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Övernivå till itemType införs. <itemSuperType> kan vara Agent, Fysiskt ting, Händelse eller Koncept.
Obligatorisk.
itemType blir obligatorisk och måste vara en av de definierade.
itemType objectImage/Objektavbildning tas bort.
nya itemType är <map>, <monument>, <building>, <person>, <organization>, <group>, <event>, <display>,
<culturallandscape> och <concept>.
nya parametrar om rdf:en är en agent: <name>, <gender>, <title>, <nameAuth>, <nameId>, <firstName>,
<surname> och <organization>.
<contextSuperType> är ny. Hänvisar till rdf-resurs med create, interact eller cease.
<contextType> av typ start, design, produce, display, act, dismiss och stop har tillkommit.
<contextType> exist har tagits bort. create och har blivit en <contextSuperType> med samma namn och
destroyed har blivit <contextSuperType> cease.
<contextType> reproduced/Fotograferad har blivit reproduce/Reproducerad.
<contextType> och <contextSuperType> måste vara av typ enligt rdf-resurs.
<contextLabel> för <contextType> har ändrats i vissa fall. find har ändrats från Funnen till Hitta, use har
ändrats från Brukad till Använda, explore har ändrats från Undersökt till Undersöka och beforska, transact har
ändrats från Deponerad till Överföra, own har ändrats från Ägd till Äga. De nya contextType har contextLabel
som följer: start = Starta, design = Designa, produce = Producera, display = Visa, act = Verka, dismiss =
Avföra och stop = Avluta.
Indexet skapas på contextLabel istället för på contextType.
Nya relationer mellan objekt är <isMentionedBy>, <mentions>, <child>, <parent>, <mother>, <father>,
<P12F.occurred_in_the_presence_of>, <P12B.was_present_at>, <P11F.had_participant>,
<P11B.participated_in>, <P107B.is_current_or_former_member_of>,
<P107F.has_current_or_former_member>
I och med införandet av agenter kan man från context peka på en agent och ange vilken roll agenten har för
contexten. Ett antal nya relationer finns definierade för detta. <client>, <composer>, <author>, <architect>,
<inventor>, <scenographer>, <designer>, <producer>, <organizer>, <director>, <photographer>, <painter>,
<builder>, <masterBuilder>, , <constructionClient>, <engraver>, <mintmaster>, <artist>, <designEngineer>,
<carpenter>, <mason>, <technician>, <publisher>, <publicist>, <musician>, <actorActress>, <printer>,
<signer>, <finder>, <abandonee>, <intermediary>, <buyer>, <seller>, <generalAgent>, <donor>,
<depositor>, <reseller>, <inventoryTaker>, <excavator>, <examinator>, <conservator>,
<archiveContributor>, , <interviewer>, <informant>, <patentHolder>, <user>, <scannerOperator>,
<pictureEditor>, <employer>, <P49F.has_former_or_current_keeper>,
<P51F.has_former_or_current_owner>, <P94B.was_created_by>, <P105F.right_held_by>

