Een aansluiting op de
collectieve kennis van de

wereld.
WorldCat is ‘s werelds meest omvangrijke database met informatie over
bibliotheekcollecties. OCLC levert kwaliteit, vindbaarheid en meerwaarde.
Onze lidbibliotheken vormen de basis. En onze partners steunen de groei
van WorldCat.

Deel de unieke items van uw
bibliotheek en verrijk alle
collecties ter wereld.
Een collectie die alleen in uw bibliotheek te vinden is, blijft onzichtbaar voor
onderzoekers die geen toegang hebben tot uw bibliotheek. Ook uw website
en online catalogus moeten eerst gevonden kunnen worden. Dat lukt alleen
als uw bronnenmateriaal te vinden is op sites waar mensen beginnen met
zoeken. Zorg dat mensen die informatie zoeken, toegang krijgen tot uw collectie.
Kennis is er om gedeeld te worden.
Deel uw vakkennis door uw lokale catalogus bij te werken met
hoogwaardige records uit WorldCat. Bovendien weet u dat
catalogiseerders uit bibliotheken wereldwijd en van OCLC deze
doorlopend verrijken en verbeteren.
Geef toegang tot informatie door al uw bronnenmateriaal online te
zetten via WorldCat. Zo worden mensen naar uw bibliotheek geleid,
waar ze meer informatie vinden dan mogelijk zou zijn via een gewone
zoekopdracht op internet.
Deel uw collecties door ze beschikbaar te stellen aan het grootste
resource sharing netwerk ter wereld. Records in WorldCat worden
volledig ondersteund door Unicode, zodat u het materiaal volledig
kunt beschrijven en ook bij anderen de juiste items kunt aanvragen.
Laat zien wat uw bibliotheek waard is door uw collectie te
vergelijken met die van andere bibliotheken. Dit kan, omdat u
inzicht krijgt in bezitsgegevens van bibliotheken over de hele wereld.
U kunt uw collectie vergelijken met die van collega-bibliotheken,
zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over de ontwikkeling
van uw collectie.
Maak uw collecties zichtbaar. WorldCat is ontwikkeld op basis van
samenwerking, waardoor u profiteert van de meest geavanceerde
technologische ontwikkelingen. Linked data biedt nieuwe
mogelijkheden voor catalogiseerders om toonaangevende bronnen
te identificeren en uw bibliotheek online beter vindbaar te maken.

“Wetenschap...”

“De moderne wetenschap zou niet
mogelijk zijn geweest zonder het
bestaan van WorldCat.”
Scott Seaman
Decaan van de bibliotheken van Ohio University
Athens, Ohio, Verenigde Staten

WorldCat is ‘s werelds meest omvangrijke database met informatie
over bibliotheekcollecties. Gemaakt voor bibliotheken door OCLC
en de bibliotheekgemeenschap. Toegankelijk voor iedereen.
Gegevens bijgewerkt tot en met juni 2019

In 2018 hebben de lidinstellingen
van OCLC 94% van hun titels
gecatalogiseerd door ze uit WorldCat
te kopiëren. Hiermee bespaarden ze
gemiddeld 10 minuten per titel.

Ruim 2,7 miljard
bezitsgegevens

Er komt elke
seconde een
nieuw record bij
in WorldCat

Ruim 453 miljoen
bibliografische records

OORSPRONG VAN BIBLIOGRAFISCHE RECORDS IN WORLDCAT
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OCLC verbetert WorldCat dagelijks
De professionele catalogiseerders van OCLC maken WorldCat tot de waardevolle en
unieke bron voor bibliotheken over de hele wereld doordat zij de in batches geüploade
records nakijken, nieuwe records toevoegen, dubbele records samenvoegen en
gemelde fouten corrigeren.

61% Niet Engelstalig
39% Engelstalig

465.546

records samengevoegd

87.332.301

records verbeterd
juli 2018 – juni 2019

Uw hele collectie, overal beschikbaar
Naast boeken bevat WorldCat zowel unieke als breed beschikbare items uit
bibliotheekcollecties uit de hele wereld. Van bestseller tot lokale historische
kunstvoorwerpen, van microfilm tot streaming media. WorldCat ontsluit uw hele
collectie voor onderzoekers en informatiezoekers wereldwijd.

Items in vele
talen voor een
mondiaal publiek

Boek en cd met Franse chansons

Poster voor een Italiaans circus in Japan

Items uit uw
collecties in
alle soorten
materialen

Krantenartikel uit 1972 uit nieuwsarchief

Cartridge en boekje van een videogame

Items die veel
bibliotheken
bezitten of
slechts één
bibliotheek
Unieke Deense briefkaart ter ere van
Koning Frederik VII

Breed beschikbare dvd over
de Amerikaanse geschiedenis

Gemaakt voor bibliotheken
door OCLC en de
bibliotheekgemeenschap
In 1971 begonnen OCLC en bibliotheken uit de hele wereld hun records bij te
dragen, te verrijken en te onderhouden in WorldCat. Alle bibliotheken kunnen die
records gebruiken voor hun catalogus en back‑office systemen. Zo blijft er tijd over
om bibliotheekgebruikers te helpen de juiste bronnen te vinden.

WorldCat bibliografische catalogus
Hierin staat alles wat er beschikbaar is voor bibliotheekgebruikers. Deze catalogus bevat
niet alleen boeken en tijdschriftartikelen, maar ook dvd’s, historische foto’s, videogames,
bladmuziek, kranten, webpagina’s en vele unieke items.

WorldCat knowledge base
De knowledge base is de link met de e-content van uw bibliotheek. Hierin staan gegevens
over uw e-resources met links om collecties beter te vinden, te delen, te beheren en te
gebruiken. OCLC is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk en niet afhankelijk van
specifieke leveranciers. U draagt dus aangepaste collecties en metadata bij ten behoeve van
alle bibliotheken.

WorldCat registry
In de registry kunt u informatie onderhouden over de services en contactgegevens van uw
bibliotheek. Dit maakt uw bibliotheek online beter vindbaar. De WorldCat registry plaatst
informatie als adresgegevens, openingstijden, samenwerkingen en services op
WorldCat.org™ en andere sites via links op populaire websites.

“Betrouwbare informatie...”

“Nu bibliografische en digitale archieven zo

Geert-Jan Koot

De Art Discovery Group Catalogue in
WorldCat combineert de collecties van
kunstmuseumbibliotheken wereldwijd
in een catalogus die doorzoekbaar is.
Kunstonderzoekers uit de hele wereld
hebben toegang tot deze uitgebreide
bibliografische informatie.

Hoofd van de Rijksmuseum Research Library
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Bekijk de video op oc.lc/ArtDiscovery.

exponentieel uitbreiden, geloof ik dat er technische
oplossingen nodig zijn om wetenschappers te
helpen betrouwbare informatie te vinden.”

Samenwerking met bibliotheken uit de
hele wereld om gegevens te delen en
de zichtbaarheid en toegankelijkheid van
bibliotheekbronnen online te verbeteren.
OCLC levert kwaliteit
Alle soorten bibliotheken dragen records bij
aan WorldCat en helpen aan de verbetering
ervan. OCLC werkt daarnaast dagelijks
aan de verbetering van de kwaliteit. Wij
controleren de in batches geüploade records,
voegen dubbele records samen, verbeteren
namenthesaurusbestanden van de Library
of Congress, en corrigeren gemelde fouten.
Dit maakt WorldCat tot een waardevolle en
unieke bron voor bibliotheken wereldwijd.
Ons WorldCat Quality Team voert jaarlijks
duizenden wijzigingsverzoeken door en
verbetert miljoenen records.

Vorig jaar verbeterde OCLC

87 miljoen records.
Jay Weitz, Senior Consulting Database bij
OCLC vertelt, “De achterliggende gedachte
is dat gebruikers overal ter wereld meer van
OCLC verwachten, omdat we zijn wie we
zijn. Bij alles wat we doen, zijn mijn collega’s
en ik ons daarvan bewust en houden daar
rekening mee.”

“Een geweldige tool...”

“In onze ogen biedt WorldCat een geweldige tool
om de zichtbaarheid van de Baskische cultuur en
bibliografische informatie over Baskische auteurs
te verbeteren voor de rest van de wereld.”
Francisca Pulgar
Hoofd bibliotheekservice bij de Baskische overheid
Vitoria-Gasteiz, Álava, Spanje

De zichtbaarheid van de Baskische cultuur verbeteren
Euskera, de taal van het Baskenland, is een geïsoleerde taal
zonder genealogische relatie met andere talen. De Lectura
Pública de Euskadi, een netwerk van meer dan 270 openbare
bibliotheken in Baskenland, bedient meer dan twee miljoen
mensen, van wie er slechts circa 60.000 zowel Euskera als
Spaans spreken. Ter behoud van de taal en ter bevordering
van een bredere interesse in de Baskische cultuur, heeft de
Baskische overheid de collecties van de Lectura Pública
de Euskadi aan WorldCat toegevoegd. Hierdoor kunnen ze
nu worden gevonden door mensen uit de hele wereld die
meer willen weten over het Baskenland, de inwoners en
hun gebruiken.
Bekijk de video op oc.lc/Euskadi.

Ga naar oc.lc/WorldCat-nl.
Ontdek hoe WorldCat uw bibliotheek kan aansluiten op vele andere bibliotheken wereldwijd en uw gebruikers
toegang geeft tot de uiteenlopende bronnen die ze zoeken.

Kennis is er om gedeeld te worden.
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