorter and Reitze J. Jonkman / 1995 

§ Mei freonlike groetnis / Rienk de Haan / 1995 

§ Nije list fan fremde wurden /Beart Oosterhaven / 1995 

§ Taal op it wurk fan provinsjale amtners : undersyk nei taalbehearsking, taalgedrach, 
meidwaan oan kursussen en taalhâlding yn de provinsjale organisaasje / Durk Gorter / 
1994

§ List fan iterijwurden / Rienk de Haan / 1994 

§ Oer oarmans en eigen : Essayistiek en kritysk ferskaat / Anne Wadman / 1994 

§ Langues moins répandues en Europe dans l’enseignement primaire : Inventaire et 



actes du colloque / J. Sikma en D.Gorter / 1994 

§ Provision of Learning Materials for Primary and Pre-primary Education / R.S. 
Tjeerdsma and J.A.Sikma / 1994

§ Fourth International Conference on Minority Languages : Vol. 1 General papers / Vol. 
2 Western and Eastern European Papers / [ed. by] Durk Gorter / 1990

§ Taal yn ‘e tsjerke : Leauwe stimme en Fries wêze / Durk Gorter / 1988

§ Language in Friesland : A survey of languages use and language attitudes in Friesland, 
The Netherlands / Durk Gorter / 1988

§ De libbenskrêft fan it Frysk : in oanset ta analise / Durk Gorter / 1982

III Mercator International Symposium , 25-27 November 2004 : Radio-interviews by 
Onno Falkena of Omrop Fryslân 
Publications of publisher Bornmeer in cooperation with Stichting ELF
§ Trije komeedzjes / William Shakespeare, [transl.] Douwe Kalma, [introd.] Eric 

Hoekstra / 2004 



Appendix 5   Examples of mapping of Dublin Core

Example of mapping of the bibliographical database BIBL

DUBLIN CORE      TT-SEARCH DATABANK BIBL
TITLE TITLE  
TITLE QUALIFIER = ALTERNATIVE TITLE
CREATOR AUTHOR
CREATOR CORPORATION
CREATOR SECONDARY AUTHOR
SUBJECT DESCRIPTOR
SUBJECT LANG (language publication is about)
SUBJECT QUALIFIER = SCHEME
DESCRIPTION ABSTRACT
PUBLISHER IMPRINT 
CONTRIBUTOR COWO (co-workers)
DATE YEAR 
DATE DATE 
TYPE TYPD 
TYPE LEAR (learning materials)
FORMAT Not present
IDENTIFIER BRS-TT Search unique documentnumber
IDENTIFIER ISSN 
IDENTIFIER ISBN
IDENTIFIER SIGN (signature)
SOURCE Not present
LANGUAGE LPUB (Language the publication is written)
RELATION  is Version of EDT (I
                      is Based on ANNT
                      is Part of LEVEL
                      is Part of JOURNAL
                      is Part of NUMBER
                      is Part of SERIES
                      is Part of HOLDING
COVERAGE AREA 
COVERAGE CONF
COPYRIGHT Not present  



Example of mapping of the Language database Middle Frisian to DC-fi elds

Language database Middle Frisian Language database Middle Frisian Presentation of DC-fi eldsPresentation of DC-fi elds
File name dc.identifi erdc.identifi er
Author dc.creatordc.creator
Title dc.titledc.title
Source dc.alternativedc.alternative
Text-edition dc is Part ofdc is Part of
Text-edition TDB dc.sourcedc.source
Comment dc.sourcedc.source
Reprint dc. is Version ofdc. is Version of
Reprint of dc. is Version ofdc. is Version of
Format-link dc.formatdc.format
Year dc.datedc.date
Unique label Itor-source
RightsRights dc.rightsdc.rights

Example of mapping of the organizations-database to DC-fi elds

ORGA-databank DC-fi elds
Update date hide
Documentnumber hide
Organization nameOrganization name dc.creator
Abbreviation dc.creator
Translation name dc.creator
Street and number dc.coveragedc.coverage
ZIP, Place dc.coveragedc.coverage
PO Box or Postal address dc.coveragedc.coverage
Region, area, province, districtRegion, area, province, district dc.coveragedc.coverage
(EC member) State dc.coverage
Telephone number(s) dc.identifi er
Telefax number dc.identifi er
Email address dc.identifi er
Internetsite dc.identifi er
Minority language(s) concerned dc.subject
Page head label in guidePage head label in guide dc.subjectdc.subject
Remarks on organizationRemarks on organization hide
Legislation nameLegislation name hide
Format dc.format
Rights dc.rights
Unique label Itor source



Appendix 6

Eerste tussentijdse rapportage van het DIGIBYB project, digitale bibliotheek van 
Europese Minderheidstalen, juni – december 2003

Mercator-Education/Fryske Akademy
Alie van der Schaaf 
10 december 2003

Deliverables

Projectspecifi eke deliverables t.o.v. geplande resultaten

Er bestaat concreet plan voor de inhoud en functionaliteiten van de digitale bibliotheek. Dat 
is uiteengezet in een startnotitie. Verder is er een begin gemaakt met het maken van een CvP, 
een Collectievormingsplan. Voor januari 2004 komt er een fase document dat gebaseerd is 
op de startnotitie en verdere stukken en ideeën uit fase 1. Dit document zal op de stuurgroep 
vergadering van 14 januari besproken worden. 
Er is door de directie toestemming gegeven voor digitalisering van materiaal ouder dan twee 
jaar dat is gepubliceerd via de eigen uitgeverij. Met deze toestemming kan een defi nitieve 
publicatielijst worden gemaakt van de Fryske Akademy. 

Bereikte doelen

In de eerste fase van het project, die op 1 januari afgesloten kan worden, is in eerste instantie 
gekeken naar andere voorbeelden als de dbnl.nl, nwo.nl. Bovendien is er overlegd met mensen 
die ervaring hebben met digitalisering in andere landen van de EU, zoals  Spanje. Met name in 
Galicië en Catalonia is men met digitalisering bezig (zie bijv. http://bvg.udc.es)
Verder is er veel materiaal verzameld over digitale bibliotheken en digitalisering en zijn er 
de nodige contacten gelegd. Door middel van het opbouwen van expertise en uitwisselen 
van ideeën in de projectgroep en specialisten bestaat nu een concreet plan voor de inhoud en 
functionaliteiten van de digitale bibliotheek dat in de volgende fasen verder uitgewerkt moet 
worden. In oktober is dat plan in een startnotitie gezet en op het Kennisatelier van 22 oktober 
is hierop gereageerd door vertegenwoordigers van belangenorganisaties, wetenschappers en 
uitgeverijen in Friesland. De startnotitie is bijgevoegd. 
Door middel van het kennisatelier en de startnotitie is ook in kaart gebracht welke belangrijke 
actoren zich in Friesland bevinden die materiaal over of in het Fries publiceren en waar op den 
duur mee samengewerkt kan worden. 
Besloten is om het pilot project op het Fries te richten, terwijl alvast rekening gehouden wordt 
met uitbreiding naar andere minderheidstalen in de Europese Unie in een later stadium. En 
binnen het Friese materiaal zal in eerste instantie gekeken worden naar de wetenschappelijke 
kant van de bibliotheek en dan met name naar materiaal dat op de Fryske Akademy aanwezig 
is. We beginnen dus op een zo klein mogelijke schaal zodat optimale concentratie op de inhoud 
en de functionaliteiten mogelijk is. Er wordt een groeimodel gemaakt op basis van het materiaal 
in en over het Fries.  



Verrijking en inbedding expertise

Voldoende expertise is gewaarborgd door het vormen van een stuurgroep en een projectgroep. 
De laatste houdt zich bezig met  de dagelijkse activiteiten van het digibyb project. Bij het 
vormen van de projectgroep is rekening gehouden met aanvullende expertise op technisch en 
inhoudelijk gebied. In deze groep zijn de volgende mensen opgenomen: twee documentalisten 
van de Frykse Akademy, een (Friese) taalkundige, de verantwoordelijke van het ICT beleid 
van de Fryske Akademy, een adviseur van het bureau Reekx en een stagière Informatica 
van de Noordelijke Hogeschool (tot Feb, 2004). Via de projectleider van het digibybproject 
bestaat er een directe link tussen het Mercator project en het digibyb project.  

In de stuurgroep zijn belangrijke partners van het digibyb project opgenomen, zoals Tresoar, 
het Fries historisch en letterkundig centrum, en de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse 
letteren. De DBNL beschikt over veel relevante ervaring en Tresoar heeft onder andere 
als belangrijke taak al het materiaal in en over het Fries/Friesland in hun collectie op te 
nemen. Verder is er veel expertise aanwezig bij Tresoar met betrekking tot het maken van 
een Collectievormingsplan. Er is regelmatig bilateraal overleg met beide partners naast 
formeel overleg met de hele stuurgroep op 22 oktober, 14 januari, 16 juni en 17 november. 
De stuurgroep wordt voorgezeten door de opdrachtgever en projectleiding van Mercator-
Education, Durk Gorter. 

Sinds kort is ook de vakgroep taalkunde van de Fryske Akademy bij het digibybproject 
betrokken. Een taalkundige die werkzaam is met de taaldatabanken maakt deel uit van de 
projectgroep, terwijl het hoofd van de vakgroep taalkunde in de stuurgroep is opgenomen. 
In de vakgroep taalkunde is ruime ervaring met het maken van taaldatabanken. Verder heeft 
de Fryske Akademy een ICT deskundige aangetrokken die onder andere als taak heeft om de 
taaldatabanken op elkaar af te stemmen. Ook hij maakt deel uit van de projectgroep om het 
ontwikkelen van de digibyb technisch in goede banen te leiden en het project af te stemmen 
op andere activiteiten van de Fryske Akademy. 

Technische verworvenheden
De inventarisatiefase is vooral gericht geweest op het afbakenen van de inhoud en de 
functionaliteiten van de digitale bibliotheek. In de volgende fasen zal dit nader uitgewerkt 
worden en gekeken worden naar de technische applicaties die nodig zijn om de wensen met 
betrekking tot de inhoud en functionaliteiten te realiseren. 

Mogelijke toepassingen
Het toekomstperspectief van het digibyb project is een bibliotheek voor minderheidstalen in de 
Europese Unie. Om dit te realiseren is gekozen voor een voorbeeldproject gericht op het Fries. 
Die keuze is met name gemaakt om eventuele risico’s te verkleinen. De digibyb betreft een 
innovatief project dat een harmonieus samenspel vereist van techniek, inhoud en organisatie. 
Door middel van een pilot project in een bekende omgeving en met bekende specialisten (de 
meesten bevinden zich op de Fryske Akademy zelf) is intensief overleg met de doelgroep 
mogelijk met betrekking tot inhoud en functionaliteiten. Een eerste aanzet daartoe is gedaan op 
het Kennisatelier van 22 oktober waarin een startnotitie gepresenteerd is aan vertegenwoordigers 
van verschillende belangenorganisaties en  uitgeverijen hierover konden debateren. Op het 
Kennisatelier bleek dat er veel belangstelling bestaat voor een digitale bibliotheek.



Onverwachte ontwikkelingen
Geen. 

Verschuivingen in doelen, fi nanciën en personeel/organisatie
Er is gekozen voor een pilot project Fries, terwijl gaandeweg het project duidelijk moet 
worden met welke partners in Europa een samenwerkingsverband aangegaan kan worden om 
de bibliotheek uit te breiden. 

Er is besloten om de digitale bibliotheek nog geen onderdeel uit te laten maken van de 
webportal europese minderheidstalen, omdat er op dit moment nog niet de gewenste 
kwaliteitsgarantie van de webportal geboden kan worden. Er zijn problemen met de webportal 
die hopelijk zo snel mogelijk opgelost kunnen worden nu de huidige projectleider net 
ontslagen is en er een nieuwe projectleider benoemd zal worden. 

Er is een nieuwe begroting gemaakt waarin advieskosten, technische kosten, onderzoeks-
kosten en andere personeelskosten zijn opgenomen (zie bijgevoegde begroting). Nu het project 
eenmaal van start is gegaan is het veel beter in te schatten wat er precies nodig is om het project 
tot een goed einde te brengen. DENK heeft toegezegd de eerste fase van advieskosten voor hun 
rekening te zullen nemen. 
Per 1 januari 2004 ontstaat er een vacature voor de projectleiding, omdat ik een nieuwe baan heb 
aanvaard. De vacature loopt al bij het loopbaancentrum van de KNAW en zal op 13 december 
in de Volkskrant verschijnen. De nieuwe medewerker zal tevens coördinator van het Mercator-
Education project worden. Op de laatste vergadering (10 december) is er voor gezorgd dat 
iedereen weet wat zijn/haar taken zijn tot febrari/maart. Overleg zal meer plaats vinden via de 
discussielijst. In de volgende fase zijn belangrijk het CvP en het Programma van Eisen, wat met 
name een uitwisseling van informatie/kennis betekent  tussen Reekx en de documentalisten 
van het project. In de daarop volgende fase zal het adviesbureau Reekx leidend optreden als 
een keuze moet worden gemaakt voor een technische applicatie. Het hoofd van de vakgroep 
sociale wetenschappen/projectleider Mercator-Education zal zo nodig vervangend optreden. 
Vergaderingen van de projectgroep gaan gewoon door en zullen voorgezeten worden door Bart 
van der Meij, adviseur van Reekx. 

Stagnerende factoren
De stagnerende factoren zijn met name gerelateerd aan de start van een innovatief project. De 
eerste tijd moest expertise opgebouwd worden op het gebied van digitalisering in het algemeen en 
digitale bibliotheken in het algemeen. Zo kon ook beter in geschat worden wat voor activiteiten 
en expertise nodig zijn bij het maken van een digitale bibliotheek. Bovendien was het nodig om 
te bepalen wat de betekenis van de digibyb voor de Fryske Akademy zou kunnen zijn en hoe het 
project naast de dagelijkse activiteiten uitgevoerd zou kunnen worden. Ook was nader overleg 
met directie, administratie en DENK nodig om te bepalen waar verantwoordelijkheden lagen 
en waar ondersteuning gezocht kon worden. Een stagnerende factor die door het hele project 
zal lopen is dat het een project dat voor het grootste deel uitgevoerd wordt door mensen die 
het naast hun gewone werk doen. Het Mercator-team heeft de verantwoordelijkheid voor het 
uitvoeren van een jaarplan dat aan de Europese Commissie overhandigd is. Het ritme van de 
activiteiten die hieraan gerelateerd zijn is niet regelmatig. 
Het ontbreken van een ICT beleid op de Fryske Akademy wordt ook als belemmerd ervaren. 



Tot nu toe is de eigen visie van verantwoordelijken meer bepalend voor de richting die het 
project neemt. Het spreekt voor zich dat het beter zou zijn om een struktureel beleid te hebben 
zodat context, kaders en verantwoordelijkheden voor verdere ontwikkeling duidelijk zijn. 

Veranderingen in tijdsplanning
Qua duur van het project is er niets veranderd. Er is wel een nieuwe planning gemaakt die 
gedetailleerder is en minder fasen bevat (planning bijgevoegd). Er is uitgegaan van de drie 
fasen in de offerte van het adviesbureau Reekx. De planning loopt tot april 2004. De volgende 
fase zal zich richten op het afronden van het Collectievormingsplan en het maken van een 
programma van eisen. De derde fase is gericht op het vinden van een geschikte technische 
applicatie om het programma van eisen mogelijk te maken. Het is de bedoeling om vanaf 1 april 
met de implementatie te beginnen en vervolgens met de vulfase. In november zal er opnieuw 
een Kennisatelier worden georganiseerd, waar afsluiting van het Friese pilot en uitbreiding op 
Europees niveau centraal zullen staan. 



Tweede tussentijdse rapportage van het Digibyb-project, Digitale Bibliotheek van Europese 
Minderheidstalen, januari - december 2004

Mercator-Education / Fryske Akademy

Deliverables

In januari 2004 is verschenen:
1.1 Fasedocument I
Het Fasedocument I is samengesteld door Adviesbureau Reekx uit Groningen in 
samenwerking met de projectgroep. In het document wordt de context van het project 
uiteengezet met daarbij beknopt de eisen, begrenzingen en organisatie, beoogde voorzieningen 
en diverse informatiesoorten, schematische afbeelding van de inhoud van de digitale 
bibliotheek en informatie over technische realisatie. Verder is er een overzicht gemaakt van 
samenwerkende organisaties en een keuze voor de pilot Fries en een beschrijving.

In maart 2004 is verschenen:
1.2 Contentplan Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen
In dit document worden richtlijnen en kwaliteitscriteria beschreven voor de inhoud van alle 
informatieonderdelen die de Digitale Bibliotheek van Europese Minderheidstalen zal bieden. 
Dat betreft de wijze waarop de informatie door externe partijen moet worden aangeleverd, 
maar ook het verwerken van informatie door de eigen redactionele organisatie. Het is bestemd 
voor organisaties en (kennis)instellingen die informatie, kennis en hulpmiddelen via de 
digitale bibliotheek gaan aanleveren. Het is geschreven vanuit een groeigedachte: een digitale 
bibliotheek voor en door leden van minderheidstaalgemeenschappen in Europa. De inhoud 
omvat de volgende onderwerpen:
* Inhoud digitale bibliotheek
* Doelgroepen
* Doelstelling
* Beschrijving van domeindefi nities
* Kwaliteitscriteria inhoud
* Metadata (informatie over de informatie)
* Werkverdeling en procedures
* Bijlagen

In april 2004 verscheen: 
1.3 Applicatiekeuze voor het project “Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen”. 
Dit document bevat het Programma van eisen, gebaseerd op de doelstellingen van de 
“Startnotitie”. Aan de hand van technische eisen en wensen, een shortlist van applicaties 
die ontwikkeld zijn voor het inrichten van digitale bibliotheken en een lijst van leveranciers 
is de keuze gevallen op i-Tor. i-Tor voldoet aan alle technische eisen, voldoet het beste aan 
de voorwaarde dat er aansluiting moet zijn met andere gebruikersgroepen. i-Tor wordt in 
Nederland gebruikt door een aantal onderzoeksinstituten en de participerende instellingen 
kunnen daardoor profi teren van elkaars inbreng. Daarnaast heeft i-Tor nog een aantal andere 
organisatorische en fi nanciële voordelen omdat het een product is dat binnen de KNAW wordt 
ontwikkeld waardoor continuïteit van het product redelijkerwijze gewaarborgd is. Verder is de 
voertaal Nederlands hetgeen contacten soepeler maakt.



Het ontwikkelteam van i-Tor past bij het ontwikkelen van toepassingen de methode “Extreme 
Programming” toe. Deze methode vereist een nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever 
en ontwikkelaar tijdens het ontwikkelingsproces, waardoor de kans groter is dat het 
uiteindelijke resultaat zal voldoen aan de verwachtingen. Ook is het al in een vroeg stadium 
mogelijk bruikbare tussenresultaten te krijgen die getest en gedemonstreerd kunnen worden. 
Daarnaast is het ontwikkelteam van i-Tor geïnteresseerd in samenwerking met Digibyb, mede 
om reden van het internationale karakter van dit project.

4.4 In de loop van 2004 is gebouwd aan de websites: www.DBFrysk.org en 
www.EMILL.org. 

Er is een opdeling gemaakt van de digitale bibliotheek in twee onderdelen die inhoudelijk 
gescheiden zijn. DBFrysk is het begin van een digitale bibliotheek van het Fries. Op de DBFrysk is het begin van een digitale bibliotheek van het Fries. Op de DBFrysk
website is plaats voor teksten in het Fries en over Fryslân. EMILL (European MInority EMILL (European MInority EMILL
Language Library) wil een koepel zijn voor meerdere taalspecifi eke bibliotheken, die 
betrekking hebben op minderheidstalen binnen de Europese Unie. De Friese is daar één van. 
Informatie over minderheidstalen die ook gericht is op een publiek buiten de betreffende 
taalgemeenschap, wordt in de eerste plaats via EMILL ontsloten. Waar de taalspecifi eke 
bibliotheken met name gericht zijn op materiaal in de betreffende minderheidstaal, is het doel 
van EMILL juist om internationaal toegankelijk materiaal te bieden over de minderheidstalen. 
Dat betekent dat daar met name materiaal in “grote” talen zoals Engels geplaatst kan worden.

Om het internationale karakter van EMILL ook in de pilot vorm te geven is samenwerking 
gezocht met een buitenlandse partner. De Biblioteca Virtual Galega (http://bvg.udc.es/
index.jsp) bleek geïnteresseerd om deel te nemen en was ook bereid haar informatie te 
ontsluiten voor EMILL. 

1.5 Technische ontwikkelingen en voorzieningen
Het programma i-Tor is een Content Management Programma geschikt om gegevens die 
met name via het web geraadpleegd moeten kunnen worden, te ontsluiten en daarnaast 
een OAI (Open Archives Initiative) serviceprovider. Dat laatste houdt in dat digitale 
bibliotheekgegevens volgens het OAI-protocol verwerkt kunnen worden en ontsloten voor 
zoekfuncties. Binnen het raamprogramma dat i-Tor is, kunnen de voorzieningen door de 
gebruiker (i.e. de Digibyb) aangebracht worden.

Om bestaande databanken via i-Tor voor de buitenwereld te ontsluiten dienden die voorzien 
te worden van een soort “vertaalfi lter” van de feitelijke formaten naar OAI. De volgende 
digitale databanken zijn voorzien van een dergelijk “vertaalfi lter”, ondergebracht in een OAI-
dataprovider: Taaldatabank “Midfrysk” (MySQL), de bibliotheekcatalogus van Mercator 
(BRS) en de databank van organisaties (MS-Access). In de OAI-dataprovider wordt naast 
de vertaling van formaten verdere informatie gegenereerd die i-Tor nodig heeft bij het 
harvesten van de databanken, zoals gegevens over vernieuwing en aanvullingen op de 
databanken. Binnen het OAI-protocol valt de omzetting van de metadata naar het zogenoemde 
DublinCore. Binnen i-Tor zijn verschillende zoekmogelijkheden aangebracht: eenvoudig 
zoeken en geavanceerd zoeken.

Er is door de programmeur van Digibyb uitvoerig advies gegeven aan Tresoar en de digitale Tresoar en de digitale Tresoar
bibliotheek van Galicië over het maken van een OAI-dataprovider voor hun gegevens.

Bij het werk aan i-Tor kwamen verschillende technische problemen aan het licht. Een aantal 



daarvan is in de loop van de tijd opgelost, andere leggen ook nu nog beperkingen op aan 
het project. Tijdsproblemen aan de kant van de i-Tor-ontwikkelaars vormen regelmatig een 
hindernis bij het oplossen van moeilijkheden.

De websites beschikken over de volgende voorzieningen:
C Beide websites zijn als voorbeeld voorzien van enige ter zake doende inhoud van 

verschillende aard, zoals ontsluiting van databanken, losse publicaties (in PDF), 
voorzien van metadata.

C De sites geven informatie in het Engels - DBFrysk tevens in het Fries - over doel en 
aard van het project.

C Er is de mogelijkheid om zowel eenvoudig als uitgebreid te zoeken in de teksten en de 
metadata.

Andere toepassingen, zoals ”Questions and Answers” of “Communities of Practise” zijn niet 
aanwezig, maar waren ook niet voorzien in deze fase van het project.

1.6 Symposium 27 november 2004

Aansluitend op het internationale Mercator-congres konden op een symposium 27 
november 2004 de eerste uitkomsten getoond worden. Deze datum heeft in de loop van 
2004 steeds als streefdatum gewerkt voor het voltooien van de lopende werkzaamheden. 
De basisfunctionaliteiten waren op dat ogenblik in werking. Op het symposium kon een 
demonstatie gegeven worden van de DBFrysksite (www.dbfrysk.org ) en van de intussen 
al veel verder ontwikkelde website van de Biblioteca Virtual Galega (http://bvg.udc.es/
index.jsp). Zeer goed passend in het internationale karakter van het project was de 
demonstratie van het zoeken via EMILL in de digitale bibliotheek van Galicië en DBFrysk.

Op het symposium werd een aantal thema’s betreffende de opbouw van DBFrysk en EMILL 
besproken. Naast zaken zoals het bepalen van de inhoud en de bewaking van de kwaliteit, 
kwam ook het punt aan de orde wat dit project te bieden heeft aan andere taalminderheden en 
wat taalminderheden nodig hebben om aan het project deel te kunnen nemen. Het EMILL-
project zal zowel software en tools bieden, als handleidingen voor het aanvragen van 
subsidies voor het opzetten van digitale projecten en biedt tevens de mogelijkheid van hosting 
via één centraal punt. Het is niet nodig reeds over digitale bibliotheken te beschikken. Het 
verdient aanbeveling om samenwerking te zoeken met grote bibliotheken uit minderheids-
taalgemeenschappen zodat gebruik gemaakt kan worden van hun expertise.

Bereikte doelen

De hoofddoelen van het project zijn bereikt:
C Er zijn twee websites in de lucht waarin de technische mogelijkheden volledig 

ontwikkeld zijn om uit te kunnen groeien tot volwaardige digitale bibliotheken.
C Er is een begin van samenwerking met andere leveranciers van digitale 

bibliotheekgegevens: binnen Fryslân de instelling Tresoar (bibliotheek en archief) en 
internationaal met Galicië. De samenwerkingsvormen zijn in de eerste plaats technisch-
verkennend, dat wil zeggen er is getest of het inderdaad mogelijk is door middel van 
de ontwikkelde protocollen informatie door de website te ontsluiten. Met een tweede 
partner binnen Fryslân, uitgeverij Bornmeer, is intussen contact gelegd voor het leveren 



van content. Aan de formalisering van de samenwerking met de verschillende partners 
wordt op dit moment gewerkt.

De omvang van de voorzieningen en de inhoud zijn in lijn met het verkennende karakter van 
deze onderneming (pilotdeze onderneming (pilotdeze onderneming ( ). 

3. Onverwachte ontwikkelingen

De projectleider Alie van der Schaaf heeft haar werkzaamheden met ingang van 1 januari 
2004 beëindigd vanwege het aanvaarden van een nieuwe funktie elders. De projectgroep heeft 
tot 1 maart de dagelijkse gang van zaken waargenomen. Vanaf  maart 2004 is als coördinator 
Mercator-Education en tevens als projectleider van het Digibybproject in dienst getreden Drs. 
Cor van der Meer uit Makkum (werkzaam bij het NIWI, KNAW te Amsterdam). Het project 
heeft onder andere door deze wisseling vertraging opgelopen.

4. Verschuivingen in doelen, fi nanciën en personeel/organisatie en tijdsplanning

Doordat het project voor een groot deel wordt uitgevoerd met personeel in vast dienstverband 
en af te zien van veel duurdere externe advisering en door het kiezen voor i-Tor, dat 
grotendeels gratis is, ontstond de mogelijkheid om budgetneutraal een verlenging van het 
project aan te vragen. Deze aanvraag is ingediend bij en verleend door de KNAW in begin 
oktober 2004. In plaats van 31 oktober 2004 kon de einddatum uitgesteld worden tot 30 
april 2005. Daardoor konden een aantal inhoudelijke tegenslagen opgevangen worden om zo 
uiteindelijk met de gegeven middelen toch het doel te benaderen dat aanvankelijk voor ogen 
stond. Tevens kon door deze verlenging het internationale Mercator symposium wat plaats 
vond van 24 – 27 november 2004 in het project betrokken worden. In het programma van dit 
symposium was een “special” over Digibyb opgenomen. Een ochtend met als thema digitale 
bibliotheken en samenwerking daartussen; met demonstraties van Digibyb en het mogelijke 
vervolgproject EMILL en uitgebreide discussies met participanten van het symposium en 
vertegenwoordigers van minderheidstalen. De uitkomsten en ervaringen van dit symposium 
kunnen nu worden meegewogen en in de verslaglegging van het Digibyb project worden 
meegenomen. 

5. Stagnerende factoren

Bij het toepassen van het programma i-Tor kwam een aantal fouten van het programma aan 
het licht. Dat had in een aantal gevallen tot gevolg dat gewacht moest worden op de feitelijke 
oplossing daarvan. In andere gevallen moesten de fouten omzeild worden hetgeen soms tot 
meer werk leidde.

Bij het aanmaken van inhoud voor de webpagina’s bleek een grote hindernis te zijn, dat de 
aanwezige digitale bestanden van bestaande publicaties niet volledig met de gedrukte versies 
overeenstemden; de uiteindelijke drukversies zijn vaak in een ander programma gemaakt en 
ook niet op de Fryske Akademy aanwezig. Daarom is voor de toekomst de wens losgelaten 
dat de digitale versies in de bibliotheek in opmaak volledig met de gedrukte versie overeen 
zouden moeten komen.

Een andere hindernis bij het vinden van genoeg inhoud voor de webpagina’s is het 



auteursrecht. Het blijkt steeds erg ingewikkeld om dat voor jongere uitgaven afdoende te 
regelen. Daardoor kon de enorme hoeveelheid digitale Friese werken, die op de Fryske 
Akademy in de vorm van de Taaldatabank Nijfrysk opgeslagen zijn, helaas niet gebruikt Taaldatabank Nijfrysk opgeslagen zijn, helaas niet gebruikt Taaldatabank Nijfrysk
worden. Dit is een punt van aanhoudende zorg.

6. Doelen voor de eindfase

De eindfase zal met name gebruikt worden om de volgende zaken nog te bereiken:
C documenteren van alle technische en inhoudelijke protocollen;
C toevoegen van inhoud aan de websites: hiervoor wordt op dit moment een stagiair 

gezocht;
C onderzoek naar toepassing van de mogelijkheden van elektronisch publiceren;
C uitbreiden van contacten met de mogelijke partners van DBFrysk. Voor DBFrysk zal 

getracht worden nauwer samen te werken met Tresoar, die als provinciale bibliotheek 
een natuurlijke belanghebbende is bij een digitale bibliotheek van het Fries. Eventueel 
wordt Tresoar de hoofdverantwoordelijke voor het beheer van de digitale bibliotheek Tresoar de hoofdverantwoordelijke voor het beheer van de digitale bibliotheek Tresoar
van het Fries;

C onderzoek naar de mogelijkheid van een vervolgproject, zowel voor EMILL als 
DBFrysk;

C het leggen van contacten met andere organisaties die werken voor en met 
minderheidstalen om deel te nemen in het project: een eigen digitale bibliotheek en 
internationale ontsluiting via EMILL.

Namens de projectgroep Digibyb,
Cor van der Meer, projectleider.
Februari 2005



Appendix 7: List of members of projectgroup and advisory board

PROJECTGROEP
EMAILADRES VAN DE PROJECTGROEP: DIGIBYB@REEKX.NL

Cor van der Meer
Mercator-Education
Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Ljouwert/ Leeuwarden
E: cvdmeer@fa.knaw.nl
T: 058 – 234 30 63
F: 058 – 213 14 09

Elly Albers 
Bibliotheek Mercator-Education 
Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Ljouwert
E: ealbers@fa,knaw.nl
T: 058- 233 69 13
F: 058 – 213 14 09

Peter van der Meer 
Algemene Bibliotheek 
Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Ljouwert
E: pvdmeer@fa.knaw.nl
T: 058- 234 30 44
F: 058 – 234 14 09

Bob Boelhouwer 
ICT
Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Ljouwert
E: bboelhouwer@fa.knaw.nl
T: 058- 233 69 23
F: 058 – 213 14 09

Arjen Versloot
Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Ljouwert / Leeuwarden
E: aversloot@fa.knaw.nl
T: 058 – 234 71 03
F: 058 – 213 14 09



STUURGROEP 

DIGITALE BIBLIOTHEEK EUROPESE MINDERHEIDSTALEN
Stuurgroep discussielijst: stuurgroep-digibyb@reekx.nl

Durk Gorter (voorzitter) 
Fryske Akademy, Hoofd FSW
Postbus 54
8900 AB Ljouwert
E: dgorter@fa.knaw.nl
T: 058- 234 30 26 
F: 058 – 213 14 09

Cor van der Meer
Mercator-Education 
Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Ljouwert
E: cvdmeer@fa.knaw.nl
T: 058- 234 30 63
F: 058 – 213 14 09

Lammert Jansma
Directie Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB LJOUWERT /LEEUWARDEN
E: ljansma@fa.knaw.nl
T: 058 – 234 30 40
F: 058 -  213 14 09

Hans Biemans
Directie Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Ljouwert
E: hbiemans@fa.knaw.nl
T: 058- 234 30 63
F: 058 – 213 14 09

Menno Nonhebel 
KNAW (DENK)
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
E: menno.nonhebel@bureau.knaw.nl 
T: 020-5510773
F: 020-6204941



Cees Klapwijk 
Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren (DBNL)
Postbus 78 
2300 AB LEIDEN
E: klapwijk@dbnl.org
T: 071-512 12 16
F: 071-512 12 38

Willem Visser
Fryske Akademy, Hoofd Taalkunde
Postbus 54
8900 AB Ljouwert
E: wvisser@fa.knaw.nl
T: 058- 234 30 37
F: 058- 213 14 09

Jelle Krol
TRESOAR , Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Postbus 2637
8901 AC LJOUWERT/ LEEUWARDEN
T: 058 – 789 07 89
F: 058 – 789 07 77
E: Jelle.Krol@tresoar.nl

Frank Bosmans
TRESOAR, 
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Postbus 2637
8901 AC LJOUWERT/ LEEUWARDEN
T: 058 – 789 07 75
F: 058 – 789 07 77
E: fbosmans@tresoar.nl



Appendix 8   List of participants of the Information Studio Digital Library on European 
Minority Languages  /22 oktober 2003 / List fan gasten

Leden stuurgroep / leden stjoergroep
Hans Biemans
Fryske Akademy, Directie
Ljouwert/ Leeuwarden
E: hbiemans@fa.knaw.nl

Durk Gorter
Fryske Akademy, Hoofd FSW
Ljouwert / Leeuwarden
E: dgorter@fa.knaw.nl

Lammert Jansma
Fryske Akademy, Directie
Ljouwert / Leeuwarden
E: ljansma@fa.knaw.nl

Cees Klapwijk
Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL)
Leiden
E: klapwijk@dbnl.org

Jelle Krol
TRESOAR, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Ljouwert/ Leeuwarden
E: Jelle.Krol@tresoar.nl

Menno Nonhebel
KNAW (DENK)
Amsterdam
E: menno.nonhebel@bureau.knaw.nl

Alie van der Schaaf
Fryske Akademy / Mercator Education
Ljouwert / Leeuwarden
E: avdschaaf@fa.knaw.nl

Andries Stienstra
TRESOAR, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Ljouwert/ Leeuwarden
E: Andries.Stienstra@tresoar.nl

Willem Visser
Fryske Akademy, Taalkunde
Ljouwert/ Leeuwarden
E: wvisser@fa.knaw.nl



Leden projectgroep / leden projektgroep

Elly Albers
Fryske Akademy, Mercator Education
Ljouwert / Leeuwarden
E: ealbers@fa.knaw.nl

Bob Boelhouwer
Fryske Akademy; ICT
Ljouwert/ Leeuwarden
E: bboelhouwer@fa.knaw.nl

Matthijs van der Heide (stagiair)
Fryske Akademy , Mercator-Education
Ljouwert / Leeuwarden

Peter van der Meer
Fryske Akademy, Sintrale Bibleteek
/Skiednis
Ljouwert / Leeuwarden
E: pvdmeer@fa.knaw.nl

Bart van der Meij
Reekx, senior-adviseur
Groningen
E: bart@reekx.nl

Alie van der Schaaf
Fryske Akademy, Mercator-Education
Ljouwert / Leeuwarden
E: avdschaaf@fa.knaw.nl

Andere genodigden:
Markus Bergmann
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Letteren
Groningen
E: bergmann@mail.wplus.net

Johan Bloem
GCO-fryslân
Ljouwert/ Leeuwarden
E: j.bloem@gco-fryslan.nl

Piter Boersma
Fryske Akademy, Taalkunde
Skriuwersbûn
Ljouwert / Leeuwarden
E: pboersma@fa.knaw.nl



Koen  Eekma
Afûk
Ljouwert / Leeuwarden
E: k.eekma@afuk.nl

Onno Falkena
Omrop Fryslân
Ljouwert/ Leeuwarden
E: onno@omropfryslan.nl

Wilbert Helmus
Reekx; Adviseurs en dienstverleners in informatievoorziening;senior-adviseur
Groningen
E: wilbert@reekx.nl

Piet Hemminga
Fryske Akademy / FSW
Ljouwert / Leeuwarden
E: phemminga@fa.knaw.nl

Durk Hibma
It Fryske Boek
Ljouwert / Leeuwarden
E: d.hibma@fryskeboek.nl

Eric Hoekstra
Fryske Akademy, Taalkunde
Ljouwert / Leeuwarden
E: ehoekstra@fa.knaw.nl

Goffe Jensma
Fryske Akademy, Skiednis
Ljouwert / Leeuwarden
E: gjensma@fa.knaw.nl

Jelma Knol 
Friese Pers Boekerij
Ljouwert / Leeuwarden
E: jelma.knol@friesepers.nl

Harm Nijboer
It Keninklijk Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer
Ljouwert / Leeuwarden / Amsterdam
E: harm@nijboer.biz

Han Nijdam
Fryske Akademy, Taalkunde
Ljouwert / Leeuwarden
E: hnijdam@fa.knaw.nl



Minne Oostra
Science Plus Group bv
Groningen
E: m.oostra@scienceplus.nl

Jan Popkema
Fryske Akademy, Taalkunde
Ljouwert / Leeuwarden
E:jpopkema@fa.knaw.nl

Alex Riemersma
Berie foar it Frysk
Ljouwert / Leeuwarden
E: berie.frysk@fryslan.nl

Robert Seton
Ûtjouwerij Bornmeer
Ljouwert / Leeuwarden
E: info@bornmeer.nl

Eric Sieverts
Universiteitsbibliotheek Utrecht
Utrecht
E: e.sieverts@library.uu.nl

Sjoerd Siebinga
Fryske Akademy, Taalkunde
Ljouwert / Leeuwarden
E: ssiebinga@fa.knaw.nl

Arjen Versloot
Fryske Akademy, Taalkunde
Ljouwert / Leeuwarden
E: aversloot@fa.knaw.nl

Douwe de Vries
TRESOAR
Ljouwert / Leeuwarden
E: Douwe.deVries@tresoar.nl

Siets Ypinga
CBD-Fryslân
Ljouwert / Leeuwarden
E: s.ypinga@cbd-fryslan.nl



Jant van der Weg
It Fryske Berneboek
Sleutelbloem 62
8935 RR Ljouwert / Leeuwarden
E: jlaverman@ncrvnet.nl

Jehannes Ytsma
Fryske Akademy, FSW
Ljouwert / Leeuwarden
E: jytsma@fa.knaw.nl



Questionnaire Information Studio 22 oktober 2003
Organisatie : ______________________
__

Naam :  ________________________

Wilt u deze vragen beantwoorden en terugsturen? Hartelijk dank.

Vraag :   1. Kunt u aangeven waarvoor u de digitale bibliotheek wilt gaan gebruiken?

Vraag :   2. Welke informatie zou u in ieder geval willen aantreffen?

Vraag :    3a. Op welke manier zou deze informatie beschikbaar moeten zijn?

Vraag :    3b. Kunt u zich vinden in de beschreven voorzieningen in de startnotitie?

Vraag :    3c. Heeft u op deze voorzieningen nog aanvullingen?

Vraag :    4a. Kunt u aangeven over wat voor digitale informatie u of uw organisatie beschikt?

Vraag :    4b. Welke informatie is al digitaal gepubliceerd?

Vraag :    5. Bent u op dit moment bezig met digitalisering van uw informatie? Hoe ziet dat eruit (soort informatie, formats)?

Vraag :    6a. Bent u bereid bestanden ter beschikking te stellen aan de digitale bibliotheek?

Vraag :    6b. Bent u bereid informatie te publiceren op de site van de digitale bibliotheek?

Vraag :    6c. Zou u hieraan voorwaarden stellen en welke zouden dat zijn?

Vraag :    7. Heeft u verder nog vragen en/of opmerkingen?


