Succeed

Inleiding
Het Support Action Centre of Competence in Digitisation (Succeed) zal de
implementatie en validatie bevorderen van onderzoeksresultaten op het gebied van
massadigitalisering van met name teksten. Deze resultaten blijven nu vaak functionele
prototypes, omdat hun implementatie in de productieomgeving wordt belemmerd
doordat men zich niet goed bewust is van hun bestaan of doordat de middelen
ontbreken om ze verder aan te passen en te ontwikkelen.
Succeed zal de beschikbaarheid van tools en middelen vergroten, de overdracht van
kennis bevorderen, onderzoeksconsortia helpen opzetten en de rol onderzoeken van
nieuwe businessmodels, financieringsmogelijkheden en samenwerking tussen publieke
en particuliere initiatieven om technieken te bevorderen voor de grootschalige
digitalisering van teksten. De beoogde resultaten zijn:
 Optimalisatie van digitaliseringsbronnen door het bundelen van de
inspanningen van culturele instanties, partnerschappen (publieke-particuliere
sector) en internationale samenwerking.
 Bevordering van het gebruik van gemeenschappelijke standaarden voor de
digitalisering van tools en data.
 Het delen van best practices om Centres of Competence op te zetten voor
Europese innovatie en onderzoek, inclusief hun businessmodel, rechtspersoon,
implementatierisico’s, financieringsmogelijkheden, gestandaardiseerde
bestuursvormen, contracten en gebruikersovereenkomsten.
 Vaststelling van een roadmap tot een gemeenschappelijke infrastructuur van
Centres of Competence op het onderzoeksgebied van digitale bibliotheken.
 Bewustmaking van de resultaten op dit gebied door het uitloven van prijzen en
het organiseren van wedstrijden en evenementen, naast een uitgebreide
strategie voor het verspreiden van dit soort informatie.
Dit alles gebeurt via het Impact Centre of Competence in Digitisation, een uitvloeisel
van het IMPACT FP7-project dat digitaliseringstools en –bronnen verzamelt en
openbaar maakt. Het Centre zal de activiteiten na afloop van het project Succeed
ondersteunen, doordat er een rechtspersoon zal worden gevormd en er een roadmap
voor de lange termijn zal worden uitgestippeld.

Doelstellingen
Hoofddoel van het Succeed-ondersteuningsinitiatief is het vergroten van de
beschikbaarheid van tools en diensten die cultureel materiaal in digitale vorm helpen
te creëren door bevordering van de implementatie en validatie van
onderzoeksresultaten op het gebied van massadigitalisering, voornamelijk voor
tekstmateriaal. Succeed bevordert de verspreiding van deze kennis door de volgende
doeleinden na te streven:
1. Het verbeteren van de validatie en implementatie van tools en hulpmiddelen
die de toegankelijkheid vergroten van gedigitaliseerde tekstmaterialen.
2. Het bijdragen aan de normalisatie en standaardisatie van
digitaliseringtechnieken en –resultaten, evenals de normalisatie van het
opstellen van gebruikersovereenkomsten op het gebied van dataverspreiding.
3. Het bouwen en onderhouden van evaluatieservices voor digitaliseringstools.
4. Het verspreiden van onderzoeksresultaten door evenementen te organiseren in
samenwerking met gevestigde instellingen en gemeenschappen, en het uitloven
van prijzen en organiseren van wedstrijden waarbij de tools en hulpmiddelen
worden toegepast die tot stand zijn gekomen door onderzoeksprojecten.
5. Het samenvoegen van bestaande infrastructuren op het gebied van
digitalisering om de inspanningen te coördineren en de
financieringsmogelijkheden en businessmodels te onderzoeken.
Daarnaast zal het Succeed-project de Europese Commissie steunen bij de
voorbereiding van het 2014-2020 Work Programme for Research and Innovation
door de volgende doeleinden na te streven:
6. Kennis delen over de best practices bij het opzetten van Competence Centres
voor Europese innovatie en onderzoek door het organiseren van virtuele fora
(een webcentrum) en fysieke fora (bijeenkomsten en workshops) voor het delen
en uitwisselen van businessmodels, rechtsvormen, implementatierisico’s,
financieringsmogelijkheden, gestandaardiseerde bestuursvormen, contracten en
gebruikersovereenkomsten.
7. Een roadmap uitstippelen tot een gemeenschappelijke infrastructuur van
Competence Centres op het onderzoeksgebied van digitale bibliotheken en het
beheer van digitale bronnen.

Consortium
Het consortium bestaat uit ‘content-holders’ (instituten die digitaal materiaal online
beschikbaar stellen) en onderzoekers, met bijbehorende achtergrond en ervaring op
het gebied van de implementatie van digitaliseringsprogramma’s, de uitvoering van
onderzoeksactiviteiten op het gebied van digitalisering, en de vorming van succesvolle
samenwerkingsverbanden tussen de publieke en particuliere sector.










Universidad de Alicante
Koninklijke Bibliotheek
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung E.V.
Poznań Supercomputing and Networking Centre
The University of Salford
Fundación Biblioteca virtual Miguel de Cervantes Saavedra
Bibliothèque Nationale de France
The British Library

INL en Succeed
Het INL, medeoprichter van het IMPACT Centre of Competence in Digitisation
(www.digitisation.eu), leidt een van de werkpakketten en is met name
verantwoordelijk voor de selectie, adaptatie, implementatie en evaluatie van text
processing-tools in bibliotheken.
Projectduur
Succeed wordt gefinancierd als onderdeel van het Seventh Framework Programme van
de Europsese Commissie (FP7). Het maakt deel uit van het samenwerkingsprogramma
voor ICT for Access to Cultural Resources. Succeed is gestart op 1 januari 2013 en zal
duren tot 31 december 2014.
Website
http://www.succeed-project.eu/

