Snelstart zoeken & harvesten EDBO
Let op: de naam van de set binnen de KB-infrastructuur is DPO (dus niet EDBO)

Zoeken naar publicaties van 1760 tot 1791 over 'liefde':
http://jsru.kb.nl/sru/sru?operation=searchRetrieve&maximumRecords=50&startRecord=1&xcollection=DPO_boekdeel&query=(liefde%20and%20date%20within%20%221760%201791
%22)
Parameters:
- operation=searchRetrieve
(altijd hetzelfde voor zoeken)
- maximumRecords=50
(records per resultatenpagina)
- startRecord=1
(eerste hit)
- x-collection=DPO_boekdeel
(zoeken in de boekdelen-index van EDBO)
- query=(liefde and date within 1760 1791)
(de query)
CQL query-syntax (zie: http://www.loc.gov/standards/sru/specs/cql.html)
Datum formaten 'jjjj' en 'jjjj-mm-dd' worden geaccepteerd.
Zoeken naar publicaties binnen een datumrange met de term 'water' in de titel:
http://jsru.kb.nl/sru/sru?operation=searchRetrieve&maximumRecords=50&startRecord=1&xcollection=DPO_boekdeel&query=dc.title ANY "water" AND (date within "1760 1791")
Zoeken naar pagina's waar de term 'water' op voorkomt:
http://jsru.kb.nl/sru/sru?operation=searchRetrieve &maximumRecords=50&startRecord=1&xcollection=DPO_pagina&query=water
Parameters:
- x-collection=DPO_pagina
(zoeken in de index op pagina-niveau)
Uitgebreide DCx metadata opvragen, waaronder STCN-gegevens:
http://jsru.kb.nl/sru/sru?operation=searchRetrieve&maximumRecords=50&startRecord=1&re
cordSchema=dcx&x-collection=DPO_boekdeel&query=(date within "1760 1791")

Parameters:
- recordSchema=dcx
(geeft ook de dcx metadata terug)

Interpreteren zoekresultaat:
Volg de url onder dc:identifier voor structurele metadata van het record:
<srw:recordData>
<dcx:thumbnail>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:859:mpeg21:0003:image</dcx:thumbn
ail>
<dc:publisher>Helders, Jan Amsterdam, 1779-1798</dc:publisher>
<dc:publisher>Mars, Abraham Amsterdam, 1783-1802</dc:publisher>
<dc:creator>Ruloffs, B.</dc:creator>
<dc:date>178X</dc:date>
<dc:language>nederlands</dc:language>
<dc:language>dut</dc:language>
<dc:language>dutch</dc:language>
<dc:language>flemish</dc:language>
<dc:language>néerlandais</dc:language>
<dc:language>flamand</dc:language>
<dcx:recordIdentifier>292679122</dcx:recordIdentifier>
<dc:identifier>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:859:mpeg21</dc:identifier>
<dc:type>boek</dc:type>
<dc:type>text</dc:type>
<dcx:titlePage>http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:859:mpeg21:0003</dcx:titlePage>
<dc:title>Beurtzangen, in de triumph der liefde, of Elk zyn beurt is niet te veel: pantomime.
Door [...] Albartus Schippers.</dc:title>
<dcterms:extent>10</dcterms:extent>
<dcx:digitizationProject>dpo</dcx:digitizationProject>
</srw:recordData>

De identifier verwijst naar een representatie van het object in de webinterface. Door ':xml'
aan de URL toe te voegen zal er een XML-record met structurele metadata teruggegeven
worden:
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:859:mpeg21:xml
Dit verzoekt wordt doorverwezen naar de OAI-pmh interface:
http://services.kb.nl/mdo/oai?verb=GetRecord&identifier=DPO:dpo:859:mpeg21&metadataPr
efix=didl
Opvragen bestanden via de structurele metadata:
De 'DIDL' structurele metadata kan gebruikt worden om de componenten van de publicatie
op te vragen:
<didl:Component dc:identifier="dpo:5886:mpeg21:0004:ocr">
<didl:Descriptor>
<didl:Statement mimeType="text/plain" dc:type="role">OCR</didl:Statement>
</didl:Descriptor>
<didl:Resource mimeType="text/xml"
ref="http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:5886:mpeg21:0004:ocr" />

</didl:Component>
Zo zijn er naast de plain text (ocr) files in de DIDL ook bestanden met woordcoördinaten te
vinden, bijvoorbeeld:
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:5886:mpeg21:0004:alto
of scan-afbeeldingen (in jpeg2000-formaat):
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:5886:mpeg21:0001:image
Gebruik imageviewer:
De scanafbeeldingen kunnen via de imageviewer omgezet worden naar een gangbaar
formaat in gewenste afmetingen:
http://imageviewer.kb.nl/ImagingService/imagingService?&id=dpo:5886:mpeg21:0007:image
- midsize JPG
http://imageviewer.kb.nl/ImagingService/imagingService?r=180&h=300&id=dpo:5886:mpeg2
1:0007:image
- 180 graden geroteerde afbeelding van 300px hoog.

Voorwaarden hergebruik & bronvermelding EDBO
Op de website van EDBO zijn de algemene gebruiksvoorwaarden gemeld.
Samengevat: individuele items en niet-substantiële delen van de gehele website zijn vrij, het
databankrecht wordt voorbehouden voor substantiële delen of de gehele website.
Verder gelden de onderstaande bepalingen:
1. De metadata van de EDBO-set zijn beschikbaar onder een CC0-licentie.
2. Individuele full-text items en een niet-substantieel deel van deze set zijn te gebruiken
onder een Public Domain Mark ;
3. Voor de gehele set full-text items of substantiële delen ervan geldt:
o voor niet-commerciële doelen mag alles worden hergebruikt.
o voor commerciële doelen mogen ook de gehele deelcollecties van de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam en de KB worden gebruikt;
o de Leidse deelcollectie of substantiële delen daarvan mogen alleen voor nietcommerciële doelen worden hergebruikt.
Bronvermelding
Bronvermelding is wenselijk: Vermeld bij (her)gebruik van de hele set, of substantiële delen
daarvan, de naam “Early Dutch Books Online”, gevolgd door de namen van de deelnemende
bibliotheken.
Ook wordt het op prijs gesteld als de naam van de bibliotheek waar het object uit afkomstig
is, vermeld wordt (metadata: <dc:identifier xsi:type=”shelfmark”>:
- Amsterdam, Universiteitsbibliotheek
- Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
- Leiden, Universiteitsbibliotheek
Vragen of opmerkingen over de EDBO-set?
Mail naar dataservices{at}kb.nl
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