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Netwerkpartners
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Ambitie metadatawerkgroep:
Het publiceren van de metadatasets van
de huidige en toekomstige netwerkpartners
binnen het domein, het leggen van
onderlinge relaties en het verbinden met
externe datasets ten behoeve van makers,
onderzoekers en het brede publiek.

Websitepresentatie

LOD-weergave

LOD-weergave

GEBRUIKERSOPTIES VAN HET LIBRARY REFERENCE MODEL
Het LRM is een abstract raamwerk voor het begrijpen van betekenisvolle relaties tussen entiteiten binnen een bibliografisch
systeem en voor de ontwikkeling van consistente standaarden en specificaties die dat systeem ondersteunen.
De functionele reikwijdte van het model is ontleend aan een reeks taken die zijn gedefinieerd vanuit het oogpunt en de
behoeften van de eindgebruiker van bibliotheek- en cultureel erfgoedbronnen.
Het betreft een samenvoeging van drie eerder ontwikkelde modellen; FRBR (bibliografisch), FRAD (geautoriseerde namen)
en FRSAD (geautoriseerde onderwerpen).
Het rond 2017 vastgestelde LRM voorziet erin om gebruikers de volgende mogelijkheden te bieden binnen een
bibliografisch systeem:

* ZOEKEN
Informatie samen te brengen over een of meer onderwerpen/bronnen door te zoeken op elk relevant criterium

* IDENTIFICEREN
De aard van onderwerpen/bronnen duidelijk te begrijpen en deze van vergelijkbare onderscheiden

* SELECTEREN
De geschiktheid of relevantie van onderwerpen/bronnen te bepalen en te kunnen kiezen tussen acceptatie
of verwerping daarvan

* VERKRIJGEN
Toegang te krijgen tot de inhoud van onderwerpen/bronnen

* VERKENNEN
Onderwerpen/bronnen te ontdekken door de onderlinge relaties te benutten en deze zodoende in een
context te plaatsen

RELATIESCHEMA
M.B.T. IFLA LIBRARY
REFERENCE MODEL

Motivering keuze voor RDA-ontologie

•

Zeer veelomvattende, goed doordachte, consequente ontologie, bedoeld voor het leggen van
machine-leesbare relaties tussen verschillende typen gegevens (entiteiten) op het internet.

•

Speciaal ontwikkeld voor de bibliotheek- en erfgoedsectoren

•

Gezaghebbende, internationale organisatie (IFLA, RDA Steering Committee)
- expertise, kennisdeling
- toegankelijkheid
- open voor suggesties uit de sector

•

Dankzij de hiërarchische structuur van klassen, attributen en subattributen variëren de relaties
van zeer abstract naar heel concreet.
Doet daarmee recht aan de complexe verbanden in de metadatering binnen het domein.

•

WEMI-structuur voorziet in het verenigen (clusteren) van verschillende verschijningsvormen
van eenzelfde werk

•

Zeer goed gedocumenteerd (sluit aan bij praktijk van metadateren, meertalig, o.a. Nederlands)

•

Koninklijke Bibliotheek is ook - voorzichtig - bezig de Nationale Bibliografie
als linked open data te publiceren m.b.v. deze ontologie (naast schema.org)

Uitdaging: vrij beperkte kennis en praktijk van RDA binnen NL

ENTITEITEN/KLASSEN VAN DE RDA-ONTOLOGIE
RDA-entity

Een abstracte klasse van de belangrijkste conceptuele objecten in de wereld van het menselijk vertoog
dat van belang is voor gebruikers van RDA-metadata in bibliotheeksystemen.

Werk

Een onderscheidbare intellectuele of artistieke creatie, dit wil zeggen, de intellectuele of artistieke content.
Beschrijft kenmerken van de intellectuele en abstracte ideeën die de inhoud van een informatiebron vormen.

Expressie

Een intellectuele of artistieke realisatie van een werk in de vorm van alfanumerieke, muzikale of
choreografische notatie, geluid, beeld, object, beweging etc., of een combinatie van dergelijke vormen.
Beschrijft kenmerken van de inhoud van een informatiebron

Manifestatie

Een fysieke belichaming van een expressie van een werk. Beschrijft kenmerken die gemeenschappelijk zijn
voor alle fysieke kopieën van een informatiebron

Item

Een enkel exemplaar of instantie van een manifestatie.
Beschrijft kenmerken die één kopie van een manifestatie onderscheiden van andere kopieën

Actor

Een persoon, familie of corporatie.

Persoon

Een individueel mens die leeft of waarvan aangenomen wordt dat deze heeft geleefd.

Collectieve actor

Een bijeenkomst of organisatie van personen onder een bepaalde naam en in staat om op te
treden als een eenheid.

Corporatie

Een organisatie of groep van personen en/of organisaties die geïdentificeerd worden onder een
bepaalde naam en die handelt, of kan handelen, als een eenheid.

Familie

Twee of meer personen, verwant door geboorte, huwelijk, adoptie, burgerlijk partnerschap of
vergelijkbare juridische status, of die zich anderszins presenteren als een familie.

Plaats

Een bepaalde mate van ruimte.

Tijdspanne

Een tijdsmaat die een begin heeft, een eind en een duur.

Nomen

Een aanduiding die verwijst naar een RDA-entiteit.

ENTITEITEN/KLASSEN
VAN DE
RDA-ONTOLOGIE
(op basis van LRM-model)
(weergave RDA-registry)

bron: rdaregistry.org

ENTITEITEN/KLASSEN
VAN DE
RDA-ONTOLOGIE
(op basis van LRM-model)
(hiërarchische weergave)

BASISMODEL VOOR AGGREGAAT-WERKEN
(verzamelwerken)

UITWERKING VOORBEELD UIT KOHA-CATALOGUS
(aangeleverd door Ditmer Weertman, Allard Pierson)
Nomen2:
Lapsang souchong

P7: Loevendie, Theo

W2: plan
voor werk

E2:
audio

programmeur

P1: Loevendie,
Theo
N3: Return
P8: Loevendie, Theo

N4: Dit is het begin
P9: Loevendie, Theo

W3: plan
voor werk

W4: plan
voor werk

E3:
audio

E4:
audio

AGGREGAATWERK

W1: plan voor
concert
titel

N1: Theo Loevendie
Kwartet in het
Bimhuis….

opnametechnicus

P2: Waisvisz,
Jacques

AGGREGAATEXPRESSIE
E1: uitgevoerde
muziek

uitvoerder-collectieve actor

N5: Green mountain
P10: Dulfer, Hans

W5: plan
voor werk

E5:
audio

CA1: Theo Loevendie Kwartet
instrumentalist

P3: Loevendie, Theo
P5: Duynhoven, Martin van

P4: Dulfer, Hans
P6: Gorter, Arjan

AGGREGAATMANIFESTATIE
M1: cdrom

Uitgewerkt voorbeeld populaire muziek
op basis van een voorbeeld uit de RDA-toolkit

Werk/Work-niveau
Werk properties

attribuut: iri/aap/literal

opmerking

heeft identificatie voor werk

rdaw:P10002

https://musicbrainz.org/release-group/ba5463a7-bcd2-3005-af2808a6106e1b18 [Groot, Boudewijn de. Van een afstand]

heeft componist-actor van werk

rdaw:P10053

ex:A1 ;

heeft deelwerk

rdaw:P10147

ex:W3 ;

Voorbeelden uitgewerkt
door:

heeft aard van content
heeft identificatie voor werk

rdaw:P10222
rdaw:P10002

"Songs and instrumental music" .

nog onduidelijk uit welke vocabulaire dit
afkomstig is

[W3] Vrienten, Henny. Zonder jou

vb. MusicBrainz-uri

Sandra van de Putte
(Muziekweb)
en
Eric van Balkum
(Stichting Omroep
Muziek)

heeft componist-actor van werk

rdaw:P10053

ex:A2 ;

zou m.i. rdaw:P10442 "heeft componistpersoon van werk" moeten zijn

heeft liedtekstschrijver-persoon

rdaw:P10430

ex:A2 ;

Wat te doen met tekstschrijver Lennaert
Nijgh?

vb. MusicBrainz-uri of Wikidata
(https://www.wikidata.org/wiki/Q3531498)
zou m.i. rdaw:P10442 "heeft componistpersoon van werk" moeten zijn

Actor/Agent-niveau
Actor properties
heeft variantnaam van persoon

rdaa:P50103

[A1] "Boudewijn de Groot" ;

heeft geprefereerde naam van
persoon

rdaa:P50117

[A1]
http://data.muziekschatten.nl/som/9c95fc15594569578d85477734a2
7a33 [Groot, Boudewijn de]

heeft variantnaam van persoon

rdaa:P50103

[A2] "Henny Vrienten" ;

heeft geprefereerde naam van
persoon

rdaa:P50117

[A2] "Vrienten, Henny" ;

heeft variantnaam van persoon

rdaa:P50131

[A2] "Lennaert Nijgh" ;

heeft geprefereerde naam van
persoon

rdaa:P50145

[A2] "Nijgh, Lennaert" ;

vb. Muziekschatten-uri / Muziekweb-uri / ISNIuri

vb. Muziekschatten-uri / Muziekweb-uri / ISNIuri

vb. Muziekschatten-uri / Muziekweb-uri / ISNIuri

Uitgewerkt voorbeeld populaire muziek
Boudewijn de Groot – Van een afstand

Expressie + Manifestatie
audio

bladmuziek

Expressie properties

Expressie properties

heeft type content

rdae:P20001

rdaco:1011 [uitgevoerde muziek]

heeft taal van expressie

rdae:P20006

"Dutch"@en ;

heeft zanger-actor [beter: zanger-persoon]

rdae:P20025

ex:A1 ;

heeft tijdsduur

rdae:P20219

"04:59, 03:36, 04:54, 02:43, 03:15, 02:39, 04:07,
03:45, 05:32, 04:22, 03:35" ;

heeft zanger-actor [beter: heeft zanger-persoon]

heeft gerealiseerd werk

rdae:P20231

ex:W1 .

heeft gerealiseerd werk

rdaco:1010 [muzieknotatie]

heeft vorm van muzieknotatie

rdae:P20064

rdafmn:1007 [notenschrift]

heeft taal van expressie

rdae:P20006

"Dutch"@en ;

rdae:P20025
rdae:P20231

ex:A1 ;
ex:W1 .

heeft type drager

rdam:P30001

rdact:1049 [band]

rdamt:1001 [audio]

heeft type medium

rdam:P30002

rdamt:1007 [zonder medium]

rdami:1001 [enkele eenheid]

heeft wijze van uitvaardiging

rdam:P30003

rdami:1001 [enkele eenheid]

"6423 301" ;

heeft identificatie voor manifestatie

rdam:P30004

"6423 301" ;

heeft type drager

rdam:P30001

rdact:1004 [audiodisc]

heeft type medium

rdam:P30002

heeft wijze van uitvaardiging

rdam:P30003
rdam:P30004

rdae:P20001

Manifestatie properties

Manifestatie properties

heeft identificatie voor manifestatie

heeft type content

heeft copyrightdatum

rdam:P30007

"\u21171991" ;

heeft copyrightdatum

rdam:P30007

"cop. 1980" ;

heeft datum van publicatie

rdam:P30011

"[1980]" ;

heeft datum van publicatie

rdam:P30011

"[1980]" ;

heeft verantwoordelijkheidsvermelding
gerelateerd aan hoofdtitel

rdam:P30105

"Boudewijn de Groot" ;

heeft plaats van uitgave

rdam:P30088

"Naarden" ;

heeft gemanifesteerd werk

rdam:P30135

ex:W1 ;

heeft verantwoordelijkheidsvermelding
gerelateerd aan hoofdtitel

rdam:P30105

"Boudewijn de Groot" ;

heeft gemanifesteerde expressie

rdam:P30139

ex:E1 ;

heeft gemanifesteerd werk

rdam:P30135

ex:W1 ;

heeft hoofdtitel

rdam:P30156

"Van een afstand" ;

heeft afmetingen

rdam:P30169

"30 cm" ;

heeft gemanifesteerde expressie

rdam:P30139

ex:E1 ;

heeft naam van uitgever

rdam:P30176

"Philips" ;

heeft hoofdtitel

rdam:P30156

"Van een afstand" ;

heeft omvang van manifestatie

rdam:P30182

"1 audio disc"@en ;

heeft naam van uitgever

rdam:P30176

"Intersong Basart" ;

Voorbeeld van
een
dansvoorstelling

(incl. muziek,
recensies,
uitvoerenden)

bron: podiumkunst.wikixl.nl

Pilotproject: Musidesk
(doel: testen van proces, kennis delen
en bepalen van de taakverdeling)
Stappenplan:

1. Inhoudsdeskundigen (KB+PKnet+Netwerkpartner) maken een mapping in
Excel van velden uit partnerformat (PF) naar RDA-klassen en properties
(uri’s) o.b.v. van representatieve, geëxporteerde voorbeelden
2. Bespreking mapping met de technisch metadataspecialisten (KB-IT)
3. Vertaling mapping naar PF-naar-RDA conversiefunctie in Postgres, een
Open Source relationele database (KB-IT)
4. Aanmaken zogenoemde concept-Cluster Access Points per LRM-entiteit
(WEMI): soort vingerafdruk per entiteit. Dit gebeurt eveneens in de
conversiefunctie
5. Visualisatie van de RDA-data in de RDA Entity Finder + finetuningronde
6. Uitvoering van de PF-naar-RDA conversie op recordniveau (van een
volledige recordset)
7. Clusteren van de titelrecords naar entiteiten aan de hand van de Cluster
Access Points

Tijdens het gehele proces wordt vorm en invulling gegeven aan een
applicatieprofiel (= document met beslissingen aangaande de onderweg
gemaakte keuzes)
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De RDA Entity Finder is een tool die de WEMI (werk-expressie-manifestatie-item)-datastructuur overzichtelijk weergeeft.
Hierboven is het resultaat te zien van een eerste mapping van een muziekgerelateerd GGC-record.
Het betreft dus een omzetting van een PICA-record naar de RDA-elementset binnen de WEMI-hiërarchie.
Op elk niveau is een zogenoemd Cluster access point gemaakt dat het unificeert en identificeert zodat samengebracht en ontdubbeld kan worden.

Van Muziekweb naar RDA
https://www.muziekweb.nl/Link/CJX11344/Piano-trios?WorkID=U00002310318

Dank voor de
aandacht!

VRAGEN?

