
19

Digitaliseringsprojecten 2013-2014

Lancering ODIS-2

In het afgelopen jaar engageerde het ADVN 
zich in een aantal nationale en internationale 
digitaliseringsprojecten.

European Film Gateway 1914 is een Euro-
pese samenwerking om films gerealiseerd 
tijdens en over de Eerste Wereldoorlog 
te digitaliseren. Voor België engageert 
Cinematek zich om tenminste 60 uren film 
te digitaliseren en te ontsluiten. Bij verschil-
lende partners gaat Cinematek op zoek 
naar films over de representatie van België 
als slachtoffer van de oorlog. Ook het lot en 
lijden van vrouwen door de oorlog is een 
belangrijk aandachtspunt. Een derde thema 
is de Vlaamse ontvoogding en hoe de films 
van onder meer Clemens De Landtsheer 
bijdroegen tot de mythevorming van de 
Vlaamse soldaat aan de IJzer. Voor dit project 
wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 
films uit het IJzerbedevaartarchief (BE ADVN 
AC102).
In december 2012 keurde de Vlaamse rege-
ring de oprichting van het Vlaams Instituut 
voor Archivering (VIAA) goed. In het eerste 
werkjaar lanceerde het VIAA een aantal 

digitaliseringsprojecten die zich in eerste in-
stantie richten op de omroepen en collectie-
beherende instellingen zoals het ADVN. De 
resultaten van deze projecten zullen onder 
meer ter beschikking worden gesteld voor 
onderwijs en onderzoek en via openbare 
bibliotheken.
In de eerste digitaliseringsgolf worden er 
vier formaten gedigitaliseerd: cassettes en 
kwartduimsbanden voor audio, Betacam SP 
en U-Matic voor video. Van deze formaten 
heeft het ADVN meer dan 1 100 dragers in 
haar collectie.
Een ander project wil dan weer de perio-
dieke publicaties uit de periode 1914-1918 

digitaliseren en ontsluiten via diverse 
onlinekanalen. Ter voorbereiding voert de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek momenteel een 
inventarisatie uit bij de tien participerende 
bewaarinstellingen. In de collectie van het 
ADVN werden 326 relevante titels aangetrof-
fen, wat resulteert in meer dan 30 000 pa-
gina’s. In het voorjaar van 2014 zal begonnen 
worden met de digitalisering. [tc]

Op 29 november werd in het Vlaams Parle-
ment de nieuwe versie van de ODIS-online-
databank plechtig voorgesteld. Het was de 
perfecte gelegenheid om het instrument te 
evalueren en de toekomstige perspectieven 
te bespreken. Er werden rondetafelgesprek-
ken gevoerd met partners en gebruikers over  
de functionaliteit en de reikwijdte van het 
instrument. Verder stond ook de discussie 
met enkele buitenlandse gastsprekers over 
de toekomstige rol van het apparaat in inter-
nationale wetenschappelijke programma’s 
centraal. www.odis.be [sg]


