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• Het belang van de krantencollecties

• Het preservatievraagstuk

• De onstaansgeschiedenis van de digitalisering

• Het Federaal Plan ter digitalisering van de FWI erfgoedcollecties

• De uitdagingen: de selectie van titels, de technische mogelijkheden,

outsourcing, de vraagstukken

• De ontwikkeling naar partenariaten

• Van Digipress naar BelgicaPress

• Op Europees niveau

• Slotrekening en toekomst
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Het belang van de krantencollecties

• Als informatiebron (universaliteit, periodiciteit, actualiteit, 

openbaarheid)

• Als primaire bron

• Als alternatieve bron

• Als iconografische bron

• …

De krantencollecties van de KBR

• Papieren collectie

– J.B.

– J.E.

– Speciale fondsen

– Schatten

• Microfilms
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Het preservatievraagstuk
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De onstaansgeschiedenis van de digitalisering

• De buitenlandse ervaringen

• Het pilootproject

- De digitalisering van de krant Le Soir (in samenwerking met het 

Stadsarchief Brussel)

• Het eerste federaal digitaliseringsplan
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Het Federaal Plan ter digitalisering van de FWI 

erfgoedcollecties

• Context

• Prioriteit voor de kranten

• Selectie

• Process

De uitdagingen

• De selectie van titels

– Criteria : zelzaamheid, kwetsbaarheid, aantal pagina’s, ideologisch, 

geografisch, chronologisch en taalevenwicht

• De technische mogelijkheden

• Outsourcing

• Vraagstukken : auteurswet
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Recente ontwikkelingen

• De ontwikkeling naar partenariaten

• De stichting vaan de interne eenheid DIGIT

• Van de PPS naar « Digit 03 »

http://belgica.kbr.be/fr/coll/jour/jourJb317_fr.html
http://belgica.kbr.be/fr/coll/jour/jourJb317_fr.html
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Van Digipress naar BelgicaPress

Calendar applicatie

Full-text search
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Na drie jaar beschikbaarstelling: 

enkele vaststellingen

• Kwalitatief

Enquêtes van gebruikers

Voorbeelden van opzoekingen: vrouwelijke politieagenten jaren ‘60-’70, strips in de 

Belgische pers, rondreizende circussen, geschiedenis van de schizophrenie, slag bij

Waterloo

• Kwantitatief

De sprekende raadplegingstatistieken in 2014:

– Totaal raadplegingen in papieren kranten: 1292

– Totaal raadplegingen in gemicrofilmde kranten: 897

– Totaal raadplegingen van digitale kranten: 1418

Nieuwe fonctionaliteiten

• BelgicaPress

• Nieuwe look

• Calendar applicatie

• Full-text zoeken (gekruiste zoekopdrachten)

• Filters

• Booleaanse operatoren

• Zoekmogelijkheden met één of meerdere termen

http://www2.kbr.be/catalogues/digipress.php
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Online zetten van auteursrechtvrije pagina’s

• +/- 30 titels

• > 1.000.000 pagina’s

• 600 jaren in publiek domein

• Online raadpleging tot en met 1918

• Voorbeeld : Gazet van Brussel

De problematiek van de beschermde 

krantenpagina’s

• Buitenlandse situaties: Nederland, Frankrijk en Groot-Brittanië

• Nauwe samenwerking met een gespecialiseerd advocatenkantoor

(2014)

• De auteurswet wijzigen of de rekening doorschuiven naar de lezer ?
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BelgicaPress

BelgicaPress

http://nopac.kbr.be/belgicapress.php?lang=NL
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Europeana Newspapers

Balans in cijfers

• Sinds 2004 : een twaalftal projecten

• Ongeveer 100 titels + sluikpers

• Bijna 4.000.000 pagina’s

• 20.000.000.000 woorden

• Vanaf 1750 tot 1970 (220 jaar)

• Meer dan 1600 gecumuleerde jaren

• Kosten : 4,1 miljoen EUR.

• Globale waarde: 1,50 EUR. per pagina (6 miljoen EUR.)

http://www.europeana-newspapers.eu/
http://www.europeana-newspapers.eu/
http://belgica.kbr.be/
http://belgica.kbr.be/
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Slotrekening en toekomst

• Digit 03 (FWI – BELSPO)

– Digitalisering van +/- 100.000 pagina’s

• Digitalisering van microfilms binnen de KBR

• Ontwikkeling van nieuwe samenwerkingensverbanden

Merci pour votre attention

Dank u voor uw aandacht

Questions ?

Vragen ?


