Nuttige linken
portaalsites
http://www.erfgoedsite.be
http://www.tento.be ("De meest complete museumgids en tentoonstellingsagenda van
Vlaanderen". Tento is een project van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen)
http://www.brusselsmuseums.be (De portaalsite van de Brusselse musea)
http://museum.antwerpen.be/
http://www.vlaamsekunstcollectie.be (Kunsthistorische musea Antwerpen, Brugge, Gent)
http://www.kikirpa.be (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, België)
http://www.cultuurnet.be
http://www.cultuurweb.be
http://www.culturelebiografie.be
http://www.rubenianum.be
http://www.lesmuseesenwallonie.be
http://www.museum.nl (overzicht van de Nederlandse musea)
http://www.museumvereniging.be (Vlaamse Museumvereniging)
http://www.igem.nl (Intenet Gelderse Musea)
http://www.maritiemdigitaal.nl (Collectie Zoeksysteem van de Nederlandse Maritieme
Musea)
http://www.den.nl (Digitaal Erfgoed Nederland)
http://www.rkd.nl (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie)
http://www.simin.nl (Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland)
http://www.cvn.be (Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland)
http://www.ru.nl/ckd (Centrum voor Kunsthistorische Documentatie)
http://www.ckplus.nl (Cultuur en Kunst Zoeker van Nederland)
http://www.cultuurwijzer.nl (Zoeken naar Cultuur in Nederland)
http://www.museumserver.nl (Nederlandse Musea op het internet)
http://www.icn.nl (Instituut Collectie Nederland)
http://www.museumvereniging.nl
http://www.religieuserfgoed.nl/
http://www.den.nl/Leidraad/leidraad.html (Leidraad bij digitale projecten)
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm (Catalogue des collections des
musées de France)
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/pres.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/bdd/index.html
http://www.europeanmuseumforum.org/
http://www.mda.org.uk
http://icom.museum
http://www.24hourmuseum.org.uk (official guide to UK museums, galleries and exhibitions)
http://www.cornucopia.org.uk (discovering UK collections)
http://www.ne-mo.org (Network of European Museum Organisations)
http://www.museumdepot.org (Museum, Gallery and Collectors' Information Exchange
Community)
http://www.chin.gc.ca (Canadian Heritage Information Network)
Registratie
http://www.vraweb.org/ccoweb (CCO: Cataloguing Cultural Objects - A Guide to Describing
Gultural Works and Their Images)
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http://www.object-id.com (An Intenational Standard for Describing Art: Protecting Cultural
Objects in the Global Information Society)
http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc (ICOM-CIDOC: International Committee for
Documentation of the International Council of Museums)
http://www.mda.org.uk/spectrum.htm (Spectrum)
http://www.culturelebiografie.be/archeologische_collecties (ivm registratie van
archeologische collecties, ook bruikbaar voor andere collecties)
http://www.aat-ned.nl/index.html (Nederlandse vertaling van de Art and Architecture
Thesaurus van het Getty Institute van de VS)
http://www.getty.edu (The J. Paul Getty Trust)
http://balat.kikirpa.be/site (Belgian Art Links and Tools)
http://www.iconclass.nl
http://www.svcn.nl/thesaurus.asp (De thesaurus van de Stichting Volkenkundige Collectie
Nederland)
http://www.soortenregister.nl (Nederlands Soortenregister)
http://www.archis.nl (Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Nederland)
http://www.sna.nl (Stichting voor de Nederlandse Archeologie)
http://www.archeonet.be ("ArcheoNet Vlaanderen"; nieuws-en portaalsite over archeologie in
Vlaanderen)
http://www.minervaeurope.org (Ministrial Network for Valorising Activities in Digitisation)
http://www.minervaeurope.org/listgoodpract.htm
http://www.archimuse.com (Archives and Museum Informatics)

Wetgeving, overheden
http://www.wvc.vlaanderen.be/erfgoed
http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/musea/index.cfm
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