Invulboek Minimale Registratie
Het invulboek voor de minimale registratie is een handleiding bij een snelle registratie van
museumobjecten. De minimale registratie slaat op de acht in te vullen velden volgens de
internationale CIDOC-richtlijnen1. In het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering bij het
Erfgoeddecreet van 7 mei 20042 wordt met basisregistratie, als één van de
erkenningsvoorwaarden waaraan een museum moet voldoen, het invullen van die acht
velden van de CIDOC-richtlijnen bedoeld.3
Deze acht velden zijn absoluut vereist om een museumobject te registreren en digitaal te
ontsluiten. Ze vormen een startpunt voor het collectiebeheer, maar zijn zeker geen eindpunt.
Een verdieping is wenselijk. Hiervoor verwijzen we naar de basisregistratie en de uitgebreide
registratie.
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Invulboek Basisregistratie
De minimale registratie van museumobjecten, waarbij enkel de acht CIDOC-velden worden
beschreven, biedt voor een museum vaak te weinig informatie over het geregistreerde
object. Om voldoende informatie over een object te kunnen ontsluiten, is er de
basisregistratie van een object. De basisregistratie is gebaseerd op de Nederlandse
basisregistratiekaart.
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1

The International Committee for Documentation of the International Council of Museums (ICOM-CIDOC) zie:
http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/
2
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005 ter uitvoering van het Erfgoeddecreet van 7 mei 2004,
voor wat betreft de musea, de cultureel-erfgoedpublicaties en de projecten cultureel erfgoed.
3
Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling I, Artikel 2, § 3, 3° ("Om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, bedoeld in
artikel 4, §1, 4°, van het decreet, toont het museum aan dat het: … beschikt over een inventaris van de collectie
cultureel erfgoed, opgesteld volgens de internationale regels voor registratie, zoals beschreven door “the
International Documentation Committee of the International Council of Museums”)
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Invulboek Uitgebreide registratie
Het invulboek voor uitgebreide registratie van museumobjecten geeft richtlijnen bij het
invullen van alle velden die het geautomatiseerde registratieprogramma ADLiB voorziet.
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