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Managementsamenvatting
In deze rapportage wordt beschreven welke uitgangspunten en afspraken moeten worden
gehanteerd door Plusbibliotheken om te komen tot een uniforme werkwijze bij het
catalogiseren in het GGC ten behoeve van de NBC (De Nationale Bibliotheekcatalogus). In
hoofdstuk 1 wordt een omschrijving gegeven van: de opdracht van het bestuur van de
Plusbibliotheken, de opzet van het project en de werkwijze om te komen tot de afspraken.
Hoofdstuk 2 bevat de nadere uitwerking van de opdracht. Als eerste wordt geschetst welke
uitgangspunten van belang zijn bij het uniform invoeren van bibliografische data in het GGC.
Als handreiking is een overzicht opgesteld van de belangrijkste invoervelden die
Plusbibliotheken gebruiken. Daarnaast wordt aangegeven hoe men moet omgaan met het
invoeren van zogenaamde “lokale verrijkingen”. De werkgroep die zich ondertussen heeft
gebogen over het uniform beschrijven van Bladmuziek heeft eenzelfde exercitie gedaan,
maar dan voor de materiaalsoort bladmuziek. De door deze werkgroep vastgelegde
uitgangspunten kunnen te zijner tijd worden ingebracht bij de (nog in te stellen) landelijke
werkgroep Bladmuziek, die zich met betrekking tot de ingebruikname van RDA (Resource
Description and Access1 moet bezighouden met het opstellen van nieuwe richtlijnen.
Hoofdstuk 2 wordt afgesloten met de oproep om het overleg aan te gaan met BNL en NBD
Biblion om ten behoeve van de gebruikers van de NBC te komen tot verbeterde
invoermogelijkheden.
In hoofdstuk 3 wordt een voorstel gedaan voor het instellen van een werkgroep
metadatabeheer die de volgende opdracht moet krijgen: het organiseren van kennisborging
en kennisdeling met betrekking tot het invoeren van bibliografische data in het GGC. Deze
werkgroep kan niet alleen voor Plusbibliotheken maar voor de hele openbare
bibliotheeksector een ondersteunende en innovatieve rol spelen. De rapportage wordt in
hoofdstuk 4 afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen.

Meer over deze nieuwe regelgeving en de ontwikkelingen daartoe in het GGC is te lezen op de website
van OCLC onder de kop “Internationale ontwikkelingen in het GGC.”
1
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Inleiding
Voor u ligt de eindrapportage van de projectgroep “Uniformering van de wijze van
titelbeschrijven in het GGC”. In de periode augustus – november 2012 hebben de leden van
de projectgroep hun kennis gebundeld en input geleverd voor de uitwerking van een set
uniforme afspraken voor het catalogiseren in het GGC ten behoeve van de NBC. De
projectgroep heeft haar resultaten neergezet in een relatief korte tijd en in een periode dat
landelijk hard gewerkt wordt aan de realisatie van de NBC en alle bijbehorende processen die
lopen tussen BNL, OCLC en de openbare bibliotheken. Dit laatste heeft bij de projectgroep
geleid tot de constatering dat bepaalde informatie die Plusbibliotheken noodzakelijk achten
voor het goed kunnen vinden van de juiste titelinformatie door gebruikers van de Collectie
Nederland nu nog niet wordt gepresenteerd in de NBC. Deze informatie is ook in dit rapport
vastgelegd en vormt daarmee een uitgangspunt voor overleg met BNL en NBD Biblion.
Op deze plaats wil ik een aantal mensen speciaal bedanken:
- De projectgroep bestaande uit Mildred de Böck van de Zeeuwse Bibliotheek, Geesje Dam
van Tresoar, Ineke Geerts van Bibliotheek Midden-Brabant en Lieke de Veer van Biblionet
Groningen voor hun enthousiaste en deskundige inzet.
- De leden van de werkgroep Bladmuziek: Cora Mulder van Bibliotheek Rotterdam, MarieBernadette Meulenbroek van Bibliotheek Utrecht en Jasper Slaghuis van Muziekbank
Overijssel voor hun bijdragen aan de afspraken voor het invoeren van Bladmuziek in de
opmaat naar nieuwe richtlijnen voor bladmuziek bij de ingebruikname van RDA
(Resource Description and Access).
- Tineke van Buul en Gerard Kuijs van BNL voor de tijd die ze hebben uitgetrokken voor het
beantwoorden van onze vragen.
- Frans van Spaandonk, Coördinator van de Stichting Plusbibliotheken voor de wijze
waarop hij ons als opdrachtgever scherp heeft gehouden en met raad en daad heeft
bijgestaan.
Namens de projectgroep wens ik u veel succes met de overdracht en de implementatie van
de voorstellen.
Saskia Leferink
Projectleider
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1 Aanleiding en opzet project
1.1

Aanleiding

Het Bestuur van de Stichting Plusbibliotheken formuleerde de aanleiding voor dit project in
de offerte-aanvraag van 14 mei jl. als volgt:
Citaat
“In maart 2012 zijn door de heer Hörnig van DCL Consultancy de resultaten van twee
onderzoeken gepresenteerd. Deze werden uitgevoerd in opdracht van Bibliotheek MiddenBrabant en de Stichting BNL. Het betrof het onderzoeksresultaat “Het ideale model van de
gang van het boek” én de uitkomsten van een onderzoek naar de wijze waarop
Plusbibliotheken gegevens verwerken in het GGC.
Uit het onderzoek blijkt dat de Plusbibliotheken bijna allemaal kleine afwijkingen kennen ten
opzichte van het gepresenteerde “ideale model.” Bij het invoeren van gegevens in het GGC
zijn eveneens verschillen geconstateerd.
Het bestuur van de Stichting Plusbibliotheken geeft aan grote waarde te hechten aan een
uniform en gestandaardiseerd werkproces inzake de gang van het boek (met daarin
inbegrepen alle andere mediasoorten). Redenen hiervoor zijn:
-

Maximale efficiency in verband met het mogelijk maken van een maximale koppeling
met geautomatiseerde werkprocessen in de nationale infrastructuur van BNL;

-

Een uniforme werkwijze die door alle Plusbibliotheken wordt gehanteerd, is door de
schaalgrootte die zo ontstaat de beste voorwaarde voor het bedingen van gunstige
leveringscondities bij leveranciers.

Er wordt door het bestuur eveneens grote waarde gehecht aan een uniforme werkwijze voor
het invoeren van gegevens in het GGC. Dat komt de kwaliteit van het GGC als basis voor de
NBC ten goede en is nodig voor behoud van de vakkennis op dit gebied. Het dreigende
uitsterven van het beroep van ‘titelbeschrijver’ moet voorkomen worden. Doel is om deze
specifieke beroepskennis binnen de Plusbibliotheken te behouden en te borgen. Immers de
kwaliteit van de titels bepaalt de kwaliteit van de catalogus en de vindbaarheid van onze
collecties. Daarom heeft het bestuur van de Stichting Plusbibliotheken besloten tot het laten
uitvoeren van een vervolg op de twee onderzoeken. De resultaten van de twee onderzoeken
moeten hierbij worden benut voor het vaststellen van een gestandaardiseerd werkproces ‘De
gang van het boek’ én het maken van inhoudelijke afspraken over de wijze waarop de
Plusbibliotheken data opnemen in het GGC”.
Voor dit project zijn door de Stichting Plusbibliotheken twee doelen geformuleerd:
-

Borging van kwaliteit inzake de opslag van data in het GGC door de Plusbibliotheken.
Behoud en borging van specialistische kennis over catalogiseren in de sector.
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Het project moet aan deze doelen bijdragen met de volgende resultaten:
-

-

1.2

Een set inhoudelijke afspraken over invoer in het GGC in de vorm van een voorstel op
basis waarvan het bestuur kan besluiten deze als standaard in te voeren. Hierbij dient
apart aandacht besteed te worden aan het invoeren van bladmuziek.
Een voorstel voor het organisatorisch borgen van de vakkennis ten behoeve van het
vastleggen van data in het GGC in de toekomst.
Opzet project

Het project is uitgewerkt in drie fasen:
-

-

In de eerste fase zijn in afstemming met de opdrachtgever het plan van aanpak en de
afgeleide opdracht voor de werkgroep Bladmuziek opgesteld.
In de uitvoerende fase is gewerkt aan het formuleren van uitgangspunten voor het
invoeren van titels in NBC/GGC, het programma van eisen voor het invoeren van
Bladmuziek én een voorstel voor kennisborging en kennisoverdracht.
Ter afronding is het eindvoorstel voor het bestuur van de Stichting Plusbibliotheken
uitgewerkt.

De volledige beschrijving van het projectvoorstel is te lezen in het Plan van Aanpak (bijlage I
en II).
1.3

Werkwijze

De projectgroep is aan de slag gegaan in een periode dat er hard wordt gewerkt aan de
totstandkoming van de NBC. Dit was een reden om BNL te vragen te participeren in het
projectgroepoverleg. In antwoord op ons verzoek heeft Tineke van Buul van BNL ons tijdens
een aantal bijeenkomsten ondersteund. De projectgroep is als volgt te werk gegaan:
-

-

-

-

Aan de hand van een overzicht dat alle voor de Plusbibliotheken relevante kenmerkcodes
(KMC’s) bevat, is gekeken naar de KMC’s die van toepassing zijn op het invoeren van
titels in NBC / GGC. Op basis daarvan zijn de afspraken vastgelegd.
Daarbij is gebruik gemaakt van de Online richtlijnen van OCLC en de beschikbare
specificaties van NBC 3.0.
Samen met Tineke van Buul van BNL is vervolgens nagegaan of de door de projectgroep
gewenste KMC’s in de NBC specificaties zijn meegenomen en/of geïndexeerd. De in de
NBC ontbrekende of niet geïndexeerde KMC’s zijn in het overzicht gemarkeerd.
Het gebruik van een aantal KMC’s vraagt soms om extra uitleg. Dit om verkeerde
toepassing te voorkomen. In het overzicht is daar waar nodig een beknopte toelichting
over de juiste toepassing geformuleerd.
Er is gekeken naar de verschillende manieren waarop nu nog op lokaal niveau gegevens
worden aangepast of vastgelegd. Op basis hiervan is gekeken hoe dit in het GGC in de
daarvoor beschikbare KMC’s op algemeen niveau kan worden vastgelegd. Indien dit niet
mogelijk bleek, is een voorstel gedaan voor uniform gebruik op lokaal niveau in het GGC.
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2 Invoerafspraken Plusbibliotheken
2.1

Uitgangspunten voor het uniform catalogiseren in het GGC

De Plusbibliotheken maken sinds lange tijd gebruik van het GGC. De projectgroep is van
mening dat de Plusbibliotheken op basis van hun kennis en ervaring een leidende rol moeten
nemen ten behoeve van de hele openbare bibliotheeksector. Dit moet bewerkstelligen dat
andere openbare bibliotheken met een minimum inspanning maximaal gebruik kunnen
maken van deze expertise. Dit draagt er toe bij de NBC kan uitgroeien tot de nationale
publiekscatalogus.
Om een uniforme werkwijze voor het catalogiseren in het GGC te ondersteunen en op
termijn te centraliseren, heeft de projectgroep een aantal uitgangspunten geformuleerd:
De bibliotheekgebruiker
Het uitgangspunt voor de uitwerking van deze opdracht is het perspectief van de
bibliotheekgebruiker die in de Collectie Nederland op zoek is naar relevante
kwaliteitsinformatie. De vraag hierbij is: welke bibliografische data en aanvullende
inhoudelijke ontsluiting zijn tenminste nodig om dit zoeken en vinden zo goed mogelijk te
ondersteunen?
Centraal invoeren in het GGC
Het basisprincipe is: alle bibliografische data die Plusbibliotheken zelf beschrijven worden
rechtstreeks in het GGC gecatalogiseerd.
Toepassing van de richtlijnen GGC
De basis voor de NBC is het GGC. Dit betekent dat bij invoer van bibliografische gegevens in
het GGC de “Richtlijnen voor het catalogiseren in het GGC” moeten worden gebruikt. Deze
zijn gebaseerd op de regels voor de titelbeschrijving van FOBID. Er is online een actueel
overzicht inclusief uitleg en voorbeelden beschikbaar via de website van OCLC. De richtlijnen
zijn tevens direct raadpleegbaar vanuit het GGC.
Gebruik WinIBW
In opdracht van BNL zijn webtemplates ontwikkeld die openbare bibliotheken kunnen
gebruiken voor de invoer van hun bibliografische informatie. Deze webtemplates bieden
echter beperkte invoermogelijkheden voor de informatie die Plusbibliotheken moeten
vastleggen. Alle Plusbibliotheken hebben de beschikking over WinIBW. De projectgroep gaat
er daarom vanuit dat Plusbibliotheken voor de invoer van bibliografische WinIBW gebruiken
en niet de webtemplates. Het uitgangspunt daarbij is dat dit de laatste versie moet zijn
(WinIBW 3.5), zodat ook de nieuwe functies ter voorbereiding op de ingebruikname van
Resource Description & Access kunnen worden gebruikt.
Zoeken, onderzoeken en identificeren
In deze periode worden de titelbestanden van openbare bibliotheken geladen in het GGC ten
behoeve van de NBC. Na het laden kunnen openbare bibliotheken zelf bibliografische
informatie invoeren in het GGC. Omdat nu al geconstateerd wordt dat dit leidt tot
verdubbelingen en fouten, wil de projectgroep nogmaals het volgende benadrukken:
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Goed kunnen zoeken, onderzoeken en identificeren van gegevens in het GGC leidt tot een
efficiënt gebruik, kwalitatief goede metadata en een minimum aan verdubbelingen. De
meeste data is al in het GGC te vinden. Stel altijd vast of titel- of thesaurusinformatie al
aanwezig is, alvorens nieuw in te voeren. Via de website van OCLC is de Handleiding Zoeken
in het GGC beschikbaar.
Invoeren lokale informatie
NBD Biblion zorgt in het GGC voor de titelbeschrijvingen van het aanbod dat ze aan
openbare bibliotheken doen. Omdat deze informatie voor bibliotheekgebruikers niet altijd
toereikend is, bestaat bij een aantal Plusbibliotheken de gewoonte om in de catalogus van
het eigen lokale systeem aanpassingen te doen in deze beschrijvingen om zo hun
bibliotheekgebruikers optimaal van dienst te kunnen zijn. Dit kost veel tijd. Daarbij wordt dit
“lokaal verrijken” in elke bibliotheek weer net even iets anders uitgevoerd.
De projectgroep is van mening dat de keuze voor NBC/GGC inhoudt dat ook informatie die
nu nog lokaal wordt vastgelegd rechtstreeks en zoveel mogelijk centraal in het GGC moet
worden ingevoerd. Dit voorkomt dubbel werk en gemis van informatie voor gebruikers van
de NBC. De belangrijkste leverancier van bibliografische informatie voor openbare
bibliotheken, NBD Biblion, is de aangewezen partij om dit namens alle openbare bibliotheken
uit te voeren.
2.2

De meest gangbare kenmerkcodes

Velden in Pica-3 (het interne formaat dat wordt gebruikt in het GGC) worden voorgesteld
door kenmerkcodes (KMC's). Een titelbeschrijving in het GGC kent drie niveaus:
1. Algemeen niveau: de KMC’s die door alle GGC-gebruikers gemeenschappelijk worden
gebruikt.
2. Lokaal niveau: de KMC’s waarvan de inhoud specifiek is voor een bibliotheek. Deze
KMC’s bevatten ondermeer de eigen onderwerpsontsluiting. Deze KMC’s zijn niet direct
zichtbaar voor andere gebruikers.
3. Exemplaar niveau: KMC’s die betrekking hebben op het bibliotheekexemplaar van de
publicatie. Deze KMC’s zijn niet direct zichtbaar voor andere gebruikers.
Catalogiseerders van Plusbibliotheken zijn over het algemeen goed bekend met het gebruik
van KMC’s. De projectgroep heeft daarom gekozen voor het vastleggen van de
invoerafspraken aan de hand van deze KMC’s. Het door de projectgroep opgestelde
overzicht (Bijlage III) bevat een opsomming van KMC’s die het meest gangbaar zijn bij het
invoeren door de Plusbibliotheken. Het overzicht bevat afspraken voor de materialen2 die
voor de NBC zijn gespecificeerd. Voor bladmuziek is een apart overzicht opgesteld (Bijlage
IV).

Materiaalsoorten die voor NBC 3.0 zijn gespecificeerd: gedrukte boeken, gedrukte tijdschriften,
bladmuziek, brieven, artikelen, elektronische en gedigitaliseerde boeken, online bronnen, software,
geluidsdragers, audiovisueel materiaal, illustratief materiaal, kaartmateriaal.
2
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De overzichten in bijlage III en IV bestaan uit vijf kolommen en zijn als volgt te interpreteren:
-

-

-

2.3

De eerste kolom bevat de vermelding van KMC’s waarover iets specifieks valt te zeggen.
De tweede kolom bevat de omschrijving van KMC’s volgens de online richtlijnen voor het
invoeren in het GGC.
De derde kolom geeft aan of een KMC gebruikt wordt in de nieuwe situatie. Deze KMC’s
(verplicht en / of relevant) worden altijd gebruikt volgens de richtlijnen. Dit geldt in ieder
geval voor alle beschrijvingen op algemeen niveau. Op lokaal niveau (voor zover dit nog
voorkomt) zijn de richtlijnen ook leidend voor het gebruik.
De vierde kolom geeft aan of een KMC al dan niet is gespecificeerd en / of wordt
geïndexeerd in de NBC. Daarbij wordt ook vermeld of dit een aandachtspunt is voor de
vervolgafspraken met BNL. Daarnaast wordt vermeld of de inhoud van een KMC door NBD
Biblion wordt beheerd en of dit aanleiding is voor het maken van aanvullende afspraken
met NBD Biblion.
Indien aanvullende uitleg of een opmerking over het gebruik nodig is, wordt dit in de
vijfde kolom aangegeven.
Afspraken met betrekking tot het vasteggen van ‘lokale verrijkingen’

Tijdens de projectuitvoering is geconstateerd dat lokale informatie nu nog niet meegenomen
wordt in de NBC. Omdat het einddoel van de NBC- ontwikkeling één landelijke
publiekscatalogus is (en op termijn de lokale catalogi zal vervangen), is het behoud van een
deel van deze lokale informatie essentieel. Voor de toekomstige situatie is het van groot
belang dat nadere afspraken met BNL worden gemaakt over het tonen van deze lokale
informatie.
De wijze van invoeren door bibliotheken dient hiervoor wel uniform te zijn en aan te sluiten
op de bestaande regelgeving t.b.v. het GGC /NBC. Daarbij moet zoveel mogelijk gebruik
worden gemaakt van de KMC’s op algemeen niveau. Dit betekent dat niet alle data die nu
lokaal wordt vastgelegd één op één kan worden overgenomen. De relevantie van de
informatie voor de eindgebruiker is hierbij steeds het uitgangspunt. De projectgroep heeft
een overzicht voor het invoeren van “lokale verrijkingen” in het GGC opgesteld (Bijlage V).
Het gaat hierbij met name om gegevens van afwijkende vormen van materiaalsoorten3 (zoals
de dwarsligger, het luisterboek, kamishibai, etc.), lokale trefwoorden en lokale annotaties
(bijvoorbeeld AVI). Het ligt voor de hand dat in de toekomst de invoer van deze informatie
centraal voor alle bibliotheken wordt gedaan. Ook hier ligt een belangrijke rol voor NBD
Biblion.
In relatie tot de afwijkende vormen zoals beschreven 2.3 dient het volgende te worden opgemerkt:
In april 2013 wordt RDA (Resource Description and Access) wereldwijd in gebruik genomen. RDA is
gebaseerd op een nieuw model voor bibliografische records, FRBR (Functional Requirements for
Bibliographical Records) genaamd. RDA en FRBR zullen op termijn de huidige FOBID–regels en het
huidige bibliografische model AACR2 gaan vervangen. Vooruitlopend op de ingebruikname FRBR is
voor de bouw van de NBC met OCLC afgesproken dat voor het kunnen toepassen van FRBR
zogenaamde “werkrecords” beschikbaar komen.
Een werkrecord is een zelfstandig titelrecord, bedoeld om de inhoud van een werk vast te leggen aan
de hand van een standaard werktitel, waarmee vervolgens de verschillende vormen van een werk
efficiënt bij elkaar gebracht kunnen worden. Het is de bedoeling dat deze werkrecords begin 2013
beschikbaar komen voor de NBC en later dat jaar ook voor het GGC.
3
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2.4

Afspraken met betrekking tot het invoeren van bladmuziek

Parallel aan de projectgroep heeft de werkgroep Bladmuziek gewerkt aan het opstellen van
een set uitgangspunten voor de invoer van Bladmuziek door Plusbibliotheken in het GGC.
Deze uitgangspunten zouden moeten leiden tot een programma van eisen dat kan worden
aangereikt aan de (nog op te richten) landelijke werkgroep die zich moet gaan bezighouden
met het opstellen voor de richtlijnen voor Bladmuziek in relatie tot RDA. Omdat nog
onvoldoende duidelijk is welke beschrijvingsregels zullen gaan gelden in de nieuwe situatie,
is het in dit stadium nog niet mogelijk hierop aan te sluiten met een ingevuld programma
van eisen. De werkgroep vindt het wel belangrijk om aan de ontwikkeling van nieuwe
richtlijnen mee te werken. Ze vindt het daarom wenselijk dat door het bestuur van de
Plusbibliotheken wordt ingezet op deelname aan deze landelijke werkgroep.
Aanbevelingen van de werkgroep Bladmuziek
Het accent van de werkzaamheden van de werkgroep heeft gelegen op het opstellen van
invoerafspraken voor bladmuziek die leiden tot een zo efficiënt mogelijke en uniforme
invoer in het GGC. Deze zijn terug te vinden in bijlage IV. Tijdens de vier bijeenkomsten is
vastgesteld dat met name de overstap van lokaal invoeren (wat door een aantal
Plusbibliotheken nog wordt gedaan) naar het centraal invoeren in het GGC een obstakel kan
zijn omdat een andere werkwijze wordt gehanteerd. De werkgroep constateert echter ook
dat voor alle “knelpunten” een goede oplossing in het GGC voorhanden is, mits de invoer op
de juiste manier (en dus conform de richtlijnen) wordt gedaan. Dit vergt een andere kijk op
de materie en dat is het eigenlijke lastige punt. Omdat veel bladmuziek terug te vinden is in
het GGC (het NMI heeft deze bijvoorbeeld ook altijd beschreven en NBD Biblion levert de
beschrijvingen aan van het aanbod Bladmuziek voor openbare bibliotheken), dient er vooral
aandacht te worden besteed aan de wijze waarop men zoekt, onderzoekt en identificeert in
het GGC. Dit leidt tot minder invoer van nieuwe titels en onbedoelde verdubbeling. En dit
komt de kwaliteit en efficiency van bladmuziekbeschrijvingen ten goede.
Speciale aandachtspunten
De werkgroep Bladmuziek wil met betrekking tot het invoeren van bladmuziek in het GGC de
volgende aandachtspunten specifiek benoemen:
Uniforme titels (UFT)
Klassieke muziekwerken worden vaak aangeduid met zeer verschillende titels. Een titel van
een klassiek werk verschijnt vaak in uiteenlopende opbouw, graad van volledigheid en in
verschillende talen, waardoor het moeilijk wordt om het aangeduide muziekwerk te
identificeren en te groeperen. Om deze titels voor de gebruiker onder één titel te kunnen
laten vinden, wordt een uniforme titel voor het intellectuele “werk” bepaald. Deze titel wordt
de uniforme titel (UFT) genoemd. De UFT heeft een eigen KMC 321X. Om een UFT te creëren
moeten vijf stappen worden doorlopen. Enige muziekkennis is daarbij wel vereist. De
werkgroep Bladmuziek is daarom van mening dat bij het invoeren van bladmuziek alleen
gebruik moet worden gemaakt van bestaande UFT’s. Hierbij is het uitgangspunt uit
hoofdstuk 2.1 “Zoeken, onderzoeken en identificeren” weer van toepassing.
NBD Biblion is de belangrijkste leverancier van bladmuziek aan openbare bibliotheken en
zorgt in de hoedanigheid ook voor de bijbehorende bibliografische informatie. De werkgroep
Bladmuziek merkt op dat UFT’s die worden aangeleverd door NBD Biblion niet altijd goed
zijn beschreven en wil dit graag bespreekbaar maken. De werkgroep Bladmuziek stelt ook
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voor dat om efficiency te vergroten nieuwe UFT’s op een centraal punt worden ingevoerd ten
behoeve van alle Plusbibliotheken. NBD Biblion kan dit doen, maar dan wel conform de
richtlijnen voor invoeren in het GGC. Daarnaast moet ook de correcte opname van UFT’s in
de NBC nog geregeld worden. Dit is een bespreekpunt voor het overleg met BNL.
Bundel bladmuziek met meer dan vijf titels
Bladmuziek wordt vaak aangeboden in de vorm van bundels waarin zich meerdere
composities bevinden. In beschrijvingen van bundels die door NBD Biblion worden
aangeleverd in het GGC worden maximaal vijf titels opgenomen, ook als de bundel meerdere
titels bevat. De ervaring wijst uit dat dit voor de eindgebruiker niet toereikend is4. Daarom
vullen veel bibliotheken het aantal titels zelf aan. Dit is weinig efficiënt. Omdat het
uitputtend opnemen van alle titels in een bundel niet wenselijk is, is het voorstel dat
maximaal de eerste vijftien titels centraal worden ingevoerd door NBD Biblion. Hierover
dienen nadere afspraken te worden gemaakt.
Meerdelige publicaties
Een titel die uit meerdere delen bestaat, noemt men een meerdelige publicatie. Bij het
beschrijven van deze titels in het GGC worden hiervoor ‘koepel / deelconstructies’ gemaakt.
Een publicatie die in meerdere delen is uitgegeven, wordt als volgt beschreven:
- Ieder deel krijgt een eigen beschrijving, het kan dan een zelfstandig of een onzelfstandig
deel zijn (doorlopend werk, volgend op...).
- Ze hebben dan nog geen verband met elkaar.
- Vervolgens wordt een koepeltitel gemaakt: een algemene titel met bibliografische
informatie die voor alle titels geldt en die is bedoeld om de verschillende delen bij elkaar
te houden.
- Tot slot wordt er een relatie gelegd van de delen naar de koepel op basis van het
recordnummer.
Informatie over het juist invoeren van meerdelige en seriële publicaties is te vinden in de
online richtlijnen van OCLC.
De werkgroep stelt voor als volgt om te gaan met meerdelige publicaties die zelf worden
ingevoerd in het GGC:
- Identificeer of een titel onderdeel is van een meerdelige publicatie.
- Als de titel die je voor je hebt dit niet aangeeft, niet zelf een koepel invoeren, dit om
onnodige verdubbeling te voorkomen.
- Goed zoeken, onderzoeken en identificeren om de juiste koepel te vinden.
- Zorg daarbij altijd voor het leggen van de juiste relatie met het bijbehorende
recordnummer.

Bij BNL wordt de mogelijkheid onderzocht om naar inhoudsopgaven door te linken, waarmee bundels
volledig ontsloten zijn. Het is niet bekend of en wanneer deze functionaliteit beschikbaar komt.
4
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Auteursingangen
Een auteursingang wordt gecreëerd om op auteur bibliografische informatie te kunnen
vinden. Hierbij is de rol van de auteur een aandachtspunt. In het GGC wordt onderscheid
gemaakt in primaire en een secundaire auteurs. Bij het beschrijven van bladmuziek geldt ook
dat voor een aantal componisten de schrijfwijze een aandachtspunt is. De werkgroep
Bladmuziek geeft voor het gebruik van auteursingangen de volgende handreiking:
- In het GGC geldt nu voor alle materiaalsoorten dat een primaire auteur drie keer kan
voorkomen. Als het er meer dan drie auteurs zijn, worden ze automatisch allemaal
secundaire auteur.
- Indien een beschrijving nieuw wordt ingevoerd, dan wordt in het titel/auteursveld altijd
de schrijfwijze van de publicatie overgenomen.
- In KMC 3000 (t/m 3002) of KMC 30XX wordt door middel van het bijbehorende PPN de
relatie met het thesaurusrecord gelegd.
- In het GGC zit een thesaurus met voldoende synoniemen, daardoor zal het invoeren van
thesaurusrecords niet vaak voorkomen. Iedere auteur heeft een eigen record in het GGC.
Trefwoorden
De werkgroep Bladmuziek merkt op dat slechts een aantal Plusbibliotheken trefwoorden
toekent aan beschrijvingen van Bladmuziek. Indien gekozen wordt voor het toekennen van
trefwoorden, beveelt de werkgroep het gebruik van de LID-thesaurus aan. Omdat de LID
trefwoorden niet altijd toereikend zijn, moet met NBD Biblion als beheerder van deze
thesaurus worden besproken op welke wijze gewenste aanvullingen kunnen worden
opgenomen. Het gebruik van lokale trefwoorden moet worden voorkomen.
Classificatie
De werkgroep Bladmuziek spreekt haar voorkeur uit voor het gebruik van SISO (op algemeen
niveau) aan. Het SISO is weliswaar niet zo verfijnd, maar is wel eenduidig. Een consequentie
kan zijn dat bibliotheken hun bestaande bezit eenmalig moeten omwerken.
2.5

Actiepunten ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de NBC

Tijdens het opstellen van de KMC- overzichten heeft de projectgroep vastgesteld dat van een
aantal KMC’s dat door Plusbibliotheken wordt gebruikt bij de invoer van data in het GGC,
nog onvoldoende duidelijk is hoe en óf deze worden opgenomen ten behoeve van de NBC.
De informatie die in deze KMC’s wordt vastgelegd is echter zeer relevant voor de
bibliotheekgebruiker en zal daarom ook het succes van de NBC als de publiekscatalogus
mede bepalen. Het gaat hierbij met name om:
-

Tijdschriften en artikelen, deze worden in een latere fase opgenomen in de NBC
Meerdelige publicaties en hun onderlinge relaties, inclusief de bijbehorende
annotatievelden.
De opname van uniforme titels.
Aanpassingen voor de velden van SISO, PIM en LID trefwoord, zodat geen gebruik hoeft
worden gemaakt van lokale velden.

Overleg met BNL
In de KMC overzichten (bijlage III en IV) is aangegeven welke KMC’s nu (nog) niet worden
opgenomen en / of geïndexeerd ten behoeve van de NBC. Om uniforme invoer te realiseren
en te voorkomen dat men op lokaal niveau aanpassingen blijft doorvoeren, vindt de
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projectgroep het belangrijk dat hier op korte termijn duidelijkheid over komt. Daartoe dient
vanuit de Stichting Plusbibliotheken het overleg te worden aangegaan met BNL. Het doel van
dit overleg is te komen tot aanvullende specificaties voor de NBC.
Overleg met NBD Biblion
De projectgroep heeft vastgesteld dat NBD Biblion als belangrijkste Openbare
Bibliotheekproducent van bibliografische informatie voor openbare bibliotheken in het GGC
een grote rol speelt bij het oplossen van knelpunten die nu de gewenste uniformiteit
vertragen. Daartoe dient door de Stichting Plusbibliotheken het overleg te worden aangegaan
met NBD Biblion.
Voor de gewenste uniformering is het noodzaak om te komen tot hernieuwing van de
afspraken met betrekking tot het gebruik van de velden die door NBD Biblion worden
onderhouden. Het gaat dan met name om de KMC’s die betrekking hebben op de
inhoudelijke ontsluiting van de collecties. In bijlage III tot en met V zijn deze gespecificeerd.
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3 Kennisborging
3.1

Redenen om kennisborging te organiseren

Een onderdeel van de projectopdracht betreft het doen van een voorstel voor het borgen van
de kennis van het catalogiseren (ofwel: de kennis van metadatabeheer) binnen het
samenwerkingsverband van de Plusbibliotheken.
Redenen om kennisborging structureel te organiseren zijn:
- De kwaliteit van de metadata die door de Plusbibliotheken wordt geproduceerd is
randvoorwaardelijk voor het eenvoudig kunnen vinden van de juiste informatie door
bibliotheekgebruikers.
- De komende jaren gaat door bezuinigingen en uitstroom van professionals in de sector
veel vakkennis verloren. Nieuwe vormen van metadatabeheer maken daarnaast dat de
inzet van catalogiseerders sterk zal verminderen. Echter: het is wel belangrijk dat
gezorgd wordt voor voldoende kennisbehoud en kwaliteitsbeheer. Het op de juiste wijze
kunnen beoordelen van kwaliteit van data en het kunnen nemen van de juiste
beslissingen over metadata ten behoeve van de informatievoorziening van
bibliotheekgebruikers blijft in de toekomst noodzakelijk.
- Door onderwerpen op het gebied van metadatabeheer vanuit een gezamenlijk initiatief
op te pakken, ontstaat de mogelijkheid efficiencyvoordeel te behalen zonder dat de
kwaliteit in het samenwerkingsverband verloren gaat.
- De Plusbibliotheken willen als samenwerkingsverband het voortouw nemen in de
kennisontwikkeling en -overdracht op het gebied van catalogiseren in de NBC/GGC. Het
organiseren van kennisborging is een manier om dit te realiseren.
- De Plusbibliotheken hebben daarom het voornemen uitgesproken op het terrein van
informatieontsluiting een ondersteunende en innoverende rol ten behoeve van de sector
op zich te willen nemen.
3.2

Doelstelling kennisborging

Het borgen van kennis moet leiden tot het behoud van specialistische kennis over het
beheren van metadata in de openbare bibliotheeksector.
3.3

Voorstel voor borging van catalogiseerkennis bij Plusbibliotheken

De projectgroep stelt voor dat kennisborging wordt georganiseerd in de vorm van een
werkgroep Metadatabeheer die door het bestuur van de Stichting Plusbibliotheken wordt
ingesteld. Deze werkgroep kan de voorstellen van de projectgroep als uitgangspunt voor
haar werkzaamheden hanteren.
3.4

De opdracht aan de werkgroep Metadatabeheer

De opdracht voor de werkgroep omvat tenminste de volgende onderdelen:
- De werkgroep houdt zicht op de naleving van de gemaakte afspraken en doet voorstellen
voor verbetering of aanpassing van deze afspraken.
- De werkgroep doet daarnaast voorstellen voor vervolgstappen en nieuwe ontwikkelingen
ten behoeve van de NBC. Thema’s die door de werkgroep in de lijn van de
ontwikkelingen van de NBC moeten worden opgepakt zijn bijvoorbeeld: invoer van
tijdschriften / artikelen, thesaureren, UFT’s en het opnemen van materiaalsoorten die nu
nog niet zijn gespecificeerd in NBC 3.0.
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-

3.5

De werkgroep houdt zich daarnaast op de hoogte van de ontwikkelingen rondom
metadata / metadatabeheer en doet voorstellen voor kennisdeling met collega’s in de
hele sector op dit gebied.
De werkgroep initieert / organiseert scholingsactiviteiten en kennisbijeenkomsten voor
collega’s op noodzakelijke onderdelen.
De werkgroep zorgt voor beschikbaarstelling van de door hen geproduceerde of
geïnitieerde informatie ten behoeve van het samenwerkingsverband en de openbare
bibliotheeksector (vorm: etalage of via de website van Plusbibliotheken).
De werkgroep kan fungeren als een klankbord voor BNL, OCLC, NBD Biblion, GII, FOBID,
de projectgroep SLIM 3.0 en uiteraard de collega-bibliotheken.
Vanuit de werkgroep wordt deelname vanuit Plusbibliotheken aan relevante landelijke
projecten geregisseerd.
Organisatie van de werkgroep metadatabeheer

De werkgroep wordt als volgt georganiseerd:
- De werkgroep wordt ingesteld door het bestuur van de Plusbibliotheken. De
beleidscoördinator van de Plusbibliotheken is opdrachtgever namens het bestuur.
- De werkgroep heeft een vaste samenstelling bestaat uit een maximaal aantal deelnemers.
- Deelnemers aan de werkgroep hebben zitting gedurende een met het bestuur af te
spreken periode.
- De werkgroep komt tenminste 4 maal per jaar bijeen.
- De werkgroep benoemt een voorzitter.
- Deelnemers zijn afkomstig uit de Plusbibliotheken. Zij beschikken over voldoende kennis
met betrekking tot het catalogiseren in het GGC. Daarnaast zijn zij in staat om deze
kennis in te zetten ten behoeve van het grotere geheel. Zij zijn voldoende op de hoogte
van de ontwikkelingen op het gebied van GGC/NBC en metadata / metadatabeheer in het
algemeen. Zij durven voorstellen te doen en keuzes te maken in het belang van het
samenwerkingsverband en de openbare bibliotheeksector.
- De werkgroep werkt op basis van een jaaragenda waarin de belangrijkste thema’s
worden vastgelegd. De jaaragenda volgt de ontwikkelagenda van NBC/GGC en is
afgestemd op de landelijke ontwikkelingen die vanuit de GII worden geagendeerd.
- De werkgroep informeert de opdrachtgever op een aantal afgesproken momenten. De
opdrachtgever rapporteert aan het bestuur.
- Eenmaal per jaar brengt de werkgroep een kort verslag uit aan het bestuur.
- De huidige projectgroep “Uniformering van de wijze van titelbeschrijven” aangevuld met
een deelnemer uit de werkgroep Bladmuziek vormt na afronding van dit project de eerste
werkgroep Metadatabeheer.
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4 Conclusies en aanbevelingen
4.1

Conclusies

Tijdens de discussies in zowel de projectgroep als de werkgroep Bladmuziek is vastgesteld
dat centraal catalogiseren in het GGC ten behoeve van de NBC vraagt om een andere
“mindset” dan bij lokaal catalogiseren. Gezamenlijk invoeren van data (of dit nu handmatig
of automatisch gebeurt), betekent dat data die nu nog lokaal worden ingevoerd of
aangepast, niet meer één op één beschikbaar zijn in de nieuwe situatie. In hoeverre dit door
de eindgebruiker als een gemis wordt ervaren, is de vraag. Uniformiteit bij het invoeren leidt
tot efficiency, kwaliteitsverbetering en een goede toegang tot informatie voor
bibliotheekgebruikers.
Als de in dit voorstel vastgelegde werkwijze consequent wordt gevolgd door de
Plusbibliotheken, leveren ze een hiermee belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en de
verdere ontwikkeling van de NBC als de publiekscatalogus voor alle openbare
bibliotheekgebruikers.
Een uniforme werkwijze kan leiden tot aanpassingen in de lokale werkprocessen en
noodzakelijke omwerkactiviteiten op lokaal niveau.
De NBC wordt de publiekscatalogus van de openbare bibliotheken. Alle transacties van
collectie-items worden (vooralsnog) op ILS niveau afgehandeld. Hiervan moet men zich bij
het catalogiseren bewust zijn.
De projectgroep constateert een noodzaak om op korte termijn aanvullende afspraken te
maken met BNL over de nog ontbrekende onderdelen in de NBC. De in te stellen werkgroep
Metadatabeheer kan hierbij een belangrijke rol spelen.
De projectgroep constateert een noodzaak bij Plusbibliotheken om met NBD Biblion in
gesprek te gaan om hernieuwde afspraken te maken over het beheer en onderhoud van de
bibliografische informatie die NBD Biblion nu aanlevert.
De rol van de Plusbibliotheken krijgt extra betekenis doordat kennisborging structureel
wordt georganiseerd door middel van een werkgroep Metadatabeheer. De bij
Plusbibliotheken aanwezige kennis kan worden ingezet om belangrijke thema’s op het
gebied van metadatabeheer te agenderen en af te stemmen met de landelijke partners, met
als doel de openbare bibliotheeksector te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van hun
digitale bibliotheek.
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4.2

Aanbevelingen

Praktische aanbevelingen met betrekking tot het uniform catalogiseren:
Het wordt aanbevolen de invoersoftware van OCLC te gebruiken, bij voorkeur WinIBW versie
3.5 (vanwege de nieuwe functionaliteit ter voorbereiding op de ingebruikname van RDA). De
webtemplates die voor de NBC ontwikkeld zijn, zijn niet altijd toereikend voor de
bibliografische informatie die Plusbibliotheken wensen vast te leggen.
Goed kunnen zoeken, onderzoeken en identificeren van gegevens in het GGC is essentieel en
leidt tot een efficiënt gebruik, kwaliteitsdata en een minimum aan verdubbelingen. Bedenk
dat heel veel data al in het GGC te vinden is. Stel altijd goed vast of titel- of
thesaurusinformatie al aanwezig is, alvorens nieuw in te voeren.
Op dit moment wordt er op landelijk niveau in het SLIM 3.0 project gewerkt aan de
totstandkoming van afspraken voor de toepassing van RDA (Resource Description and
Access). De verwachting is dat deze nieuwe beschrijvingsregels ingaan op het moment dat
RDA wereldwijd in gebruik wordt genomen op 1 april 2013. Er zijn nog geen concrete
afspraken die de projectgroep direct heeft kunnen betrekken bij de uitwerking van deze
opdracht. Als de richtlijnen voor het invoeren in het GGC consequent worden toegepast,
zullen de bibliotheken in ieder geval profiteren van de aanpassingen die in het GGC worden
gerealiseerd ten behoeve van de overgang naar RDA.
Aanbevelingen met betrekking tot de samenwerking en de overdracht:
De projectgroep beveelt aan om in het kader van een goede samenwerking tussen
Plusbibliotheken, de openbare bibliotheeksector en de betrokken organisaties de werkgroep
Metadatabeheer te positioneren als gesprekspartner ten behoeve van de verdere
ontwikkelingen van de NBC.
De kwaliteit van de door openbare bibliotheken ingevoerde beschrijvingen in de NBC is een
punt van zorg. Plusbibliotheken kunnen hier vanuit hun kennis en expertise een belangrijke
rol spelen. Het verdient de aanbeveling de mogelijkheden voor deze rol te onderzoeken.
Deze opdracht is uitgevoerd op basis van de in de projectgroep / werkgroep aanwezige
kennis en ervaring. Deze is ingezet om het belang van alle openbare bibliotheken zo goed
mogelijk te dienen. De projectgroep vindt het daarom belangrijk om na besluitvorming het
projectresultaat in het samenwerkingsverband toe te lichten en de voordelen van een
uniforme werkwijze voor het voetlicht te brengen. Ze beveelt aan om hiervoor vanuit de
Plusbibliotheken een (of meerdere) kennisbijeenkomsten te organiseren.
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INLEIDING
Dit document vormt het plan van aanpak voor het project “Uniformering van de wijze van
titelbeschrijven in het GGC” dat in de periode augustus – november 2012 gerealiseerd moet
worden in opdracht van de Stichting Plusbibliotheken.
Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk ‘Projectdefinitie’ geeft de essenties en definitie van het project weer.
De projectdefinitie is in feite de projectopdracht van de Stichting Plusbibliotheken aan de
projectgroep. Vanuit een beschrijving van de aanleiding en de na te streven doelstellingen
volgt een overzicht van de gewenste projectresultaten en van het kader waarbinnen deze
moeten worden opgeleverd aan de opdrachtgever.
Hiermee vormt dit hoofdstuk de basis voor het volgende hoofdstuk.
In hoofdstuk twee ‘Projectaanpak’ tref je een beschrijving van de aanpak van dit project aan.
Daarna volgt het voorstel voor de fasering. Daarin worden de hoofdactiviteiten toegelicht,
inclusief een overzicht van de op te leveren hoofdproducten.
Tot slot wordt de planning gepresenteerd waarin per fase de verschillende activiteiten en
mijlpalen, de beschikbare capaciteit van Ingressus, de mijlpalen en de oplevering van de
producten zijn uitgezet.
Hoofdstuk drie ‘Projectbeheersing’ ten slotte, gaat kort in op de wijze waarop de
projectvoortgang wordt bewaakt.
Dit plan van aanpak gaat vergezeld van een aantal Bijlagen. De bijlagen dienen ter
ondersteuning van het Plan van Aanpak en de uitwerking van de uiteindelijke
projectresultaten.
Saskia Leferink
Projectleider
2 augustus 2012

Referentiedocumenten
Dit plan van aanpak is gebaseerd op de volgende documenten:
- De opdrachtomschrijving uit de offerte-aanvraag van de Stichting Plusbibliotheken d.d.
14 mei jl.;
- Het voorstel van Ingressus aan de Stichting Plusbibliotheken (PLUS 120312O-SL);
- De door de Stichting Plusbibliotheken verstrekte projectdocumenten van het
voorafgaande onderzoek. Deze zijn opgenomen in de bijlagen 2 t/m 6.
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1.

PROJECTDEFINITIE

1.1.

Aanleiding

Het Bestuur van de Stichting Plusbibliotheken formuleerde de aanleiding voor dit project in
de offerte-aanvraag van 14 mei jl. als volgt:
“In maart 2012 zijn door de heer Hörnig van DCL Consultancy de resultaten van twee
onderzoeken gepresenteerd. Deze werden uitgevoerd in opdracht van Bibliotheek MiddenBrabant en de Stichting BNL. Het betrof het onderzoeksresultaat “Het ideale model van de
gang van het boek” én de uitkomsten van een onderzoek naar de wijze waarop
Plusbibliotheken gegevens verwerken in het GGC.
Uit het onderzoek blijkt dat de Plusbibliotheken haast allen kleine afwijkingen kennen ten
opzichte van het gepresenteerde “ideale model.” Bij het invoeren van gegevens in het GGC
zijn eveneens verschillen geconstateerd.
Het bestuur van de Stichting Plusbibliotheken geeft aan grote waarde te hechten aan een
uniform en gestandaardiseerd werkproces inzake de gang van het boek (met daarin
inbegrepen alle andere mediasoorten).
Redenen hiervoor zijn:
-

Maximale efficiency in verband met het mogelijk maken van een maximale koppeling
met geautomatiseerde werkprocessen in de nationale infrastructuur van BNL;
Een uniforme werkwijze die door alle Plusbibliotheken wordt gehanteerd, is door de
schaalgrootte die zo ontstaat de beste voorwaarde voor het bedingen van gunstige
leveringscondities bij leveranciers.

Er wordt door het bestuur eveneens grote waarde gehecht aan een uniforme werkwijze voor
het invoeren van gegevens in het GGC. Dat komt de kwaliteit van het GGC als basis voor de
NBC ten goede en is nodig voor behoud van de vakkennis op dit gebied. Het dreigende
uitsterven van het beroep van “titelbeschrijver” moet voorkomen worden. Doel is om deze
specifieke beroepskennis binnen de Plusbibliotheken te behouden en borgen. Immers de
kwaliteit van de titels bepaalt de kwaliteit van de catalogus en de vindbaarheid van onze
collecties.
Daarom heeft het bestuur van de Stichting Plusbibliotheken besloten tot het laten uitvoeren
van een vervolg op de twee onderzoeken. De resultaten van de twee onderzoeken moeten
hierbij worden benut voor het vaststellen van een gestandaardiseerd werkproces “De gang
van het boek” én het maken van inhoudelijke afspraken over de wijze waarop de
Plusbibliotheken data opnemen in het GGC”.
In dit plan van aanpak zijn de uitgangspunten voor het tweede project “Uniformering van de
wijze van titelbeschrijven in het GGC” vastgelegd.
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1.2.

Projectdoelstellingen

Op dit moment worden door de Plusbibliotheken hun beschrijvingen van Plusmaterialen
ingevoerd in het GGC. Uit het vooronderzoek is gebleken dat dit met kleine verschillen
gebeurt. Bij het toepassen van bestaande regels treden als gevolg van interpretatie deze
verschillen op. De verschillen zijn tijdens het vooronderzoek (dat DCL Consultancy uitvoerde
in opdracht van BNL ter voorbereiding op de bezitssynchronisatie GGC /NBC) grotendeels in
beeld gebracht. Het hoofddoel van dit project is het leveren van een bijdrage aan het
realiseren van een uniforme werkwijze voor alle Plusbibliotheken. Dit draagt bij aan de
toekomstige kwaliteit van het GGC en dus alle daaraan ontleende presentaties, zoals de NBC.
Speciale aandacht in dit verband moet worden besteed aan het invoeren van Bladmuziek. Op
dit specifieke gebied is er namelijk sprake van een grote variatie in de toepassing van de
regels.
Voor dit project zijn door de opdrachtgever daartoe de volgende doelen geformuleerd:
- Borging van kwaliteit inzake opslag van data in het GGC door de
Plusbibliotheken.
- Behoud en borging van specialistische kennis over catalogiseren in de sector.

1.3.

Projectresultaten

Het project moet leiden tot de volgende resultaten:
- Een set inhoudelijke afspraken over invoer in het GGC in de vorm van een voorstel op
basis waarvan het bestuur kan besluiten deze afspraken als standaard in te voeren.
Hierbij dient apart aandacht besteed te worden aan het invoeren van Bladmuziek.
- Een voorstel voor het organisatorisch borgen van de vakkennis ten behoeve van het
vastleggen van data in het GGC in de toekomst.

1.4.

Scope van het project

Het project “Uniformering van de Wijze van titelbeschrijven in het GGC” heeft de volgende
afbakening:
- Uitgangspunt voor dit project zijn de regels voor het catalogiseren in het GGC. Er wordt
hierbij geanticipeerd op de nieuwe catalogiseerregels die moeten worden toegepast
vanaf de ingebruikname van RDA (Resource Description & Access) in 2013.
- Voor de uitwerking van dit project zijn daarnaast beide specificaties van OCLC een
uitgangspunt ( te weten: NBC 3.0 specificatie 150811 en Bezitsregistratie in het GGC
specificatie 170811 / bijlage 5 en 6 bij dit Plan van aanpak).
- De materiaalsoorten die in dit project worden behandeld zijn overeenkomstig het
overzicht uit de NBC 3.0 specificatie van OCLC (versie 15-08-11, p. 6 ): gedrukte boeken,
gedrukte tijdschriften, bladmuziek, brieven, artikelen, elektronische en gedigitaliseerde
boeken, online bronnen, software, geluidsdragers, audiovisueel materiaal, illustratief
materiaal, kaartmateriaal.
- Op basis van de algemene uitgangspunten voor het invoeren van materialen in het GGC
worden aanvullend afspraken gemaakt met betrekking tot bladmuziek.
- De verantwoordelijkheid voor de implementatie en naleving van de uniforme werkwijze
valt buiten de scope van dit project
- De projectgroep levert een voorstel voor het organisatorisch borgen van vakkennis in de
toekomst. De uitvoering van dit voorstel valt buiten de scope van dit project.
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-

De opgeleverde documenten zijn bedoeld voor toepassing binnen het
samenwerkingsverband van de Plusbibliotheken. Het is aan de Stichting Plusbibliotheken
om te bepalen hoe deze documenten na afloop van dit project worden geïntroduceerd bij
de rest van de sector.

1.5.

Randvoorwaarden

1.5.1

Randvoorwaarden Tijd

De tijd waarin het project gerealiseerd moet worden is beperkt. In de periode half juli – eind
november 2012 moet het project zijn afgerond. Van cruciaal belang is een actieve en
continue deelname van de projectgroepleden. Indien in de planning door omstandigheden
bijeenkomsten of deadlines voor het opleveren van tussenresultaten worden uitgesteld, dient
de doorlooptijd van het project door opdrachtgever en projectleider opnieuw kritisch te
worden bekeken en vastgesteld.
1.5.2

Randvoorwaarden beschikbare middelen

In de begroting zijn tot nu alleen de uren voor de inzet van Ingressus opgenomen. Indien
door onvoorziene omstandigheden deze uren niet toereikend blijken te zijn, treden
opdrachtgever en projectleider in overleg en maken hierover aanvullende afspraken.
De uren die projectgroepleden en opdrachtgever inbrengen zijn voor eigen rekening van de
deelnemende Plusbibliotheken. Projectgroepleden hebben hun beschikbaarheid afgestemd
met hun organisaties.
1.5.3

Randvoorwaarden Kwaliteit

Er wordt een beroep gedaan op de inhoudelijke expertise en ervaring van de
projectgroepleden. Van hen wordt verwacht dat zij goed op de hoogte zijn van de
regelgeving voor het invoeren van materialen in het GGC en geïnformeerd zijn over de
actuele ontwikkelingen rondom metadata (denk hierbij aan realisatie NBC, ontwikkelingen
RDA etc.). Daarnaast wordt verwacht dat projectgroepleden goed op de hoogte zijn van de
wijze van titelbeschrijven in hun eigen organisatie zodat ze in staat zijn om knelpunten te
signaleren en beslissingen te nemen over de gewenste toekomstige werkwijze.
1.5.4
-

1.6.
-

Overige randvoorwaarden

Er moet een duidelijke afspraak worden gemaakt met de opdrachtgever over de besluiten
die de projectgroep zelfstandig kan nemen.
De afgeleide opdracht voor het beschrijven van Bladmuziek in het GGC moet een scherpe
afbakening hebben en in de pas lopen met de landelijke ontwikkelingen.

Projectrisico’s
Tijd is een kritisch element bij dit project. Het project heeft een strakke planning
vanwege de samenhang met / voortgang van een aantal andere ontwikkelingen in de
sector waarbij de rol en positionering van de Plusbibliotheken van groot belang is. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de realisatie van de NBC in 2012 en de levering van
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-

-

Plusmaterialen in het IBL. Omdat het bestuur van de Plusbibliotheken nog in 2012 een
besluit wil nemen over de projectresultaten is de gewenste opleverdatum 30 november
2012. Dit vraagt om een grote discipline van alle deelnemers, zowel projectleider als
projectgroepleden.
Het uitblijven of vertragen van besluitvorming binnen de projectgroep over de te kiezen
werkwijze is een aandachtspunt. Mocht dit voorkomen, dan wordt nader afgestemd met
de opdrachtgever.
Het project wordt uitgevoerd door een projectgroep en een werkgroep Bladmuziek die
een afgeleide opdracht krijgt. Voor beiden geldt dat interpretatieverschillen bij het
hanteren van de beschrijvingsregels een aandachtspunt vormt.
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2.

PROJECTAANPAK

2.1.

Hoofdlijnen aanpak

In aansluiting op de definiëring van het project in hoofdstuk 1 wordt in dit hoofdstuk nader
uitgewerkt hoe de activiteiten zijn opgebouwd. Het project “Uniformering van de wijze van
titelbeschrijven in het GGC” bestaat uit drie fasen die elk worden afgesloten met de
vaststelling van een mijlpaal. In iedere fase worden een of meerdere producten opgeleverd
die aansluiten bij de gewenste projectresultaten.

2.2.

Fasering en besluitmomenten

2.2.1. Fase één: Projectvoorbereiding
Fase één bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Het opstellen van het Plan van Aanpak met daarin projectdefinitie, projectorganisatie,
planning etc.;
Bespreken van het Plan van Aanpak met de projectgroep; op basis daarvan worden
aanpassingen en eventuele aanvullingen doorgevoerd;
Het definiëren van de afgeleide opdracht door de projectgroep voor de werkgroep
Bladmuziek;
Het vaststellen van het Plan van Aanpak door opdrachtgever en projectleider;
Terugkoppeling naar projectgroep en werkgroep Bladmuziek.

De af te leveren producten in deze fase zijn het goedgekeurde Plan van Aanpak en de
afgeleide opdracht voor de Werkgroep Bladmuziek.

2.2.2. Fase twee: projectuitvoering
Werkwijze fase twee:
Het uitgangspunt voor de uitwerking is het perspectief van de bibliotheekgebruiker die in de
NBC op zoek is naar relevante kwaliteitsinformatie. De vraag is hierbij: welke bibliografische
data en inhoudelijke ontsluiting zijn tenminste nodig om dit resultaat te bereiken?
Omdat Ingressus specialist is op het gebied van catalogiseren, ligt hier een kans optimaal
gebruik te maken van de aanwezige kennis. Vanwege de introductie van RDA in 2013 wordt
momenteel onder de paraplu van het SLIM 3.0 project (in opdracht van de GII) een set nieuwe
catalogiseerregels ontwikkeld, die de huidige regels zullen vervangen. Ingressus is nauw
betrokken bij deze ontwikkeling. Dat maakt een goede synchronisatie met het SLIM 3.0
project mogelijk.
De specificaties van GGC en NBC 3.0 zijn het vertrekpunt voor het voorstel dat de
projectgroep gaat ontwikkelen. In aanvulling op het reeds voor BNL ontwikkelde invulformat,
gaat de projectgroep aan de slag met een voorstel waarin de gezamenlijke aanvullende
invoerafspraken een plek krijgen. Op basis van de uitkomsten kan het reeds beschikbare
format dan worden aangevuld. Het voorstel wordt voorzien van een handleiding die
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bibliotheekmedewerkers (of externe partijen, indien werkzaamheden bij een bibliotheek
worden uitbesteed) duidelijk maakt hoe ze hun materialen moeten invoeren. Bij het opstellen
van het voorstel is aandacht voor:
-

de openstaande punten met betrekking tot catalogiseren die tijdens het vorige
onderzoeksproject door de Plusbibliotheken zijn aangereikt.
minimale en maximale invoervarianten.
de verschillende materiaalsoorten.
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van standaarden en formaten.
tools, tips en trucs om werkzaamheden te ondersteunen en te vereenvoudigen.

Speciale aandacht vraagt de wijze waarop bladmuziek uniform moet worden ingevoerd in het
GGC. Omdat hierover landelijk nog geen afspraken zijn gemaakt (het voornemen van de GII
is om in een latere fase van SLIM 3.0 hiervoor een werkgroep in te stellen), willen we als
volgt te werk gaan: de werkgroep krijgt de opdracht om een Programma van Eisen voor de
invoer van Bladmuziek op te stellen dat namens de Plusbibliotheken kan worden aangeboden
als input voor de landelijke werkgroep. Om zo efficieënt mogelijk te werk te gaan, is het
voorstel om hierbij het ontwikkelde format als uitgangspunt te hanteren en het vanuit de
aanwezige Bladmuziekexpertise aan te vullen.
Fase twee bestaat uit de volgende activiteiten:
- Utwerken van de aanvullende invoerafspraken;
- Uitwerken van de bijbehorende handleidingen;
- Opstellen van een voorstel voor de kennisborging.
De eindproducten van fase twee zijn een (aanvullend) invulformaat voor het invoeren van
Plusmaterialen in het GGC en een “Programma van eisen voor Bladmuziek”, de bijbehorende
handleidingen en het voorstel voor kennisoverdracht- en borging.

2.2.3. Fase drie: afronding en overdracht
In deze fase worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
-

Het opstellen van het eindvoorstel voor het Bestuur van de Stichting Plusbibliotheken;
De overdracht aan de opdrachtgever.

Het op te leveren eindproduct in deze fase is het eindvoorstel voor het bestuur.

2.3.

Projectorganisatie

De projectorganisatie is als volgt samengesteld:
-

-

De projectleider heeft de opdracht ontvangen van de opdrachtgever. Het goedgekeurde
plan van aanpak is hiervoor het onderliggende sturingsdocument. Opdrachtgever en
projectleider hebben op regelmatige basis contact over de voortgang.
De projectleider stuurt de projectgroep aan op procesniveau, bewaakt planning en
voortgang van het geheel, organiseert dat aanvullende inhoudelijke input wordt geleverd
en escaleert eventuele knelpunten naar opdrachtgever.
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-

-

-

Op basis van de geformuleerde “afgeleide” opdracht voor het invoeren van Bladmuziek
stuurt de projectleider eveneens de werkgroep Bladmuziek aan.
De projectgroepleden zijn aanwezig bij het projectgroepoverleg en leveren de
afgesproken inhoudelijke bijdragen ten behoeve van het project op basis van hun kennis
en ervaring. Zij zijn gemandateerd om uitspraken te doen en besluiten te nemen.
De werkgroepleden zijn aanwezig bij het geplande werkgroepoverleg en leveren de
afgesproken inhoudelijke bijdragen ten behoeve van het project op basis van hun kennis
en ervaring. Ook zij zijn gemandateerd om uitspraken te doen en besluiten te nemen.
In fase 2 wordt een senior catalograaf van Ingressus aan de projectgroep en/of
werkgroep toegevoegd.
De opdrachtgever heeft aangegeven de projectgroepvergaderingen zelf bij te wonen.

2.3.1. Rollen en rolverdeling
Projectleiding:
- Frans van Spaandonk, Stichting Plusbibliotheken: opdrachtgever
(F.H.vanSpaandonk@zeeuwsebibliotheek.nl / 06-14637257)
- Saskia Leferink, Ingressus: projectleider (sleferink@ingressus.nl / 06-51399869)
Projectgroepleden:
- Lieke van de Veer, Biblionet Groningen (l.deveer@mijneigenbibliotheek.nl / 050-3683683
/ 06-55123015)
- Geesje Dam, Tresoar (Geesje.Dam@Tresoar.nl / 058-7890744)
- Ineke Geerts, Bibliotheek Midden- Brabant (inekegeerts@bibliotheekmb.nl / 013-4648554
/ 553)
- Mildred de Böck, Zeeuwse Bibliotheek (MDBO@zeeuwsebibliotheek.nl / 0118-654226)
Werkgroep Bladmuziek:
- Cora Mulder, Bibliotheek Rotterdam (c.mulder@bibliotheek.rotterdam.nl )
- Leroy de Vries, Bibliotheek Enschede / leroydevries@hotmail.com / )
- Marie-Bernadette Meulenbroek, Bibliotheek Utrecht / m.meulenbroeks@bibliotheekutrecht.nl / 030-286 18 35 )
Overige betrokkenen:
Tijdens het project wordt gezorgd voor een nauwe afstemming met BNL en het Project SLIM
3.0. Guy Miellet van Bibliotheek Utrecht en bestuurslid van de Stichting Plusbibliotheken is
bereid gevonden om op te treden als sparring-partner op bestuurlijk niveau.
Indien nodig kan de projectgroep er voor kiezen een extra check bij de achterban te doen.
Overlegvormen en frequenties
De projectgroep/werkgroep komen in de volgende frequentie bijeen:
Fase 1: elk 1 bijeenkomst
Fase 2: elk 3 bijeenkomsten
Fase 3: elk 1 bijeenkomst
Indien blijkt dat het aantal bijeenkomsten te hoog of te laag is ingeschat, zal dit in overleg
met opdrachtgever worden bijgesteld.
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2.4.

Projectplanning

In bijlage 1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de planning van de drie
projectfasen.
De totale doorlooptijd van het project bedraagt 20 weken, in de periode 10 juli – 30
november 2012.
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3.

PROJECTBEHEERSING

De kwaliteit en voortgang van dit project worden gedurende de looptijd op de volgende
punten bewaakt door de projectleider in afstemming met de opdrachtgever:
-

de
de
en
de
de
de

procesvoering (organisatie, communicatie, planning);
afstemming met de opdrachtgever en eventuele andere belanghebbenden (zoals BNL
SLIM 3.0);
inhoud van de ontwikkelde producten per fase;
kwaliteit van de opgeleverde producten;
realisatie binnen de gestelde tijd en het gestelde budget.
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BIJLAGEN
-

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Projectplanning “Uniformering van de wijze van titelbeschrijven in het GGC”
Procesmodel bezitssynchronisatie versie 20120222
Procesmodel bezitssynchronisatie versie 20120223
Procesmodel bezitssynchronisatie versie 20120316
NBC 3.0 specificatie 150811
Bezitsregistratie in het GGC specificatie 170811

De bijlagen zullen beschikbaar worden gesteld via ww.dropbox.com
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BIJLAGE II: OPDRACHTFORMULERING WERKGROEP BLADMUZIEK
Aan

:

Leden werkgroep Bladmuziek

Van

:

Saskia Leferink, projectleider

Datum :

4 september 2012

Betreft :

Opdrachtformulering voor de werkgroep Bladmuziek, gebaseerd op de
uitgangspunten van het Plusproject ‘Uniformering van de wijze van
titelbeschrijven in het GGC’

Aanleiding voor de opdracht:
In de projectopdracht van het Plusproject “Uniformering van de wijze van titelbeschrijven in het
GGC” zijn de volgende projectresultaten geformuleerd (PVA, 1.3 Projectresultaten):
-

-

Een set inhoudelijke afspraken over invoer in het GGC in de vorm van een voorstel op basis
waarvan het bestuur kan besluiten deze afspraken als standaard in te voeren. Hierbij dient
apart aandacht besteed te worden aan het invoeren van Bladmuziek.
Een voorstel voor het organisatorisch borgen van de vakkennis ten behoeve van het vastleggen
van data in het GGC in de toekomst.

Omdat het invoeren van bladmuziek specifieke aandacht vraagt, is bij de totstandkoming van dit
project besloten om hiervoor een separate opdracht aan een tijdelijke werkgroep bladmuziek te
geven.
De Richtlijnen voor het catalogiseren in het GGC bevatten specifieke afspraken voor de invoer van
bladmuziek in het GGC. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de Regels voor de titelbeschrijving van
de FOBID. Landelijk worden deze regels lang niet altijd eenduidig toegepast.
In het SLIM 3.0 project (dat op initiatief van de GII in de eerste helft van 2012 van start is gegaan)
is het voornemen om in een later stadium van dit project een landelijke werkgroep Bladmuziek te
formeren. Deze landelijke werkgroep moet zich gaan buigen over de mogelijkheden om te komen
tot een meer uniforme wijze van invoer van bladmuziek vanuit het perspectief van de actuele
ontwikkelingen m.b.t. de ingebruikname van RDA (Resource Description and Access) in 2013.
Dit voornemen biedt voor de Plusbibliotheken een kans om nu al te formuleren wat zij belangrijk
vinden met betrekking tot de invoer van bladmuziek. De projectgroep “Uniformering van de wijze
van titelbeschrijven” stelt daarom voor dit te doen in de vorm van een “Programma van eisen en
wensen met betrekking tot Bladmuziek.” Dit programma van wensen en eisen kan na afronding
aan de projectleiding van SLIM 3.0 worden aangeboden als input voor hun activiteiten m.b.t.
bladmuziek.
De Plusbibliotheken nemen hiermee op actieve wijze het initiatief een bijdrage te leveren aan
landelijke afspraken voor de invoer en het inhoudelijk ontsluiten van bladmuziek. Dit kan tevens
aanleiding zijn om deelname vanuit de Plusbibliotheken aan deze landelijke werkgroep te
bepleiten.

Bijlage 2: Opdracht werkgroep Bladmuziek

1

Opdracht:
De opdracht voor de werkgroep Bladmuziek luidt daarom als volgt:
“Stel op basis van de resultaten (het invulformat dat in het Plan van Aanpak nader wordt
omschreven, hoofdstuk 2 van het Plan van Aanpak) van de projectgroep, een programma van
wensen en eisen voor de invoer van Bladmuziek voor Plusbibliotheken op binnen de afgesproken
kaders en tijdpad. Besteed hierbij specifiek aandacht aan de wijze waarop gegevens op het lokale
niveau in de toekomst uniform kunnen worden vastgelegd in het GGC *”.
Voorgestelde werkwijze:
Op korte termijn worden de leden van de werkgroep Bladmuziek uitgenodigd voor een eerste
overleg. Tijdens dit overleg wordt een nadere toelichting gegeven op de activiteiten tot nu toe van
de projectgroep, de wijze waarop de opdracht moet worden uitgewerkt. Daarnaast worden
afspraken gemaakt over taakverdeling en planning.
Ter voorbereiding zullen alle projectdocumenten van het “moederproject”beschikbaar worden
gesteld via dropbox (in de folder “Projectdocumenten Uniformering wijze van titelbeschrijven in
het GGC”.
*De NBC zal op termijn lokale catalogi gaan vervangen. Om te voorkomen dat relevante lokale
informatie verloren gaat als bibliotheken hun beschrijvingen in het GGC (ten behoeve van de NBC)
invoeren, is het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan de wijze waarop bibliotheken dat in
de toekomst moeten doen. Nu is er nog sprake van een grote variëteit op lokaal niveau.
Gezamenlijk werken in het GGC betekent dat dit op zo’n uniform mogelijke wijze moet gebeuren.

Bijlage 2: Opdracht werkgroep Bladmuziek

2

BIJLAGE III: OVERZICHT VAN MEEST GANGBARE KMC’S

KMC

Definitie

Gebruik

Opname in NBC
en/of geïndexeerd

Afspraak m.b.t.
gebruik

0500

Def. titelbeschrijving in
gecodeerde vorm

X

X

Conform richtlijnen

0501

Type inhoud

X

X

Conform richtlijnen

0502

Type medium

X

X

Conform richtlijnen

0503

Type drager

X

X

Vanaf 01-04-13 zijn
de uitgangspunten
van RDA van
toepassing. Vanaf
dat moment wordt
dit KMC 2 keer
ingevuld, minimaal
RDA, optioneel NBD
(voor het NBDaanbod verloopt dit
automatisch).
Plusbibliotheken
moeten hier dus
bewust de keuze
maken.

1100

Jaar van uitgave

X

X

Conform richtlijnen

1101

Materiaalcoderingen

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

Conform richtlijnen

Afstemmen met BNL
111X

Karakteristiek in gecodeerde vorm

X

X

Genre / kijkwijzer /
PEGI/

1401

Intellectueel niveau doelgroep

X

X

Wordt door NBD
aangeleverd (ABC).
Voldoet niet altijd,
wordt bijvoorbeeld
omgewerkt van
studie naar romans
kmc 6026 /
probleem op
expressieniveau /
aansturen op
technische
oplossing.
Plaatskenmerk kan
altijd nog zelf
bepaald worden.

1403

AVI-code

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

Wordt voor AVI 1 t/m
4 aangeleverd. Als
tekstannotatie
worden alle AVI’s wel
aangeleverd.

Afstemmen met BNL
Afstemmen met NBD
Biblion

Bijlage 3: Overzicht van meest gangbare KMC’s

Let op: codering AVI
is hernoemd.

1

KMC

Definitie

Gebruik

Opname in NBC
en/of geïndexeerd

Afspraak m.b.t.
gebruik

1500

Taalcode

X

X

/1, /3 altijd invullen,
/5 bij
beeldmateriaal;
overig gebruik
conform richtlijnen

1501

Taalaanduiding fictie

X

Niet van toepassing

Uitvoerveld t.b.v.
printprogramma
NBD) / t.b.v. lokale
werkprocessen. Is
dus niet
noodzakelijk voor
NBC-gebruik

1620

Koppeling van een onderdeel naar
het geheel via ppn

X

X

Noodzakelijk om
relaties te leggen.

1700

Landaanduiding, land van uitgave

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC.

Minimaal 1700/1
gevuld, /2 indien
nodig

Afstemming met BNL
nodig.
1800

Verschijningsfrequentie in
gecodeerde vorm.

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
200X

ISBN

X

X

Conform richtlijnen

201X

ISSN

X

X

Conform richtlijnen

2015

ISMN

X

X

Conform richtlijnen

2300

Uitgeversnummer

X

X

Wordt gebruikt
indien ISBN
ontbreekt;
bijvoorbeeld bij
muziekdragers en
beeldmateriaal

2305

EAN code

X

X

Conform richtlijnen

300X

Auteur

X

X

Conform richtlijnen

301Y

Secundaire Auteur

X

X

De NBD gaat dit in
de toekomst doen
voor haar aanbod /
Afspraak: als je dit
kmc zelf invoert,
altijd $ gebruiken.

312X

Primaire Corporatieve

X

X

Relevant voor
overgang naar RDA.
De FOBID-regel dat je
corp. niet mag
gebruiken vervalt bij
ingebruikname RDA.

verantwoordelijkheid

Afstemming met
CDR nodig.

De CDR moet dit
oppakken na inlezen

Bijlage 3: Overzicht van meest gangbare KMC’s
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KMC

Definitie

Gebruik

Opname in NBC
en/of geïndexeerd

Afspraak m.b.t.
gebruik
CDR bestand.

316X

Congres

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
32XX

Categoriale aanduiding / uniforme
titel

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
34XX

Lokale auteur

NEE

-

Niet meer gebruiken
na invoering NBC /
vanaf dat moment
uitsluitend
vastleggen in kmc
301X

350X

Lokale secundaire auteur

NEE

-

Wordt in de
toekomst vervangen
door de
invoermogelijkheden
in 301X; wordt nu
ook wel gebruikt om
alternatieve
spellingsvarianten
vast te leggen.

4000

Titelveld

X

X

Conform richtlijnen

4004

Onzelfstandige deel of tussentitel

X

X

Wordt meegenomen

4006

Sectietitel (reeksen,
tijdschrifttitels)

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig
4007

Onzelfstandige deel of tussentitel

X

X

Conform richtlijnen

4020

Editieveld

X

X

Conform richtlijnen

4025

Nummeringsveld

X

X

Conform richtlijnen

4029

Huidig impressum

X

-

Conform richtlijnen

4030

Eerste uitgever

X

X

Conform richtlijnen

4031

Distributeur bij AVM

X

X

Nodig voor AVM

4060

Paginering

X

X

Conform richtlijnen

4061

Illustratievermelding

X

X

Conform richtlijnen

4062

Formaat / afmetingen

X

X

Conform richtlijnen

4063

Begeleidend materiaal

X

X

Conform richtlijnen

Bijlage 3: Overzicht van meest gangbare KMC’s
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KMC

Definitie

Gebruik

Opname in NBC
en/of geïndexeerd

Afspraak m.b.t.
gebruik

4070

Vindplaats onderdeel binnen een
tijdschrift of Online contents;
afleveringsgegevens

X

X

Conform richtlijnen

414X

Extra PPN verwijzing naar titel van
sub (koepel) van meerdelige
publicatie in gestandaardiseerde
vorm

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Conform richtlijnen

415X

Titel van (sub) koepel van
meerdelige publicatie zoals
vermeld in publicatie.

X

X

Conform richtlijnen

416X

PPN-verwijzing naar titel van sub
(koepel) van meerdelige publicatie
in gestandaardiseerde vorm

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Verwantschap titel /
koepel moet mee,
tenzij een andere
techniek wordt
gebruikt door BNL

Afstemming met BNL
nodig.

Afstemming met BNL
nodig.
417X

Titel van koepel van reeks zoals
vermeld in publicatie

X

X

Conform richtlijnen

418X

PPN-verwijzing naar titel van
koepel van reeks in
gestandaardiseerde vorm

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
419X

Lokale reeksvermelding

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
4200

Deelvermelding

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
4201

Annotatie algemeen

X

X

Conform richtlijnen

4203

Annotatie

X

X

Conform richtlijnen

4204

Annotatie: bibliografie/index

X

X

Conform richtlijnen

4205

Annotatie: inhoud

X

X

Conform richtlijnen

4207

Annotatie: Samenvatting (alle
werksoorten)

X

X

Moet t.b.v.
presentatie NBC
gefilterd worden
omdat identiek is
met KMC 46XX /
hierbij moet wel
leeftijdsindicatie uit
KMC 46XX behouden
worden.

Bijlage 3: Overzicht van meest gangbare KMC’s
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KMC

Definitie

Gebruik

Opname in NBC
en/of geïndexeerd

Afspraak m.b.t.
gebruik

4208

Annotatie: verschijningsfrequentie

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
4209

Annotatie; karakteriserende
gegevens (het is een roman)

X

X

Zie overzicht lokale
verrijkingen (bijlage
V)

424X

Annotatie: relatie klein – groot

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
4242

Annotatie: relatie groot – klein

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
4243

Annotatie: horizontale relatie

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
4244
t/m
4249

Annotatie: chronologische relatie

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
425X

Specifiek materiaal gerichte
annotatie (uitvoerenden bij
muziek)

X

X

Conform richtlijnen
(zie ook overzicht
Bladmuziek – bijlage
IV))

4400

Lokale titel /
verantwoordelijkheidsvermelding

NEE

-

Niet gebruiken!

46XX

Analytische Annotatie

X

X

Leeftijdsaanduiding
behouden /zie ook
opmerking bij kmc
4207

4700

Opmerking bibliotheek op
algemeen niveau

X

-

Conform richtlijnen

4701

Opmerking bibliotheek op lokaal
niveau

X

-

Conform richtlijnen

4702

Opmerking bibliotheek op
exemplaar niveau

X

-

Conform richtlijnen

5080

PIM categorie

X

Wordt nog niet
meegenomen in

Wordt gevuld door
NBD / mag zelf

Bijlage 3: Overzicht van meest gangbare KMC’s
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KMC

Definitie

Gebruik

Opname in NBC
en/of geïndexeerd

Afspraak m.b.t.
gebruik

NBC.

worden toegevoegd
mits een bestaande
PIM-code wordt
gebruikt

Afstemming met BNL
nodig.
Afstemming met
NBD nodig.
508X

SISO

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Wordt in principe
ingevuld door NBD.

Afstemming met
NBD nodig.

Geografische
verfijning in SISO is
nodig. Ter
voorkoming van
gebruik van lokaal
SISO is het gewenst
dat hiervoor een
dedicated kmc in
deze reeks wordt
toegewezen.

Afstemming met BNL
nodig.

560X

Persoon als onderwerp

X

X

Conform richtlijnen

58XX

PIM trefwoord

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Toepassing regel
idem als bij kmc
5080

Afstemming met BNL
nodig.
Afstemming met
NBD nodig.
57XX

Documentaire trefwoorden (LID)

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.
Afstemming met BNL
nodig.
Afstemming met
NBD nodig.

Gebruik conform
richtlijnen NBD
Biblion. Zij beheert
deze thesaurus.
Wens is dat (lokale)
aanvullingen op
algemeen niveau
moeten kunnen
worden
aangevraagd bij NBD
Biblion. Hier moet
een procedure voor
worden afgesproken.
In 570X-reeks moet
een vrij trefwoord
kunnen worden
toegevoegd in
dedicated KMC om
gemis lokale
trefwoorden in NBC
te kunnen
ondervangen.
Indien dit niet
mogelijk is, moet
kmc 6500 mee
worden geïndexeerd
in NBC (in dat geval
ook een aanvullende

Bijlage 3: Overzicht van meest gangbare KMC’s
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KMC

Definitie

Gebruik

Opname in NBC
en/of geïndexeerd

Afspraak m.b.t.
gebruik
procedure voor het
gebruik van kmc
6500 afspreken)

60XX

Lokaal SISO

NEE

-

Als je een ander siso
wilt, dien je dit
lokaal op te lossen in
kmc 7100

6500

Lokaal trefwoord

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Zie voorstel kmc
57XX. Indien dat niet
mogelijk is moeten
lokale trefwoorden
worden geïndexeerd
en daarvoor dus
altijd in het GGC
worden ingevoerd.

Afstemming met BNL
nodig.
Veld is relevant,
maar niet voor alle
Plusbibliotheken.
Moet dus nader
worden
gespecificeerd.

Aandachtspunt: in
NBC op logische
manier presenteren
t.b.v. eindgebruiker.

70XXX

Datum en selectiesleutel

X

X

Toepassen conform
specificaties NBC

48XX

Exemplaargebonden annotatie

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Elke exemplaar krijgt
t.b.v. de NBC een
eigen
exemplaarblok.
Indien relevant krijgt
ieder exemplaar dus
ook een apart KMC
48XX voor dat
betreffende
exemplaar.

Afstemming met BNL
nodig.

Invoer conform
richtlijnen.
710X

Signatuur

X

X

@a is noodzakelijk

7120

Holding

X

Wordt nog niet
meegenomen in
NBC.

Moet apart worden
gedefinieerd. BNL
heeft dit
vooruitgeschoven in
de planning.
Mogelijke opdracht
voor werkgroep
Metadatabeheer.

Afstemming met BNL
nodig.

Invoer conform
richtlijnen.
8200

Barcode / RFID

Bijlage 3: Overzicht van meest gangbare KMC’s

X

X

Moet conform
specificaties NBC
worden bijgehouden
in het GGC in het
kader van afspraken
/ koppeling met
uitleenproces.

7

BIJLAGE IV: OVERZICHT MEEST GANGBARE KMC’S BLADMUZIEK

KMC

Definitie

Gebruik

Opname NBC en / of
geïndexeerd

Opmerkingen

0500

Materiaaltype

X

X

Conform richtlijnen

1100

Jaar van uitgave

X

X

Conform richtlijnen

1103

Gecodeerde info
instrumentale bezetting

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

Dit veld op algemeen
niveau gebruiken i.p.v.
lokale aanpassingen te
doen in 60XX

Afstemmen met BNL
111X

Karakteristiek in
gecodeerde vorm

X

X

Muziekgenre.
Toepassing conform
richtlijnen

112X

Unesco code

X

X

Gebruik conform
richtlijnen

1500

Taal

X

X

Taal bij vocale werken

1700

Land van uitgave

NEE

X

Werkgroep vindt
gebruik in relatie tot
bladmuziek overbodig

200X

ISBN-nr’s

X

X

Conform richtlijnen

2009

Foutief ISBN

X

X

Conform richtlijnen

2015
t/m
2017

ISMN

X

X

Conform richtlijnen

2018

Foutief ISMN

X

X

Conform richtlijnen

230X

Uitgeversnummer

X

X

Conform richtlijnen

3000

Auteursnaam

X

X

Conform richtlijnen

300X

Co-auteur

X

X

Conform richtlijnen

301X

Secundaire auteur

X

X

Conform richtlijnen, zie
ook hfdst. 2.3

321X

Uniforme titel

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

Conform richtlijnen, zie
ook hfdst. 2.3

Bespreken met BNL
326X

Titelvariant

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

Bij gebruik
voorafgegaan door @

Bespreken met BNL
34XX

Lokale auteur

NEE

Bijlage 4: Overzicht meest gangbare KMC’s bladmuziek

Zie opmerking
PLUSGGC: niet meer
1

KMC

Definitie

Gebruik

Opname NBC en / of
geïndexeerd

Opmerkingen

gebruiken na invoering
NBC, dan in kmc 3011
4000

Titel / auteursveld

X

X

Conform richtlijnen

4004

Onzelfstandige deel /
tussentitel

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

Heeft de voorkeur
boven kmc 4007

Bespreken met BNL
4006

Sectietitel bij seriële
publicaties

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

Bij gebruik
voorafgegaan door @

Bespreken met BNL
4007

Onzelfstandige deel- of
tussentitel

X

Bespreken met BNL

Geadviseerd wordt om
kmc 4007 om te werken
naar kmc 4004

4020

Editie

X

X

Conform richtlijnen

4026

Muziekspecifieke gegevens

NIET

4030

Eerste uitgever

X

X

Conform richtlijnen

403X

Tweede uitgever etc.

X

X

Conform richtlijnen

4060

Paginering / partijen

X

X

Opmerking: de term
“partituur” mag hier niet
worden gebruikt,
vanwege frequente
onjuiste toepassing.
Hier alleen vermelding
pagina’s en partijen.

4061

Illustraties

X

X

Conform richtlijnen

4062

Formaat / afmetingen

X

X

Volgens werkgroep is
deze overbodig

4063

Begeleidend materiaal

X

X

Bijv. 1 cd

408X

URL

X

X

Conform richtlijnen

414X

Extra PPN verwijzing naar
titel van (sub) koepel van
meerdelige publicaties

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

Conform richtlijnen

PPN verwijzing van (sub)
koepel van meerdelige
publicaties

X

Koepeltitel

X

416X

417X

Is overbodig volgens
werkgroep

Bespreken met BNL
Wordt nog niet
opgenomen in NBC

Conform richtlijnen

Bespreken met BNL
X

Bijlage 4: Overzicht meest gangbare KMC’s bladmuziek

Voorafgegaan door @.
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KMC

Definitie

Gebruik

Opname NBC en / of
geïndexeerd

Opmerkingen

Conform richtlijnen
418X

PPN verwijzing naar titel van
koepel van reeks in
gestandaardiseerde vorm

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

Conform richtlijnen

4203

Annotatie betreffende de
editie

X

4204

Annotatie betreffende wat
de publicatie meer aangeeft
dan de titel aangeeft

4205

Annotatie betreffende de
inhoud

X

4207

Annotatie: samenvatting
(alle werksoorten)

NEE

X

Gebruik voor
bladmuziek in principe
overbodig

4209

Annotatie: karakteristieke
gegevens

X

X

Gebruik is
materiaalafhankelijk.
Onderscheid maken
tussen
gitaardiagrammen, tabulatuur en
akkoordsymbolen

4243

Annotatie:

X

X

Conform richtlijnen

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

Zie ook opmerking
projectgroep in bijlage
III

Bespreken met BNL
X

Conform richtlijnen

X

n.b.: Wat fysiek
scheidbaar is komt in
kmc 4063

X

Songbooks, bundels: in
dit kmc wordt de
titelopgave vastgelegd.
NBD legt nu centraal 5
titels vast, dit is te
weinig. Voorkeur voor
max. 15 titels , de
eerste 15 uit de
inhoudsopgave.

Bespreekpunt NBD

Horizontale relatie
4244
t/m
4249

Annotatie: chronologische
relatie

425X

Specifiek materiaal gerichte
annotatie

Bespreken met BNL

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

-

Bespreken met BNL

-

Bijlage 4: Overzicht meest gangbare KMC’s bladmuziek

Hierin wordt bij
Bladmuziek het
niveau aangegeven
volgens uniforme
afspraken
(moeilijkheidsgraad
1t/m 5)
Tijdsduur
4252 t/m 4256
worden
3

KMC

Definitie

Gebruik

Opname NBC en / of
geïndexeerd

4400

Lokale titel / verantwoordelijkheidsvermelding

NEE

-

4700

Bibliotheekopmerking op
algemeen niveau over
publicatie, belangrijk voor
alle gebruikers.

X

Wordt nog niet
opgenomen in NBC

SISO

X

508X

Bespreken met BNL
Wordt nog niet
meegenomen in NBC.

Opmerkingen

meegenomen in
NBC templates /
In specs anders
benoemd! Checken
bij NBC
Niet gebruiken!

Bijvoorbeeld: “uitgave
verschijnt met of
zonder compact disc.

Wordt in principe
ingevuld door NBD

Afstemming met BNL
nodig.
Afstemming met NBD
nodig.
60XX

Lokaal siso

NEE

6500

Lokaal trefwoord

X

Oplossing op algemeen
niveau in kmc 5081.
Probeer gebruik KMC
60XX te voorkomen
Wordt nog niet
opgenomen in NBC.
Bespreken met BNL (zie
ook voorstel bijlage III)

Zie opmerkingen bij
kmc 57XX in bijlage III.
Proberen te voorkomen.

7001

Datum en selectiesleutel
voor elke exemplaar

X

X

Conform specificaties
NBC

48XX

Exemplaargebonden
annotatie

X

Wordt nog niet
meegenomen in NBC.

Conform richtlijnen

Afstemming met BNL
nodig.
710X

Signatuur

X

X

Bijlage 4: Overzicht meest gangbare KMC’s bladmuziek

Conform richtlijnen
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BIJLAGE V: OVERZICHT LOKALE VERRIJKINGEN IN GGC
Onderwerp

Omschrijving huidige
lokale verrijking

Dwarsligger

Om deze specifieke
vorm van een titel voor
de klant herkenbaar te
maken wordt in de
lokale catalogus
[dwarsligger] aan de
titel toegevoegd.

Luisterboek

Komt binnen als cd,
wordt gewijzigd in
Luisterboek

Invoeren
in GGC in
KMC
0502
4209 *

Rol NBD
Biblion

Opmerkingen

In overleg met
NBD Biblion
het juiste kmc
bepalen.
Invoer bij
voorkeur door
NBD Biblion.

0502
4209

Op te lossen
op het
moment dat
werkrecords in
gebruik
worden
genomen.

Boekmateriaal,
dwarsligger is
een
vormaanduiding.
Gebruik:
KMC 0502: OBvenster
KMC 4209:
Annotatie
karakteriserende
gegevens
KMC 4201* is
ook altijd
mogelijk
CD met als
karakteriserende
eigenschap
“luisterboek”:
Gebruik
KMC 0502: OBvenster
KMC 4209:
Annotatie
karakteriserende
gegevens

Nader overleg
met NBD
Biblion nodig.
Kamishibai

Bewerking van een
prentenboek tot losse
vertelplaten t.b.v.
speciale (Japanse) kast.

4209

Wordt nu niet
aangeboden
door NBD
Biblion.

Wepboek

Nieuw materiaal:
prentenboek met
animaties

4209

Wordt nu niet
aangeboden
door NBD
Biblion.

Meeleesboek

Boek en CD zijn in de
GGC gescheiden items.
Worden in de lokale
catalogus
samengevoegd tot één
item (ook fysiek) omdat
alleen de combinatie
bruikbaar is.
De AVI-codes 1 t/m 4
zijn in de GGC
opgenomen, de hogere
niveaus worden lokaal

4209

Overleg NBD
Biblion over
specificeren
materiaalsoort.

1403

Wens voor
NBD Biblion:
aanvullen AVI
codes op

AVI-niveau

Bijlage 5: Overzicht lokale verrijkingen in GGC

Is geen aparte
materiaalsoort.
Gebruik KMC
4209: Annotatie
karakteriserende
gegevens.
Boekmateriaal.
Gaat om zeer
beperkt aantal
titels.
Gebruik KMC
4209: Annotatie
karakteriserende
gegevens.
Boekmateriaal.
Eventueel twee
keer invoeren
met verwijzing
in KMC4201

Onduidelijk is
waarom de NBD
dit nu niet doet.

1

Lezen voor de lijst

Waargebeurd

Verfilmd als

toegevoegd aan de
hand van beschikbare
informatie in annotatie
/ samenvatting (van de
NBD)
Wordt nu lokaal bij
annotatie en trefwoord
toegevoegd op basis
van
www.lezenvoordelijst.nl
Wordt door de NBD
toegekend (in eigen
lokaal KMC?). Is
zichtbaar bij de ai.
Wordt soms lokaal
toegevoegd.

Mag
volgens
richtlijnen
niet in
GGC
4201

Let op: AVIcodes zijn
hernoemd.

Bespreken met
BNL

Eventueel bron
opnemen. Nu
vastleggen als
annotatie in kmc
6500.

Wens:
aanduiding
toevoegen op
algemeen
niveau door
NBD Biblion

4244 t/m
4249
Of 4203
(indien
sprake is
van
dezelfde
titel)

Vervolg op

Info die niet standaard
bij een titelbeschrijving
zit, maar wel nuttig is.

4244 t/m
4249

Grootletterboeken

In de GGC één
beschrijving waar
meerdere banden
aanhangen; op lokaal
niveau in het GGC
beschrijving per band.

4209

Bijlage 5: Overzicht lokale verrijkingen in GGC

algemeen
niveau.

Verfilmd als/
Vervolg op:
kmc’s 4244 t/m
4249 worden
gebruikt voor
het leggen van
een
chronologische
relatie naar een
andere titel.
Wanneer bij
‘verfilmd als’ de
titel gelijknamig
is, dus wanneer
er geen sprake
is van een
andere titel dan
moet kmc 4203
worden gebruikt
(annotatie
editie).

Verzoek aan
NBD Biblion:
bij verschijnen
nieuw deel,
titelbeschrijving
vorig deel
bijwerken
De ultieme
oplossing
moet hiervoor
nog gevonden
worden.

Als hiervoor
gekozen is moet
iedere
bibliotheek dit
consequent
invoeren
Zie hierboven

Op bandniveau
invoeren.
Annotatie:
‘Met grote letter
gedrukt’ of
‘grootletterboek’
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Pim Rubriek

Wordt in het GGC
toegevoegd.

5080

Pim Trefwoord
Lokaal siso

Idem

5871
60XX

Lokaal trefwoord

650X

Gebruik
toegestaan
door NBD
Biblion.
Lastige /
nieuwe
trefwoorden
via NBD
Biblion
aanvragen
Idem

Procedure
afspraak maken
voor aanvragen
bij NBD.

Idem
Bij voorkeur niet
gebruiken. Zie
oplossing in
bijlage III
Bij voorkeur niet
gebruiken. Zie
oplossing in
bijlage III

*Toelichting gebruik kmc 4209/4201
Overal waar kmc 4209 gebruikt kan worden als karakteriserend gegeven, kan ook volstaan
worden met kmc 4201 (algemene annotatie). Geldt dus ook voor kamishibai, wepboek etc.
Kmc 4209 is echter de aangewezen kmc en heeft dus de voorkeur.
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