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Krantendigitalisering in Europese 
bibliotheken  
 
Den Haag, 15 maart 2013   

 
Wat is de omvang van krantendigitalisering in Europese bibliotheken? The European Library 

heeft in het kader van het Europeana Newspapers project (www.europeana-newspapers.eu), waarin 
krantenmateriaal aan de gratis toegankelijke service Europeana (www.europeana.eu) wordt 
toegevoegd, een survey uitgevoerd om alle krantencollecties die gedigitaliseerd zijn door nationale, 
wetenschappelijke en openbare bibliotheken in kaart te brengen. De survey bestond uit twaalf vragen 
naar onder andere krantentitels, tijdsperiode, gebruikte metadata en de kwaliteit van de digitalisering, 
inclusief gebruikte verrijkingstechnieken. Daarnaast werden door middel van de survey nieuwe 
potentiële projectpartners gevonden. De belangrijkste uitkomsten waren:  

 
Toegang tot gedigitaliseerde kranten is vrijwel altijd gratis  
Van de 47 respondenten boden tenminste 40 (85%) gratis toegang tot hun gedigitaliseerde 
krantenmateriaal. Eén bibliotheek gebruikte pay per view, terwijl drie anderen gebruikers vroegen zich 
te abonneren (en bijvoorbeeld per dag of per maand te betalen). Slechts vier bibliotheken stelden hun 
content alleen beschikbaar aan specifieke groepen (zoals scholen of universiteiten).  
 
Toegang tot 20e-eeuws materiaal blijft problematisch  
Meer dan de helft van de ondervraagde bibliotheken (27 van de 47; 57%) hebben een datum 
vastgesteld waarna ze geen gedigitaliseerd krantenmateriaal meer aanbieden op internet. Dit is 
meestal gebaseerd op een periode van tenminste 70 jaar, hetgeen betekent dat materiaal van na 
1942 niet digitaal toegankelijk is. 23% (11 van de 47) had een overeenkomst met een 
rechtenorganisatie, waardoor gedigitaliseerd materiaal waarop nog copyright rust gepubliceerd kon 
worden. Dit was echter meestal beperkt tot bepaalde titels in plaats van collectieve overeenkomsten 
voor gehele collecties.  
 
Op het gebied van verrijking is er nog veel werk te doen  
36% (17 van de 47) van de ondervraagde bibliotheken hebben geen enkele vorm van Optical 
Character Recognition (OCR) op hun gedigitaliseerde materiaal toegepast. Dit betekent dat het niet 
mogelijk is om te zoeken door de full-text van het krantenmateriaal. Van de 64% die wel OCR 
gebruikten, boden slechts 17 bibliotheken (36%) de resulterende full-text aan de gebruiker aan. Er is 
dus nogal wat terughoudendheid ten opzichte van de OCR-kwaliteit. Er waren ook weinig bibliotheken 
(36%) die segmentatie hadden toegepast, en slechts zes bibliotheken (13%) hadden extra 
mogelijkheden als faceted browsing of het markeren van plaatsen of persoonsnamen benut. 
 
Associated Partners 
Het Europeana Newspapers project gaat haar netwerk uitbreiden met ‘Associate partners’ en ‘Network 
partners’. Deze nieuwe partners zullen deelnemen aan workshops, informatiedagen en andere 
relevante projectmeetings en daarnaast content aan de Europeana Foundation leveren.   
35 bibliotheken gaven tijdens de survey aan Associate partner te willen worden. De General Assembly 
maakte de volgende selectie van 11 Associate Partners:  
 
- National Library of Czech Republic     - National Library of Wales 
- National and University Library Ljubljana, Slovenia   - National Library of Portugal 
- National and University Library of Iceland    - National Library of Spain 
- National and University Library Zagreb, Croatia   - National Library of Belgium 
- St. Cyril and Methodius National Library, Bulgaria   - National Library of Luxembourg 
- Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca, Romania 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ulrike Kölsch, Staatsbibliothek zu Berlin via 
ulrike.koelsch@europeana-newspapers.eu  
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Deelnemers project 
• Staatsbibliothek zu Berlin (coördinator) 
• Koninklijke Bibliotheek  
• National Library of Estonia 
• Österreichische Nationalbibliothek 
• National Library of Finland 
• Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 
• Bibliothèque nationale de France 
• National Library of Poland 
• University of Salford 
• CCS Content Conversion Specialists GmbH 
• Stichting LIBER 
• National Library of Latvia 
• National Library of Turkey 
• University Library of Belgrade 
• University of Innsbruck 
• Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann 
• The British Library 
• The European Library 
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