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Voorwoord
Ik ben mijn weg naar de opleiding bibliotheek- en informatiekunde begonnen nadat ik reeds een
jaar in een informaticawinkel werkte. Daar kreeg ik elke dag te maken met de impact van de
middelen op de informatie.
Het viel mij ook op hoe hoog de vraag naar zulke elektronische informatieverwerkers was en
hoeveel aandacht er aan besteed werd. Terwijl de informatie zelf, waarrond het allemaal draaide,
eigenlijk minder tot zijn recht kwam.
Om deze informatie aan te bieden, te verzorgen en op een gestructureerde manier te ordenen, heeft
men heel wat instellingen en projecten. Eén van die instellingen is de bibliotheek, die zowat de
oudste en langst meegaande organisatie is die deze informatie poogt te beheren.
Een instelling waarmee ik ben opgegroeid en waar ik veel aan gehad heb. Zo kon ik er terecht voor
strips, mijn huiswerk, diverse opdrachten, persoonlijke interesses, en uiteindelijk het ontdekken van
internet. Maar sinds de introductie van het internet heb ik vooral dat net weten evolueren en heb ik
de indruk gekregen dat de bibliotheek ter plaatse bleef trappelen.
Of dit te maken heeft met de snelheid waarmee het internet zich ontwikkeld, of met de traagheid dat
de bibliotheek zich aanpast … het gaf mij alvast voldoende stof om over na te denken en om mijn
twee grote interesses te combineren, namelijk ICT en informatie.

De inhoud van dit eindwerk is
bedoeld voor mensen die vertrouwd
zijn met openbare bibliotheek
omgevingen en een zekere affiniteit
hebben met ICT.
Maar om ervoor te zorgen dat het
geheel zo leesbaar mogelijk blijft,
voor iedereen, steekt er achteraan
een trefwoordenlijst die de meeste
technische termen omschrijft.
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1 Inleiding
Bij de invoering van het internet in de bib heeft men een belangrijke les uit het verleden over het
hoofd gezien. Namelijk dat je niet enkel de middelen kan introduceren en ervan uit mag gaan dat
iedereen ze zo kan gebruiken.
Wat er nu gebeurt is te vergelijken met de situatie in de eerste Vlaamse openbare bibliotheken.
Daar had men namelijk een collectie boeken (al dan niet in een gesloten kast), maar slechts een
fractie van de mensen die deze kon lezen.
Vertaald naar deze tijden gaat het dus om digitale ongeletterdheid. Waarbij we het medium
aanbieden samen met wat werkmiddelen, maar vergeten dat dit niet zomaar voor iedereen is
weggelegd.
Zo tonen cijfers over internetaansluitingen1 aan dat 65% van de Vlaamse gezinnen is aangesloten op
het internet en dat daarvan slechts een kleine groep er echt goed mee overweg kan.
Daarom gaat dit eindwerk dan ook over het gebruik van het internet in de bibliotheek en hoe deze
kan gebruikt worden om naar een betere digitale werking te evolueren. Zowel voor de gebruikers,
als voor het personeel van de bibliotheken.
Door de gebruikers beter te helpen bij het gebruik hiervan zullen ze vlotter leren omgaan met deze
nieuwe media. Waardoor deze bron aan informatie niet verloren gaat door een gebrek aan
gebruikskennis.
Op die manier gaat de investering van de Vlaamse overheid, die zij in 19972 in elke Vlaamse
openbare bibliotheek heeft gedaan beter gaan renderen.
Hierbij stel ik mij enkele vragen, waarop ik een antwoord zal proberen te krijgen, namelijk :

1
2

•

Wat is juist een digitale bibliotheek?

•

Welke impact heeft het internet hierin?

•

Past dit binnen het bibliotheekverhaal?

•

Wat bestaat er zo allemaal al?

•

Wat hebben “open ideeën” daarmee te maken?

•

Bevordert het de samenwerking?

Ministerie van Economie : http://statbel.fgov.be/downloads/ict_hh_2007_nl.pdf
Investering van de Vlaamse overheid in 1997, zie 2.2 Geschiedenis
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2 Evolutie en verloop van internet in de Vlaamse bib
2.1 Informatie tijdlijn
De bedoeling van deze tijdslijn is om een overzicht te geven vanaf het vroegste moment dat er
informatie werd bijgehouden door middel van een drager. Wat dit juist omvat kan uiteraard erg
verschillen van tijdsperiode tot tijdsperiode.
Hiermee probeer ik aan te tonen dat de sprongen qua het gebruik van dragers zichzelf steeds sneller
is gaan opvolgen. Waardoor er initieel voldoende tijd was om zich aan te passen aan deze
omschakelingen. Maar wanneer we bij het digitale verhaal belanden, merken we dat de snelheid
van deze opvolgingen heel wat sneller verloopt waardoor er ook meteen heel wat minder tijd is om
zich aan deze veranderende situatie aan te passen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 000 VC : Rotstekening (later ook op de muren van piramides, tempels, enz.).
3 500 VC : Papyrus
3 150 VC : Hiërogliefen
3 000 VC : Kleitablet + spijkertijdschrift
2 700 VC : Perkament
1 600 VC - 1 050 VC : ontwikkeling papier in China
1450 : De boekdrukkunst wordt uitgevonden door Gutenberg.
1860 : Film
1893 : Radio
1930 : TV
1971 : Start Gutenberg project3.
1983 : Ontstaan van het Internet (eerste TCP-IP4 verkeer).
1984 : Het internet telt reeds 1 000 hosts5.
1986 : Het internet telt 5 000 hosts.
1987 : Het internet telt 28 000 hosts.
1988 : Het internet telt 60 000 hosts.
1989 : Het internet telt 100 000 hosts.
1990 : Het internet telt 300 000 hosts.
1991 : High Performance Computing and Communication Act6
1993 : Het internet telt 800 000 hosts.
1994 : Eerste online-winkels.
1995 : Eerste online-radio.
1996 : Eerste internettelefonie.
1997 : Alle Vlaamse OB’s krijgen een computer om op internet te kunnen.
1998 : Eerste portaalsites.
1999 : Opkomst van online-banking via het internet.
Eerste toepassingen van MP37.
2000 : Opkomst van Napster8.
Eerste toepassingen van draadloos internet9.
2001 : Wikipedia10 gaat van start.

3

Gutenberg project : Zie 3.3.1 Internationaal
TCP-IP : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
5
Host : Zie de trefwoordenlijst van blz. 75 tot 80.
6
High Performance Computing and Communication Act : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
7
MP3 : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
8
Napster : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
9
Draadloos internet : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
4
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•
•
•
•
•
•

2002 : Eerste webblogs11.
2003 : De slammer- en blaster-wormen12 leggen grote delen van het internet tijdelijk plat.
2004 : Opkomst van podcasting13.
2005 : Opkomst van Web 2.014.
2005 : De EU start het i2010 project15.
2005 : In de VS start de “Library of Congress”16 met “the World Digital Library”17.

Het grote verschil met de voorgaande media, is dat dit medium meerdere mediavormen huist. Zo
heb je allerlei formaten (tekst, afbeeldingen, film, geluid) die los of gegroepeerd zijn (zoals
videoblogs, encyclopedia, ed.).
Een medium dat zich zo snel ontwikkelt en verankert in onze gewoontes verdient zeker onze
aandacht. We mogen dan ook niet talmen om het als een volwaardige onderdeel van de bibliotheek
op te nemen in het informatie-aanbod.
Waarmee ik bedoel dat er heel wat middelen op het internet aanwezig zijn die de gebruikers voor
zichzelf moeten ontdekken waardoor ze heel wat nuttige links mislopen. En dat nu toch juist één
van de rollen is die de bibliotheken zouden moeten vervullen.

Groei internet hosts
800000
600000
400000
200000
0
1983

194

1986

1987

1988

1990

1993

Om de ontwikkelingssnelheid van het internet weer te geven, heb ik de cijfers die ik in het
geschiedkundig overzicht had opgegeven in een grafiek gegoten zodat de spectaculaire groeicurve
nog beter te zien is. Door deze snelle groei moet men dus ook niet te lang wachten of men zou de
boot volledig kunnen missen.
10

Wikipedia : http://www.wikipedia.org/, zie ook de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
(web)blog : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
12
Blaster- en Slammer-wormen : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
13
Podcasting : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
14
Web 2.0 : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
15
i2010 project : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
16
Library of Congress : http://www.loc.gov/
17
The World Digital Library : http://www.worlddigitallibrary.org/
11
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2.2 Geschiedenis
Om te illustreren hoe het internet groeide en bloeide in de bibliotheken, geef ik hier een korte
geschiedeniskundige schets van. Op deze manier kan je onder andere zien dat de focus van dit
verhaal vooral materieel is en dat er nu pas stelselmatig naar content wordt gekeken.
Het begon allemaal in 1997 toen elke bib een gratis pc ter beschikking kreeg van de Vlaamse
overheid. De bedoeling hiervan beschrijven ze in drie doelgerichte punten.
1. het internet aanbieden als nieuwe informatiedrager en communicatiemedium
2. het internet toegankelijk maken voor alle lagen van de bevolking
3. het internet gebruiken als werkinstrument en communicatiekanaal voor het
personeel van de bibliotheek

18

Om deze van toegang tot het internet te voorzien werd het federaal gesubsidieerde BibNet
opgericht. Bij de creatie van het VCOB werd dit onderdeel er via een ICT-werkgroep aan de taken
toevoegt. Deze werkgroep is samengesteld uit een aantal bibliotheekmedewerkers met een meer
dan gemiddelde interesse en ervaring in de wereld van informatie- en communicatietechnologie.
De werkgroep opereert binnen volgend kader:
• De werkgroep werkt rond praktijkgerichte ICT-problemen in de openbare
bibliotheken. De focus ligt in eerste instantie op de ICT-toepassingen die gebruikt
worden door de bibliotheekgebruiker.
• De werkgroep werkt niet aan adviezen over bibliotheekmanagementsystemen.
Er zijn al verschillende andere werkgroepen rond bovenlokale
bibliotheekautomatisering actief.
• De werkgroep levert geen oplossingen op maat. Zij verstrekt enkel informatie die
de bibliotheken helpen om een gefundeerde keuze te maken ten aanzien van
een product of dienst.
• De werkgroep heeft geen commerciële voorkeuren of belangen bij het evalueren
van producten of diensten.

19

In 2002 werd de mogelijkheid geboden om de bestaande internetverbindingen in de bib te
vervangen van ISDN20 naar ADSL21 lijnen. Zodat er meerdere computers op een vlottere manier
over dezelfde verbinding konden surfen. Eind 2004 zijn alle deelnemende bibliotheken op dit type
verbinding overgestapt.

18

VCOB - Het net werkt in de bib, blz. 10, 3.1 Historisch
Het beheer van publieke pc’s in de bibliotheek : een praktische gids, blz. 8, 3.1 Kader
20
ISDN : Zie trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
21
ADSL : Zie trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
19
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Na opstart was er één i-line per bibliotheek. Sindsdien hebben een aantal bibliotheken
de i-line vervangen door, of aangevuld met een andere internetaansluiting. Van
de 304 gemeenten hebben 57 gemeenten geen i-line abonnement, en zijn ze dus niet
aangesloten op BibNet. Zij gebruiken het gemeentelijk netwerk (bv. via publilink,
Vera, …). Er zijn momenteel 320 i-line abonnementen (bibliotheken en filialen).

22

Steden zoals Antwerpen, Gent en ook sommige kleinere gemeenten voorzien in hun
eigen Internetaansluitingen. Vaak hebben gemeenten echter een dubbele aansluiting
(één voor administratieve toepassingen via het gemeentelijk netwerk, en één voor het
publiek van de bibliotheek).

Sindsdien zijn heel wat bibliotheken begonnen met het uitbouwen van zowel het aantal pc’s, als van
de hierbij aangeboden content (bijvoorbeeld Mediargus en de NBD/Biblion databanken). De
gestage groei van het aantal computers met een internet verbinding uit zich het best doordat nu ook
de meeste personeelscomputers binnen de bibliotheken zijn aangesloten op het internet.

Figuur 1 : BiBnet schema van 24 januari 2007

Hierdoor komt het personeel heel wat vaker in contact met dit medium en leert ze er geleidelijk aan
zelf mee werken. Wat belangrijk is als je de gebruikers die achter de internetpc’s gaan zitten zo
goed mogelijk wenst te kunnen helpen. Het is dus belangrijk dat je, als bibliotheek, hierover kennis
opdoet door zelfstudie of via cursussen. Zodat je je eigen collectie onderdelen (beter) begrijpt.

22

De Digitale Openbare Bibliotheek in Vlaanderen : Een strategische kijk op de toekomst, blz. 16, F. BibNet
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In een gesprek met de ICT-werkgroep van het VCOB (stuk voor stuk
bibliotheekmedewerkers die een beetje meer begaan zijn met informatie- en
communicatietechnologie) lag de nadruk op een aantal stellingen rond de digitale
bibliotheek en de daarvoor op te richten organisatie.
Steunpunten in verandering slaat immers niet alleen op de fusie tussen Cultuur
Lokaal en (een deel van) het VCOB tot een eengemaakt steunpunt, maar ook op een
afsplitsing van een team van het VCOB naar een organisatie aangestuurd door de
Vlaamse Overheid die zich specifiek zal toeleggen op de uitbouw van de digitale
bibliotheek in Vlaanderen. Tijdens de gesprekken met de ICT-werkgroep werd
duidelijk dat deze afsplitsing enkel kan slagen indien er een goede afstemming blijft
met het eengemaakte steunpunt. De taakverdeling tussen de twee organisaties blijkt
echter vrij duidelijk en biedt veel kansen aan beide kanten.

23

De ICT-werkgroep was jarenlang bezig met de promotie en responsabilisering van de
bibliotheek als openbare computerruimte. Tijdens de workshop bleek dat de
ondersteuning van de netwerkinfrastructuur van de bibliotheken (het Bibnet-netwerk)
geen kernopdracht meer is. Gemeenten nemen dit zelf op, de prijs voor telecom daalt
en met de tijd en middelen die vrijkomen kan beter worden ingezet op het
gebruiksklaar maken van nieuwe technologieën zodat bibliotheken ze kunnen inzetten
bij publiekswerking.
In een dynamische discussie over VCOB’s grootste project Open Vlacc, werd het
belang van catalografie continu in de verf gezet. Efficiënte en kwalitatieve
catalografie op de juiste schaalgrootte maakt niet enkel tijd vrij voor andere zaken,
het is ook de ruggengraat van dataverbindingen (o.a. met digitaal aanbod) en
bibliotheekdienstverlening. De werkgroep ziet vooral een optimalisatie van die laatste
opdrachten als taak voor de op te richten organisatie. Wat efficiëntie en kwaliteit
betreft ligt de bal nu vooral in het kamp van de provinciale bibliotheeksystemen die
bezig zijn met consolidaties, en de lokale bibliotheken zelf (waarom vasthouden aan
een ongebruiksvriendelijke opac en exotische ontsluitingsystemen?).

Ondertussen is het verzorgen van de toegang tot het internet helemaal aan de lokale overheden
overgelaten. En gaat ze zich meer richten op het inhoudelijke.

2.3 Definiëring
De bedoeling van deze definiëringen is om te kijken op welke manier deze met mekaar verband
houden. Hiervoor doe ik regelmatig beroep op Wikipedia als bron. Mijn motivatie hiervoor is dat
deze in vergelijking met andere bronnen een evenwicht weet te vinden tussen de mening van de
15439924 (Nederlandstalige) geregistreerde gebruikers. De kans dat dit representatiever is voor een
grote groep mensen, is dan ook heel wat groter. Bij andere bronnen is dit meestal de mening van
slechts een aantal mensen waardoor het geheel heel wat subjectiever is.
23

Steunpunt in verandering blogpost :
http://www.steunpunteninverandering.be/index.php/2008/05/14/bibnet-krijgt-nieuwe-betekenis/
24
Aantal Wikipedia gebruikers : http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Statistieken
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2.3.1 Bibliotheek
De bedoeling van deze definitie is om aan te tonen dat het internet binnen het concept van de
bibliotheek valt.
Libraries are complex organisms that have shown a remarkable capacity over the years
to adapt and adopt, to change while hewing to enduring values.

25

Met deze korte maar krachtige beschrijving geeft de auteur van het boek “The Enduring Library”
aan dat de bibliotheek een dynamische instelling is, die zichzelf steeds opnieuw vernieuwt zonder
haar waarden te verliezen.
Openbare bibliotheek : een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn
vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het
beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake
cultuurspreiding en cultuurparticipatie ; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van
levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

26

In the traditional sense of the word, a library is a collection of books and periodicals.
It can refer to an individual's private collection, but more often it is a large collection
of information resources and a group of services that is funded and maintained by a
city or academic institution. In this sense, it is not merely a collection, but an
organized collection, intended for use, accompanied by a group of services for users.
This collection and the services are often used by people who choose not to — or
cannot afford to — purchase an extensive collection themselves, who need material no
individual can reasonably be expected to have, or who require professional assistance
with their research.
However, with the collection or invention of media other than books for storing
information, many libraries are now also repositories and access points for maps,
prints or other artwork, microfilm, microfiche, audio tapes, CDs, LPs, video tapes and
DVDs, and provide public facilities to access CD-ROM and subscription databases
and the Internet. Thus, modern libraries are increasingly being redefined as places to
get unrestricted access to information in many formats and from many sources. In
addition to providing materials, they also provide the services of specialists who are
experts in matters related to finding and organizing information and interpreting
information needs, called librarians.

27

More recently, libraries are understood as extending beyond the physical walls of a
building, including material accessible by electronic means, and providing assistance
by librarians in navigating and analyzing the tremendous amounts of knowledge with
a variety of digital tools.
The term 'library' has itself acquired a secondary meaning: "a comprehensive
collection of useful material for common use", and in this sense is used in fields such
as computer science, mathematics and statistics, electronics and biology.

25

The Enduring Library, Blz. 5.
Lokaal Cultuur Decreet, Blz. 2, Titel 1, Artikel 2, Paragraaf 5.
27
Citizendium : http://en.citizendium.org/wiki/Library.
26
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Een iets bredere omschrijving vind je hierboven en komt uit de tegenhanger van Wikipedia,
namelijk Citizendium waar enkel mensen die aan de hand van diploma’s kunnen bewijzen dat ze
kennis van zaken hebben mogen toevoegen aan onderwerpen die binnen hun kennisveld ligt.
Waardoor je een mooie analyse krijgt van de zin van de bibliotheek en de bedoeling van haar
dragers. Maar ook hoe die systematisch aan verandering onderhevig zijn. Eén van die materialen is
het internet.
Als je naar de definities kijkt kan je zien dat er melding wordt gemaakt van de veranderende vorm
waaruit bibliotheken kunnen bestaan en de perfecte invulling van de noden die ze moet invullen.

2.3.2 Digitale bibliotheek
Internet is één van de belangrijkere onderdelen, dan niet het belangrijkste, van de digitale
bibliotheek. Daarom is het erg belangrijk dat dit gekaderd wordt binnen dat concept.
Een exacte definitieve bewoording van wat het juist is, is niet altijd mogelijk. Daarom probeer ik
meer naar een zo nauw mogelijk aansluitende verwoording te gaan.
De bibliotheek is als entiteit ondertussen ook zo goed ingeburgerd dat er wellicht op geen enkele
website van een Vlaamse bibliotheek of op die van bibliotheek.be een uitleg te vinden is over wat
een bibliotheek juist is. En dat er ook niet meer naar gevraagd wordt, maar wilt dat dan ook zeggen
dat er niet meer over nagedacht wordt? Met de opkomst van de digitale bibliotheken is dit
denkproces alvast begonnen aan een nieuw elan.
Openbare bibliotheken kunnen hiervoor onder andere te rade gaan bij hun wetenschappelijke
collega’s, die hier al enige tijd mee bezig zijn. Kijk maar naar de IMPALA28 en SFX29 projecten of
naar het digitale aanbod van de KUL campusbibliotheek Arenberg30, waar databanken,
elektronische tijdschriften, e-handboeken, en dergelijke een vast onderdeel vormen van de collectie.

There are many definitions of a "digital library." Terms such as "electronic library"
and "virtual library" are often used synonymously. The elements that have been
identified as common to these definitions are:
* The digital library is not a single entity;
* The digital library requires technology to link the resources of many
* The linkages between the many digital libraries and information services are
transparent to the end users;
* Universal access to digital libraries and information services is a goal;
* Digital library collections are not limited to document surrogates: they extend to
digital artifacts that cannot be represented or distributed in printed formats.

31

28

IMPALA : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
SFX : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
30
Campusbibliotheek Arenberg : http://www.wbib.kuleuven.be/?node=69
31
Digital libraries : philosophies, technical design considerations, and examples scenarios : Introductie Blz. 1.
29
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Deze taakomschrijving uit de Amerikaanse Berkeley universiteit van wat een digitale of virtuele
bibliotheek juist moet omvatten is sinds 1995 nog niet echt bijgeschaafd moeten worden. Ze is
daarom bijzonder handig om in gedachten te houden als basisconcept.

Een digitale bibliotheek is de elektronische variant van een bibliotheek. Over het
algemeen komt dit er op neer dat alle documenten digitaal opgeslagen en
verkrijgbaar zijn.
Barry Leiner gaf in The Scope of the Digital Library (1998) de volgende gangbare
definitie van een digitale bibliotheek:
32

"De verzameling van diensten en informatie-objecten
* die de gebruiker helpen in het omgaan met informatie-objecten
* en de organisatie en bewaring van deze objecten
* die direct of indirect beschikbaar zijn
* via digitale/elektronische wegen."
In principe zou dus ook Google, of zelfs het hele Internet als een grote digitale
bibliotheek beschouwd kunnen worden. Goede voorbeelden van digitale bibliotheken
zijn: Project Gutenberg en De Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren.

Naar deze definities kijkende, kan men al gauw tot de conclusie komen dat er wel degelijk
voorwaarden bestaan om van een digitale bibliotheek te kunnen spreken, waaraan ook in dit geval
meer dan één instelling of organisatie aan beantwoordt.
De inpassing van de digitale bibliotheek in de bibliotheek is echter iets heel anders dan een digitale
bibliotheek op zich. Hierbij bestaan er integratiegradaties afhankelijk van de mogelijkheden van de
lokale fysieke bibliotheek en het niveau waarop ze zich bevindt. Bibliotheken die zich in de
hoofdsteden van een provincie bevinden zullen zo bijvoorbeeld heel wat meer middelen hebben om
hieraan te werken.
Om dit enigszins te kunnen counteren worden er in wetenschappelijke bibliotheken akkoorden
afgesloten om naar een gezamenlijke aankoop van databanken gegaan. Dit is één van de mogelijke
denkpistes die ook openbare bibliotheken zouden kunnen volgen om zowel grote, als kleine
bibliotheken een evenwaardig aanbod te kunnen laten aanbieden.
Daarom zijn digitale bibliotheken gedeeltelijk opgebouwd uit samenwerkingsinitiatieven die over
meerdere bibliotheken zijn verspreid, in combinatie met de praktische middelen die je je kan
permitteren op basis van je budget.
Onder informatie (van Latijn informare: "vormgeven, vormen, instrueren") verstaat
men in algemene zin alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende
onwetendheid of onbepaaldheid vermindert. In striktere zin wordt wel gesteld dat pas
van informatie gesproken kan worden als die voor mensen interpreteerbaar is. Het
interpreteren en integreren van deze informatie resulteert in kennis.
32
33

33

Wikipedia : Digitale Bibliotheek : http://nl.wikipedia.org/wiki/Digitale_bibliotheek.
VCOB : De Digitale Openbare Bibliotheek in Vlaanderen : Een strategische kijk op de toekomst : Blz. 16.

Internet in de bib, richting digitale bibliotheek

Benoît Cicchelero

15
Voor de uitrol en incorporatie van de digitale bibliotheek speelt het VCOB een belangrijke rol dat
kan helpen om dit over alle Vlaamse openbare bibliotheken aan te bieden. Al is haar visie van wat
een digitale bibliotheek juist is nogal beperkt. Zo lijkt ze ervan uit te gaan dat het aanbieden van
digitale hulpmiddelen die niet meer doen dan de traditionele bibliotheken helpen te ontsluiten een
digitale bib vormen.
Tenzij je hieronder gaat verstaan dat dit eigenlijk een eerste fase van een groter geheel is waarbij er
stapsgewijs elementen worden toegevoegd, zoals web 2.0 werkingsmiddelen. Zie zo bijvoorbeeld
haar vrij recentelijk toegevoegde links op del.icio.us34, NetVibes35, YouTube36, Flickr37 en
bibliothecarium.org38.
Misschien mogen we dit op termijn ook verwachten voor binnen de OpenVlacc, waarbij ook de
bibliotheek medewerkers nog niet ingevoerde werken kunnen doorgeven en toegevoegd worden na
het goedkeuren door de OpenVlacc deskundigen.

2.3.3 Informatie
Een definitie rond informatie kan wat raar lijken, maar ik heb deze opgenomen om aan te tonen dat
de waarde van de digitale bibliotheek bepaald kan worden aan de hand van wat eruit gegenereerd
kan genereren.
De digitale bibliotheek vergemakkelijkt de werking van de bibliotheek en biedt
gebruikers heel wat nuttige elektronische diensten aan: een centrale catalogus voor
heel Vlaanderen, een toegankelijke bibliotheeksite (bibliotheek.be) met kwaliteitsvolle
websites, massa's informatie in gebruiksvriendelijke online bestanden…

39

Digitalisering maakt ruimte vrij. Ruimte voor de basisfuncties van de bibliotheek:
steeds weer inspelen op de noden en verwachtingen van een veranderend publiek.
De perceptie van wat informatie juist is kan verschillen van persoon tot persoon. Daarom is het
belangrijk dat er voldoende inzicht in de aangeboden middelen is zodat ze beter naar waarde
kunnen geschat worden. De bovenstaande definitie geeft in mijn mening perfect weer wat we als
maatstaf hiervoor zouden moeten gebruiken.
Maar ze verwijst ook naar de interpreteerbaarheid van die informatie voor zij die ze zouden willen
raadplegen. En dat is nu juist waar het schoentje meestal wringt.
Zolang de kennis voor het gebruik niet in of onvoldoende aanwezig is in de bib kan men hieraan
proberen te schaven door het aanbieden van bijscholingen, cursussen, directe assistentie via speciaal
getrainde mensen. Anders zijn er te veel obstakels voor het optimaal inzetten of gebruiken van de
aanwezige digitale middelen via afgewerkte producten zoals databanken of minder gestructureerde
omgevingen zoals het internet.
34

del.ico.us : Zie de trefwoordenlijst van blz. 75 tot 80.
Netvibes : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
36
YouTube : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
37
Flickr : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
38
Bibliothecarium : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
39
Wikipedia - Informatie : http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie.
35
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3 Invloedenschets
Via deze schets probeer ik zowel een overzicht te geven van de meest nadrukkelijke initiatieven en
hoe ze het geheel beïnvloeden door hun impact of incorporatie.

3.1

Binnen de OB sector in Vlaanderen

De bestuurlijke invloeden op de Vlaamse openbare bibliotheken zijn zowel veelzijdig, als
veelvuldig. Daarom is dit puntje opgedeeld op basis van de invloedhebbende niveaus.

3.1.1 Europese Unie
De Europese Unie start, reglementeert of ondersteunt heel wat projecten die de werking van de
Vlaamse openbare bibliotheken beïnvloeden. Zo heeft het i2010 project40 een invloed op de
uitwerking van het digitale luik van de bibliotheek en steunt ze het Delphi project41 financieel.
Over deze projecten zal ik het uitgebreider hebben bij komende hoofdstukken van dit eindwerk.
Door al deze acties is de EU een echte voortrekker en promotor van een digitale informatiemaatschappij waarbij alle deelnemers hun voordeel doen. Ze doet dit vanuit de optiek dat dit de
brandstof voor de economie van deze eeuw zal zijn.

3.1.2 Federaal
Mede door de impulsen van het Europese i2010-project is de federale overheid zelf ook gestart met
projecten die de digitale werking en de informatiemaatschappij zouden moeten vooruit helpen.
Zo heeft het Ministerie van Informatie en Communicatietechnologie (fedICT)42 enkele projecten
lopen die moeten helpen om de digitale kloof te overbruggen. Projecten zoals
“internet voor iedereen43” waarbij er op een relatief goedkope wijze een computer
met internet toegang aangeschaft kan worden. Of “peeceefobie44” dat probeert om de
vooroordelen ten opzichte van de computer bij sceptische mensen weg te nemen.
Ook de nationale bibliotheek doet haar duit in het zakje door onder andere werken te digitaliseren
en met een e-depot45 te werken. Waardoor deze vlotter online toegankelijk gemaakt zullen kunnen
worden wanneer deze tot het publiek domein zullen gaan behoren. Wat dan weer een interessante
e-content bron in spe wordt.

40

Zie 3.3.2 Europese Unie
Zie 5.5.2 Delphi-project
42
fedICT : http://www.fedict.belgium.be/nl/
43
Internet voor iedereen : http://www.internetvooriedereen.be/
44
Peeceefobie : http://www.belgium.be/peeceefobie/
45
KBR E-depot : http://charlesdelorraine.kbr.be/catalogues/biblionumerique/e_depot_nl.html
41
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3.1.3 Gewestelijk
Hoewel er vier gewesten zijn, ga ik het enkel over het Vlaamse gewest hebben, daar dit werkstuk
geschreven is vanuit en voor die regio.
Het Vlaamse Ministerie van Cultuur (CSJM)46 heeft voor de ondersteuning van de bibliotheken in
haar werkgebied in 2000 het VCOB opgericht . Deze instelling zorgt voor de ondersteuning van het
digitale bibliotheek luik door het onder andere opzetten van een algemene catalogus (OpenVlacc),
het verzorgen va de internet verbindingen in de bibliotheek (BibNet), het regelen van
softwarelicenties, het organiseren van een surfonderzoek en het opzetten van een webwijzer, en het
managen van inschrijvingen op Mediargus en Biblion.
Vanuit het ministerie zelf verschijnen er sporadisch onderzoeken en werkstukken in verband met dit
thema. Zo publiceerde ze vrij recentelijk “E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid.”47 en
“De digitale toekomst van de openbare bibliotheken”48.
Een andere belangrijke ministeriële instelling, is het Ministerie van Media. Zij hebben namelijk in
2005 het “Digitaal Actieplan Vlaanderen”49 opgestart. Dit plan heeft als doelstellingen om de
digitale kloof te verkleinen, de informatiemaatschappij beter te integreren en uit te bouwen voor een
optimaal gebruik in ons dagelijkse leven.
Daarnaast bestaat er dan ook nog een “Commissie Digitaal Vlaanderen”50 die deze ontwikkelingen
opvolgt. Zo is de commissie bijvoorbeeld in 2007 naar CeBIT51 gegaan, de grootste
technologiebeurs in Europa, om er de nodige updates te krijgen over het digitale reilen en zeilen.
Het gewest en zijn opgezette organisaties zorgen dus vooral voor het opzetten van ondersteuning en
bezorgen de nodige achtergrondinformatie van de doorsnee bibliotheek in Vlaanderen.

3.1.4 Provinciaal
De provinciale samenwerking is een schakel waarmee openbare bibliotheken rechtstreeks geholpen
worden om onderling efficiënter te kunnen werken. De VVBAD52 omschrijft de door deze
provinciale groepen aangeboden diensten als volgt.
•
•
•
•

Het verrijken van de lokale catalogus met externe bronnen en bij opzoekingen waar het
object afwezig is eveneens verwijzen naar mogelijke aanwezige objecten in naburige
bibliotheken.
Het voorbereiden van de digitale uitleen van digitale teksten, beelden, film en/of muziek.
Het uitwerken van e-diensten voor de eindgebruiker.
Het opzetten van web 2.0 community’s53.

46

CSJM : http://www.cjsm.vlaanderen.be/
E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid : http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/bouwstenen/index.html
48
De digitale toekomst van de openbare bibliotheken :
http://www.vcob.be/portal/page?_pageid=373,6660333&_dad=portal&_schema=PORTAL
49
Digitaal actieplan Vlaanderen :
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/eFlanders/informatiemaatschappij/DigitaalActieplanVlaanderen/
50
Commissie digitaal Vlaanderen :
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/eFlanders/informatiemaatschappij/CommissieDigitaalVlaanderen/
51
CeBIT : http://www.cebit.de/
52
PBS – VVBAD : http://www.vvbad.be/node/3121
53
Web 2.0 community’s : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
47

Internet in de bib, richting digitale bibliotheek

Benoît Cicchelero

18
•
•
•
•

De lokale bib ondersteunen via de PBS54.
Ondersteunen van de bibliothecarissen in hun beroep.
Ideeën rond collectiebeheer uitwisselen.
IBL promoten.

De provinciale bibliotheeksystemen (PBS) geven dus vooral ondersteuning op een directere manier
dan ze van de gewesten en zijn ook direct merkbaar voor de gebruiker, die op deze manier het
samenwerkingsverband leert kennen.
Om dit toe te lichten haal ik er de OVINOB samenwerkingsgroep bij. Dit staat
voor Oost-Vlaams InformatieNetwerk van Openbare Bibliotheken. Enkele van de
door deze groep aangeboden diensten zijn :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mijn.ovinob.be
attendering55
gedeelde bibliografische beschrijvingen
PBS verzorgt de hosting
overzicht van de uitleen
ZIZO aanduidingen in de catalogus
mashup’s56 (Google Maps57, Wikimedia58, …)
uitleengeschiedenis van de gebruiker
reserveren via de bibpagina
verlengen via de bibpagina
zoekopdracht verfijning
zoeksuggesties aanbieden bij het zoeken
aankoopsuggesties via de bib pagina invullen

Dit soort van uniformisering maakt het mogelijk om goedkoper en efficiënter te werken. De
bezoeker raakt op die manier ook veel rapper vertrouwd met deze diensten en heeft op deze manier
enkele referentiepunten in geval hij in een andere bib binnen de provincie langs gaat.

3.1.5 Regionaal
Binnen het PBS wordt er ook nog aan een streekgericht bibliotheekbeleid (SBB)59 gewerkt. Omdat
sommige dingen praktischer organiseerbaar zijn vanuit een streekgericht bibliotheekbeleid (SBB).
Zodat er op de specifieke noden en mogelijkheden van de regio’s gespeeld kan worden.
Om te illustreren wat deze juist inhoud heb ik het technologie luik van de SBB Vlaams-Brabant60
opgenomen. Deze omvat de volgende digitale activiteiten :
•
•

Opbouw van een provinciaal bibliotheeksysteem (PBS), afgestemd op de Vlaamse Centrale
Catalogus (OpenVlacc)
Ontwikkelen van de nodige netwerkinfrastructuur

54

Provinciaal Bibliotheek Systeem (PBS) : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
Attendering : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
56
Mashup’s : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
57
Google maps : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
58
Wikimedia : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
59
Streekgericht Bibliotheek Beleid (SBB) : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
60
Technologie luik van de SBB Vlaams-Brabant : http://sbb.vlaamsbrabant.be/47_nl.html
55
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•
•

Opbouw van de informaticaondersteuning van de openbare bibliotheken
Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)

Maar er wordt ook gekeken naar wat er praktisch samen kan gedaan worden, zoals voor
personeelsbeleid, wisselcollecties, gelijke aanpak van doelgroepen, en dergelijke , zodat men
hierdoor tijd kan gaan vrijmaken voor andere aspecten van de bibliotheekwerking, zoals de digitale
werking. Een voorbeeld van een samenwerkingsverbond is de HaBoBib61, een verbond tussen de
bibliotheken van de gemeenten Haacht en Boortmeerbeek.
Om te weten te komen wat deze digitale werking in zo’n verbond inhoudt heb ik contact
opgenomen met mevrouw Kathleen Demeester die daar bibliothecaris is. De korte inhoud van dat
gesprek vindt u hieronder.

Datum gesprek :
Gesprekspersoon :
Instelling :

30/04/2008
Kathleen Demeester
HaBoBib (Vlaams-Brabant)

De vestigingen van de intergemeentelijke samenwerking (Boortmeerbeek en Haacht)
maken voor externe communicatie gebruik van een gezamenlijke website met een online catalogus. Hierbij is de digitale meerwaarde dat er via één en dezelfde website de
mogelijkheid bestaat om andere klemtonen te leggen op de collectie zodat dit kan
toegespitst worden op de noden van andere vestigingen.
Door de samenwerking kan er een grotere en meer gediversifieerde collectie worden aangeboden .
Omdat de lezer beschikt over een deels virtuele en een deels reële collectie brengt een koerier
dagelijks de online aangevraagde bibliotheekmaterialen naar de gewenste locatie.
Voor de interne werking wordt er gebruik gemaakt van een Google Agenda62, verloopt de
communicatie via e-mail en is er een directe link tussen de vestingen via een VPN-lijn63. Er wordt
eveneens gekeken naar de mogelijkheid om gebruik te maken van instant messaging om een
snellere onderlinge communicatie tussen de vestigen te bekomen.
Momenteel werkt men aan een elektronische rappel waarvan de eerste gratis zal zijn. Op langere
termijn zijn er plannen om van RFID gebruik te maken en om via een boekenautomaat
gereserveerde boeken te velde te kunnen afhalen.
Dit zijn de peilers voor de verdere digitale uitwerking binnen onze bibliotheken. Waartoe onder
andere de databanken die het VCOB verdeelt behoren. Maar ook het geven van internetcursussen
aan senioren en de deelname aan de mobiele internetklassen (MIK) helpen de HaBoBib bij het
dichten van de digitale kloof.
Zo zal er voor het gebruik van de educatieve wegwijzer64 en de aanwezige databanken binnenkort
meer promotie gemaakt worden in combinatie met opleidingen om ze (beter) te leren gebruiken.
61

HABOBIB : http://www.habobib.bibliotheek.be
Google Agenda : http://www.google.com/calendar
63
VPN-lijn : http://nl.wikipedia.org/wiki/VPN
64
Educatieve wegwijzer : http://www.educatievewegwijzer.be/
62
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Dit is iets wat eveneens voor het personeel zal moeten opgezet worden zodat ook zij beter leren
omgaan met het internet en haar werkmiddelen. Mogelijk kan dit op een zelfde manier, door de
provincie, georganiseerd worden als de lessen die het al eerder gaf rond het maken van een Google
Agenda.
Structuren zoals die van HaBoBIB bieden de mogelijkheid om het digitale luik van de bibliotheek
op een financieel haalbare manier uit te bouwen en te versterken. Regionaal aanpalende
bibliotheken zouden bijvoorbeeld gezamenlijk een voltijdse IT medewerker kunnen aanwerven.
De uiteindelijke bedoeling is om door middel van samenwerking goedkoper en
efficiënter te kunnen gaan werken. Samen kan er dus meer gerealiseerd worden dan dat
men dat afzonderlijk kan.

Voorbeelden van andere intergemeentelijke samenwerking zijn zoal :
• BENEBIB65 / Theek566 (rond Baarle)
• EUREGIOBIB67 (rond Kortrijk)
• EUREGIO-BIB68 (rond Maastricht)
• IVEBIC69 (Hemiksem-Schelle)
Zoals je hierboven gelezen hebt kunnen bibliotheken op regionaal gebied wel wat meer bereiken als
ze in clusters gaan samenwerken voor meer dan enkel het uitwisselen van activiteiten, collecties en
databanken. Door een actieve samenwerking kan je zo samen dingen realiseren die je als enkele
bibliotheek niet of bijzonder moeilijk zou kunnen verwezenlijken.
In dat daglicht zou de Belgische slogan dus erg toepasselijk zijn binnen de Vlaamse openbare
bibliotheekwerking, namelijk “Eendracht maakt macht.”70.

3.1.6 Gemeentelijk
Op het gemeentelijk vlak ben je volledig afhankelijk van de goodwill die je schepen van cultuur ten
opzichte van de bibliotheek heeft, samen met de mate waarin de bibliotheekraad je ruggensteun
geeft.
Daarom is het belangrijk dat de bibliothecaris zich samen met zijn personeel richt op realiseerbare
digitale verbeteringen voor de bibliotheek en haar gebruikers. Aangezien het te volgen scala
dagelijks groter word kan het interessant zijn om mensen binnen je organisatie te hebben die elke
één of meerdere van deze thema’s kunnen opvolgen.
Enkele voorbeelden hiervan :
• Een draadloos internet verbinding (Wi-Fi) die door iedereen vrij te gebruiken is door de
toetreding tot de FON gemeenschap71. Een gemeenschap die als doel heeft om op zoveel
65

BENEBIB : http://www.benebib.be/
Theek5 : http://www.theek5.nl/
67
EUREGIOBIB : http://www.euregiobib.eu/
68
EUREGIO-BiB : http://www.euregiobib.net/
69
IVEBIC : http://www.ivebic.be/
70
Belgische slogan : http://nl.wikipedia.org/wiki/Eendracht_maakt_macht
71
FON gemeenschap : http://www.fon.com/
66

Internet in de bib, richting digitale bibliotheek

Benoît Cicchelero

21

•
•
•
•

•

•
•

mogelijk punten kosteloos en draadloos toegang te bieden tot het internet. Een uitgewerkt
voorbeeld hiervan kan je in de bibliotheek van Izegem72 terugvinden.
Het aanbieden van eigen filmpjes (bijvoorbeeld opgenomen lezingen) of die van anderen
kan je via sites zoals YouTube. Zoals de Kortrijkse bibliotheek73 demonstreert.
Idem dito met genomen foto’s, al kan je dit dan via de Flickr site doen. Ook hier kan
Kortrijk74 weer als voorbeeld dienen.
Muziek kan je dan weer in huis halen via Digileen75, een project dat momenteel in het
Gentse wordt uitgetest.
Een wiki vinden die is opgezet door de openbare bibliotheek is bijzonder moeilijk, zo
moeilijk dat ik er geen kon vinden. Maar merkwaardig is wel dat universiteiten zoals de
KUB76 en de VUB77 hier wel reeds gebruik van maken. Wel wordt er vanuit de openbare
hoek regelmatig verwezen naar Wikipedia, al is dat vaak met enige aarzeling. Die aarzeling
komt door een voedingsbodem van vooroordelen, wat eigenlijk wel raar is aangezien zelfs
Europese projecten zoals EUROPEANA hier niet voor terugdeinzen.
Blogs zijn in vergelijking heel wat gekender en frequenter gebruikt, al is dit ook niet in
overweldigende mate en zijn er zelfs iets meer bibliotheek enthousiastelingen die bloggen78
dan Vlaamse openbare bibliotheken.
Widgets maken het dan weer mogelijk om online middelen vanop je bureaublad te
gebruiken. Zo kan je via deze Gentse widget79 doorheen de hele catalogus zoeken.
Webgidsen80 zoals die van de Wachtebeekse bibliotheek helpen je dan weer informatie te
vinden in voorgeselecteerde bronnen. Dit kan zowel als aanvulling als ter opvulling van de
collectie, eventueel zelfs voor onderdelen waar anders weinig vraag naar is.

Zoals je aan de hand van bovenstaande voorbeelden kan zien bestaan er reeds heel wat middelen die
inzetbaar zijn in de bibliotheek. Maar omdat je hier tijd en kennis voor nodig hebt zijn de meeste
opgezette middelen terug te vinden in de grotere bibliotheken. Tenzij je als kleinere bibliotheek al
iemand in dienst hebt die met deze materie is begaan.
Om dit in goede banen te kunnen leiden of toch enigszins een idee te krijgen van wat je zo allemaal
qua digitale werking zou kunnen doen kan het best op een bovenlokaal niveau gebeuren. Zodat je
hierbij enige duiding en begeleiding kan krijgen.

3.2

Buiten de OB sector in Vlaanderen

Ook buiten de OB’s zijn er organisaties die zich met informatie bezig houden en een inbreng
kunnen doen voor je collectie.

3.2.1 Archieven
Archieven zijn instellingen die zeer specifieke informatie bewaren die verband houden met een
taak/opdracht waarmee ze bezig zijn (sociale thematiek of poëzie bijvoorbeeld). Nadat deze
stukken de wettelijke termijn van gesloten bewaring overschreden hebben mogen ze geopenbaard
72

Wi-Fi en FON in Izegem :
http://blog.fon.com/nl/archive/events/stedelijke-bibliotheek-izegem-wordt-fon-hotspot.html
73
YouTube account : http://www.youtube.com/bibkortrijk
74
Flickr foto verzameling van de Kortrijkse bibliotheek : http://www.flickr.com/photos/bibliotheekkortrijk/
75
Digileen : http://zoeken.bibliotheek.gent.be/css/hybrid-gent/digileen.htm
76
KUB wiki : http://japanologie.arts.kuleuven.be/popularculture/wiki/index.php/Main_Page
77
VUB wiki : http://infogroep.be/Diensten/Bibliotheek
78
Bloggers overzicht : http://info.bronnenwijzer.be/digitale-bibliotheek/inventarisatie-2.0-toepassingen
79
Gentse Widgit : http://www.widgetbox.com/widget/bibliotheekgent
80
Webgids van de Wachtenbeekse bibliotheek : http://www.biblinks.net/
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en aan het publiek getoond worden. Archieven zijn daarom een bijzondere gedetailleerde bron voor
erg specifieke informatie.
Om aan te tonen dat zo’n organisatie ook kan bijdragen aan de digitale bib neem ik het onderste
voorbeeld op.

Datum gesprek :
Gesprekspersoon :
Instelling :

01/04/2008
Maarten Savels
AMSAB-ISG

Eerst en vooral denk ik dat het van belang is om een onderscheid te maken tussen
digitale bronnen enerzijds en digitale metadata over (al dan niet digitale) bronnen
anderzijds. Amsab-ISG heeft onder andere als missie om bronnen van en over
maatschappelijk progressieve, ecologische en sociaalemancipatorische bewegingen,
verenigingen, instellingen en organisaties te ontsluiten voor een zo ruim mogelijk publiek.
Het internet is voor ons dus sowieso een onontbeerlijk instrument. In die zin hebben wij sinds 2000
een website die toegang biedt tot onze online catalogus. Deze catalogus bevat op zich geen digitale
bronnen, maar enkel en alleen metadata. Met andere woorden: in onze catalogus vind je enkel
informatie over bronnen (datering, auteur, vindplaats, enz.), maar niet de bronnen zelf. Het is ook
die informatie die in principe in Archiefbank terechtkomt. Archiefbank is namelijk op zichzelf geen
digitale bibliotheek, maar enkel een databank met informatie over archieven.
Sinds 2005 heeft Amsab-ISG zich ook geëngageerd om digitale bronnen zelf online aan te bieden.
Dit is echter niet iets waarbij over een nacht ijs gegaan kan worden. Het digitaal verspreiden van
informatie brengt zeer specifieke problemen met zich mee. Ik denk hierbij onder andere aan de
kwetsbaarheid van digitale bronnen, de enorme hoeveelheid gegevens ('swamping'), de problemen
met gesloten bestandsformaten, het auteursrecht of de wet op de verwerking van persoonsgegevens.
Wij zijn dan ook niet van plan om binnen afzienbare tijd onze volledige collectie digitale en
gedigitaliseerde bronnen online aan te bieden. Wat gaan wij dan wel doen? Normaliter zullen wij dit
jaar proberen om een nieuwe website te lanceren. Het is dan de bedoeling om ook een aantal
bronnen aan te bieden, al zal dit in het begin maar een kleine selectie zijn. De basis voor deze
selectie zijn een aantal criteria:
-ten eerste moet de bron uiteraard digitaal beschikbaar zijn. Het kan dus zowel digital born als
gedigitaliseerd materiaal betreffen, maar in de praktijk zal het vooral gaan om gedigitaliseerd
materiaal, aangezien we nog niet genoeg digital born archief hebben dat al openbaar is.
-ten tweede moet de bron relatief populair zijn. Het proces van digitalisering en digitale ontsluiting
is erg arbeidsintensief en duur, dus een zekere 'return on investment' is gewenst.
-ten derde moet het archief, waaruit de bronnen komen, volledig ontsloten zijn. Dit is van belang
voor het correct aanbrengen van metadata en voor een goede contextualisering van de bron.
-ten vierde moet de bron ook representatief zijn voor ons collectieprofiel. Aangezien we in de
beginfase slechts een deel van de bronnen online gaan aanbieden, zijn dat liefst stukken die een
zeker gewicht hebben binnen onze collectie en die bij een zo groot mogelijk aantal
onderzoeksvragen kunnen ingezet worden.
Daarnaast moet nog vermeld worden dat het in de praktijk meestal gaat om gedigitaliseerde bronnen
waarvan het papieren origineel in zeer slechte staat verkeert. Wij passen digitalisering namelijk ook
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toe om beschadigde bronnen te preserveren of zelfs te vervangen door een digitaal exemplaar als de
beschadigingen te ver gaan.
Deze strategie past trouwens goed in bovengenoemde redenering, aangezien
populaire bronnen vaker opgevraagd worden en dus sneller verslijten door
veelvuldige manipulatie.

Archiefbank is de centrale databank van de Vlaamse private archieven, die de bedoeling heeft om
erfgoed integraal in kaart te brengen jammer genoeg toont het de weg naar, maar niet de
archiefdocumenten zelf.
KLM
: Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.
Poëziecentrum : Alles rond poëzie.
Rijksarchief : Bewaren archiefstukken van mensen die een grote rol hebben gespeeld in het
maatschappelijke leven.
Archieven zijn volop bezig met het vormen van digitale content. Op termijn belooft dit door de
diversiteit aan onderwerpen en instellingen een bijzonder rijke e-bron te worden.

3.2.2 Privaatrechterlijke Bibliotheken
Er bestaan heel wat privaatrechterlijke bibliotheken met erg verschillende doeleinden. Meestal zijn
deze vooral gericht op de eigen noden, al bestaan daar ook uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld de
bibliotheken die je bij grotere banken terugvindt. Die zowel informatie over de eigen instelling en
de verwante onderwerpen aanbieden, maar ook informatiedossiers voorbereiden voor het personeel
dat zich met beurszaken bezighoud bijvoorbeeld.
De op deze website terug te vinden Uitgiftedocumenten vormen samen een bibliotheek
van Uitgiftedocumenten (de “Bibliotheek”). De bibliotheek bestaat uit twee delen: een
openbare Bibliotheek, die toegankelijk is voor alle bezoekers ongeacht hun
woonplaats, en een beperkt toegankelijke Bibliotheek die uitsluitend toegankelijk is
voor ingezetenen van een Lidstaat van de Europese Unie. Bezoekers van deze website
hebben weliswaar toegang tot zowel de beperkt toegankelijke als de openbare
Bibliotheek, maar voor de publicatie en het gebruik van de Uitgiftedocumenten die in
een van deze deelbibliotheken zijn opgenomen, gelden verschillende regels. Bezoekers
van deze website wordt verzocht om deze regels zorgvuldig te lezen en na te leven.

81

De Uitgiftedocumenten voor effecten die in de beperkt toegankelijke Bibliotheek zijn
opgenomen, bevatten financiële informatie en bedrijfsgegevens over Fortis en/of haar
uitgevende instellingen die eventueel verouderd zijn. Fortis en aan haar gelieerde
ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of
volledigheid van deze informatie.

Zoals het citaat uit de bibliotheek van de Fortis groep illustreert.
81

Fortis bibliotheek : http://www.fortis.nl/debtinvestors/disclaimer_prospectuses.asp
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Belgacom Solvay Knowledge Space :
Belgacom wil haar banden met de academische wereld in stand houden door onder
meer steun te bieden aan de oprichting van een virtuele bibliotheek of "knowledge
space" voor de studenten van de Solvay Business School. Dit is een unicum in België.
Op die manier kunnen de studenten via internet duizenden werken raadplegen.

82

Maar ook buiten de bedrijfssfeer bestaan er zulke bibliotheken. Denk maar aan alle bibliotheken
die zich binnen de scholen bevinden. Zo is er bijvoorbeeld de Solvay bibliotheek83, waar
Belgacom84 aan meewerkt.
Dit soort bibliotheken is voor de openbare bibliotheek dus vooral interessant, wanneer het net zoals
bij de archieven over erg specifieke informatie gaat.

3.2.3 Speciale Openbare Bibliotheken

De twee blindenbibliotheken in Vlaanderen (VKBB en VLBB) ontlenen Daisyboeken. Zoals u waarschijnlijk wel op onze website gelezen hebt, zijn Daisy-boeken,
boeken op cd-rom waarbij een speciale structuur is vastgelegd (NCC) zodat onze
gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren in het boek.
De Daisy-boeken worden op vraag gebrand en verstuurd in speciale doosjes.
Omwille van het leenrecht worden alle boeken teruggestuurd naar de bibliotheek.
Dit geldt ook voor de brailleboeken die in speciale koffers thuis bij de lezer
thuisgebracht worden.
Meer en meer lezers maken gebruik van onze digitale collectie. Slechts enkelingen
verkiezen nog het gebruik van de cassette. Dit zijn vooral hoogbejaarde mensen die
we niet vertrouwd kunnen maken met het schijfje of die geen dure Daisy-speler
willen aankopen.

85

Omwille van de hoge leeftijd van onze lezers zijn de meesten geen
computergebruikers. Desondanks zijn we bezig met onderzoek en voorbereidingen
omtrent streaming en downloaden van boeken.
Wat braille betreft worden momenteel (beperkte) voorbereidingen gedaan om
braille-on-demand (wegwerpbraille) aan te bieden aan de lezer.
Dankzij de Daisy- en braillecatalogus kunnen boeken online worden gereserveerd of
op de wenslijst worden geplaatst.
Verder produceert VKBB ook een 25-tal tijdschriften in Daisy-formaat aan op vraag
van verenigingen en/of gemeentebesturen.”
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Belgacom Belgacom Solvay Knowledge Space : http://www.belgacom.be/company/nl/jsp/static/spon_citiz.jsp#1
Solvay bibliotheek : http://www.bibliothequesolvay.be/
84
Belgacom : http://www.belgacom.be/
85
Mail van Ann Voet op 4 december 2007
83
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Wanneer groepen met speciale behoeftes niet terecht kunnen in traditionele bibliotheken, kunnen ze
terecht bij de speciale openbare bibliotheken (SOB). Die materialen op hun maat verwerft en
aanbiedt. Zo kan je in het Luisterpunt86 zowel braille- als daisyboeken87 ontlenen.
Daisyboeken zijn voorgelezen boeken die je ter plaatse kan beluisteren of waarvan je een digitale
kopie kan meekrijgen. Voorlopig zijn deze enkel te verkrijgen door ze ter plaatse op te halen of per
post toegestuurd te krijgen op een fysieke drager zoals een CD, DVD en/of mp3 speler.
Deze bibliotheken zijn dus een interessant verwijspunt voor de openbare bibliotheken, zeker als ze
zelf geen van de materialen die de gebruiker zou vragen in huis zou hebben. Op termijn zouden
beide bibliotheken (ondertussen zijn ze samengegaan als Luisterpunt) dus belangrijke e-content
partners voor de digitale bibliotheek kunnen worden.
Door de ingelezen boeken die rechtenvrij zijn of tot het publiek domein behoren te gaan bijhouden
en aan te bieden via een Vlaams project dat onder de vleugels van het VCOB zou vallen.
Er bestaan uiteraard nog heel wat andere speciale, al dan niet openbare, bibliotheken waarmee men
een vergelijkbare weg zou kunnen bewandelen.

3.2.4 Wetenschappelijke Bibliotheken
De wetenschappelijke bibliotheek is een verzamelnaam die verwijst naar alle bibliotheken waarbij
er een wetenschappelijke verwantschap bestaat tussen de activiteiten en de collectie. Hierdoor
vallen ook universiteitsbibliotheken onder deze term.
Deze zijn vaak erg vernieuwend, zo kan je op de Leuvense campus Arenberg88 één van de nieuwere
bibliotheken bewonderen, waar ze onder andere ook diensten aanbieden zoals “ask a librarian”89, ter
navolging van het Al@din90 concept in Nederland.
Dit houdt in dat je een vraag kan versturen en dieper e-mail beantwoord ziet. Alle gestelde vragen
worden vervolgens bijgehouden en onderverdeeld zodat er zich na verloop van tijd een goede
referentiedatabank ontstaat.
Door al deze snelle evoluties ziet de bibliotheek zich verplicht om zichzelf steeds te gaan
vernieuwen en bij te schaven. Indien ze haar nut voor haar publiek wil blijven bewijzen.
Daarom gaat ze nieuwe mediale toepassingen, zoals een wiki, die de gebruikers meer aanspreken en
een grotere interactie toelaten.
Een manier om deze bronnen in de catalogus en dus ook in de collectie op te nemen is door ze te
linken. In Gent bestaat er bijvoorbeeld een cageweb91, dat de Gentse wetenschappelijke
bibliotheken hergroepeert. De link hiernaar kan je zowel in als uit de catalogus (op het portaal)
vinden.
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Luisterpunt : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
Daisyboeken : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
88
Campus Arenberg : http://www.wbib.kuleuven.be/
89
Ask a librarian : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
90
al@din : http://aladin.bibliotheek.nl/
91
Catalogus Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken (Cageweb) : http://www.cageweb.be/cageweb
87
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Figuur 2 : Screenshot uit de catalogus van de openbare bibliotheek Gent

Jammer genoeg is die in de catalogus enkel te vinden als je zoekt op de naam van de website en
wordt deze niet aan bepaalde trefwoorden verbonden. Zodat er op basis van de zoekvraag zou
kunnen verwezen worden naar interessante externe bronnen of de resultaten die je in die andere
catalogus zou krijgen laten verschijnen in die van waaruit gezocht werd.
Op deze manier moet de gebruiker geen voorkennis over dit soort instellingen hebben om deze
bronnen te kunnen vinden en gebruiken. Als je de naam van die catalogus kent zal je er wellicht
niet naartoe surfen via de catalogus van de bibliotheek vermoed ik. Zeker niet als die nog is
afgeschermd om de toegevoegde link vanaf die pc’s te gebruiken.

Figuur 3 : Screenshot uit de catalogus van de nationale bank van België

Een ander goed voorbeeld is de bibliotheek van de nationale bank, waarvan de collectie erg
specifiek gericht is. Zij bieden echter wel de mogelijkheid om vanuit hun catalogus verder te
zoeken op andere zoekmachines/robots, zoals Google of Britannica92.
Wetenschappelijke bibliotheken kunnen dus binnen een welbepaald thema bijzonder wat informatie
omvatten en produceren.
92

Britannica : http://www.britannica.com/
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3.2.5 Overige
Er zijn nog heel wat andere informatiebronnen die hierboven vermeld staan, enkele voorbeelden
daarvan zijn :
•
•
•
•
•

3.3

museumbibliotheken
heemkundige kringen
private verzamelaars
vakspecialisten en mensen met ervaring
…

Buitenlandse initiatieven en projecten

Een kleine greep uit de vele projecten en initiatieven van de verschillende groeperingen per
wereldniveau met de meest typerende projecten.

3.3.1 Internationaal
Er zijn vele internationale spelers die volledig of gedeeltelijk bezig zijn met de informatieverwerking en -verspreiding. Zowel commerciële spelers (Google) als niet-commerciële
(UNESCO93, Wikimedia94). Daarom zijn de meest sprekende organisaties/projecten van beide in
dit puntje terug te vinden.

Google
Google werd opgericht met een duidelijke visie voor ogen: alle informatie wereldwijd
toegankelijk en bruikbaar maken. En zo werd 's werelds toonaangevende zoekmachine
geboren. Het duurde niet lang voordat we beseften dat we, om onze missie te
volbrengen, niet alleen moeten helpen bij het organiseren van openbaar toegankelijke
informatie, maar ook van de waardevolle informatie die zich achter de firewalls van de
bedrijven bevindt.

95

Zoals je in het citaat hierboven kon lezen heeft Google zich als doel gesteld om informatie
toegankelijk en bruikbaar te maken. Om tot dit doel te geraken heeft ze reeds heel wat ondernomen
en de resulterende werkmiddelen publiek beschikbaar gesteld.
Eén van die werkmiddelen is de “Google Book Search96” die je toelaat om boeken in te kijken.
Sommige daarvan in hun geheel, andere dan weer gedeeltelijk vanwege de auteursrechten die erop
rusten. Om deze van content te voorzien digitaliseert ze onder andere de Gentse
universiteitscollecties uit de boekentoren97.
93

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) : http://www.unesco.org/
Wikimedia : http://www.wikimedia.org/
95
Google : http://www.google.nl/enterprise/whygoogle.html.
96
Google Book Search : http://print.google.com/
97
Gentse universities boekentoren : http://www.boekentoren.be/
94
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Figuur 4 : Screenshot van de Google Book Search

Google zit ook in verschillende organisaties, ééntje daarvan is het “literacy project”98. Waarvoor
het samenwerkt met LitCam99 en het UNESCO instituut voor het levenslang leren100. Om de
deelnemers hierbij te helpen bieden ze werkmiddellen en speciale toegang aan voor leerkrachten,
alfabetiseringsorganisaties en iedereen die geïnteresseerd is in lezen en opvoeding.

Daarbuiten bied Google ook nog een pak andere werkmiddelen101 aan. Wat Google een bijzonder
goede bron maakt om informatie op te zoeken en die te verwerken aan de hand van aangeboden
werkmiddelen. Die je kan helpen om je werking te dynamiseren en te vereenvoudigen.
98

Google participatie in het Literacy Project : http://www.google.com/intl/en/literacy/index.html
Litcam : http://bellavista-film.com/Litcam/index.php
100
UNESCO's Institute for Lifelong Learning : http://www.unesco.org/uil/
101
Google diensten : http://books.google.com/press/descriptions.html
99
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Om vlot met alle nieuwe functies van bestaande projecten, verse werkmiddelen en andere projecten
te kunnen bijblijven heeft Google de “Google Librarian Central”102 opgericht. Zodat iedereen, zelfs
zij die weinig tijd hebben, deze ontwikkelingen kan blijven volgen.

Gutenberg project
Het Gutenberg project is één van de oudste digitale bibliotheken. Deze
verzamelt, ontsluit en biedt deze e-books gratis aan. Ze kan deze collectie
aanbieden doordat haar selectie enkel werken zonder of met een vervallen
copyright omvat. Ondertussen heeft dit project verschillende zuster
afdelingen in verschillende continenten en heeft het van verschillende
grote namen gezelschap gekregen. Zo heeft onder andere Google het
Google Books project en Wikimedia heeft het WikiSource project.

Internet Archive
Maar ook non-profit organisaties zoals “The Internet Archive”103 zorgen voor de
verwerving, bewaring en aanbieding van digitale materialen, zoals teksten, geluiden,
software, en dergelijke Ze zijn ook samen met het internetbedrijf Yahoo!104 de
drijvende kracht achter de “Open Content Alliance”105.
Deze heeft als doel om als een permanent publiek
toegankelijk archief van het wereld erfgoed te dienen.
Hieraan nemen een hele scala van diverse
groeperingen deel. Eén van de bekendere bijdragers is
bijvoorbeeld Microsoft.

OCLC
Het “Online Computer Library Center106” is een non-profit
organisatie die over de hele wereld verspreid is. Hun bedoeling is
om de toegang tot de informatie van de wereld te vergemakkelijken
en goedkoper te maken voor bibliotheken en hun gebruikers.
102

Google Librarian Central : http://librariancentral.blogspot.com/
Archive.org : http://www.archive.org/
104
Yahoo! : http://www.yahoo.com/
105
Open Content Alliance (OCA) : http://www.opencontentalliance.org/
106
Online Computer Library Center (OCLC) http://www.oclc.org/
103
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Eén van hun, bij het publiek, bekendere projecten is WorldCat107. Deze
catalogus maakt het mogelijk om in één grote gemeenschappelijke catalogus
op zoek te gaan naar de gewenste informatie. En net zoals bij de VLACC is
het mogelijk om hieruit de juiste bibliografische beschrijvingen over te nemen.

Second Life
Second Life is een driedimensionale 'Massive Multiplayer Online Role Playing Game'
waarin de speler zich beweegt. De speler kan zijn uiterlijk door middel van een avatar
naar wens aanpassen en huizen of andere voorwerpen naar eigen wensen ontwerpen.
In Second Life kan de speler niet sterven. Het spel kent geen doel en het heeft geen
spelregels. Iedere speler bepaalt zelf zijn activiteiten.
Er zijn 2 versies van Second Life: een voor volwassenen (vanaf 18 jaar) (door insiders
vaak The Grid genoemd) en een voor tieners (The Teen Grid). Beide werelden zijn
strikt gescheiden, voornamelijk ter bescherming van jeugdige spelers.

108

Bij Second Life is er sprake van een interrealiteit, ofwel de vermenging van de
werkelijke wereld en een virtuele (schijnbare) wereld. Deze vermenging geeft een
indruk van een complete werkelijkheid.
In de Second Life (SL)109 wereld zijn er steeds meer educatieve organisaties die er bijkomen. Eén
ervan is een digitale bibliotheek die zich op “Info Island”110 bevindt.

Ze is opgericht door de “Alliance Library System111” en OPAL112 met de bedoeling om
programma’s aan bibliotheek medewerkers en bezoekers aan te kunnen aanbieden. Programma’s
zoals events, lezingen, tentoonstellingen, collecties en opleidingen in Second Life.
107

WorldCat : http://www.oclc.org/uk/en/worldcat/default.htm
Wikipedia Second_Life : http://nl.wikipedia.org/wiki/Second_Life.
109
Second Life : http://www.secondlife.com/
110
Second L!fe Library : http://www.infoisland.org/
111
Alliance Library Systems : http://alliancelibraries.info/secondlife.htm
112
Online Programming for All Libraries (OPA) http://www.opal-online.org/
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UNESCO
De Verenigde Naties hebben een organisatie die zich bezighoudt met het zo efficiënt mogelijk
verspreiden van onderwijs, wetenschap en cultuur en dit over alle lidstaten van de VN. Deze
organisatie heet dan ook de “United Nations Educational Scientific and Cultural Organization”.
Om dit doel te kunnen bereiken zijn ze van start gegaan met het uitbouwen van een digitale
bibliotheek, namelijk the “World Digital Library”. Deze zorgt voor een directe kosteloze toegang
tot de informatie door het mengen van een catalogus met de bijhorende informatie.

Figuur 5 : Screenshot van de World Digital Library

Zelf omschrijven ze het project als volgt:
The World Digital Library will make available on the Internet, free of charge and in
multilingual format, significant primary materials from cultures around the world,
including manuscripts, maps, rare books, musical scores, recordings, films, prints,
photographs, architectural drawings, and other significant cultural materials. The
objectives of the World Digital Library are to promote international and inter-cultural
understanding and awareness, provide resources to educators, expand non-English and
non-Western content on the Internet, and to contribute to scholarly research.

113

Dit project toont de meerwaarde van een catalogus die aangevuld is met e-content bijzonder goed
aan.
113

UNESCO Digital World Library : http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html
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Wikimedia
The foundation's by-laws declare a
statement of purpose of collecting and
developing educational content and to
disseminate it effectively and globally.
The Wikimedia Foundation's stated goal is
to develop and maintain open content, wikibased projects and to provide the full
contents of those projects to the public free
of charge.

Figuur 6 : WikiMedia
projecten

In addition to the multilingual general
encyclopedia Wikipedia, the foundation
manages a multi-language dictionary and
thesaurus named Wiktionary, an
encyclopedia of quotations named
Wikiquote, a repository of source texts in
any language named Wikisource, and a
collection of e-book texts for students (such
as textbooks and annotated public domain
books) named Wikibooks. Wiki junior is a
subproject of Wikibooks that specializes in
books for children.
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Wikimedia is een organisatie die vooral bekend is vanwege Wikipedia dat slechts één van de vele
projecten is dat ze heeft opgestart. Elk opgestart project wordt onder een open licentie uitgebouwd
met de hulp van vrijwilligers die helpen om de inhoud te verspreiden door het in meerdere talen aan
te vullen.
Ze zijn eveneens de auteurs van het erg populaire software pakket MediaWiki dat je
toelaat om zelf een wiki op te zetten. Wat bijzonder handig van pas kan komen als je
heel wat informatie op een eenvoudige manier en met meerdere deelnemers wenst te
centraliseren.

3.3.2 Europese Unie
De bestuurlijke motor voor Europa speelt een grote rol in ons dagelijks leven, vaak gaat dit zelfs
ongemerkt voorbij. Door bijvoorbeeld grote en kleine dingen binnen de EU115 te uniformiseren. Zo
heeft ze ook haar tanden gezet in de informatie die in verschillende lidstaten aanwezig is.
In navolging van het Google Books project, van het internetbedrijf
Google116, is ze een eigen gelijkaardig project begonnen. Dit project draagt
de zelfverklarende titel : ”i2010 : Digital Libraries Initiative - Europe's
114

Wikimedia Goals : http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation.
Europese Unie : http://europa.eu/
116
Google : http://www.google.com/intl/en/about.html
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Cultural and Scientific Heritage at a Click of a Mouse”117. Wat dan weer een onderdeel is van een
veel groter project, namelijk : “i2010 - A European Information Society for growth and
employment”.
De Unie heeft bewust gekozen om hier zelf ook mee te beginnen, uit vrees dat indien Google hier
als enige het zeggenschap over zou hebben de garantie tot openbaarheid niet meer gegarandeerd zou
kunnen worden.
Daarom vraagt de Europese Commissie dat alle lidstaten aan het project zouden meewerken. Wat
in Vlaanderen resulteerde in het “Digitaal Actieplan Vlaanderen” (DAV). Dit plan zorgt voor de
uitwerking van dit Europees initiatief op het Vlaams niveau. Waarvan de voornaamste krachtlijnen
hieronder te lezen zijn.
1. Hoogwaardige en toegankelijke infrastructuur;
2. Investeren in mensen en vaardigheden;
a. Leren in de kennismaatschappij;
b. Werken in de kennismaatschappij;
c. Leven in de kennismaatschappij;
3. Stimuleren en versterken van het digitale Vlaanderen;
a. Open en interactieve overheid (e-government);
b. Uitbouw ICT-basis van het economische weefsel;
i. ICT gebruik binnen de bedrijven;
ii. ICT onderzoek en ontwikkeling;
iii. ICT industrie: starters en doorgroeiers;
4. Inclusieve en democratische informatiesamenleving.

118

Op het federale niveau uit de impact van i2010 zich door de samenwerking tussen onze nationale
bibliotheek (de KBR119) en die van zowat alle andere Europese landen die in de unie zitten.
Samen werken ze aan de content voor de European Library120. Je zou dat het best kunnen
vergelijken met zoeken.bibliotheek.be, al word je daar meestal (met uitzondering van websites)
enkel verwezen naar een bron die je ter plaatse moet gaan ophalen of raadplegen. Bij de Europese
catalogus kan men daarentegen de opgevraagde informatie ook direct inkijken.
De bedoeling van dit en andere gelijkaardige projecten zoals eContentplus121 zijn het bewaren en
direct toegankelijk maken van deze gedigitaliseerde informatie. eContentplus zorgt voor een betere
digitale beschikbaarheid, raadpleegbaar en verwerkbaarheid. Op deze wijze is alle informatie op
één en dezelfde plaats gecentraliseerd, versterkt het innovaties en onderzoek in ICT en verbetert het
de publieke dienstverlening.
Voor de eigenlijk datawerving beschikt ze over het Michael-project122.
Deze portaalsite is de aanloop, qua inhoud, naar een Europese digitale
bibliotheek gevoed door onder andere archieven, musea, bibliotheken en
andere culturele instellingen.
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i2010 : http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
eFl@nders : Digitaal Actieplan Vlaanderen : Blz. 8, punt 3 : Krachtlijnen en strategische opties
119
KBR : http://www.kbr.be/
120
The European Library : http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm
121
eContentPlus : http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
122
Michael-project : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
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Een andere Europees project is EUROPEANA. Dit portaal
verzamelt de links naar de digitale informatie die van alle
informatie leveranciers ontvangt, ongeacht of ze een bibliotheek,
archief of museum zijn. Zodat de gebruikers niet moeten
nadenken over het soort instelling dat de benodigde informatie
zou huizen.
Door al deze projecten en initiatieven heen herkent men duidelijk de Europese visie die ons zo
spoedig mogelijk moet voorbereiden voor de komende decennia waarin informatie een steeds
belangrijkere rol gaat spelen.
Voor de bibliotheekmedewerker die zo op vragen van zijn gebruikers moet antwoorden zijn dit
bijzonder goede hulpmiddelen om snel en hopelijk ongecompliceerd aan de benodigde informatie te
komen.
Om deze uitwerking optimaal te kunnen uitwerken volgt de Europese Unie
ook de evoluties binnen de Open Source op via haar Open Source
Observatiecentrum of kortweg OSO. Die er ook voor zorgt dat het gebruik,
de verspreiding en de inzet van die gratis, vrije en Open Source software
wordt aangemoedigd voor de publieke sector.
Wat dan weer een onderdeel van een veel groter geheel is, namelijk het IDABC dat voor
“Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses
and Citizens” staat. Deze heeft het promoten en ondersteunen van de digitale ontwikkelingen
binnen de EU als doel. Met de bedoeling om deze vlotter en efficiënter te kunnen laten werken.
Hiervoor ontwikkelde ze zelfs hun eigen Open Source licentie : EUPL v.1.0123.
Globaal gezien probeert het Europese bestuursorgaan het goede voorbeeld te geven en zet ze
hiervoor organisaties op die de lidstaten moeten helpen om dit waar te maken. De opgezette
organisaties verzorgen onder meer de organisatie, de structuur, de werving van de informatie, haar
opslag en haar toegankelijkheid.

3.3.3 Nederland
Nederland heeft een geschiedenis van pionierswerk qua bibliotheekontwikkelingen. Vele van de
middelen die we nu gebruiken zijn daar dan ook van afkomstig. Waardoor ze zeker niet mogen
ontbreken in dit overzicht.
Een project dat de informatieve nood moet gaan opvullen is het Delphi-project, dat zowel in
Nederland als in Vlaanderen is opgebouwd, daar het binnen de logica van het Al@din-project124
valt. De bedoeling hierbij is om vraaggericht te gaan werken.
Al is er qua uitvoering wel een groot verschil tussen de toepassing hiervan
langs weerskanten van de grens. In Vlaanderen verwacht men meer dat alles
vanuit de bibliotheek zelf kan beantwoord worden, terwijl er in Nederland meer
wordt gekeken naar alle mogelijke externe bronnen die op de vraag van de
gebruiker een antwoord kunnen formuleren. Bronnen kunnen hierbij zowel
bedrijven als mensen met vakkennis zijn.
123
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EUPL v.1.0 : Open Source licentie van de Europese Unie : http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7330
Al@din : http://aladin.bibliotheek.nl/
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Voor de Nederlandse muziekcollecties wordt eveneens promotie gemaakt door aanprijzen van het
online beluisteren en uitlenen van muziek. Dat de codenaam “digileen” heeft meegekregen en sinds
kort ook wordt uitgetest in de OB van Gent.
Door die evenwichtige aandacht voor alle collectieonderdelen beschikken ze in de Rotterdamse
CDR125 over een stevig uitgebouwde databank die zowat alle muzikale gegevens van werken uit de
laatste decennia omvat. Het VCOB heeft deze gegevens overigens aangekocht om er de eigen
OpenVlacc mee te versterken.
Er broeit overigens altijd wel iets in het Nederlandse bibliotheek landschap, waardoor er regelmatig
nieuwe innovaties komen, kijk zo maar naar het “take a seat-project”126 en mijnbibliotheek.nl.

Figuur 7 : screenshot mijneigenbibliotheek.nl

Je kunt jezelf ook als niet-lid registreren, waarna je direct je logingegevens krijgt
toegezonden. Eenmaal ingelogd krijg de beschikking over een persoonlijke
profielpagina die je naar eigen smaak kunt inrichten. Ik kreeg er zowaar een beetje een
Netvibes gevoel bij!
Onder 'interesseprofiel' selecteer je een aantal persoonlijke interesses die vervolgens
automatisch worden gekoppeld aan rss-feeds, agendagegevens uit de Gids en
aanwinstenlijsten uit Vubis. Als lid van een van de Groningse bibliotheken kun je
bovendien de adresgegevens en openingstijden van je eigen bibliotheek op je pagina
tonen. Onder bibliotheekberichten kun je heel eenvoudig aangeven op welke gegevens
je geattendeerd wilt worden en op welke manier. Dat kan via de post, de mail of via
RSS.
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Sommige van die projecten kunnen enkel worden opgezet door de landelijk of provinciaal
overkoepelende organen. Omdat ze er voldoende middelen voor hebben. Daarom gebeurt het
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Centrale Discotheek Rotterdam (CDR)
Zie 4.1 Automatisering
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ZBdigitaal blog : http://zbdigitaal.blogspot.com/2008/05/mijneigenbibliotheeknl-experimenteren.html
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steeds vaker dat men er in Nederland voor gaat kiezen om tussen gemeenten een ICTsamenwerking op poten te zetten waardoor er aanzienlijk bespaard kan worden, maar ook
efficiënter en doelgerichter gewerkt wordt.
Eén van die grotere instellingen is de KB. Zij zorgt ervoor dat bepaalde taken van de bibliotheken
verlicht kunnen worden door de rol van organisator op zich te nemen. Maar ook door zelf reeds
bepaalde collectie onderdelen digitaal beschikbaar te gaan maken.
Zo is ze momenteel bezig met het digitaliseren van het krantenarchief128 dat terug gaat tot 1618. Op
deze manier vallen er heel wat beperkingen die er bestonden weg en kan elke bibliotheek en zijn
gebruikers ervan genieten.
Nederland bewijst andermaal dat het niet stil zit en volop blijft werken aan de verbetering van de
informatie ontsluiting en haar aanbod.

3.3.4 Scandinavië
Net zoals Nederland heeft Scandinavië altijd een voortrekkersrol gespeeld door haar innoverend
bibliotheekwerk. Met Scandinavië heb ik het overigens over de volgende landen : Denemarken,
Noorwegen, Zweden en Finland. Deze 4 landen hebben qua bibliotheekwerk al een lange traditie
van onderlinge samenwerking en pionierswerk. Hetgeen ze nu ook opnieuw bewijzen door hun
aanpak van het digitale medium.
Zo hebben ze een eigen digitale vragenbank (fragabiblioteket)129
waarmee je al chattend je vraag kan stellen of per mail binnen de
week een antwoord mag verwachten. Ook hier zijn de antwoorden
op voorgaande vragen terug te vinden in de vorm van een FAQ130.
Om te voorkomen dat mensen die een andere taal spreken in de kou
zouden blijven staan bieden ze het vraagformulier voor die digitale
vragenbank ook in twaalf verschillende talen (Engels, Fins, Pools,
Servisch, Bosnisch, Kroatisch, Spaans, Frans, IJslands, Noors, Persisch
en Arabisch) aan.
Deze worden bediend en behandeld door een speciaal hiervoor opgezette organisatie, namelijk
Ordbron131. Dat ervoor zorgt dat gebruikers hun vraag in één van de aangeboden talen beantwoord
wordt. Hiervoor zijn er minstens vijf tweetalige bibliotheekmedewerkers aanwezig.
Voor de digitale muziek uitleen hebben de Deense
bibliotheken een eigen initiatief (netmusik132)
opgestart. Maar daar stopt het niet.
Via de “Latlan digital music service” 133 helpen ze de muzikale talenten van kinderen te
ontwikkelen. De bibliotheek voorziet de kinderen met software waarmee ze verschillende
muzieknoten kunnen maken en zo een volledige melodie kunnen samenstellen.
128

KB krantenarchief : http://kranten.kb.nl/index2.html
fragabiblioteket.se : http://fragabiblioteket.se/
130
FAQ : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
131
Ordbron : http://www.ordbron.nu/
132
Netmusik : https://www.netmusik.dk/
133
Report by Mona Fawzy - Information Services & Visits of different Libraries, blz. 12, donderdag de 6de
129
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Het Zweedse “Musikwebb” 134 laat je dan weer toe om korte fragmenten te beluisteren van het
liedje dat je digitaal zou willen uitlenen zodat je kunt horen of het wel degelijk overeenstemt met
wat je in gedachten had. Eénmaal je een account heb aangemaakt kan je de geluidsfragmenten
beginnen uitlenen voor één tot zeven dagen.
Via “mediaeducation.fi” 135 wordt er ook overlegd hoe er iets aan de mediageletterdheid en
opvoeding kan gedaan worden. Zodat iedereen mee kan functioneren in deze nieuwe digitale eeuw.
De Finse nationale bibliotheek geeft alvast het goede voorbeeld door haar collectie kranten,
periodieken en boeken digitaal ter beschikking te stellen via het net.
Scandinavië omvat met andere woorden heel wat ideeën waaraan we onze digitale werking zouden
kunnen spiegelen om ze te verbeteren. Meer informatie over deze ontwikkelingen kan je verkrijgen
via het SPLQ136 dat je van het laatste nieuws uit het Hoge Noorden zal voorzien.

3.3.5 Verenigd Koninkrijk
Het Verenigde Koninkrijk (Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland) genieten van het
voordeel dat de Engelse taal hen biedt, maar nemen hier geen genoegen mee. Er wordt constant
gekeken naar manieren om de informatie dichter bij de mensen te brengen.
Ook de nationale omroep, de BBC, draagt hier zijn steentje bij. Zij
bieden van educatieve leerprogramma’s zowel on-line als via de TV
uitzendingen aan en voorzien een ruimte voor boeken in hun programmaaanbod. Waardoor deze eigen promotie en besprekingsprogramma’s hebben.
De Britse nationale bibliotheek heeft een project dat “Turning the pages”137 heet, waarmee je
interactief waardevolle boeken kan lezen. Om dit zo toegankelijk mogelijk te maken voor elk
computerplatform, werd er gekozen voor een manier (shockwave138) die de toegang vanop om het
even wat platvorm zo toegankelijk mogelijk maakt.
Bij het digitaliseren van een deel van zijn collectie, heeft “The British Library”139 een overeenkomst
afgesloten met Microsoft. Dat inhoud dat zij deze werken inscannen en beschikbaar stellen via
MSN140. Hetgeen de digitale bibliotheek extra content bezorgt.
De “People’s Network”141 is dan weer een equivalent van ons “internet voor iedereen project”.
Maar dan door het aanbieden van computeruren die toegang bieden tot het internet via breedband.
Alle bibliotheken samen bieden elk jaar zo’n 60 miljoen uren computergebruik aan, het grootste
gedeelte ervan volledig kosteloos. Op deze manier kunnen al die digitale collecties ook binnen de
bibliotheek instellingen bekeken worden en vergeet je mensen zonder computer en/of internet niet.
De computers in de Engelse openbare bibliotheken zijn ook voorzien van een breed gamma aan
software en digitale content, in gebouwen die reeds heel wat andere informatieve collecties
bevatten. Dit alles wordt dan nogmaals ondersteund door getraind personeel. Waardoor je dus ook
134

Musikwebb : http://musikwebben.btj.se/musikwebb/
MediaEducation.fi : http://www.mediakasvatus.fi/
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Scandinavian Public Library Quarterly (SPLQ) : http://www.splq.info/
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Turning the pages : http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
138
Adobe Shockwave : http://www.adobe.com/shockwave/download/
139
The Brtitish Library : http://www.bl.uk/
140
MSN : http://www.msn.com/
141
The People’s Network : http://www.peoplesnetwork.gov.uk/
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de mensen ter plaatse hebt die je kunnen gidsen en de rol van het open leercentrum ten top
uitspelen.
Omdat de geschiedenis van het Britse koloniale verleden een bijzonder
rijke bron aan informatie is mag “The International Dunhuang
Project”142 hier zeker niet aan ontbreken. Dit collectie onderdeel is op de
zijderoute gebaseerd en omvat zo’n 100 000 manuscripten, schilderijen
en andere werken uit deze periode. Die via het internet vrij beschikbaar
zijn gesteld.
Met de bedoeling dat er bij opzoekingen ook vlot kan gerefereerd worden naar deze collectie en dat
ze hierdoor meer kansen krijgt om een breder publiek te kunnen aanspreken, waar het zich ook
moge bevinden.
Ook hier zijn ze bezig met het digitaal te bewaren van audiofragmenten. De bedoeling is om zo te
voorkomen dat deze collectie onderdelen verloren zouden gaan, door de beperkingen of de
levensduur van hun dragers. Daarom digitaliseert “The British Library Sound Archive”143 deze.
Het project herbergt zowel geluid, als video opnames die van diverse dragers, zoals minidisk, DVD,
cassettes, en dergelijke afkomstig zijn. Op basis van deze collectie biedt de bibliotheek ook enkele
diensten aan waarmee je onder andere gratis informatie kan toegestuurd krijgen.
Qua organisatie werken ze wel vaker met overkoepelende organisaties dan dat we dat in Vlaanderen
gewoon zijn. Zo is de Noord-Ierse koepelorganisatie LISCNI144 een perfect voorbeeld van hoe deze
zowel bibliotheken van de openbare-, wetenschappelijke-, overheids-, vrijwillige en commerciële
sectoren omarmt. Een ander voorbeeld hiervan is het regionaal verspreide MLA145 dat de Engelse
openbare bibliotheken, musea en archieven ondersteunt.
Het Verenigd Koninkrijk lijkt dus vooral te gaan kiezen voor de digitalisering van informatie om ze
op die manier nog toegankelijker beschikbaar te maken voor het publiek en te voorkomen dat
originele stukken verloren zouden gaan. Maar er wordt ook gekeken naar de combinatie van media
om tot een zo ideaal mogelijke combinatie te komen die zowat iedereen kan bereiken.

3.3.6 Verenigde Staten
De Verenigde Staten (van Amerika) beschikken over de oudste publiektoegankelijke bibliotheken
ter wereld. Hierdoor hebben ze rond bibliotheekwerk een zekere traditie opgebouwd die zich
perfect uit in de volgende stap dat openbare bibliotheken in evolutie gaan moeten zetten. Namelijk
de opname en inzet van het digitale bibliotheek luik om zo gebruikersvriendelijk en efficiënt te
werk te gaan.
Zo gebruikt “The New-York Public Library”146 (NYPL) een heel gamma aan middelen147 die dit
moet bewerkstelligen. Enkele van deze middelen staan hieronder opgesomd.
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International Dunhuang Project : http://idp.bl.uk/
The British Sound Archive : http://www.bl.uk/nsa
144
Library & Information Services Council Northern Ireland (LISCNI) : http://www.liscni.co.uk/
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Museums, Libraries and Archives Council (MLA) : http://www.mla.gov.uk
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The New-York Public Library (NYPL) : http://www.nypl.org/
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NYPL digitale collecties : http://www.nypl.org/digital/
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• Articles & Databases

Zoekmachine die je over alle digitale bronnen laat zoeken
aan de hand van een voorbepaalde thematiek.
• Best of the Web
Is een webgids.
• Blogging@NYPL
Is een blog
• BookFlix: Video Storybooks,
Aanbod van filmpjes over verhalende en informatieve
Nonfiction
werken.
• Chats @ NYPL
On-line discussies tussen het publiek en persoonlijkheden
of voorbepaalde onderwerpen.
• eNYPL: Books, Video, Audio
Aanbod van digitale media zoals geluid, boeken en film.
• Illustrated Presentations
Presentaties die door illustraties worden opgefleurd.
• Kids' Book Reviews
Recensies voor en door kinderen.
• LGBT@NYPL
Om een niet hetero-sexuele doelgroep in contact te brengen
met de bib en de voor hen interessante activiteiten.
• Literacy Journal
Korte stukjes over de laatste literaire werken.
• MyLibraryDV: Video on Demand Film op aanvraag.
• NYPL Digital Gallery
Afbeeldingen over een aantal onderwerpen.
• NYPL's Google Books
De NYPL boeken die Google heeft ingescant.
• NYPL on iTunes U
Een NYPL hoekje in de iTunes winkel.
• NYPL Recommends
Ontdek nieuwe boeken en schrijvers via bestseller lijsten,
literatuur prijzen, boekenclubs en hun nieuwsbrief
hierover.
• Online Exhibitions
On-line tentoonstellingen.
• Research Guides
Informatie over vaakbevraagde onderwerpen die je
rechtstreek vanop op de website kan raadplegen.
• Teen Talk
Braille en luisterboeken voor tieners.
• Tumblebooks: Animated Talking Draaiboekjes die je ook kan beluisteren en educatieve
Picture Books
spelletjes die daarrond zijn opgebouwd.
• Webcasts, Audio & Video
Opgenomen gesprekken van lezingen en dergelijke.
• Wordsmiths: Teen Writing on the Om jonge schrijvers te helpen en herkenningspunt te
Web
geven.
Uiteraard kan een instelling als de NYPL hier heel wat meer mee doen dan een kleinere bibliotheek,
tenzij die zou onderling zouden samenwerken met andere bibliotheken.
Ook de grote institutionele bibliotheken zoals “the Library of Congress”148 (LOC) dragen heel wat
bij tot de digitale content. Zo hebben ze de “Library of Congress’s American Memory Project”149
opgestart dat de bedoeling heeft om de Amerikaanse geschiedenis te bewaren.
De ALA150 is wat het VCOB in Vlaanderen is. Deze zorgt eveneens voor de ondersteuning van de
bibliotheken. Daarvoor maakt ze onder andere gebruik van eigen projecten zoals Lita151 en
webmiddelen zoals wikis152.
Lita is “The Library and Information Technology Association” die de bedoeling heeft om
bibliotheken op de hoogte te houden van de laatste nieuwe digitale ontwikkelingen en op basis
hiervan diensten aan te bieden.
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Library of Congress : http://www.loc.gov/
Library of Congress’s American Memory Project : http://memory.loc.gov/learn/
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American Library Association (ALA) : http://www.ala.org/
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Net zoals dat hier het geval is worden er ook ginder heel wat gelijkaardige projecten per instelling
opgestart. Dit is vooral merkbaar bij hun universiteiten, waar er bijna in elke staat een gelijkaardig
project terug te vinden is rond bijvoorbeeld het bewaren van fotografieën.
Maar de Amerikaanse leefcultuur heeft er ook voor gezorgd dat de bibliotheken een speciaal
aanzien en statuut hebben binnen de maatschappij, waardoor deze heel wat vlotter als een centraal
punt voor je informatiepunt worden aanzien.
Het grote verschil met Vlaanderen is dat zo’n Amerikaanse instelling al veel vlotter zulke projecten
kunnen opzetten vanwege de grote van het gebied waarvoor ze werken en de budgetten dat daar
bijhoren. Waardoor samenwerking zich opdringt indien er naar iets gelijkaardigs zou worden
gestreefd.
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4 Situatieschets in de bib
Nu we een idee hebben van wat er zoal leeft en bestaat qua initiatieven, is het aangewezen om te
kijken wat er reeds in huis is en hoe dat aangewend kan worden. Kunnen die voorzieningen
bijvoorbeeld ook niet digitaal worden ingezet?

4.1

Actief aanwezige media

Met actief aanwezige media bedoel ik de media die ten volle ingezet wordt als entertainment en
informatie ledigende middelen.

4.1.1 Fysieke
Elke openbare bibliotheek heeft een vaste opdeling tussen verhalende (fictie) en informatieve (nietfictie) werken, zowel voor de jeugd als bij de volwassenen. Dit betekent dat je dus voor vier
categorieën materialen voorziet die daaraan voldoen.

Fictie

Niet-Fictie

Jeugd
(prenten)boeken
strips
(prenten)boeken
losbladige werken
tijdschriften

Volwassenen
boeken
strips
boeken
kranten
losbladige werken
tijdschriften

Het voordeel hierbij is dat deze vlot kunnen worden ingedeeld en toevertrouwd aan één van de vier
segmenten. Zoals je in de tabel hierboven kan zien heb ik daar enkele van die middelen toegevoegd
om dit aan te tonen. Al is de grens tussen fictie en niet-fictie niet altijd een effectieve grens. Je kan
zo ook informatieve waarde uit strips (en andere categorieën) halen terwijl die eigenlijk tot de fictie
horen.
De meeste van deze werken bieden dan weer bijkomende digitale middelen aan door ernaar te
verwijzen in of rond het werk. Bijvoorbeeld verwijzingen naar bijkomende digitale bronnen,
digitale archieven, ...
... of een digitale sample153 die op een eigen (al dan niet lokale) bibliotheek server(s) kan geplaatst
worden om de gebruikers een idee te geven van de inhoud van een item. Net zoals er voor boeken
al de mogelijkheid bestaat om een korte inhoud weer te geven via de data die Biblion levert. Voor
audiovisuele materialen zal dit wellicht op termijn ook kunnen nu dat het VCOB de gegevens van
de Nederlandse CDR heeft aangekocht.
Al zou men bestaande digitale bronnen die aanwezig zijn in bijvoorbeeld kranten en tijdschriften
beter kunnen gaan gebruiken. Deze kunnen erg waardevol zijn voor de gebruikers, maar gaan vaak
verloren omdat ze niet worden nagekeken op de aanwezigheid van zulke bronnen.
153

Sample = een monster van een object
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Zo kwam ik in het veertiende nummer van het Knack tijdschrift van 2007 een artikel tegen met de
VRT journaliste Phara De Aguirre in verband met borstkanker tegen. Op het einde van dat artikel
geeft ze enkele websites die ze geraadpleegd heeft en waar ze nuttige informatie over borstkanker
heeft gevonden.

De bewuste sites waren :

•
•
•
•
•

www.kankerregister.be
www.vlaamseligategenkanker.be
www.borstkankeropsporing.be
www.wvc.vlaanderen.be/kanker
www.borstkanker.net

154

Dit soort bronnen, die voor heel wat mensen relevant kunnen zijn, gaan verloren voor het grote
publiek doordat niet iedereen dat weekblad leest en dan nog weet heeft dat dat bewuste nummer een
artikel omvat met die bronnen. De kans dat je diezelfde informatieve sites terugvindt door het niet
gericht zoeken naar dit artikel via Mediargus is dan ook erg klein. En mis zo je de kans om je
collectie met potenievolle bronnen aan te vullen.
Dit kan je als bibliotheek het best uitwerken via een samenwerkingsverband met andere
bibliotheken die elk één welbepaalde bron nakijken op de aanwezigheid van soortgelijke informatie.
Men kan hiervoor ook beroep doen op de gebruikers die deze bronnen lezen en hen zo laten
participeren aan de digitale bibliotheekwerking.
Bestaande bronnen kunnen heel wat extra’s aanbieden door een kleine opgenomen verwijzing naar
het internet. Hoe beter je die reeds aanwezige middelen gebruikt, hoe beter ze zullen renderen.

4.1.2 Digitale
Dit geldt ook voor de reeds digitale bronnen zoals CD’s, CD-Rom’s, DVD’s en databanken. Vaak
zijn digitale bronnen dan ook vooral aanvullend, terwijl ze evengoed een belangrijker onderdeel van
de collectie zouden kunnen vormen.
Zo is zijn de huidige informatieve jeugdcollecties vaak kleiner en frequenter uitgeleend dan die bij
de volwassenen, waardoor er al wat vaker jonge gebruikers op hun informatiehonger blijven zitten.
Zeker als het om schoolopdrachten gaat is het vaak zo dat enkel de eersten zich voldoende kunnen
bedienen.
Door extra doelgerichte databanken aan te kopen en de content op een aangepaste interface155 te
tonen. Op deze manier zorg je ervoor dat je je jonge gebruikers niet ontmoedigt en er altijd
informatie beschikbaar is die hen tegelijkertijd mee helpt om ze dit digitale medium gewoon te
worden. Want jong geleerd is oud gedaan.
Voor de meeste volwassenen is dit al heel wat eenvoudiger, ze kunnen namelijk gaan werken op
basis van bestaande digitale bronnen of er worden in de boeken zelf verwezen naar nuttige sites die
de auteur zelf ook nuttig achtte. De meeste digitale informatie is namelijk gemaakt op maat van een
volwassene.
154
155

Knack tijdschrift, nummer 14, van 4 tot 10 april 2007
Aangepaste bibliotheek.be site voor de jeugd : jeugdbib.be
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Ook voor de niet informatieve boeken kan je meer digitale middelen gaan gebruiken om je
gebruikers bijvoorbeeld nauwer bij het aankoopproces te gaan betrekken, het eenvoudiger gaan
maken om suggesties voor nieuwe aanwinsten door te geven door bijvoorbeeld de top 10 lijstjes,
nieuwe uitgave sites van de uitgeverijen te bundelen en aan te rijken. Eventueel kan je hier zelfs tot
discussie aanzetten door dit een plaatsje te geven in het lokale/regionale/provinciale/Vlaamse
bibliotheekforum.

4.2

Passief aanwezige media

Bibliotheken werken volgens een zekere methodiek die steunt op de maatschappelijke omgang met
informatie. Zo vond men het vroeger normaal dat bepaalde boeken in een gesloten kastsysteem
beschikbaar waren, terwijl men dit in deze internettijd die op open communicatie en coöperatie
draait, niet zou aanvaard worden.
Dit wil dan ook zeggen dat je je instelling zo goed mogelijk aan deze tijdsgeest moeten weten te
spiegelen, zodat de gebruikers en het personeel niet aan een mentaliteitsclash onderworpen worden.
Hiermee bedoel ik dat je als organisatie moet durven “meegaan met je tijd” en je je gebruikers het
best kan bedienen door hen met zo hedendaags mogelijke middelen te helpen.

4.2.1 Auteursrechtelijk : open versus gesloten source
In de bibliotheek zelf wordt er voornamelijk met gesloten bronnen gewerkt. Deze bronnen worden
of aangekocht of via verwante instellingen verworven. Hierop rusten echter telkens dezelfde
gesloten vorm van de copyrightrechten. Dit wil zeggen dat je deze werken niet zomaar kan/mag
aanpassen aan de noden je organisatie.
Zo zou je bijvoorbeeld promotiemateriaal van het VCOB kunnen aanpassen zodat deze beter aan
de noden van jouw bib beantwoorden, zonder dat je daar de expliciete toestemming voor zou
moeten vragen of dat je later een proces voor aan je been hebt.
Deze alternatieve licenties zijn mede dankzij het internet bekend geraakt en verspreid geworden.
Het is daarom belangrijk om oog te blijven hebben op wat dit medium nog zoal qua vernieuwingen
kan aanbrengen.
Sinds de bibliotheken in 2001 allemaal zijn voorzien van een internettoegang zijn bepaalde
concepten stilletjes aan doorgesijpeld. Zo heeft ze zichzelf hernoemd van “openbare bibliotheek”
tot “open bib”, wat betekent dat ze de principes van het web 2.0156 en 3.0157 zoveel mogelijk in de
praktijk probeert om te zetten. Ze doet dit omdat het loont, maar ook omdat het haar taak is om
naar haar gebruikers te luisteren en ze zoveel mogelijk te betrekken in het informatieproces.
Eén van die open concepten zijn de “creative commons”158. Deze laten je toe om met soepelere
auteursrechten te werken. Zodat je het werk mag kopiëren, verspreiden en aanvullen. Zo kan je,
zonder zorgen voor het schenden van iemands copyright rechten en de gevolgen ervan, je werking
blijven verzorgen. Binnen deze licenties herkennen we 4 punten waarrond de licenties opgebouwd
zijn, namelijk :
156

Web 2.0 : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
Web 3.0 : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
158
Creative commons : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
157
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BY: Attribution of Naamsvermelding: het kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren
van het werk en afgeleide werken is toegestaan op voorwaarde van het vermelden van de
originele auteur.
NC: Non-commercial of niet-commercieel: het kopiëren, distribueren, vertonen en
uitvoeren van het werk en afgeleide werken mag niet voor commerciële doeleinden.
ND: No Derivative Works of geen afgeleiden: het kopiëren, distribueren, vertonen en
uitvoeren van het werk is toegestaan, maar niet het veranderen van het werk
SA: Share Alike of gelijk delen: het distribueren van afgeleide werken is alleen toegestaan
onder een identieke licentie, zie ook copyleft.

159

Een mooie illustratie hiervan kan je onder elke pagina van dit eindwerk vinden. In een notendop
betekent deze “CC BY-NC” notificatie dat je de inhoud mag herwerken en verwerken zolang je de
bron erbij vermeldt en het voor niet-commerciële doeleinden bedoeld is. Hierdoor hoef je niet voor
elke bron die van een andere auteur is zijn of haar uitdrukkelijke toestemming te vragen.
Open Source is een veel omvattende term waarbij de meeste
mensen het uitsluitend met software associëren, wat maar
gedeeltelijk terecht is maar er is meer, heel wat meer. Zo kan je
ook boeken, muziek, games en zoveel meer terugvinden onder
diezelfde noemer. Deze zijn niet alleen gratis, maar je mag ze
ook verspreiden, gebruiken in je bib.
Door dit soort van middelen en gedachten kan je als instelling je
klanten al heel wat beter begeleiden en helpen. Een praktisch
voorbeeld daarvan is het gebruik van één linux station160 dat je
de aankoop van negen extra computers doet vermijden.
Figuur 8 : Linux workstations

Een directer voorbeeld van web 2.0 en web 3.0 voor de
gebruikers zijn de door de bibliotheek opgezette webgidsen waaraan ook zij links kunnen toevoegen
die door de bibliotheek medewerkers op waarde kan geschat worden alvorens die al dan niet toe te
voegen.
Er mag dus wel gezegd worden dat het internet met zijn gedachtegoed een hele dynamiek in de bib
op gang heeft weten te brengen die erg positief is voor zijn werking naar zichzelf en naar haar
gebruikers toe.

4.2.2 Catalogus
Catalogi in de bibliotheken worden vaak aanzien als één van de centrale informatiepunten, naast de
bibliotheekmensen, waarop de gebruikers steunen. Deze zijn eigenlijk een overblijfsel van een
vroegere tijd waar er vooral met kaartenbakken werd gewerkt die dan op hun beurt verwezen naar
een locatie tussen de rekken. Digitaliseer dit en je hebt vaak de huidige catalogus.
Al worden er tegenwoordig ook meer verwijzingen naar andere bronnen in gestoken zoals websites
en adressen van organisaties die met het opgezochte thema bezig zijn. Ook korte weergaves van de
159
160

Wikipedia : Creative Commons : http://nl.wikipedia.org/wiki/Creative_commons.
Linux workstations afbeelding : http://userful.com/libraries/Patron%20Services
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inhoud van het object komen meer en meer op, zodat de gebruiker ook de kans krijgt om te zien en
horen of het daadwerkelijk iets is dat hem of haar interesseert.
De huidige trend is echter om deze catalogus te gaan gebruiken als een rechtstreekse bron om
informatie terug te vinden. Een goed voorbeeld hiervan is de reeds eerder aangehaald
“The World Digital Library” waarbij je de informatie krijgt in plaats van er enkel naar verwezen te
worden.
Dit heeft ook als voordeel dat als je iets wenst op te zoeken, je niet fysiek in de bib hoeft te zijn.
Zodat je aan de eerste informatienood kan voldoen. Onderaan die informatie vind je ook de
resultaten van de boeken die aanwezig zijn in de bib en welke organisaties en sites voor de
zoekopdracht relevant zijn.
Waardoor de bibliotheek meer zal gaan evolueren naar een evenwichtige verdeling tussen het
belang van de fysieke en de virtuele locatie. Waarbij er voor de virtuele locatie vooral een accent
ligt op de informatie toelevering en in de toekomst wellicht ook meer voor de literaire werken. Al
zal het wellicht nog even duren eer er nog enkel vraag is naar het literaire boek in een niet fysieke
omgeving.
Maar wat vooral belangrijk is bij de hedendaagse catalogus, is om deze zo te presenteren zodat de
gebruiker er aan uitkan en hem logisch in mekaar ziet zitten. Zodat je bijvoorbeeld zoektips krijgt
wanneer een zoekresultaat niks heeft opgeleverd. Of dat je de basismogelijkheden van een moderne
zoekmachine op zijn minst kan evenaren.
Ter illustratie hiervan kan je het zoekresultaat van de zoektermen “bibliotheek liedekerke” zien in
de Google zoekmachine. Deze opdracht toont zo het adres van de website van zowel de catalogus,
de bibliotheek zelf, als van de andere (openbare) bibliotheken die er zich in de buurt bevinden.

Figuur 9 : Screenshot van een Google zoekopdracht
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4.2.3 Internet
Het internet groeit elke dag weer wat meer
en er verschijnen telkens nieuwe vormen
om met elkaar, entertainment en
informatie in interactie te gaan.
Een ideale partner voor de bibliotheek
eigenlijk. Al aanziet nog niet iedereen
deze zowat eindeloos ogende bron, zoals
de illustratie hiernaast aantoont, op deze
manier.
Net zoals er destijds nood was aan een
instantie die de gebruikers hielp om het kaf
van het koren te scheiden, kan de
bibliotheek de gebruikers hierbij helpen.
Zodat ze ook door dit bos de digitale
bomen kan blijven zien. Zodat de
gebruiker zich meer kan gaan oriënteren
richting het gebruiken van het net dan
richting het moeten ontdekken van
middelen.
Jammer genoeg beperken de bibliotheken
zich vaak tot het aanbod ervan. Waardoor
hij/zij noodgedwongen zelf zijn weg moet
gaan zoeken.

Figuur 10 : Flickr “web 2.0 pixel art” afbeelding

Er bestaan wel digitale middelen die uit de bibliotheken afkomstig zijn, maar vaak vergeet men dat
deze ook omkaderd moeten worden, zodat de gebruikers er ook het nut van kunnen inzien en er mee
leren werken. Meer daarover bij 4.3.3 digitale geletterdheid.
Je zou zo op basis van de meest bezochte
sites over de internetverbinding van de
bibliotheek (zowel vast als draadloos)
een automatische en dynamische top 30
van de meest bezochte internetsites
genereren.
Dit zou je eveneens op een
volautomatische manier kunnen
bijhouden voor de ontleende werken.
Die je vervolgens ook een top 10 of 30
kan bezorgen en dat kan dienen als
mogelijke suggestie voor de bezoeker die
is iets verschillends wenst te raadplegen.

Figuur 10 : Het net werkt in de bib, Blz 31, Tabel 6
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4.3

Computergebruik

De bedoeling van deze onderdelen is om te begrijpen waar de noden van beide groepen liggen zodat
je deze in acht neemt bij het opstellen van computers.

4.3.1 Bezoekers
Wanneer gebruikers een computer gebruiken in de bibliotheek is het bijna altijd om de catalogus te
gebruiken of om op het internet te surfen. Het is daarom belangrijk dat het gebruik en de
toegankelijkheid hiertoe zo eenvoudig en vertrouwd mogelijk is.
Je kan dus best je catalogus zo goed mogelijk laten afstemmen op de verzuchtingen van je publiek.
Hiervoor kan je dus best een afgesproken werkwijze hebben om dit door te geven indien dit via de
balie gemeld word. Maar voorzie ook de mogelijkheid om dit vanuit de catalogus zelf te doen zodat
de gebruiker dit van thuis uit kan (als de catalogus on-line staat) doen en indien hij dat zou wensen
anoniem kan blijven.
Een voorbeeld van zo’n verzuchting is het beter afstemmen op de levenssfeer van de gebruiker.
Door de mogelijkheid te bieden om (families, klassen en andere) groepen weer te geven binnen de
bibliotheeksoftware. Zodat je bij het verzenden van berichten voor boetes of andere enkel één
kaartje verstuurt. Of dat je de ouders deze mogelijkheid bied om te kiezen hoe ze bericht worden.
Via de digitale weg kan er bij een boete zo elke keer een bericht in CC gestuurd worden.
Voor het internetgebruik moet je dan weer kijken naar de wijze waarop je je gerief hebt opgesteld
en welke content je hierbij aanbied die binnen de bibliotheek en van thuis uit raadpleegbaar zouden
zijn.
Voor de toegang tot het internet kan je zo werken met vaste computers die een welbepaalde plaats
hebben of je kan het internet draadloos gaan aanbieden. Op die manier komt er ruimte vrij die je
anders kan gaan besteden en bied je de gebruiker de mogelijkheid om in de bibliotheek met zijn
eigen of in de bibliotheek ontleende laptop te komen werken.
Vergeet in dat geval ook niet om met voldoende krachtige zenders en hotspots te werken zodat je
bereik overal even optimaal is. Voorzie ook voldoende toegangspunten tot de stroomtoevoer zodat
je ze minder afhankelijk maakt van de termijn dat de batterij het kan volhouden.
Het is dan ook belangrijk te weten of je de gebruiker in een open omgeving wenst te ontvangen of
dat je hem in een afgesloten hokje wenst te laten werken. Een illustratie van dat laatste is
bijvoorbeeld het gebruik van sitekiosken die je heel erg beperken qua mogelijkheden.
Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het leren van de nodige vaardigheden om hiermee om te gaan
door middel van het aanbieden van lessen of door hier op aanverwante manier op in te spelen. Deze
kunnen zowel in fysieke (bibliotheekmedewerkers) als digitale (hulpmiddelen, introducties, ...)
vorm voorzien zijn.
Kort samengevat komt het erop neer dat je beter moet gaan openstaan voor het de noden en
mogelijkheden van je gebruikers en pas daarna moet gaan zien hoe je het zelf zou willen opzetten.
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4.3.2 Personeel
Het personeel maakt een heel andere manier gebruik van de mogelijkheden die de computers hen
bieden. Zo dienen deze voornamelijk voor het behandelen van de basisopdrachten die in het
bibliotheeksysteem verwerkt zitten, namelijk het in- en uitnemen van objecten, een administratieve
opvolging voor onder andere reservaties en boetes, evenals het verkrijgen van statistische
gegevens,de invoer van nieuwe objecten, ...
Al zou er ook hier een voordeel kunnen gedaan worden door te gaan werken met laptops en een
draadloze verbinding. Je zou zo eenvoudig weg je werk op om het even welke locatie kunnen
verrichten en dus ook beschikbaar zou kunnen zijn voor de gebruikers door je bijvoorbeeld in de
leeszaal of aan de balie te gaan zetten. Afhankelijk van hoe regelmatig je wordt onderbroken en
welke tijdsdruk je opdracht heeft.
Voor de keuze van het bibliotheeksysteem is het belangrijk dat je kijkt welke software er gekozen
wordt voor zowel het bibliotheekpersoneel, als het publiek. Zodat het qua gebruiksgemak,
licentieregeling, support en aanpasbaarheid aan de lokale noden voldoet. Al zou dit door door
middel van het Phoenix-project (dat ik later nog aanhaal) een zorg minder kunnen worden.
Zo zou je je je al heel wat werk besparen. Indien je bibliotheeksysteem de gebruikers die hun
uitleendatum gaan overschrijden of overschreden hebben automatisch waarschuwt of aanschrijft
kan je deze tijd aan andere zaken besteden. Evenals het (semi-)automatisch laten uitvoeren van
taken. Bijvoorbeeld het aanmaken van de dagkassa’s, het produceren van de nodige overzichten
(kassa, boetes, reservingen, ...) die het uit zichzelf zou afdrukken of per mail versturen.
Voor een efficiëntere werking moet men er dus voor zorgen dat elk gebruikt middel voldoet aan
bibliotheekvoorwaarden : gebruiksvriendelijk, minimale interactie vereisend, praktisch ingesteld,
zelfaanpasbare onderdelen, en dergelijke.

4.3.3 Digitale geletterdheid
Zowel voor het lezen en maken van informatie zekere achtergrond- of voorkennis nodig. Voorzie
dan ook van de nodige uitleg ter plaatse. Maar ook door het zowel on-line als off-line aanbieden
van cursussen die je gebruikers helpen om de digitale kloof over te steken. Zodat ze beter bewust
kunnen gemaakt worden van de schat aan informatie die je aan de overkant kan vinden.
De bibliotheek en haar personeel is niet de enige die baat heeft bij zo’n traject, want ook voor heel
wat gebruikers is dit niet eenvoudig. Het doet erg denken aan de alfabetisering strijkt uit een nog
niet zo ver vervlogen tijd die de kloof destijds moesten dichten. Wat de uitspraak “kennis maakt
macht” enkel maar versterkt.
Door de gebruikers de mogelijkheden te bieden om zich hiermee te familiariseren en hen er de
middelen in de vorm van cursussen, computer ruimtes en software alternatieven aan te bieden help
je hen in zekere mate zelfredzamer te worden.
Om deze en andere vaardigheden ook aan alle gebruikers te kunnen meegeven kan je je bibliotheek
inschrijven in het MIK project161. Deze “Mobiele Internet Klas” stelt computermaterialen ter
beschikking zodat ze ter plaatse doelgerichte cursussen kan organiseren.
161

Mobiele Internet Klas (MIK) : http://www.archeduc.be/default.aspx?l=02&newsid=145
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Anders zal je voor alle meer specifieke vragen overgeleverd zijn aan de kennis van je bibliotheekmedewerker, die deze materie al dan niet zelf goed weet te kaderen. Het is daarom ook erg
belangrijk dat dit ook als een basis onderdeel in de opleiding van bibliotheek medewerkers zit.
Zodat ze zelf hun werk kunnen verlichten door middel van bijvoorbeeld online kalenders voor de
planning van klasbezoeken of online platvormen die de onderlinge communicatie helpen te
verbeteren.

4.4

Automatisering

Automatisering kan op een heleboel verschillende manieren realiseren, enkele voorbeelden hiervan
vind je hieronder.
RFID162 is een technologie dat je via radiogolven de mogelijkheid geeft om
de informatie vanop een afstand in te lezen. Als een direct gevolg hiervan
weet je perfect waar een boek binnen je bibliotheek terug te vinden is.
Maar ook dat je werken automatisch uit en in kan scannen bij het binnen en
buitengaan van de bibliotheek.

Figuur 11 :
RFID chip

Zelfuitleenbalies helpen de bibliotheek eveneens om taken van het personeel naar de gebruikers te
verplaatsen, zonder dat er veel uitleg voor nodig is. Zo heeft het personeel meer vrije tijd voor
andere taken, zoals informatiebemiddeling163, zichzelf informeren over de laatste bibliotheek /
informatie / internet ontwikkelingen, beantwoorden van de elektronische berichten, en dergelijke.
Een ander voorbeeld van automatiseren is het “Take a Seat” project164 dat in de
Eindhovense bibliotheek wordt uitgetest. Door deze gerobotiseerde poef die je
tussen de rekken volgt kan je je bibliotheek tot één grote leeszaal omvormen.
Hierdoor kan je net zoals bij de inzet van Wi-Fi je ruimtes meer mogelijkheden
geven en meer loskomen van vaste locaties (Zie YouTube voor een
demonstratie.)165.
Figuur 12 : Take
a Seat zitje

Als je al deze projecten en ideeën combineert komt er bijzonder veel tijd vrij die
je anders aan routineuze taken zou besteden. Waardoor je je nu veel meer en
vooral beter op de gebruikers kan gaan richten in plaats van op de door hun
uitgeleende
werken.

4.5

Invulling informatienood

Bibliotheken gaan hun collectie meer en meer moeten aanpassen aan de noden en interesses van
hun gebruikers. Zodat het Paretoprincipe doorbroken wordt. Hiermee bedoel ik dat 20% van de
collectie instaat voor 80% van de uitleningen en raadplegingen.
Dit kan bijvoorbeeld deels opgevangen worden door te kijken of welbepaalde onderwerpen
nadrukkelijker aanwezig zijn in en rond de gemeente, bijvoorbeeld bij heemkundige kringen en
fietsgroeperingen. Waarbij er met deze groeperingen samen gewerkt wordt om die
collectieonderdelen meer levendig te maken door de wisselwerking tussen de bibliotheek en de
verenigingen.
162

RFID : http://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency_identification
Informatiebemiddeling : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
164
Take a seat projectsite van de uitvinder : http://www.jeltevangeest.nl/ ;
165
Take a seat project demonstratie : http://www.youtube.com/watch?v=2Dgaz6NIUFk
163

Internet in de bib, richting digitale bibliotheek

Benoît Cicchelero

50
Voor de plaatsing van deze materialen kan er best ook ZIZO gebruikt worden zodat de gebruikers
informatie kunnen terugvinden op herkenbare thema’s waarbinnen zij, door te grasduinen, de
mogelijkheid krijgen om linken te leggen met aanverwante onderdelen.
Een andere manier om de collectie uit te bouwen is om dit op basis van de actieve en de passieve
vragen van de gebruikers te doen. Onder de passieve vragers tel ik zij die afgaan op de lijstjes van
de meest gelezen werken zoals bijvoorbeeld een top 10 die je in kranten/tijdschriften/internet en
andere terugvindt.
De meer actieve vragers zoeken naar de aanwezigheid van deze nieuwe werken (niet enkel boeken)
via de catalogus. Indien ze het gewenste werk niet zouden vinden, zou het verstandig zijn om een
geïntegreerde module te voorzien die je toelaat om de aanvragen te doen op basis van de eigen of
OpenVlacc informatie.
Andere bezoekers komen dit dan weer vragen aan de balie. Meestal zijn ze heel wat minder
vertrouwd met de manier waarop zulke aanvragen kunnen ingediend worden en beschikken ze ook
niet altijd over voldoende informatie om zelf het desbetreffende werk aan te vragen. Hiervoor is het
dus belangrijk om een goed uitgewerkt aanvragingsplan te hebben waarmee je zowel informeert als
documenteert. Hierin kan je onder andere vermelden dat je ook via IBL aan materialen kan komen.
Belangrijk voor het succes hiervan is dat al deze vragen goed opgevolgd worden en zo spoedig
mogelijk worden verwerkt worden zodat men de gebruikers hierover kan informeren. Met de
bedoeling dat deze manier van collectiesamenstelling zich op termijn kan gaan ontwikkelen als een
hechte coöperatie tussen de gebruikers en de bibliotheek.
Uiteraard zijn er niet alleen voor de collectievorming vragen, zo zitten gebruikers regelmatig met
vragen over van alles en nog wat. Gaande van onderwerpen over de bibliotheekwerking, het
nummer van de brandweer tot zelfs waar ze informatie in verband met hun raskat kunnen vinden.
Maar ook vragen die ze zich in het dagelijkse leven stellen en waarbij ze niet beseffen dat ze ook
voor dat soort vragen in de bib terecht kunnen.
Bij sommige vragen moet er wel al dieper worden op ingegaan, zodat men tot de eigenlijke vraag
kan komen. Bijvoorbeeld : “Heeft u informatie over Iran?” Je kan de persoon hierbij vragen of het
is om er op reis te gaan, of het voor een schoolwerkstuk is (al dan niet van de eigen kinderen) of uit
pure interesse. Daarna kan je bijvoorbeeld nog nagaan of het om algemene randinformatie gaat of
over iets specifiekere dingen zoals de geschiedenis van het land tijdens de middeleeuwen.
Een ideaal voorbeeld van een concept voor de vraaggerichte bibliotheek kan men terugvinden
binnen het Delphi-project. Dit project gaat uit van de vragen die in de samenleving aanwezig zijn
en bereidt zich hierop voor, zodat ze onmiddellijk een antwoord kan formuleren als daarover een
vraag zou gesteld worden.
Deze voorbereiding wordt op basis van een vast spectrum aan onderwerpen verdeeld over meerdere
bibliotheken waarbij elke bibliotheek zich specialiseert in één onderwerp en deze informatie via een
bronnenwijzer deelt met iedereen, zowel de bibliotheken als de bezoekers.
Het beste voorbeeld van een vraaggerichte bibliotheek is naar mijn mening terug te vinden in de
Nederlandse gemeente Vlissingen. Daar heeft de bibliotheek zich volledig toegelegd op het vraagen-antwoord-concept.
Dit uit zich in de samenwerking die ze aangaan met bedrijven, gebruikers die informatie over iets
hebben (ex-wielrenners bijvoorbeeld), het internet, instellingen en alle mogelijke andere
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informatieleveranciers. Hierdoor gaan gebruikers voor hun vragen veel sneller de stap naar de
bibliotheek zetten. Omdat ze weten dat elk mogelijk denkbaar vraag vanuit de bibliotheek een
antwoord krijgt of wordt opgezocht.
Al hoeven ze hiervoor niet fysiek in de bibliotheek aanwezig te zijn, want er kan via alle mogelijke
communicatiemiddelen gecommuniceerd worden. Een goed voorbeeld daarvan is het Al@din
project waarbij je online vragen kan stellen die beantwoord worden door een panel
informatiespecialisten.
Bij deze ontwikkeling speelt mijn inziens het internet een grote rol omdat het vaak de toon bepaalt
door het aanreiken van zowel filosofieën als van werkmiddelen. Filosofieën zoals Open Source,
web 2.0, web 3.0, ...
Werkmiddelen voor die Open Source zijn onder andere de creative commons die het
copyrightgewijs mogelijk maken om participatief te gaan werken en samen te brainstormen naar
nieuwe vormen en formaten die hierbij kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld een wiki.
Voor mij is een vraaggerichte bibliotheek dan ook het best te omschrijven aan de hand van de
volgende trefwoorden : doelgericht, participatief, creatief, dynamisch, multimediaal, persoonlijk en
vertrouwelijk.
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5 Bibliotheekvisie
5.1

Artikels

5.1.1 De openbare bibliotheek : de virtuele bibliotheek concreet
Auteur : Richard Philips, Anet beheerder en werkzaam in de Antwerpse Universiteitsbibliotheek
Artikel : Zie bijlagen
Deze tekst uit 1997 handelt over de inclusie van de digitale dynamiek binnen de bibliotheken en
toont de perspectieven dat deze ontwikkelingen met zich zouden kunnen meebrengen.
Zo omschrijft de auteur de diensten en opbouwblokken die een beginnende virtuele bibliotheek zou
moeten omvatten. Maar ook welke vernieuwde rol zij hierdoor in de samenleving kan gaan spelen.
Wat perfect aansluit bij de inhoud van dit eindwerk en toont aan dat deze nieuwe mediavorm eerder
een zegen dan een gesel is. Afhankelijk van de gestructureerde aanpak die erbij gebruikt wordt
uiteraard.

5.1.2 Hoe komt de bib los van boeken?
Auteur : Kees Hamann, bibliothecaris van de openbare bibliotheek te Vlissingen (Nederland)
Artikel : Zie bijlagen
In dit tweede artikel wordt er verder gebouwd op de fundering die door het eerste artikel is gelegd.
Namelijk de ontluikende informatiemaatschappij en de impact dat deze heeft op de wisselwerking
tussen de bibliotheek en haar gebruikers.
Dit artikel toont aan dat de digitale werking de bibliotheken kan helpen bij de uitvoering van hun
taken. Meer bepaald bij de invulling van de rol van informatiebemiddelaar tussen alle mogelijke
bronnen die je onder andere via het internet kan samenbrengen.
Waardoor dit medium nu ook een duidelijke rol van on-line mediator kan gaan spelen terwijl de
bibliotheek off-line mensen verder helpt die fysiek naar de instelling komen.

5.2

Brochure rond Open Source

Auteur : Jurgen Van Leerberghe, assistent-dienstleider van de openbare bibliotheek te Kortrijk
Artikel : Zie bijlage
De bibliotheek heeft een rol van informatiebemiddeling en gebruikt die nog iets teveel voor de
traditionele media. Daarom is het wel is niet slecht om ook bij de voordelen van Open Source te
blijven stilstaan. Al was het maar als bewustmaking tijdens de digitale week die de VSNG166 elk
jaar weer opzet.
166

Digitale week van het VVSNG :
http://www.vsng.be//index.php?option=com_content&task=view&id=614&Itemid=321
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5.3

Interviews

Om een beter inzicht te kunnen verwerven van de situatie waaruit je vertrekt kan je best ook een
gesprekken hebben met mensen die voor instanties werken en hiermee bezig zijn.

5.3.1 Synopis van het gesprek met Peter De Keyser ( VCOB).
Peter De Keyser is één van de mensen van het VCOB die zich bezighoud met de uitwerking van een
digitale bibliotheek. Daarom is het ook nuttig om te kijken welke toekomstvisie deze bibliotheek
ondersteunende organisatie juist heeft.
De Vlaamse overheid heeft een steunpunt opgericht, het Vlaams Centrum voor
Openbare Bibliotheken vzw (VCOB). Het voornaamste doel van deze organisatie is de
ondersteuning van de openbare bibliotheken door het ontwikkelen van een gezamenlijk
netwerk, een centrale catalogus en andere databestanden en door het ontwikkelen en
ter beschikking stellen van collectieve producten en diensten.
De andere kerntaken van het VCOB zijn praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling
en communicatie.

167

Dit gebeurt in samenspraak met andere steunpunten, in het bijzonder met Cultuur
Lokaal, het steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid.

Het gesprek zelf is op 30/10/2006 afgenomen.
Onder een virtuele bibliotheek verstaan we de informatiebronnen die aanwezig zijn en de
catalogi. Met de bedoeling naar een hybride bibliotheek te evolueren waarbij je in
verschillende bibliotheken den informatiebronnen tegelijk kan zoeken. Ze is dus vooral
aanvullend.
Hiervoor zijn er reeds enkele projecten uitgewerkt zoals de Aquabrowser, de krantendatabanken, en
Mediargus. De bedoeling is dat de gebruiker van thuis uit de content kan raadplegen.
Maar dit aanbod wordt door de uitgevers gecontroleerd en de regeling rond de auteursrechten ligt
dit zeer moeilijk. Zo hebben alle onderhandelingen omtrent thuisgebruik voorlopig nog geen
positief resultaat gehad.
Voor de uitwerking van deze hybride bibliotheek is er eerst enig onderzoek aan vooraf gegaan.
Hiervoor zijn er mensen van het VCOB ter rade gegaan in Nederland, naar de door de IFLA
opgezette conferenties gegaan en door het systematisch opvolgen van de discussies en visies in de
vakbladen. De meeste inspiratie komt echter wel uit Nederland.
Enkele zichtbare uitwerkingen van de hybride bibliotheek zijn de Webwijzer, die probeert zoveel
mogelijk nuttige websites te catalograferen en de in Gent opgezette documentatiewijzer die de
167

VCOB doelstellingen : http://www.cjsm.vlaanderen.be/lokaalcultuurbeleid/bibliotheken/steunpunt.htm
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pagina’s en artikels doorzoekbaar maken in de catalogus. Voor de uitwerking van het muzikale luik
wordt er dan weer naar een samenwerking met de Rotterdamse CDR gekeken.
Voor het aanbod van één Vlaamse catalogus maken we momenteel gebruik van de OpenVlacc die
momenteel steunt op de informatie van de zes oude COB’s. Een representatieve catalogus die alle
of de meeste Vlaamse catalogi omvat hebben we momenteel dus nog niet. Mogelijk zou dit op
termijn wel gerealiseerd kunnen worden door het linken van de PBSen. Net zoals de opname van
wetenschappelijke catalogi.
De OpenVlacc wordt aanzien als een toevoeging in de digitale omgeving. De hybride bibliotheek,
omvat de fysieke en de virtuele. Maar het is meer operationeel bedoeld, om het aanbod en de
doorzoekbaarheid van de huidige fysieke vorm te kunnen verbeteren.
Vooral de grote en middelgrote centrumbibliotheken zijn geïnteresserd in deze ontwikkelingen en
nemen zelf eigen initiatieven. Om te voorzien in de benodigde opleidingen wordt er structureel
samengewerkt met bijvoorbeeld Socius168.
Bij de verdere uitwerking van de digitale bib wordt er vooral naar een samenwerking met
Nederland gekeken. Maar ook naar projecten zoals Delphi die openbare bibliotheken op een
vraaggestuurde manier leren werken en lokale samenwerking stimuleert. Zo kan de bibliotheek van
Middelkerke, onder leiding van Edwin van Troostenberghe als een voorbeeld dienen.
Binnen Vlaanderen houd het VVBAD komt ook nog jaarlijks een bijeenkomst, met de aangepaste
titel, “Informatie 2006” die de bedoeling heeft om de bibliotheken over de laatste digitale
bibliotheken te informeren en te laten communiceren.
Zo leer je er dat bibliotheken meer gaan automatiseren om op die manier personeel te kunnen
vrijmaken voor andere taken. In Zottegem, wordt dit gedaan door gebruik te maken van RFID.
Hetgeen ook langere openingsuren mogelijk maakt, en meer personeel voor niet standaard
bibliotheekwerk vrijmaakt. RFID is een investering die op termijn verantwoordbaar is.
Ook in de Permeke bibliotheek te Antwerpen kan men daar voorbeelden van vinden. Dit vereist
echter wel een onafhankelijk opgestelde bibliothecaris die zijn beleidsplannen kan bewerkstelligen
door een goede samenwerking met de schepen van cultuur.
Het aanbod van digitale informatiebronnen is nog beperkt en niet altijd relevant voor Vlaanderen.
Hiervoor ontbreekt nog een duidelijk beleid. Voorlopig kan men doorverwijzen naar meer
uitgebreide informatie van specifieke organisaties.
Bij het ontwikkelen of aankopen van nieuwe onderdelen pogen we deze zo open mogelijk te
houden. Al is er geen vaste beslissing over het steeds en enkel bewust kiezen voor Open Source.
Wat het VGC169 bijvoorbeeld dan wel weer doet. We kiezen dit in functie van het gebruik en niet in
functie van of het Open Source zijn. Ter illustratie, bibliotheek.be is Open Source (Joomla) en de
Aquabrowser is gesloten source.
Bij de aanpak van de informatiebemiddeling verschillen we wel van Nederland, zij hebben reeds
een landelijk project opgestart : Al@din. In Vlaanderen zijn de huidige projecten vooral gericht op
het geheel zelfzoekbaar en open te maken. Door bijvoorbeeld te werken aan de integratie van
Wikipedia in de catalogus.
168
169

Socius : http://www.socius.be/
Vlaamse Gemeenschaps Commissie (VGC) : http://www.vgc.be/
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Dit gebruik van gemakkelijker herkenbare trefwoorden voor en/of door de gebruiker wordt bekeken
door werkgroepen binnen het VCOB. Andere elementen die opgenomen zijn, zijn de
auteursfuncties die je extra informatie over die persoon vertellen.
Qua verbindingsvereisten is smalband geen factor waarmee er nog rekening hoeft
gehouden te worden, maar met de overschrijding van de hedendaagse Vlaamse
datalimieten des te meer.

Sinds de datum waarop het interview is afgenomen zijn er heel wat dingen veranderd. Je zou je dan
misschien wel kunnen afvragen waarom ik dan nog een gedateerd gesprek heb opgenomen. De
uitleg daarvoor is vrij eenvoudig, het schetst een perfect beeld van hoe de situatie toen was en hoe
ze deze punten tot op heden juist hebben uitgewerkt.
Enkele maanden na dit gesprek werd het bij “One Agency” bestelde rapport gepubliceerd. Dit had
als titel : “De Digitale Openbare Bibliotheek in Vlaanderen : een strategische kijk op de
toekomst”170. Waarbij er een analyse is gemaakt van de huidige toestand en de
uitwerkingsmogelijkheden die zich aanboden.
Als een gevolg hierop is het VCOB begonnen met de implementatie van 2.0 attributen voor zowel
de interne als de externe communicatie. Zo maken ze voor de externe communicatie gebruik van ...
... een wiki171 die je toelaat om zelf toe te voegen of te wijzigen waar nodig zou zijn.
... inkijkbare presentaties172, zodat je dit altijd kan raadplegen.
... filmpjes173, om onder andere de gemaakte promotiefilmpjes beter te kunnen verspreiden.
... een startpagina174 die je toelaat om vanuit één plek alle verwante projecten te bekijken.
... een favorietenlijst175 die op tags ingedeeld is, zodat je vlot links kan terugvinden op één of
meerde onderwerpen.
... een foto overzicht176 dat je afbeeldingen en foto’s van VCOB verwante activiteiten weergeeft.
en het opzetten van een eigen RSS-feed die het VCOB nieuws toegankelijker maken.
Diezelfde oefening is ondertussen ook voor de OpenVlacc ingezet geweest door de invoer van RSSfeeds; verwijzingen naar Google Books, LibraryThing177 en Muziekweb178; Last.fm179
luistersuggesties; Wikipedia verklaringen; een bookmarking venster; de opname van allerlei
relevante prijzen die bij de werken worden gezet en widgets voor het beter verspreiden van het
bestaan van de OpenVlacc zoekmachine180.

170

Rapport rond “De Digitale Openbare Bibliotheek in Vlaanderen : een strategische kijk op de toekomst“ door het
One Agency : http://www.vcob.be/portaal/DIGITALEBIBLIOTHEEK/SURFONDERZOEK
171
Door het VCOB opgezette wiki : http://wiki.bibliotheekweek.be/
172
SlideShare account van het VCOB : http://www.slideshare.net/vcob
173
YouTube account van het VCOB : http://www.youtube.com/vcob
174
Netvibes account van het VCOB : http://www.netvibes.com/vcob
175
Del.icio.us account van het VCOB : http://del.icio.us/vcob
176
Flickr account van het VCOB : http://www.flickr.com/photos/vcob
177
LibraryThing : http://www.librarything.nl/
178
Muziekweb is de site van de Centrale Discotheek Rotterdam : http://www.muziekweb.nl/
179
Last.fm : http://www.last.fm/
180
Widgets die het VCOB heeft aangemaakt : http://www.widgetbox.com/widget/zoekenbibliotheekbe
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Een illustratie van het gebruik van on-line presentaties ziet u
hiernaast. Deze toont het voorblad van de infosessies die
men rond het opzet van een digitale bibliotheek geeft.
De titel hiervan is dan ook zeer toepasselijk : "Openbare
bibliotheken in een digitaal tijdperk" en is uiteraard terug te
vinden onder het VCOB gebruikersaccount.

Het One Agency rapport spreekt ook over het te opgesplitste karakter van het beleid181, waardoor
men besloten heeft om de steunpunten voor Cultuur Lokaal en het VCOB te gaan bundelen. Zo is
het VCOB ondertussen naar hetzelfde gebouw als dat van Cultuur Lokaal verhuisd182, waar ook het
FARO steunpunt183 zijn onderkomen heeft.
Men is ook begonnen met een piloot project in het Gentse om te
kijken welke mogelijkheden het digitaal uitlenen van muziek via het
internet bied.

In samenwerking met VCOB start Gent als eerste openbare bibliotheek in
Vlaanderen met een proefproject waarin het digitaal uitlenen van muziek via het
internet mogelijk wordt. Sinds een aantal jaren is de digitalisering van het
muziekaanbod sterk gegroeid. Hierdoor ontstond een dalende trend zowel in de
verkoop als in het uitlenen van muziekdragers in bibliotheken. Om een antwoord
te bieden op deze evolutie, gaat een pilot van start die loopt ter voorbereiding
van een uitrol van DigiLeen in alle Vlaamse openbare bibliotheken.

184

Globaal gezien heeft het VCOB dus wel het één en ander kunnen bewerkstelligen. Al blijft er nog
bijzonder veel te doen. Zoals een doorgedreven integratie van de logica van de geïntegreerde 2.0
werkmiddelen in de eigen werkingsmiddelen. Hiermee bedoel ik dat ze bijvoorbeeld het wiki
concept dat ze voor de bibliotheekweek ook gaat gebruiken voor andere onderdelen zoals de
OpenVlacc. Zodat talloze raadplegende gebruikers bij een fout of een leemte ook een bijdrage
kunnen doen die het collectief ten goede komt.
Maar ook dat men er rekening mee houd dat er voor de inzet van deze middelen gestreefd moet
worden naar een betere samenwerking op een streekgebonden of landelijk niveau. Zolang de
onderlinge samenwerking hiervoor nog geen algemeen gerealiseerd feit is, moet men er zich ook
bewust van blijven dat een groot percentage van de bibliotheken dit niet of moeilijk kunnen
kaderen. Waardoor men slechts voor een fractie van bedoelde doelgroep zou gaan werken.
181

Rapport rond “De Digitale Openbare Bibliotheek in Vlaanderen : een strategische kijk op de toekomst“ door het
One Agency op blz. 44 bij 6.1Beleidslijnen onderdeel A. Beleidslijn 1: één centraal project
182
http://www.steunpunteninverandering.be/index.php/2008/04/09/veel-enthousiasme-aan-het-onthaal/
183
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed : http://www.faronet.be/
184
VCOB citaat omtrent het digilenen : http://www.vcob.be/portaal/DIGITALEBIBLIOTHEEK/DIGILEEN
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5.3.2 Synopsis van het gesprek met Bart Noels (OB Kortrijk).
Gesprek met Bart Noels van de Stedelijke Bibliotheek Kortrijk, opgenomen op 7 maart 2007 te
Kortrijk. Ondertussen is deze persoon wel van werk veranderd en kan je hem nu terugvinden bij de
de intercommunale Leiedal.

Wij voegen “content” toe aan onze catalogi via de integratie van de NBD/Biblion
informatie. Maar qua aanbod pogen we zeker geen onnodige concurrentie aan te gaan
met de Apple iTunes store. Al wordt dit wel al gedaan in andere bibliotheken. De
Brusselse La Médiathèque doet dit namelijk voor moeilijker terug te vinden genres.
Voorlopig blijft dit echter wel een piloot project.
De Kortrijkse bib beschikt wel over een collectie oude vinyl platen waarbij er gekeken wordt hoe
deze door digitalisatie aan de man kan gebracht worden. Individuele openbare bibliotheken kunnen
dit echter beter regelen op een Vlaams of Federaal niveau omdat dit voor hen niet even
vanzelfsprekend zou kunnen zijn. Dit vergt wel enige samenwerking, wat er voorlopig nog niet in
zit doordat iedereen naar mekaar blijft kijken.
Voor de informatie, afkomstig uit commerciële databases, kunnen de bibliotheken deze best
aankopen zodat de kost niet naar de burger doorgeschoven wordt. Ook hiervoor kan men het best
afspraken met andere organisaties. Naar analogie met het Electron-project van de
wetenschappelijke bibliotheken, zou dit eveneens voor openbare bibliotheken voordelig kunnen
zijn. Hetzelfde geldt voor de introductie van een Vlaamse Al@din.
Naar de toekomst toe voorzie ik dat boeken blijven, maar dan vooral de romans. Voor informatieve
bronnen komen digitale middelen meer en meer ten tonele.
Bibliotheken mogen hierbij gerust achterop lopen, zodat je middelen kan inzetten die beproefd zijn.
E-books waren geen groot succes en dat ligt voornamelijk aan de e-booklezer. In de toekomst zou
dit wel een succes kunnen worden aan de hand van nieuwe betere lezers, die dichter bij het boek
aanleunen.
Hierbij moet er vooral oog zijn voor duurzaamheid en gebruiksgemak. Men dient een onderscheid
te maken tussen de experimentele middelen en deze, welke er voor dag dagelijks gebruik bedoeld
zijn. De bib moet zich voor beide middelen blijven openstellen.
Voor het internet aanbod voorzien wij kioskcomputers waarbij er een een link is naar Wikipedia,
omdat dit als een volwaardige encyclopedie aanzien kan worden. Mogelijk evolueert de Vlacc in
deze richting.
Andere koppelingen die we aanbieden zijn die naar Google Scholar en de VUB links. We zetten
deze echter niet lokaal in omdat deze teveel geld kosten en meer iets voor het VCOB zijn.
De bibliotheek heeft overigens een te zware focus op de catalogi, terwijl men die juist moet
verrijken met meer informatie. Door onder andere een koppeling te maken tussen het SISO
nummer en de referentie in Wikipedia, en het gebruik van V-link technologie in de Aquabrowser
waar je vanalles kan aanhangen. Zodat de informatie kan gedeeld worden via de PBSen.
Commerciële databasen geven restricties vanwege de rechten die erop rusten. Daardoor is er geen
akkoord met Mediargus hierrond.
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Uiteindelijk zullen catalogi wel samenkomen, maar daar gaat nu te veel energie aan verloren omdat
er te weinig wordt samengewerkt. Met als resultaat dat de Vlaamse catalogus en het Vlaamse
uitleensysteem niet slagen.
Deels komt dit ook omdat de Vlaamse overheid te weinig macht heeft en voor haar 50 a 60%
subsidies die ze geeft enkel wat grafieken vraagt. Met als gevolg dat nogal wat verplichtingen dode
letter blijven.
Het opvolgen van de technologische ontwikkelingen is dan ook iets om op een landelijke schaal op
te volgen. Lokale bibliotheken kunnen hierbij wel de eerste aanzet geven. Voor webcatalogi
hebben ze daar wel zware kosten aan, als zij beginnen met dit op te starten.
Dit is dan ook de wet van de remmende voorsprong.
De bib kan overbodig worden als iedereen op een gelijk niveau informatie verkrijgt en er voor
gezorgd wordt dat informatie openbaar blijft. Voorzie daarom dan ook in comfort en
gebruiksgemak en pas op bij de lancering van nieuwe dingen dat ze zowel bruikbaar als betaalbaar
zijn.
De eigen keuze om de bib onder te brengen in een vzw is om deze een beter financieel beleid te
geven.
Het VCOB werkt nauw samen met haar Nederlandse partner. Al kunnen niet-bibliotheek
organisaties meer informatie geven dan het VCOB (bvb. bij een bezoek aan de FNAC).
Het zou dan ook helpen als er een beleidswijziging kwam waar de taakverdeling tussen het VCOB
en de provincië beter wordt gestroomlijnd. Dit werd vastgelegd door het decreet voor het lokaal
cultuurbeleid dat door het Vlaams Parlement is vastgelegd en dat via de minister van Cultuur kan
aangepast worden om teveel nodeloos werk te vermijden.
Zo zal het VCOB de uitbouw van de digitale bib onder zijn vleugels nemen. Ze zijn hiervoor echter
wel gebonden aan een vrijblijvend decreet en zijn erg afhankelijk van de goodwill die
daarvoor bestaat.
Ik zou dan ook willen afsluiten met ... it’s a long way to the milkyway.

Een korte maar bondige analyse die de vinger aan de pols houdt. Dit sluit overigens naadloos aan
bij mijn eigen mening hieromtrent. We mogen ons nooit teveel gaan focussen op slechts één
onderdeel, want dan staat de rest ook stil.
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5.3.3 Synopsis van het gesprek met Richard Philips (UIA).
Gesprek met Richard Philips van de UIA die zowel met openbare als wetenschappelijke
bibliotheken ervaringen heeft en bovendien hiervoor software ontwikkelt. Het gesprek is
afgenomen op 6 maart 2007 te Antwerpen.

Software
Bij het maken van software bestaat er een model van verantwoordelijkheden, namelijk
de mensen die de software gebruiken en de software ontwikkelaars.
Hierbij maakt men snel de opsplitsing tussen intranet en internet als een excuus om dingen niet te
hoeven doen die men normaal gezien zowel op het intra als op het internet zou kunnen plaatsen.
Geen enkele goede software zal dit voorkomen. Men kan voor de veiligheid een firewall opzetten,
maar die begrenst de mogelijkheden van de gebruikers.
Software wordt dan ook gemaakt vanuit de optiek dat dit voor mensen met goede bedoelingen is
geschreven. Wanneer die bedoelingen er niet zouden zijn, kan men beginnen met het afsluiten, het
inbouwen van restricties per onderdeel, balie, infopunt, enz.
Het moet wel werkbaar blijven los van de plek waar je je bevind. Dit kan dan wel impliceren dat je
je omgeving zorgvuldig moet opzetten.
De privacy wetgeving kan je afremmen en begrenzen, maar ze bied ook mogelijkheden. Je kan dit
dan ook gebruiken als een voordeel om bijvoorbeeld bij te houden welke boeken je hebt uitgeleend.
Je mag namelijk gegevens bijhouden, maar enkel nadat je je klanten hebt verteld dat je dit bijhoud.
Wanneer je dit aankoopt ben je beperkt door wat er in de contracten staat. Zo is het zo goed als
onmogelijk om Elsevier thuis legaal aan te bieden omdat dit zeer duur zou uitvallen. En er
hiertegen op Vlaams niveau onvoldoende druk kan gevormd worden om de uitgeverij te doen
zwichten.
Maar je kan er wel een wettelijk kader voor maken. Door de logica te veranderen, zodat ze
eventueel via een omweg toch zou kunnen stemmen.
Goed om weten bij zulke besprekingen is dat de verkoopsvoorwaarden van software niet zoveel
opbrengen als de onderhoudscontracten.

Wetenschappelijke en openbare bibliotheken : een vergelijk
Binnen de wetenschappelijke bibliotheken zoekt men naar synergiën. Wat in schril contrast staat
met de openbare bibliotheek waarbij de culturele rol groter is dan die van de wetenschappelijke
bibliotheken.
Zo is het beleidsplan geïntegreerd in het cultureel plan voor de gemeente of stad. Het slopen van de
spreekwoordelijke tussenmuren kan hierbij helpen om de samenwerking te stimuleren.
De bibliotheek is onafhankelijker opgesteld van zijn inrichtende macht waardoor er een zekere
professionalisering van deze bibliotheken mogelijk is.
Internet in de bib, richting digitale bibliotheek

Benoît Cicchelero

60

Al ontbreekt het de bijhorende opleiding wel aan vakken de je leren lobbyen en te managen. Er
bestaat wel een tendens om te vragen naar A1 opleidingen. Een reden te meer waarom de sector
beter zou moeten communiceren met de buitenwereld en met haar eigen mensen.
Zo zou ze het baliewerk kunnen uitbesteden dankzij het vrijwilligersdecreet waardoor het
inhoudelijke werk naar de bibliothecaris kan verschuiven. Hierbij moet men zich ook afvragen wat
een bib moet doen met data en in welke mate die moet afgewerkt zijn?
Meestal is er slechts een vraag naar half afgewerkte producten want de gebruiker heeft zelden nood
aan een totaal afgewerkt product. Bijvoorbeeld een worksheet, nieuwe technologiën zoals RSS,
enz.
Om deze zo toegankelijk mogelijk te maken of te houden gebruiken we daar ODF voor als
standaard. De focus ligt ook op de kerntaken, de ZOVLA initiatieven, de aankoop van collecties.
Bij de automatisering moet men wel oppassen voor de verplaatsing van het personeel naar de front
office. Zij vormen namelijk het gezicht van je organisatie. Een ander cruciaal punt is een goed
bibliotheek gebouw. Maar het allerbelangrijkste blijven de mensen want die zijn onvervangbaar.
Bij wetenschappelijke bibliotheken zien we een duidelijke evolutie in het inzetten en aanpassen van
de collectie aan de dagdagelijkse werkelijkheid. Bij openbare is het succes van de
internetcomputers een duidelijke aanwijzing over hoe moeilijk filialen het hebben door de
virtualisering.
Maar dat is afhankelijk van het standpunt dat men hiertegen inneemt als organisatie. Zo is de
stadsbibliotheek van Antwerpen blij met een meer virtuele bib. De schrik voor het onbekende
maakt het floreren als virtuele bib niet onmogelijk.
Automatisering kost weliswaar heel wat geld, maar dat zou je kunnen indijken door te gaan
samenwerken met de commerciële sector zoals bijvoorbeeld boekenhandels, ed.
Het durven vooruit denken in je structuur is dan ook heel erg belangrijk. Je zou zo open
standaarden kunnen gebruiken om te voorkomen dat je data gedeeltelijk of in zijn geheel verliest.
De vraag is dus is het “siboulet” of “ciboulet”. Hiermee bedoel ik dat er een
samenwerking qua aanbod moet zijn tussen de verschillende instellingen. Maar dat
komt pas na het vervullen van je kerntaken en het verzorgen van je klanten.

Voor de uitwerking en de implementatie van een digitale bibliotheek is het eveneens belangrijk dat
we het denkproces ook over de openbare bibliotheekgrenzen heen kunnen voeren, zonder hierbij uit
het oog te verliezen dat je je software hierop kan enten. Zonder dat je daarvoor automatisch met
begrenzingen moet gaan werken, die je mogelijkheden zouden beperken.

5.4

Opinie Peiling

Om een beter zicht te krijgen op welke onderdelen de Vlaamse openbare bibliotheken zich vooral
richten heb ik een opinie peiling uitgeschreven en doorgemaild naar 306 van de 311 gemeenten.
Waarvan ik 90 reacties heb ontvangen, waarvan 74 met een correct ingevulde bijlage.
Deze peiling is dus representatief voor 24% van de Vlaamse bibliotheken gedurende de periode van
13 maart 2007 tot 18 april 2007.
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Figuur 13 : Opiniepeiling participatie per gewest/provincie

De reacties zelf komen uit alle Vlaamse provincies en het Brusselse gewest en zijn min of meer
evenwichtig verdeeld. Enkel uit Limburg en het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn iets minder
nadrukkelijk vertegenwoordigd in de reacties. Al vormt dit al bij al een mooie doorsnede van het
Vlaamse bibliotheeklandschap.

Figuur 14 : Opiniepeiling – Digitale bibliotheken in Vlaanderen, vraag 1

Bij het beantwoorden van deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, elke staaf geeft dan
ook het percentage ten opzichte van alle ondervraagden weer.
Wat meteen opvalt, zijn de 2 grote uitschieters, namelijk “online catalogus” en “beheer
bibliotheekprofiel”. Dit komt voornamelijk doordat dit is opgenomen in het lokaal cultuur decreet
van 2001.
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een on-line catalogus aanbieden die gekoppeld is aan een centraal catalogusbestand

185

Als één van de voorwaarden die worden opgegeven waaraan de bibliotheek moet voldoen. Het
beheer van je bibliotheekprofiel is hier een uitbreiding op en gaat dus hand in hand met het
aanbieden van de catalogus.
Iets lager staan de nieuwsbrieven en de gemeentelijke informatie. Heel wat bibliotheken hebben
hun eigen nieuwsbrief en website als onderdeel van de gemeente waarvoor ze werken. Vanuit die
positie is het dus logisch dat je ook wat meer over de andere diensten weet te vertellen of op te
zoeken, al was het maar door te verwijzen of door samen met alle diensten één nieuwsbrief te
versturen.
Hierna is het vooral een combinatie van diensten, media en de middelen om ze op mekaar af te
stemmen. Diensten zoals een gebundelde catalogus (zoeken.bibliotheek.be), databanken, digitale
erfgoedbronnen, legaal downloaden van muziek/film, enz. RSS feeds186, streams187, podcasts,
digitale vragenbakken zijn dan weer voorbeelden van media die de informatie naar de gebruiker
brengen.
Om deze goed op elkaar in te stellen heb je dan ook een nood aan een netwerk, samenwerking en
een efficiënte vorm van automatisering. Maar je moet ook je ruimte voorzien, door bijvoorbeeld
een vaste plaats hiervoor in te richten of door met Wi-Fi188 en laptops te werken zodat je die
middelen in elke ruimte kan gebruiken.
Als we hier dan ook een totaalbeeld van willen verwerven dan zou je kunnen zeggen dat vooral de
traditionele digitale middelen zoals een catalogus met uitbreiding, nieuwsbrieven, gemeentelijke
informatie en enkele algemeen goed gekende informatiebronnen189 tot de algemene visie van de
gemiddelde bibliotheek behoren. Slechts een minderheid lijkt ook de nieuwere minder bekende
middelen op te nemen in haar werking.
Wel wordt er meer nadruk gelegd op een verdere verbetering van de catalogus als centraal
werkmiddel van de bibliotheek. Maar ook heel wat administratieve taken worden zoveel mogelijk
geautomatiseerd en in het systeem geïntegreerd, wat het geheel heel wat efficiënter maakt.
185

Lokaal Cultuur Decreet : Blz. 7, Artikel 10, Paragraaf 1, Punt 3.
RSS feeds : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
187
Streams : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
188
Wi-Fi : Zie de trefwoordenlijst van blz. 82 tot 87.
189
Wikipedia, google werkmiddelen, catalogi, etc.
186
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Figuur 15 : Opiniepeiling – Digitale bibliotheken in Vlaanderen, vraag 2

Dat de bibliotheek moet weten mee met zijn tijd mee te gaan. Zoals ze dat reeds door de eeuwen
heen heeft weten te doen. Kijk maar naar de oorsprong van het woord bibliotheek en de informatie
tijdlijn die ik in het begin van dit eindwerk vermeldde.
Het overgrote gedeelte van de bevraagden is het hier mee eens en ziet de bibliotheek een veel
actievere rol gaan spelen op het gebied van (al dan niet kostenloze) informatiebemiddeling. Wat
wel opvalt, door de reacties die bij de vragen kon worden meegegeven, is dat vele de collectie van
fictie werken wel nog langer ziet meegaan.
Op termijn wordt er echter wel verwacht dat deze zullen verdrongen worden door de opmars van de
beeldschermcultuur. Dit zou betekenen dat er veel meer met één centrale drager wordt gewerkt
waarop je alles kan zetten en op een zo gelijkaardig mogelijke wijze als met de dragers van vandaag
de werken kan raadplegen, bekijken en uitlezen.
Al is niet iedereen deze mening toegedaan dat dit allemaal zo snel zal evolueren. Maar ook bij deze
groep groeit het besef dat de informatieve rol anders en beter kan dan door het actief aanbieden van
informatie.
Slechts een kleine groep is erg pessimistisch en ziet voor zichzelf geen toekomst meer weggelegd in
deze evoluerende wereld.
Ik onthoud dus vooral dat de toekomst heel wat te bieden heeft voor de bibliotheek en dat niets
eeuwig hetzelfde kan blijven. Tenzij het dan de nood aan informatie is. Zowel voor de bezoekers
als voor het personeel, die zich beiden bijzonder flexibel moeten weten op te stellen om nog mee te
kunnen. Daarom is het belangrijk om tijdig het personeel bij te scholen of met een meer
gediversifieerde bezetting aan de slag te gaan.
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Deze ontwikkelingen bieden ook de kans om meer aan zelfevaluatie te gaan doen en korter op de
bal te gaan spelen door nog meer de linken tussen de bronnen en de mensen (die soms zelf de bron
kunnen zijn) te gaan orkestreren.

Figuur 16 : Opiniepeiling – Digitale bibliotheken in Vlaanderen, vraag 3

Voor elk groeiend onderdeel van de collectie, zeker één dat zo aan belang aan het winnen is, mag je
toch wel al eens wat op de langere termijn gaan plannen.
Niet iedereen ziet dit zitten, maar dat is dan omdat men dit vooral vanuit de PBS en VCOB werking
verwacht en dit niet zozeer als een taak voor de eigen werking beschouwt. Ook het gebrek aan
middelen en kennis is een reden waarom er voorlopig mee gewacht wordt of helemaal niet op
verder gebouwd wordt.
De overige bevraagden zien dit wel zitten, al is dat dan wel op verschillende manieren. Zo kiezen
sommigen om zelf eigen materialen toe te voegen, gaande van opnames tot ingescande
heemkundige werken.
Zij die er voor kiezen om dit liever niet te doen door de beperkte middelen of omwille van andere
redenen voorzien de bibliotheek wel, net zoals de andere groep, in externe middelen die al dan niet
aangekocht worden. Voorbeelden hiervan zijn webwijzers, de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren190, overheidspublicaties, Wikipedia, enz.
De meeste bibliotheken moeten het dus vooral vanuit de bovenlokale werking hebben en vanuit de
initiatieven van de lokale mensen om zelf iets te voorzien of aan te bieden. Misschien zouden
zulke onderdelen beter naar elkaar gecommuniceerd moeten worden zodat meer bibliotheken een
idee krijgen van wat ze zoal zouden kunnen aanbieden. En kan er ook voor deze dingen een
Mediargusachtige opvolging gebeuren door het VCOB, zodat de prijzen wat meer gedrukt kunnen
worden en die bronnen een grotere naambekendheid krijgen.
190

DBNL : http://www.dbnl.org/
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Gebruikt of verwijst u wel eens naar een externe bron of
catalogus ?

23%

6%
Nee
Ja, ter aanvulling
Ja, ter vervanging van een
collectie onderdeel
71%

Figuur 17 : Opiniepeiling – Digitale bibliotheken in Vlaanderen, vraag 4

Met deze vraag peil ik naar de mate waarin openbare bibliotheken, externe informatie gebruiken.
Hiermee bedoel ik alle informatie die niet eigen is aan de bibliotheek, zoals informatie uit andere
instellingen. IBL is daar een mogelijk voorbeeld van, maar zeker niet het enige
(documentatiemappen, BNTL, Mediargus, enz.).
Volgens sommige reacties is dit afhankelijk van het type gebruikers dat je over de vloer krijgt, al
beseft men ook dat deze bronnen niet enkel voor de zoekvaardige gebruikers bedoeld zijn. Zo kan
je er zelf informatie uithalen om aan de vragen van je minder zoekvaardige gebruikers te voldoen.
In de meeste gevallen worden deze bronnen niet in de catalogus opgenomen waardoor het
referentiepunt naar de bibliotheekmedewerker en zijn hulpmiddelen verschuift.
Uit de resultaten blijkt dat deze externe bronnen wel degelijk een waarde hebben, doordat 71 %
deze als aanvulling gebruikt, en 23 % dit zelfs gebruikt om een collectie onderdeel te vervangen.
Slechts 6 % doet dit niet of nog niet.
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Figuur 18 : Opiniepeiling – Digitale bibliotheken in Vlaanderen, vraag 5

Opvallend is toch wel dat de afwezigheid van een digitaal collectieplan niet automatisch hoeft te
betekenen, dat er helemaal geen digitale hulpmiddelen worden gebruikt in de bib.
Zo zijn vooral de Google toepassingen erg bekend en wijdverspreid, maar ook de traditionele
webwijzer weet er zich een plaats te vinden.
Opmerkelijk is dan weer de relatief slechte score van Wikipedia. Wat in mijn mening vooral komt
door het verhaal dat men blindelings blijft herhalen over hoe twijfelachtig en onbetrouwbaar de
bronnen en informatie er wel niet is. Het is een soort van déclic dat men maakt wanneer men aan
Wikipedia denkt. Raar genoeg geldt dit evenzeer voor geschreven bronnen die je in de bib vindt,
maar daar krijg je die opmerking nooit te horen.
Tegenwoordig heeft Wikipedia trouwens een tegenhanger waar er wel erg de nadruk op de bron van
de informatie wordt gelegd, namelijk Citizendium. Hierbij kan je enkel aan een onderdeel
bijdragen als je aan de hand van een diploma kan bewijzen dat je in dat onderdeel de vereiste
vaardigheden bezit.
Verder zijn er ook nog de digitale informatiemappen, startschermen191, en andere middelen zoals
project Arachne192, V-Link193, Mediargus, Biblion databanken, gemeentelijke websites, OAI194,
Impala195, enz.
191

Startscherm vb. : http://startschermen.bibliotheek.gent.be/
project Arachne : http://www.vvbad.be/node/1790
193
V-Link openURL resolver : http://www.vubis-smart.com/html/nlvlourlr.htm
194
OAI : http://www.openarchives.org/
195
Impala : http://anet.ua.ac.be/impala/
192
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Mediargus is een bron die ik bewust niet mee heb opgenomen in dit lijstje, omdat de bibliotheken
die hierover beschikken te achterhalen zijn via de lijst die Mediargus196 hier zelf publiekelijk voor
bijhoudt.
In heel wat bibliotheken is men zich ervan bewust dat het internet heel wat hulpmiddelen te bieden
heeft, maar niet iedereen kent dezelfde bronnen als zijn collega’s en weet deze ook toe te passen in
de dagdagelijkse werking van de bib of op de site te zetten.
Een betere en vlottere uitwisseling van ideeën, informatie en gedachten zou dit kunnen verhelpen.
Zeker indien hiervoor tijd kan vrijgemaakt worden in het rooster zodat deze communicatie een
onderdeel kan worden van de werking.

Figuur 19 : Opiniepeiling – Digitale bibliotheken in Vlaanderen, vraag 6

Deze vraag borduurt eigenlijk verder op een vraag die hier eerder reeds is gesteld, maar waarbij
hier dieper in detail wordt gegaan.
Het geeft ook een beter gedacht vanwaar de informatie juist komt. Voor velen is hier niet direct
sprake van. Ook al is er hier weer een klein kwart dat zich wel bezighoudt met dat soort van
collectieverwerving.
Gaande van het binnenhalen van informatie die door derden wordt aangeboden, zoals de Daisy
spelers van het VLBB. Tot het inscannen van foto’s, postkaarten, persartikelen, en dergelijke.
Een extern digitaal aanbod verwerven door digitalisatie kan dus beslist heel wat vlotter dan dat de
meeste bibliotheken vermoeden. Wie heeft er zo geen organisatie in de buurt, die wel waardevolle
informatie zou kunnen aanbrengen?
196

Mediargus lijst : http://www.mediargus.be/NL/VCOBVortal.asp
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Figuur 20 : Opiniepeiling – Digitale bibliotheken in Vlaanderen, vraag 7

Deze vraag lijkt wat verwarrend maar ze houdt eigenlijk in dat je bewust zou investeren in
bijvoorbeeld zelfuitleenbalies om je meer met de mensen en andere taken bezig te kunnen houden.
De meeste bibliotheken zijn zo ook overgeschakeld van het Brown systeem naar een
geautomatiseerd systeem, zodat ze efficiënter kunnen gaan werken. Deze vraag peilt dus eigenlijk
naar hoe efficiënt men een bibliotheek zou wensen te maken. Stopt men bij de eigen catalogus of
gaat men verder door zich aan te sluiten op het intranet van de gemeente , gebruik te maken van
on-line aankoopsuggestieformulieren, en dergelijke
Zowat iedereen antwoordt daar ja op, maar in welke mate wordt dit verder opgevolgd en
doorgedreven is een andere vraag, veel is uiteraard afhankelijk van je overtuigingskracht en de
gelden die je zo kan vrijkrijgen.
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Figuur 21 : Opiniepeiling – Digitale bibliotheken in Vlaanderen, vraag 8

Open leercentra zou je de nieuwe leeszalen kunnen noemen, omdat ze het publiek de mogelijkheid
bieden om er werken te raadplegen en te lezen, maar ook om ze te verwerken.
Meestal bevinden deze zich in aparte lokalen van scholen, culturele centra, opleidingscentra, en ga
zo maar door. Maar zelden of nooit wordt er hierbij een link gelegd naar de bib. Ook al is één van
onze opdrachten het levenslang leren ondersteunen.
Daarom stel ik dus deze vraag over hoe men dit met de bib gelinkt zou zien. Hierbij wordt er
vooral geopteerd om het via samenwerking met onder andere opleidingscentra te organiseren en
bijvoorbeeld de ruimte te voorzien of iemand te hebben die dit opvolgt. En zelfstudie zoals bij het
e-learnen van de VDAB promoot, samen met lespakketten waarvoor er dan beroep kan gedaan
worden op opleidingscentra.
Vooral computerlessen zijn altijd een succes. Maar ook introducties en instructies zouden op het
menu kunnen gezet worden, zodat iedereen de kans krijgt om met alle middelen van de bib te leren
werken.
De groep van 17% doet dit niet uit praktisch haalbare overwegingen. Maar ook daar zien zij voor
zichzelf mogelijk wel een rol van begeleiding weggelegd indien de opportuniteit zich zou aanbieden
Eigenlijk ziet de volle 100% zoiets wel zitten, maar ze zijn eerder geremd door hun middelen dan
door hun inzet. Er wordt gezocht naar een gezonde mix tussen de instellingen onderling.
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5.5

Projecten

Binnen de bibliotheekwereld zijn er heel wat projecten die de algemene digitale werking kunnen
verbeteren.

5.5.1 Arachne-project
Om voor dit onderwerp een voldoende duidelijke uitleg te krijgen over het gebruik en de inzet van
het Arachne-project ben ik op gesprek geweest bij de bibliothecaris van de openbare bibliotheek
van Turnhout. De reden waarom ik dit project heb opgenomen is omdat het aantoont dat je ook op
een andere manier catalogi kan samenbrengen.

Datum gesprek :
Gesprekspersoon :
Instelling :

07/03/2008
Paul Wouters
OB Turnhout (Antwerpen)

De catalogus is op zich enkel een verwijzing. Vele gebruikers vinden hun informatie
echter via het internet. Door bijvoorbeeld te zoeken via Google. Al krijgt hij of zij
resultaten die los staan van enige waardemeting.
Bij het zoeken via de bibliotheek krijg je dezelfde logica maar dan komt er wel een waardebeoordeling. Arachne dient hierbij om bijkomende informatie te vinden als je niet of onvoldoende
informatie binnen de eigen catalogus vindt.
Arachne gaat ook veel meer richting inhoud dan richting verwijzing. Eén van zijn grote voordelen
is dat het door elke bib, dat met een voldoende wijdverspreid bibliotheeksysteem werkt, gebruikt
kan worden.
Zo omvat het een groot pakket aan databanken en geeft het de mogelijkheid om andere bronnen of
databanken die je in je bib hebt eraan vast te koppelen. Bronnen zoals bijvoorbeeld Mediargus en
Biblion, die niet on-line kunnen aangeboden worden door de weigerachtige houding van de
uitgevers vanwege auteursrechtelijk overwegingen.
Hiervoor moet men bij de aanschaf goede afspraken rond maken zodat de noden zo goed mogelijk
worden ingevuld. Idealerwijze zou dit via de BibNet werkgroep bij het VCOB moeten gebeuren
zodat het geheel betaalbaar kan blijven.
Arachne vindt zijn oorsprong bij enkele Antwerpse bibliotheken die niet geneigd zijn om over te
stappen op het provinciaal netwerk omdat de zin en meerwaarde hiervan voor hen niet echt groot
genoeg is.
De lokale Arachne module maakt het overigens mogelijk om de catalogi van naburige gemeenten
toe te voegen. Zodat je enkel de catalogi overhoudt die je lokale gebruikers eventueel nog wel
zouden raadplegen.
Voor de IBL aanvragen wordt er sowieso gebruik gemaakt van de VLACC waardoor het PBS niet
aan zet komt. Het is trouwens niet de gebruiker die dat moet zoeken welke bib welk werk nog in
bezit heeft om het te kunnen aanvragen maar juist de bib zelf.
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Bij het zoeken wordt er systematisch in drie fases gezocht. Te beginnen met binnen de eigen
Turnhoutse catalogus, waarna die van de randgemeenten volgen en daarna vraagt men het aan de
bibliotheek via IBL.
Arachne maakt het trouwens mogelijk om elke catalogus die het lokaal wenst op te nemen toe te
voegen. Wikipedia en soortgelijke vormen dus zeker geen probleem.
In vergelijking met wat het PBS aanbiedt en aanprijst als zijnde de grote verbeteringen, je moet zelf
niet meer instaan voor je hard- en software, weegt dit niet op. Zo kan je met het PBS enkel
beschrijvingen opnemen, terwijl je met Arachne zoveel meer kan opnemen.
Voor het toevoegen van de databanken aan je lokale versie moet je wel steeds contact
opnemen met INFOR (bekend van Vubis). Het leggen van die links naar andere
bibliotheeksystemen (Brocade, Bidoc en dergelijke) is ook gratis omdat dit reeds
voorzien is binnen het totaalpakket en hier dan ook geen extra moeite voor hoeft gedaan
te worden.
Doelstelling van het Arachne-project is de creatie van een zoekmachine waarin kan
gezocht worden in bibliotheekcatalogi en in relevante databanken en websites.
De voornaamste voordelen van Arachne zijn:
•
de deelnemers aan het netwerk behouden hun volledige autonomie en keuze
van bibliotheekmanagementsysteem, terwijl er toch een (virtuele) centrale catalogus
beschikbaar is;
•
er is geen “fysieke” centrale catalogus en bijgevolg is ook het beheer van die
centrale catalogus niet nodig;
•
de virtuele centrale catalogus is altijd up-to-date;
•
de catalogus is makkelijk uitbreidbaar met diverse relevante bronnen
(internet, databases, …).

197

De techniek die hiertoe wordt gebruikt is de zgn. “federated search”. Dit houdt in
dat de gebruiker vanuit een interface één zoekvraag stelt, die vervolgens wordt
uitgestuurd naar diverse bronnen. De zoekresultaten worden ontvangen en in één
resultatenpagina getoond.
Concreet betekent Arachne dat:
•
lange wachttijden en delicate conversies voor koppeling aan (provinciale)
bibliotheeksystemen overbodig worden;
•
de gebruiker, in de bibliotheek én thuis, met één zoekvraag zowel
catalogusitems als inhoudelijke informatie krijgt aangeboden;
•
elke bibliotheek de Arachne-module kan aanpassen aan de huisstijl en met
eigen bronnenkeuze.

Logisch bekeken is de uitwerking en praktische toepassing een ideale oplossing om je catalogus
beter te kunnen beheren. Het geeft ook een blijk van een grotere flexibiliteit dat er ook andere
bronnen buiten de eigen bibliotheek catalogi kunnen aan vast gemaakt worden. Misschien kunnen
de PBSen iets dergelijks in hun systeem steken zodat ze zonder al teveel moeite een Vlaamse
catalogus kunnen gaan aanbieden die gemoduleerd is naar de eigen structuren.
197

Arachne-project uitleg via http://www.vvbad.be/node/1790.
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5.5.2 Delphi-project
Om voor dit onderwerp een voldoende duidelijke uitleg te krijgen over het gebruik en de inzet van
het Delphi-project ben ik op gesprek geweest bij de bibliothecaris van de openbare bibliotheek van
Middelkerke. De reden waarom ik dit project heb opgenomen is omdat het aantoont hoe je je
collectie beter kan laten renderen en dat het internet hier een belangrijke rol bij speelt.

Datum gesprek :
Gesprekspersoon :
Instelling :

25/01/2007
Edwin Van Troostenberghe
OB Middelkerke (West-Vlaanderen)

Het Delphi-project is gestart als een samenwerkinsakkoord tussen enkele Vlaamse en
Nederlandse bibliotheken, namelijk Zottegem, Oostkamp, Vlissingen (Nederland) en
Middelkerke. Elke bib kiest daarbij een thema/domein waarop zij de theorie van het
vraaggericht werken willen toepassen.
Middelkerke onderhoudt het onderwerp gezondheid. Daarbinnen zijn er 30 vraagcontexten
gedefinieerd waarbinnen de belangrijkste vragen rond dat onderwerp in kaart zijn gebracht. Dit
wordt gedaan door opzoekingswerk, het bevragen van mensen die met die ziekte in contact zijn
gekomen en organisaties die hiermee begaan zijn.
Zo profileert de bib zich als de plek waar je met je vragen naartoe kan gaan. Je gaat echter vooral
naar de bib met de gedachte dat je iets wil lezen, en het al dan niet ontlenen of ter plaatse
raadplegen. In het beste geval stel je de vraag naar waar het juist te vinden is in de collectie, maar
niet je eigenlijke vraag.
De bedoeling is om op basis van je vragen antwoorden te verschaffen. Bij de meeste gestelde
vragen moet je hiervoor echter dieper graven want meestal zit de eigenlijke vraag nog verborgen
achter een andere vraag. Zo zit er achter elke vraag wel een verhaal en een context.
Ter illustratie, als een ouder een boek komt vragen naar ADHD. Dan kan het een ouder zijn die te
horen heeft gekregen dat haar kind ADHD heeft of omdat haar kind hier een werkje rond moet
maken.
Delphi gaat zich vooral richten op de vragen vanuit de autonome levenssfeer. Dit zijn vragen die
afkomstig zijn uit de dingen waarmee de mensen mee bezig zijn buiten hun werk. Zoals leren auto
rijden en stoppen met roken.
Hierbij is de vraagcontext erg belangrijk omdat er vanuit wordt gegaan dat er maar één goede bron
kan meegegeven worden als we de context weten. Zo kan er een gebruiker bijvoorbeeld boeken
over AIDS komen vragen. Dit kan betekenen dat die persoon ...
a) ... scholier is en het nodig heeft voor een schoolwerk.
b) ... iemand is waarbij er iemand in zijn directe omgeving AIDS heeft.
c) ... een wilde avond heeft gehad en hij/zij bang is dat hij/zij misschien aids heeft opgelopen.
Nadat je de context kent moet je je antwoord niet beperken tot het antwoord op die specifieke vraag
maar kan je aan de gebruiker tonen welke andere verwante informatie we daarrond hebben.

Internet in de bib, richting digitale bibliotheek

Benoît Cicchelero

73
Wat een hele andere instelling dan het traditionele bibliotheekwerk waarbij je op basis van de
aanwezige informatie naar een mogelijk antwoord verwijst.
Zeker als je weet dat iedereen wel met vragen zit. 90-95% van de vragen kunnen echter zo
behandeld worden door het aanreiken van mensen met kennis (al dan niet uit je directe omgeving)
van zake en informatieve bronnen. Binnen die groep van 5-10% is de bib één van de spelers
waarbij je aan onderbouwde informatie kan geraken.
Hiervoor moet men echter eerst nagaan met welke vragen de mensen zitten. Waarna er kan
gekeken worden met welke vraagcontext(en) mensen zitten. Deze contexten (afhankelijk van hoe
breed je ze definieert) zijn redelijk beperkt in aantal.
Door een zicht te verwerven in de vraagcontext kan je jezelf beter wapenen om op die vragen te
kunnen antwoorden. Want dan kies je een aantal vraagcontexten uit waarrond je op de vragen kan
gaan anticiperen.
Stel dat je weet dat er in je gemeente x aantal inwoners zijn waarvan er zoveel inwoners jonger als
18 zijn kan je verwachten dat ze met vragen zullen komen te zitten rond het leren van hoe met de
wagen te rijden. Dit wetende kan je je erop voorzien door een groter aantal theorieboeken te
voorzien.
De redenering hierachter is dat je je markt moet leren kennen. Onze markt is eigenlijk die van de
informatiebehoefte. Het is echter niet de bedoeling en mogelijk het hele spectrum te behandelen.
Maar je kunt je wel toespitsen op de dingen die in jouw omgeving het meest voorkomen.
Eénmaal je deze in kaart hebt gebracht kan je kijken naar welke bronnen je zoal nodig hebt om
hieraan zo goed mogelijk te voldoen. Wat je evengoed via digitale als papieren bronnen kan doen.

Figuur 22 : Screenshot www.bronnenwijzer.be

Dit alles wordt in een digitaal instrument gegoten dat de bronnenwijzer heet. De bronnenwijzer is
een concept waarin een team van redactoren bronnen gaat verzamelen die relevant zijn voor mensen
die bij die vraagcontext betrokken zijn. De bronnenwijzer is dus een hybrid model tussen zowel
online referenties als referenties binnen de bibliotheek.
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De bedoeling is om zoveel mogelijk relevante informatie rond de thema’s en de onderliggende
vragen te verzamelen. Dit wordt ontsloten door de redacteur die de queries definieert in de VLACC
aan de hand van het ISBN nummer of de trefwoorden. Zo kan je bijvoorbeeld een opzoeking door
de trefwoorden “diabetes”, “kookboek” en een maximum uitgavenperiode van tien jaar oud in te
geven. Wat binnenkort zal worden opgenomen in OVINOB en WINOB catalogus.
Het Delphi project helpt dus bij het kiezen uit het overaanbod. De bronnenwijzer is
eveneens een virtuele baliemedewerker die door de gebruiker van thuis uit kan gebruikt
worden.

Figuur 23 : Delphi werkingschema

Hierboven zie je een korte schets van hoe het Delphi project tewerk gaat. Door het toespitsen van
de baliewerking op de vraag van de gebruikers kan je direct een praktisch voorbeeld aantonen van
de rol dat de bibliotheek kan spelen binnen een digitale bibliotheek.
Sinds de datum waarop dit gesprek werd afgenomen heeft men ondertussen de eerder vermelde
trefwoorden opgenomen in de WINOB catalogus en is de Bronnenwijzer intussen sterk
geëvolueerd.
Zo is men vooral na de presentatie van de demo-versie op Informatie 2007 in de richting van een
volwaardige Web2.0 applicatie gaan denken. Met de klemtoon op het vormen van communities,
enerzijds onder professionals, anderzijds bij het publiek.
De bronnenwijzer 2.0 bouwt voort op de bestaande middelen en gaat actief op zoek naar alle
mogelijke bronnen die in verband staan met de ingegeven zoekwoorden. Zo gaat ze bijvoorbeeld
bij de afwezigheid van gedrukte werken van een bepaald thema in de eigen collectie de
mogelijkheid om ze simpelweg te bestellen uit een andere bibliotheek die ze wel in huis heeft.
Maar het gaat verder dan enkel het verbeteren van de catalogi middelen en het IBL verkeer. Zo
krijg je ook de mogelijkheid om zelf data toe te voegen door middel van een infowijzer. Wanneer
je dus een opzoeking hebt gedaan en er nuttige bronnen voor gevonden hebt, kan je ze op die
manier delen met de komende geïnteresseerden.
De volgende stap in de opbouw van het basis werkmiddel van het Delphi-project zorgt voor een
wisselwerking tussen mensen en middelen die informatie bezitten en het wensen beschikbaar te
maken.
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Figuur 24 : Screenshot van de bronnenwijzer 2.0 demo

5.5.3 Olifant-project
Biblion heeft een database ontwikkeld, waarin allerlei aanvullende informatie is
opgeslagen. Om te beginnen alle aanschafinformaties van boeken, boekomslagen,
uittreksels, de recensies uit LiteRom en auteursportretten. In de toekomst kan het
systeem worden uitgebreid met andere informatie. Te denken valt aan:
geluidsfragmenten, videofragmenten en andere relevante informatie over uiteenlopende
media. Uniek in het project, Meer over Media, is dat de gegevens uit de centrale
Biblion-database geïntegreerd kunnen worden met de lokale bibliotheekcatalogus.

198

Het Olifant-project is een onderdeel van MOM199 en zorgt ervoor dat je (online) catalogus een
meerwaarde krijgt doordat de gebruiker zich zo ook direct een gedacht kan vormen over de inhou
van het opgezochte werk.

198
199

Biblion Olifant-project : http://mom.biblion.nl/.
Meer Over Media (MOM)
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Figuur 25 : Printscreen van de demo van het Olifant-project

5.5.4 Phoenix-project
Om voor dit onderwerp een voldoende duidelijke uitleg te krijgen over het gebruik en de inzet van
het Phoenix-project ben ik op gesprek geweest bij één van de verantwoordelijken van het project.
De reden waarom ik dit project heb opgenomen is omdat het aantoont hoe je je eigen
bibliotheeksysteem weer volledig in handen kan krijgen.

Datum gesprek :
Gesprekspersoon :
Instelling :

09/05/2008
Marnix Paesbrugghe
WINOB (West-Vlaanderen)

Phoenix handelt over het provinciaal bibliotheeksysteem dat binnen het WINOB
netwerk zal draaien. Eén van de grote voordelen hieraan is het overbodig worden van
een eigen aangekocht bibliotheekprogramma of server. Al kan er wel nog een server
nodig zijn voor administratieve toepassingen.
Die op termijn eveneens overbodig kunnen worden door de opkomst van de online software
toepassingen (zoals on-line office pakketten). Dit zal in het begin wel nog geen onderdeel van het
project zijn omdat dit onder het “innoveren” luik valt en dit momenteel nog niet aan de orde is.
De eerste stap is namelijk het aansluitklaar maken van zoveel mogelijk West-Vlaamse bibliotheken.
Waardoor ze na die afstellingfase ook effectief de switch zullen kunnen maken.
Bij deze stap wordt er aan foutdetectie en documenteren gedaan, dit gebeurt bij de bibliotheken die
instappen in het PBS.
Een direct gevolg voor deze bibliotheken is het vervallen van de nood aan andere
bibliotheeksoftware zoals Vubis, Brocade, Bidoc, en soortgelijke.
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Eén van de elementen die wel reeds geïntegreerd worden in het
project zijn bijvoorbeeld de verwijzingen naar de bronnenwijzer
van het Delphi project, dat de bedoeling heeft om zoveel mogelijk
informatie naar de gebruikers te brengen.

Figuur 26 : Phoenix
projectplanning

De volgende stap wordt momenteel uitgetest binnen een groep van
zes West-Vlaamse openbare bibliotheken. Dit zijn bibliotheken
die ingestapt zijn in het veranderingstraject “vraaggericht werken”
een traject dat de bedoeling heeft om de ervaringen en
diensten die binnen het Delphi-project zijn ontwikkeld te
verruimen naar een grotere groep bibliotheken. Instappen in het
PBS is daarbij geen absolute voorwaarde.

Zonder dat er hiervoor extra personeelsleden hoeven ingezet te worden. Dit is vooral voor kleinere
bibliotheken gemakkelijker. Zo kunnen ook zij vlotter mee evolueren naar een meer vraaggerichte
invulling van de bibliotheek.
Diezelfde personeelsleden zullen dan wel weer bijkomende cursussen moeten volgen om met de
middelen “derde innoverende” fase mee te zijn. Deze zullen over allerlei vernieuwingen gaan zoals
creative commons, web 2.0 en web 3.0 toepassingen en soortgelijke.
De kennis dat het personeel hierbij heeft opgedaan kan ze dan weer verspreiden over haar
gebruikers , waardoor ze vlotter kunnen helpen om de opdracht van het levenslang leren te
realiseren en informatieve taken uit te bouwen.
Een spin-off van dit alles is bibliotheeknetwerk.be dat alle online catalogi van openbare
bibliotheken in Vlaanderen weergeeft.
Het Phoenix-project is eigenlijk van start gegaan als een tegenhanger voor de Vlacc2
dat voor de uitwerking geen beroep wou doen op de provincies. Toen dat project later
bleek te floppen heeft ze haar keuze om toch op zichzelf door te gaan, zien beloond
worden. Zo zijn de Vlacc2 jaren toch niet voor iedereen verloren jaren geworden.
Zeker omdat de OpenVlacc perfect inpasbaar is binnen het Phoenix-project.
Dit toont perfect aan wat de bedoeling van de Phoenix operatie binnen WINOB is.
Namelijk de mogelijkheid scheppen waarbij er zelf beheerd en toevoegt kan worden uit
eigen of externe bronnen. Dit betekent een serieuze sprong richting voorwaarts, want
hierdoor kunnen ze ook zelf zorgen voor een catalogus die ook van thuis uit een
meerwaarde kan bieden buiten het tonen van al dan niet aanwezig zijnde werken.

Dit eigen bibliotheeksysteem dat vanuit het PBS aan zijn leden wordt aangeboden zal de uitwerking
en de mogelijkheden voor een digitale bibliotheek sterk verbeteren. Doordat je zelf innovaties kan
doen en er de nodige werkmiddelen voor kan toevoegen. Op die manier kan je beter gebruik gaan
maken van de mogelijkheden dat zo’n systeem aanbied.
Hierdoor doe je ook financiële winst omdat de commerciële pakketen een haast traditionele hoge
kostprijs hanteren. Het maakt bovendien ook de weg vrij om zo als één geheel naar voren te treden.
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6 Conclusie
Tijdens het schrijven van dit eindwerk heb ik getracht op bepaalde vragen een antwoord te kunnen
bieden door middel van een citaat, afbeelding, interview en zo meer. Door dit opzoekingswerk heb
ik mij dan ook een goede visie kunnen opbouwen op die gestelde vragen.
Zo wordt de vraag van wat is nu juist een digitale bibliotheek door elke bevraagde anders ingevuld,
maar de grote lijnen zijn wel vaak dezelfde. Zo gaat het steeds om het op termijn kunnen aanbieden
van e-content voor hoofdzakelijk informatieve doeleinden. Sommigen opteren hiervoor om vanuit
de catalogus op te bouwen naar een geïntegreerd aanbod, terwijl anderen dit meer als allemaal losse
onderdelen aanschouwen.
Het internet is hierbij een erg belangrijke factor, want iedereen is het er over eens dat je een digitale
bibliotheek niet in een intranet omgeving kan behouden en aanbieden. Waardoor men dus per
default op het internet valt. Het internet bied dan ook de meeste mogelijkheden om je in verbinding
te kunnen stellen met de gebruikers die samen met het personeel de doelgroep vormen.
De invloed van het internet zal hier uiteraard ook een rol bij spelen, want je kan bijna niet meer
“internet” en “digitale bibliotheek” zeggen zonder dat er ergens “2.0”, “open source” of creative
commons” tussen valt.
Het internet helpt de bibliotheek dus eigenlijk te evolueren naar een ideale vorm om op een zo
optimale wijze informatie te kunnen gaan aanbieden, beheren, verdelen en gebruikers
bewegwijzeren doorheen het immense dorp dat geen echte straatplannen omvat.
Een combinatie van een webgids, 23dingen.nl en de handleidingen van Socius zouden hier al beter
vorm aan kunnen geven.
Dit hele verhaal past dan ook absoluut binnen het bibliotheekverhaal. Alles draait uiteindelijk om
informatie en welke betere werkmiddelen om dit te doen dan die van de digitale bibliotheek! Het is
weliswaar anders als voorheen, maar zoals de auteur van “The Enduring Library” zou zeggen, de
bibliotheek is een immer evoluerend informatiewezen.
Een wezen dat zich kan voeden op enorme hoeveelheden informatie en middelen hiervoor.
Gelukkig zijn wij er als bibliotheekmensen om dit wat overzichtelijker begrijpbaar en bruikbaar te
gaan maken (door bijvoorbeeld opleidingen) voor onze gebruikers.
Doorheen dit eindwerk heb ik getracht om daar min of meer een beeld van te schetsen en
verwijzingen mee te geven waar je eventueel nog meer zou kunnen vinden. Met dit doel heb ik ook
een eigen blog uit de grond gestampt die zich hiermee bezig houd.
Bloggen is overigens een bijzonder goede manier om bij te blijven, want het creëert de ruimte om te
gaan neuzen naar het laatste nieuwe en het brengt je in contact met andere bloggers die je
interessante standpunten voorleggen waarmee je dan weer zelf in gang kan schieten. Het is dus een
wisselproces tussen het ontvangen en verzenden van ideëen (net zoals TCP-IP pakketjes).
De open ideeën helpen hierbij. Ze zijn echter bekender als “open source” maar het omvat nog
zoveel meer, namelijk afbeeldingen, films, games, drank en ga zo maar door. Voor de bibliotheek
betekent dit het herontdekken van haar naam. Openbare bibliotheek wordt zo “open bib” naar
analogie met de open beweging. Deze omvat niet enkel het delen en toegankelijk maken, maar ook
de “creative commons” en “2.0” invloeden. Deze zorgen ervoor dat de informatie of data vrij is om
er mee te kunnen doen wat je zou willen.
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Zo bevordert het bijvoorbeeld de samenwerking in de zin dat het de middelen ertoe aanreikt en de
mensen op een minder confronterende manier met mekaar in contact kan brengen en houden. Er
kan dus dankzij dit opzet op een heel wat gestructureerdere, georganiseerde en efficiëntere manier
worden samengewerkt.
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7 Slotwoord
De opkomst van het digitale bied een scala aan mogelijkheden voor de bib, maar om ze te
realiseren moet je gaan samenwerken en je informatie bundelen zodat hetzelfde werk niet
nodeloos moet worden herdaan door andere bibliotheekmensen. Net zoals dat voor de
OpenVlacc uiteindelijk het geval was.
Eén van de kenmerken van het digitale is om immer zelfverbeterend te werk te gaan. Dit wil
zeggen dat je steeds zoeket naar mogelijke verbeteringen. Zo zou je bij de OpenVlacc
bijvoorbeeld de mogelijkheid kunnen aanbieden om zelf materialen toe te voegen of te wijzigen.
Uiteraard worden die dan pas gepubliceerd nadat ze zijn goedgekeurd door de Vlacc
specialisten.
Omdat dit onderwerp een eindeloze rijkdom aan informatie bied ben ik rond dit onderwerp
(informatie op digitale wijze) beginnen bloggen (libellus.be), zoals ik reeds eerder had
aangehaald.
Het digitale bied ook een unieke kans om je bibliotheek te gaan herontdekken en te
herdefiniëren. Zodat je je lokale zwartkijkers die voor de bibliotheek geen toekomst meer zien
van een antwoord te dienen.
Het is juist nu dat er meer mogelijkheden en werk is voor de bib zit aan te komen. Nu dat de
digitale ongeletterdheid moet worden aangepakt en er bewandelbare paden moeten aangelegd
worden naar de inhoud van het internet.
Persoonlijk denk ik dat de Nederlandse uitwerking van het Delphi-project daar de beste manier
voor is om de bib te integreren in de gemeentelijke werking. Zodat er een gelijkaardige
synergie kan gaan ontstaan zoals die nu in de Verenigde Staten aanwezig is. De bibliotheek is
daar namelijk de referentieplaats wanneer je iets wenst te weten te komen of er iets
aangekondigt wordt.
Samen met een content omvattende catalogus zijn dit steunpilaren waarop de verdere uitwerking
kan gebouwd worden. Want een catalogus die enkel verwijst benut zijn groeicapaciteiten niet.
Er weliswaar van uitgaande dat je het systeem die deze dingen beheert stevig in handen hebt,
zodat het je de mogelijkheid bied om zelf je koers te bepalen.
Door de evolutie naar het multifunctioneel inzetbare van de middelen zal het op vrij korte
termijn ook mogelijk worden om de ruimtes nog polyvalenter te gaan gebruiken. Waardoor je
bruikbare oppervlakte vergroot zonder dat je er enige eigenlijke ruimte bij krijgt.
Met deze multifunctionele inzet doel ik op bijvoorbeeld het gebruik van Wi-Fi in plaats van een
bedraad netwerk en het gebruik van uitleenbare laptops in plaats van vaste computers die een
vaste ruimte innemen.
Om zich beter in deze snelveranderende omgevingen te kunnen verdiepen zou het ook te
overwegen kunnen zijn om een vast onderdeel van het werkrooster te voorzien aan het
ontdekken en het participatief deelnemen aan deze wereld. Zodat je dan ook de tijd krijgt om
kennis op te doen die je toelaten om de gebruikers nog beter te informeren of te bloggen voor de
bib.
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Het gedacht van de gereserveerde tijdsperiode is overigens afkomstig uit de Amerikaanse
Stanford universiteit. Wat later dan weer is overgenomen door de oprichters van Google.
Dit Chinees gezegde levert nog de beste vertaling :
When the winds of change are blowing some people are building shelters, and others
are building wind mills.
200

200

Chinees gezegde van een onbekende auteur.
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8 Trefwoordenlijst
Deze lijst heeft de bedoeling om de tekst nog toegankelijker en leesbaarder te maken voor zij die
niet zo vertrouwd zijn met het onderwerp van dit eindwerk. Voor meer definities uit de
bibliotheekwereld kan je best terecht bij de bibliothecarium site waar het vocabularium van
bibliothecarissen wordt bijhouden.
A
ADSL is een breedband verbindingsmanier om aan te sluiten op het internet.
Al@din is de Nederlandse uitwerking van het ondertussen internationaal verspreide “vraag het aan
een bibliotheekmedewerker” concept.
ALA staat voor American Library Association en is de Amerikaanse evenknie van het Vlaamse
VCOB.
Arachne-project is een project dat het mogelijk maakt om verschillende databanken aan mekaar te
koppelen en doorzoekbaar te maken.
Ask a librarian is een erg vertrouwd en verspreid concept binnen informatieve instellingen. De
bedoeling is dat de gebruiker rechtstreeks (of zo goed als) via het internet vragen kan stellen. Eén
van de gekendere voorbeelden daarvan is de “Ask a Librarian” bij de Amerikaanse Library of
Congress.
Attendering is een kortere omschrijving van “kenbaar maken”.
AVM betekent audiovisuele materialen en omvat meestal CD’s, CD-Rom’s, DVD’s en eigenlijk
ook de internettoegang in de bibliotheek.
B
BBC staat voor British Broadcasting Corporation en is de Engelse VRT.
BeNeBib is een samenwerkingsverbond tussen enkele gemeenten rond Baarle.
Biblion is een Nederlandse diensten- en productenleverancier voor de bibliotheken.
Bibliothecarium : Houdt het vocabularium binnen de bibliotheek zo goed mogelijk bij.
BibNet is de door de overheid opgezette werkingsgroep die internet beschikbaar moet maken voor
de bibliotheken tegen een redelijke prijzen en voorwaarden.
Blog is een website waarop regelmatig - soms meerdere keren per dag - nieuwe bijdragen
verschijnen en waarop de geboden informatie in omgekeerd chronologische volgorde (het nieuwste
bericht verschijnt als eerst) wordt weergegeven.
Brown Issue system is een papieren uitleensysteem voor bibliotheken. Elk ontleend item heeft een
eigen kaartje dat bij het mapje van de gebruiker wordt toegevoegd. De gebruiker zelf krijgt enkel
een papieren kaart mee waarop het aantal items staat en tot wanneer hij ze mag behouden.
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C
Cageweb : Catalogus Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken (http://www.cageweb.be/cageweb)
Cebit is een grote ICT beurs die jaarlijks plaats heeft in Hannover (Duitsland).
Creative commons zijn licenties die bepaalde rechten terug beschikbaar maken voor de gebruikers.
Citizendium is een encyclopedie waar enkel mensen die kunnen staven dat ze kennis in een
bepaalde materie hebben (aan de hand van een diploma of gelijkaardig), iets kunnen toevoegen.
D
Daisy boeken zijn gesproken boeken op cd-rom. Deze zijn vooral bedoeld voor mensen met een
leeshandicap, zoals blinden, slechtzienden en dyslectici.
DBNL of Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over Nederlandse
taal en literatuur. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als
biografieën, portretten en hyperlinks.
del.icio.us is een web 2.0 site die je toelaat om sites te bewaren aan de hand van tags.
Delphi-project heeft de bedoeling om te anticiperen op vragen door er reeds op voorhand
informatie rond te verzamelen waardoor de gebruiker binnen of buiten de bibliotheek geholpen kan
worden.
Digital Born betekent dat de archiefdocumenten reeds digitaal waren bij hun creatie, er komt met
andere woorden dus geen digitalisering aan te pas.
E
e-Depot is een depot waarbij je via de digitale weg je werk(en) kan deponeren. Deze worden
vervolgens ook digitaal bijgehouden.
EUPL v.1.0 is een Open Source licentie van de Europese Unie.
Euregiobib is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband rond Kortrijk.
F
FAQ is een Engelse afkorting voor regelmatig gestelde vragen of frequently asked questions.
fedICT staat voor de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie en is een
van de vier horizontale federale overheidsdiensten van België en is onder meer verantwoordelijk
voor het uitzetten van e-government strategieën op federaal niveau.
Fiction (fictie) staat voor alle niet informatieve boeken binnen de bibliotheek zoals romans,
thrillers, en dergelijke.
Flickr is een web 2.0 site waar je foto’s met mekaar kan delen.
Forum of discussieforum bestaat uit digitale publieke discussiepagina's op het internet.
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G
Google is zowel de naam van de internetzoekmachine als van het bedrijf dat erachter zit.
Google Agenda is een dienst van Google die je de mogelijkheid geeft om online een kalender te
beheren en te delen met wie je wil.
Google Maps is een dienst van Google die de mogelijkheid biedt om het zoeken te beperken door
alleen te zoeken in een specifieke geografische locatie.
H
High Performance Computing and Communication Act is een door de Amerikaanse senator Al
Gore opgestelde wet die weg effende voor de ontwikkeling van wat later bekend zou staan als het
internet.
Hosts zijn toegangspunten waarlangs men zich met het internet kan verbinden.

I
i2010 is de paraplu waaronder informatie- en communicatietechnologieën van de Europese Unie
worden ontwikkeld.
IBL staat voor inter bibliothecair leenverkeer. Dit houdt in dat je boeken uit andere instellingen
kan laten overkomen of opvragen (meestal tegen betaling).
IMPALA is de dienst die voor de verwerking van de IBL aanvragen tussen bibliotheken en andere
instanties wordt gebruikt, zie ook http://anet.ua.ac.be/impala/
Informatiebemiddeling staat voor het begeleiden van de gebruiker naar de benodigde
informatiebronnen.
Internet Archive is een website en project met als doel universele toegang te bieden tot alle
menselijke kennis.
ISDN is een verbindingsmanier om aan te sluiten op het internet.
K
Kiosksoftware is een in bibliotheken veelgebruikte software om op een begrensde manier toegang
te bieden tot het internet.
L
LISCNI staat voor “Library and Information Services Council (Northern Ireland)” en overkoepelt
publieke, academische, overheids, vrijwillige en commerciële sectoren.
LITA staat voor “Library and Information Technology Association” en is de ICT tak van de ALA.
Linux is een algemeen gebruikte naam van een familie op Unix geënte besturingssystemen.
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LOC staat voor de “the library of congress” en is de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten.
Luisterpunt is een samensmelting van de twee blindenbibliotheken VKBB en VLBB.
M
Mashup is een webpagina of -applicatie waar gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd en
gezamenlijk gepresenteerd worden.
Mediargus is de Vlaamse digitale databank die kranten- en tijdschriftenartikels aanbiedt.
Michael-project is een meertalige Inventaris van het Europese Culturele Erfgoed.
MLA is de Engelse koepelorganisatie voor musea, archieven en bibliotheken.
MP3 is een geluidsformaat.
N
Netvibes is een startpagina site, waar je zelf de voor jou interessante elementen van het net op kan
verzamelen.
Non-Fiction (geen fictie) staat voor alle informatieve werken binnen de muren van de bibliotheek.
O
OAI (Open Archives Initiative) maakt het toevoegen van metadata eenvoudiger maar zet zich ook
in om een brede toegang tot digitale materialen te voorzien voor eScholarship, eLearning, en
eScience.
OB staat voor « openbare bibliotheek ».
OCLC (Online Computer Library Center) is een non-profit organisatie die de bedoeling heeft om
de toegang tot de wereldlijke informatie te vergemakkelijken en de kosten daarvoor te beperken.
Open Leercentra zijn ruimtes waarbinnen je op zelfstandige of begeleide manier kan studeren of
werken maken.
Open Source beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de
bronmaterialen (de source) van het eindproduct. Sommige mensen zien het als een filosofie,
anderen beschouwen het als een pragmatische methodologie.
OVINOB is het “Oost-Vlaams InformatieNetwerk van Openbare Bibliotheken”.
openVlacc (open Vlaamse Centrale Catalogus) is het centraal bibliografisch achtergrondbestand
van de 6 grootste openbare bibliotheken in Vlaanderen. Het bestand bevat meer dan 800 000
beschrijvingen van boeken, multimedia, tijdschriftartikels, strips en ook websites. Bibliotheken
nemen op regelmatige basis de beschrijvingen over in hun eigen catalogus.
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P
PBS betekent “Provinciaal Bibliotheek Systeem” en houdt in dat een eigen (zelfontwikkeld) of een
software van een derde wordt gebruikt voor (zowat) alle bibliotheken binnen die provincie.
Phoenix project is een eigen PBS dat door de WINOB groep wordt uitgewerkt.
Podcasting staat voor alle manieren waarbij geluidsbestanden van Internet worden gehaald en later
beluisterd worden.
R
RFID : Radio frequency identification (Identificatie met radiogolven) is een technologie om van
een afstand informatie op te slaan en te lezen van zogenaamde RFID-"tags" die op of in objecten
zitten.
S
SBB (Streekgericht Bibliotheek Beleid) zijn de regio samenwerkingsgropen binnen de provinciale
gebieden.
SFX is een module die extra toegang verleent tot informatie van derden.
SISO is de afkorting van Schema voor de Indeling van de Systematische catalogus in Openbare
bibliotheken. Het is het classificatiesysteem dat in veel openbare bibliotheken de plaats van de nonfictie boeken (Informatief boek) in de kast bepaalt.
Streaming laat je toe om media te raadplegen zonder deze naar je fysieke lokatie te hoeven
downloaden.
U
UNESCO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als doel het waarborgen
van vrede en veiligheid door de samenwerking tussen de verschillende lidstaten op het vlak van
onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.
V
VCOB is een steunpunt voor alle openbare bibliotheken en voor al wie betrokken is bij het beleid
van een openbare bibliotheek. Ook de provinciale en Brusselse medewerkers die het streekgericht
bibliotheekbeleid vormgeven, behoren tot deze prioritaire doelgroep.
VDAB is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt en
vooral als taak heeft werkzoekenden te bemiddelen en te begeleiden naar werk
Videoblog of vlogging staat voor het bloggen door middel van filmpjes.
VLACC staat voor de Vlaamse Centrale Catalogus.
V-Link is een OpenURL linkgenerator dat het mogelijk maakt om vanuit VUBIS catalogi
contextgevoelige links op te vragen.
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VLBB staat voor “Vlaamse Luister- en Braillebibliotheek”. Haar opdracht bestaat erin om alle
mensen die geen gewone, gedrukte boeken kunnen lezen, lectuur in een aangepaste vorm te
verschaffen. Zij richt zich daarom tot blinden, maar ook tot slechtziende bejaarden, bedlegerige
personen, mensen met spierziekten, dyslectische kinderen, en alle andere mensen die in de gewone
bibliotheek niet (meer) terechtkunnen. Boeken van de VLBB zijn beschikbaar in twee speciale
vormen: luisterboeken en brailleboeken. (VLBB is nu samen met het VKBB luisterpunt geworden.)
VPN staat voor Virtual Private Network en is een beveiligde lijn tussen twee computernetwerken.
VVBAD staat voor “Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen”.
W
Web 2.0 verwijst naar de tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web. Het gaat over
de verandering van een verzameling websites naar een volledig platform voor interactieve
webapplicaties voor eindgebruikers op het World Wide Web. Volgens sommigen zullen deze
uiteindelijk losstaande lokaal geïnstalleerde software overbodig maken.
Web 2.0 community is een aantal mensen die zich verenigen door middel van één van de web 2.0
toepassingen.
Web 3.0 slaat op de toekomstige golf van innovaties die zich via het internet zullen verspreiden.
Webgids is een repertoire van op onderwerp bijgehouden relevante weblinks.
Wi-Fi verbindingen zij draadloze verbindingen.
Wiki is een applicatie of (web)toepassing, waarmee webdocumenten gezamenlijk kunnen worden
bewerkt.
Wikimedia is een overkoepelende non-profitorganisatie van Wikipedia, Wikiwoordenboek,
Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Wikicommons, Wikinews, Wikispecies en Wikiversity.
WINOB is het “West-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken”.
Wikipedia is een encyclopedie waarbij iedereen items kan toevoegen en aanpassen.
WorldCat (onderdeel van het OCLC) is de grootste bibliografische databank ter wereld met meer
dan 50 000 bibliotheken uit meer dan 90 landen werken samen aan één gemeenschappelijke online
catalogus.
Y
YouTube laat mensen toe om filmpjes met elkaar te delen. (http://www.youtube.com/vcob)
Z
Zelfuitleenbalies zijn balies die het elke ingeschreven gebruiker van de bibliotheek mogelijk
maken om zijn eigen materialen in te scannen.
ZIZO (Zonder Inspanning ZOeken) is een alternatief voor de plaatsing van non-fictie in de
jeugdafdeling (vanaf 8 jaar).
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9 Bronnen
9.1

Afbeeldingen

Bronnenwijzer
• Delphi werkingschema
• Screenshot www.bronnenwijzer.be
• Screenshot bronnenwijzer 2.0 demo
Flickr
• Flickr - Web 2.0 poster as pixel art
http://www.flickr.com/photos/theglobalgeekpodcast/314934161/
Google Book Search
• Screenshot van de Google Book Search
Google Web Search
• Screenshot Google Web Search :
jeltevangeest.nl
• Take a Seat zitje
Nationale Bank van België
• Screenshot uit de catalogus van de nationale bank van België
NBD/Biblion
• Screenshot van de demo van het Olifant-project
Openbare Bibliotheek Gent
• Screenshot uit de catalogus van de openbare bibliotheek Gent
Opiniepeiling
• Digitale bibliotheken in Vlaanderen, vragen 1- 8
• Participatie per gewest/provincie
Veer
• Veer.com - BLP0009148
http://www.veer.com/
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WINOB
• Phoenix projectplanning
Wikipedia
• RFID chip
World Digital Library
• Screenshot van de World Digital Library
Userful.com
• linux workstations
VCOB
• BibNet schema van 24 januari 2007
• Het net werkt in de bib, Blz 31, Tabel 6
WikiMedia
• WikiMedia projecten
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PAESBRUGHE
Phoenix-project interview / Marnix Paesbrughe
Ternat : WINOB, 2008
PHILIPS
Interview Richard Philips / Benoît Cicchelero ; Richard Philips
Antwerpen : universiteit Antwerpen, 2007
VAN LERBERGHE
Brochure "Vrije software in de bibliotheek" / Jurgen Van Lerberghe
Stedelijke bibliotheek Kortrijk (2006)
VAN TROOSTENBERGHE
Delphi-project interview / Edwin van Troostenberghe
Middelkerke : OB Middelkerke, 2006
WAUTERS
Arachne-project interview / Paul Wauters
Turnhout : OB Turnhout, 2008

9.5

Websites

• 23dingen.nl
http://www.23dingen.nl/
• Adobe Shockwave
http://www.adobe.com/shockwave/download/
• Al@din
http://aladin.bibliotheek.nl/
• Alliance Library Systems
http://alliancelibraries.info/secondlife.htm
• American Library Association (ALA)
http://www.ala.org/
• American Library Association (ALA) - wiki
http://wikis.ala.org/learningcollage/index.php/Main_Page
• Arachne-project
http://www.vvbad.be/node/1790
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• Belgacom
http://www.belgacom.be/
• Belgacom - Solvay Knowledge Space
http://www.belgacom.be/company/nl/jsp/static/spon_citiz.jsp#1.
• BeNeBib
http://www.benebib.be/
• Britannica
http://www.britannica.com/
• CeBIT
http://www.cebit.de/homepage_e
• Centrale Discotheek Rotterdam (CDR)
http://www.muziekweb.nl/
• Children and Media Project - MediaEducation.fi
http://www.mediakasvatus.fi/
• Citizendium - Library
http://en.citizendium.org/wiki/Library
• CSJM
http://www.cjsm.vlaanderen.be/
• Databank Nederlandse Letteren (DBNL)
http://www.dbnl.org/
• Delphi-project - Bloggers overzicht
http://info.bronnenwijzer.be/digitale-bibliotheek/inventarisatie-2.0-toepassingen
• Educatieve wegwijzer
http://www.educatievewegwijzer.be/
• EUREGIO-BiB
http://www.euregiobib.net/
• EUREGIOBIB
http://www.euregiobib.eu/
• Europese Unie
http://europa.eu/
• Federaal Ministerie van Economie Persbericht over pc- en internetgebruik en de digitale
kloof bij huishoudens
http://statbel.fgov.be/downloads/ict_hh_2007_nl.pdf
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• Federaal Ministeri van ICT (fedICT)
http://www.fedict.belgium.be/nl/
• Flickr - Bibliotheek Kortrijk account
http://www.flickr.com/photos/bibliotheekkortrijk/
• FON gemeenschap
http://www.fon.com/
• Fortis bibliotheek
http://www.fortis.nl/debtinvestors/disclaimer_prospectuses.asp.
• Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken (Cageweb) – Catalogus
http://www.cageweb.be/cageweb
• Google Agenda
http://www.google.com/calendar
• Google - Diensten
http://books.google.com/press/descriptions.html
• Google Book Search
http://print.google.com/
• Google Librarian Central
http://librariancentral.blogspot.com/
• Google - Literacy Project
http://www.google.com/intl/en/literacy/index.html
• Google – Wie zijn wij?
http://www.google.com/intl/en/about.html
• HABOBIB
http://www.habobib.bibliotheek.be
• Internet Archive
http://www.archive.org/
• Internet voor iedereen
http://www.internetvooriedereen.be/
• IVEBIC
http://www.ivebic.be/
• Jeugdbib
http://jeugdbib.be
• KB krantenarchief
http://kranten.kb.nl/index2.html
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• KBR E-depot
http://charlesdelorraine.kbr.be/catalogues/biblionumerique/e_depot_nl.html
• KUB - wiki
http://japanologie.arts.kuleuven.be/popularculture/wiki/index.php/Main_Page
• KUL - Campus Arenberg
http://www.wbib.kuleuven.be/
• Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
http://www.kbr.be/
• La Médiathèque
http://www.lamediatheque.be/
• Last.fm
http://www.last.fm/
• Library of Congress
http://www.loc.gov/
• Library & Information Services Council Northern Ireland (LISCNI)
http://www.liscni.co.uk/
• Library & Information Technology Association (LITA)
http://www.lita.org/
• Library of Congress’s American Memory Project
http://memory.loc.gov/learn/
• LibraryThing
http://www.librarything.nl/
• Litcam
http://bellavista-film.com/Litcam/index.php
• Mediargus lijst
http://www.mediargus.be/NL/VCOBVortal.asp
• Museums, Libraries and Archives Council (MLA)
http://www.mla.gov.uk
• Musikwebb
http://musikwebben.btj.se/musikwebb/
• MSN
http://www.msn.com/
• Netmusik
https://www.netmusik.dk/
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• NYPL digitale collecties
http://www.nypl.org/digital/
• Mobiele Internet Klas (MIK)
http://www.archeduc.be/default.aspx?l=02&newsid=145
• OB Gent - Digileen
http://zoeken.bibliotheek.gent.be/css/hybrid-gent/digileen.htm
• OB Gent - Startschermen
http://startschermen.bibliotheek.gent.be/
• OB Gent - Widget
http://www.widgetbox.com/widget/bibliotheekgent
• OB Izegem -Wi-Fi en FON
http://blog.fon.com/nl/archive/events/stedelijke-bibliotheek-izegem-wordt-fon-hotspot.html
• OB Kortrijk -YouTube account
http://www.youtube.com/bibkortrijk
• OB Wachtenbeek - Webgids
http://www.biblinks.net/
• Olifant-project
http://mom.biblion.nl/
• Online Computer Library Center (OCLC)
http://www.oclc.org/
• Online Programming for All Libraries (OPA)
http://www.opal-online.org/
• Open Archives (OAI)
http://www.openarchives.org/
• Open Content Alliance (OCA)
http://www.opencontentalliance.org/
• Ordbron
http://www.ordbron.nu/
• Peeceefobie
http://www.belgium.be/peeceefobie/
• SBB Vlaams-Brabant - Technologie luik
http://sbb.vlaamsbrabant.be/47_nl.html
• Scandinavian Public Library Quarterly (SPLQ)
http://www.splq.info/
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• Second Life
http://www.secondlife.com/
• Second L!fe Library
http://www.infoisland.org/
• Socius
http://www.socius.be/
• Solvay bibliotheek
http://www.bibliothequesolvay.be/
• SPLQ
http://www.splq.info/
• Steunpuntinverandering.be
http://www.steunpunteninverandering.be/index.php/2008/05/14/bibnet-krijgt-nieuwebetekenis/
• Take a seat projectsite
http://www.jeltevangeest.nl/
• The European Commission - eContentPlus
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
• The European Commission - i2010 Digital Libraries
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
• The European Commission - Open Source licentie van de Europese Unie (EUPL v.1.0)
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7330
• The European Commission - The European Library
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm
• The Brtitish Library
http://www.bl.uk/
• The Britisch Library - International Dunhuang Project
http://idp.bl.uk/
• The Britisch Library - The British Sound Archive
http://www.bl.uk/nsa
• The Britisch Library - Turning the pages
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
• Theek5
http://www.theek5.nl/
• The New-York Public Library (NYPL)
http://www.nypl.org/
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• The People’s Network
http://www.peoplesnetwork.gov.uk/
• The World Digital Library
http://www.worlddigitallibrary.org/
• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
http://www.unesco.org/
• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) - Digital
World Library
http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html.
• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) - Institute for
Lifelong Learning
http://www.unesco.org/uil/
• Universiteit Antwerpen (UIA) - IMPALA
http://anet.ua.ac.be/impala/
• Universiteit Brussel (VUB) - wiki
http://infogroep.be/Diensten/Bibliotheek
• Universiteit Gent - Boekentoren
http://www.boekentoren.be/
• Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB)
http://www.vcob.be/
• Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB)
Digitale openbare bibliotheek in Vlaanderen een strategische kijk op de toekomst
http://www.vcob.be/portaal/DIGITALEBIBLIOTHEEK/DIGITALE_TOEKOMST
• Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) - Gebruikerslink bij del.iciou.us
http://del.icio.us/vcob
• Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) - Gebruikerslink bij Flickr
http://www.flickr.com/photos/vcob
• Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) - Gebruikerslink bij NetVibes
http://www.netvibes.com/vcob
• Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) - Gebruikerslink bij Slideshare
http://www.slideshare.net/vcob
• Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) - Gebruikerslink bij widgetbox
http://www.widgetbox.com/widget/zoekenbibliotheekbe
• Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) - Gebruikerslink bij YouTube
http://www.youtube.com/vcob
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• Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) - Wiki voor de boekenweek
http://wiki.bibliotheekweek.be/
• Vlaamse Gemeenschaps Commissie (VGC)
http://www.vgc.be/
• Vlaams Ministerie van Cultuur (CSJM) E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid
http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/bouwstenen/index.html
• Vlaamse Overheid - Beleidsnota Cultuur 2004-2009
http:// docs.vlaanderen.be/portaal/beleidsnotas2004/anciaux/cultuur.pdf
• Vlaamse Overheid - Commissie Digitaal Vlaanderen
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/eFlanders/informatiemaatschappij/CommissieDi
gitaalVlaanderen/
• Vlaamse Overheid - Digitaal Actieplan Vlaanderen (DAV)
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/eFlanders/informatiemaatschappij/DigitaalActie
planVlaanderen/
• Vlaamse Overheid - Ontwerp Decreet Digitale Bibliotheken
http://www.wvc.vlaanderen.be/lokaalcultuurbeleid/regelgeving/20070511_decreetswijziging
_memorie.pdf
• V-Link openURL resolver
http://www.vubis-smart.com/html/nlvlourlr.htm
• VVBAD - Arachne-project
http://www.vvbad.be/node/1790
• VVBAD – PBS
http://www.vvbad.be/node/3121
• VVSNG - Digitale week
http://www.vsng.be//index.php?option=com_content&task=view&id=614&Itemid=321
• Wikimedia - Doelstellingen
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation.
• Wikipedia
http://www.wikipedia.org/
• Wikipedia - Aantal gebruikers
http://nl.wikipedia.org/wiki/SpeciaalStatistieken
• Wikipedia - Belgische slogan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eendracht_maakt_macht
• Wikipedia - Creative Commons
http://nl.wikipedia.org/wiki/Creative_commons.
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• Wikipedia - Digitale Bibliotheek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Digitale_bibliotheek.
• Wikipedia - Informatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie.
• Wikipedia - RFID
http://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency_identification
• Wikipedia – Second Life
http://nl.wikipedia.org/wiki/Second_Life
• Wikipedia - VPN-lijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/VPN
• WorldCat
http://www.oclc.org/uk/en/worldcat/default.htm
• Yahoo!
http://www.yahoo.com/
• YouTube -Take a seat demonstratie
http://www.youtube.com/watch?v=2Dgaz6NIUFk
• ZBdigitaal blog
http://zbdigitaal.blogspot.com/2008/05/mijneigenbibliotheeknl-experimenteren.html
• Zweedse bibliotheken - Ask the Library
http://fragabiblioteket.se/

Internet in de bib, richting digitale bibliotheek

Benoît Cicchelero

104

10Bijlagen
10.1 Artikels
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10.2 Brochures
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10.3 E-mails

Zie bladzijde 24.

Zie bladzijde 22.

Internet in de bib, richting digitale bibliotheek

Benoît Cicchelero

123

10.4 Interviews

Zie bladzijde 19.

Zie bladzijde 53.
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Zie bladzijde 57.

Zie bladzijde 59.
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Zie bladzijde 70.

Zie bladzijde 72.
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Zie bladzijde 75.
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10.5 Opiniepeiling
Deze peiling is verstuurd toen ik nog op de Gentse bibliotheekschool zat, waardoor ik die vermeld
ipv. zijn Leuvense tegenhanger.

10.5.1

Begeleidende brief

Beste(n)
Ik ben een laatstejaars student BDI uit de Gentse bibliotheekschool. En in dit laatste jaar, mag ik
een eindwerk indienen van een thema naar keuze. Als onderwerp, heb ik voor het concept van
"digitale bibliotheken" gekozen.
Mijn eindwerk heeft de bedoeling om te kijken wat er hier reeds rond gedaan wordt in Vlaanderen,
Europa en de Angelsaksische wereld, en deze evoluties te vergelijken. De nakende beleidsnota
voor de “Vlaamse digitale bibliotheek” zal hier bijvoorbeeld een belangrijk rol voor Vlaanderen
vervullen.
Om dit doel te bereiken heb ik reeds diverse organisaties bevraagd, maar om een goede weerslag te
hebben van wat er hierover in het Vlaamse bibliotheek landschap leeft richt ik mij tot jullie, daar
jullie daar de reflectie van zijn. Deze peiling dient dan ook om te weten te komen hoe de Vlaamse
openbare bibliotheken over dit thema denken.
Doordat sommige van deze zaken snel evolueren, en het niet altijd mogelijk is om over alle laatste
nieuwe kennis te beschikken, heb ik ook een korte verwijzing naar deze termen of sites opgenomen.
Deze opinie peiling is ook bewust kort gehouden (8 vragen), zodat u er weinig tijd voor hoeft uit te
trekken om ze te beantwoorden. Gelieve ze dan ook zo spoedig mogelijk terug te sturen, zodat ik ze
grondig kan doornemen.
Mocht u nog vragen hebben omtrent dit bericht, of over de bijhorende peiling, kan u altijd contact
met mij opnemen.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Benoît Cicchelero
BDI student
VSPW Bibliotheekschool Gent
Hoe antwoord ik op deze peiling ?
1) U kunt de peiling bij deze brief downloaden naar een locatie op uw computer (Klik op het
bestand - kies Opslaan Als - maak vervolgens een keuze waar u het document wilt bewaren en open
het bestand).
2) Daarna kunt u de peiling invullen, opslaan (Bestand - Opslaan Als) en als bijlage (attachment)
terugzenden.
Indien u werkt met Microsoft Outlook (of gelijkaardig) kunt u de peiling gewoon openen vanuit de
mail, deze invullen, opslaan en dan vervolgens de verzender een antwoord versturen met de
ingevulde peiling als bijlage.
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10.5.2

Opinievragen

Opiniepeiling : Digitale bibliotheken in Vlaanderen
Voordat u met de enquête begint geven we u graag nog wat verdere informatie voor het invullen.
De meeste vragen, met uitzondering van de vragen met maar 2 aankruisvakjes, kunnen meerdere
antwoorden hebben. Voor elke vraag is er ook een vrijblijvend reactieveld voorzien zodat u altijd
uw antwoord kan weergeven.
Uw persoonlijke informatie zal niet worden bewaard, noch doorgestuurd of gebruikt worden door
derden. Moest u nog vragen hebben of indien er enige onduidelijkheden zouden zijn, kunt u mij
steeds bereiken via het mailadres waarlangs deze peiling verstuurd is.
1) Wat wordt er onder een digitale bibliotheek verstaan ? (los van Mediargus)
Het aanbieden van een online catalogus.
Het aanbieden van nieuwsbrieven.
Het aanbieden van RSS feeds.
Het aanbieden van podcasting (bvb in eigen huis opgenomen lezingen).
Het aanbieden van streaming (bvb in eigen huis opgenomen lezingen).
Het aanbieden van wifi
Het aanbieden van informatie van gemeentelijke diensten
Het aanbieden van informatie van derden (verenigingen, en dergelijke )
De mogelijkheid om je bibliotheek profiel digitaal te beheren. (reservaties, verlengen,
en dergelijke )
Het aanbieden van digitale content buiten de bibliotheek muren, dmv. een bibliotheek
account.
Andere, ….
Vrijblijvende aanvulling :
2) Hoe ziet u de toekomst van de bibliotheek ?
De bibliotheek verdwijnt, door te grote concurrentie van onder andere het internet.
Een status quo, een beetje van alle werelden.
Een evolutie, met meer interactiviteit, synergie tussen instellingen, gediversifieerde en
geïndividualiseerde media.
Vrijblijvende aanvulling :
3) Heeft u al gedacht aan het ontwikkelen van een digitaal collectieplan ?
Nee
Ja, met bestaande middelen (webwijzer, DBNL, overheidspublicaties, …)
Ja, met bestaande en nieuwe middelen
Vrijblijvende aanvulling :
4) Gebruikt of verwijst u wel eens naar een externe bron of catalogus ?
Nee
Ja, ter aanvulling
Ja, ter vervanging van een collectie onderdeel
Vrijblijvende aanvulling :
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5) Gebruikt u externe middelen voor de dagelijkse bibliotheek werking en/of bevraging ?
Nee
Ja, Google (Books, Gids, Search, Scholar, …)
Ja, Wikipedia
Ja, Webwijzer
Ja, digitale informatie mappen
Ja, startschermen
Ja, andere …
Vrijblijvende aanvulling :
6) Digitaliseert u zelf materialen ?
Nee, dat doen we niet.
Nee, maar we besteden dat uit.
Nee, we ontvangen de informatie van derden.
Ja, we hebben daar een interne werking voor opgezet.
Vrijblijvende aanvulling :
7) Zou u automatisering bepleiten, indien u er een betere digitale werking mee kunt bereiken ?
Nee
Ja
Vrijblijvende aanvulling :
8) Hoe ziet u de invulling van de open leercentrum functie ?
Niet
Wel, maar als gastvrouw voor andere instellingen
Wel, maar andere …

Link verwijzingen :
DBNL
Google Books
Google Gids
Google News
Google Scholar
Google Search
Google Suggest
Podcasting
RSS feeds
Streaming
Webwijzer
Wifi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

http://www.dbnl.org/
http://books.google.be/
http://www.google.com/dirhp?hl=nl
http://news.google.com/
http://scholar.google.com/
http://www.google.be/
http://labs.google.com/suggest/
http://nl.Wikipedia.org/Wiki/Podcasting
http://nl.Wikipedia.org/Wiki/Rss
http://nl.Wikipedia.org/Wiki/Streaming_audio
http://nl.Wikipedia.org/Wiki/Streaming_video
: http://webwijzer.bibliotheek.be/
: http://nl.Wikipedia.org/Wiki/Wifi
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10.5.3
306
90
8
6
1
1
74

Opinieresultaten

Verstuurde opinie peilingen
Reacties
Reactie zonder bijlage
Onleverbare mail (publilink probleem)
Out of office
Service level problem (beveilingsprobleem)
Reacties met juist ingevulde bijlagen

1. Wat wordt er onder een digitale bibliotheek verstaan ? (los van mediargus)
1a

Het aanbieden van een online catalogus.
7
67

1b

Niet aangeduid
Aangeduid

Het aanbieden van Wi-Fi.
56
18

1g

Niet aangeduid
Aangeduid

Het aanbieden van streaming (bvb in eigen huis opgenomen lezingen).
59
15

1f

Niet aangeduid
Aangeduid

Het aanbieden van podcasting (bvb in eigen huis opgenomen lezingen).
60
14

1e

Niet aangeduid
Aangeduid

Het aanbieden van RSS feeds.
51
23

1d

.

Het aanbieden van nieuwsbrieven.
30
44

1c

Niet aangeduid
Aangeduid

Niet aangeduid
Aangeduid

Het aanbieden van informatie van gemeentelijke diensten.
25
49

Niet aangeduid
Aangeduid
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1h

Het aanbieden van informatie van derden (verenigingen, en dergelijke ).
43
31

1i

De mogelijkheid om je bibliotheek profiel digitaal te beheren. (reservaties, verlengen, en
dergelijke ).
7
67

1j

Niet aangeduid
Aangeduid

Het aanbieden van digitale content buiten de bibliotheek muren, dmv. een bibliotheek
account.
38
36

1k

Niet aangeduid
Aangeduid

Niet aangeduid
Aangeduid

Andere, ….
67
7

Niet aangeduid
Aangeduid

2. Hoe ziet u de toekomst van de bibliotheek?
2a

De bibliotheek verdwijnt, door te grote concurrentie van onder andere het internet.
71
3

2b

Een status quo, een beetje van alle werelden.
55
19

2c

Niet aangeduid
Aangeduid

Niet aangeduid
Aangeduid

Een evolutie, met meer interactiviteit, synergie tussen instellingen, gediversifieerde en
geïndividualiseerde media.
17
57

Niet aangeduid
Aangeduid

3. Heeft u al gedacht aan het ontwikkelen van een digitaal collectieplan?
3a

Nee.
27
47

Niet aangeduid
Aangeduid
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3b

Ja, met bestaande middelen (webwijzer, DBNL, overheidspublicaties, …).
60
14

3c

Niet aangeduid
Aangeduid

Ja, met bestaande en nieuwe middelen.
60
14

Niet aangeduid
Aangeduid

4. Gebruikt of verwijst u wel eens naar een externe bron of catalogus?
4a

Nee.
69
5

4b

Ja, ter aanvulling.
13
61

4c

Niet aangeduid
Aangeduid

Niet aangeduid
Aangeduid

Ja, ter vervanging van een collectie onderdeel.
54
20

Niet aangeduid
Aangeduid

5. Gebruikt u externe middelen voor de dagelijkse bibliotheek werking en/of bevraging?
5a

Nee.
72
2

5b

Ja, Google (Books, Gids, Search, Scholar, …).
9
65

5c

Niet aangeduid
Aangeduid

Ja, Wikipedia.
31
43

5d

Niet aangeduid
Aangeduid

Niet aangeduid
Aangeduid

Ja, Webwijzer.
16
58

Niet aangeduid
Aangeduid
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5e

Ja, digitale informatie mappen.
38
36

5f

Ja, startschermen.
47
27

5g

Niet aangeduid
Aangeduid

Niet aangeduid
Aangeduid

Ja, andere …
63
11

Niet aangeduid
Aangeduid

6. Digitaliseert u zelf materialen?
6a

Nee, dat doen we niet.
20
54

6b

Nee, maar we besteden dat uit.
70
4

6c

Niet aangeduid
Aangeduid

Nee, we ontvangen de informatie van derden.
63
11

6d

Niet aangeduid
Aangeduid

Niet aangeduid
Aangeduid

Ja, we hebben daar een interne werking voor opgezet.
67
7

Niet aangeduid
Aangeduid

7. Zou u automatisering bepleiten, indien u er een betere digitale werking mee kunt bereiken?
7a

Nee.
71
3

7b

Niet aangeduid
Aangeduid

Ja.
8
66

Niet aangeduid
Aangeduid
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8. Hoe ziet u de invulling van de open leercentrum functie?
8a

Niet.
61
13

8b

Niet aangeduid
Aangeduid

Wel, maar als gastvrouw voor andere instellingen.
24
50

8c

Niet aangeduid
Aangeduid

Wel, maar andere …
60

10.5.4

Niet aangeduid
14
Aangeduid

Vrijblijvende aanvullingen

Deze aanvullingen heb ik uiteindelijk toch besloten toe te voegen omdat ze je mee een beeld helpen
te vormen van hoe wat er vanuit de sector juist geantwoord wordt op de aangegeven vragen.
1. Wat wordt er onder een digitale bibliotheek verstaan? (los van mediargus)
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

www.zoeken.bibliotheek.be
mogelijkheid tot downloaden van muziek- en filmbestanden uit de collectie van de bib
raadpleging van gedigitaliseerde erfgoedbronnen
aanbieden van digitale vraagbaak;
het integreren van lezersoordelen in catalogus;
het ter beschikking stellen van digitale content in de bibliotheek;
het automatiseren van de administratieve handelingen in de bibliotheek
(betaalverkeer, leenactiviteiten, beheer computers)
aanwinstentips volgens lezersprofiel
download (legaal) faciliteiten (muziek, film, shows, …)
op termijn plannen we een volledig geïntegreerde e-ruimte (opstart bouwplannen voor dit
jaar) … vooral gericht naar jeugd, senioren, opleiding, ontmoeting, met aansluitend ook
soort bib-café
eigenlijk komt deze vraag voor onze gemeente te vroeg
1. omdat de gemeente nog niet echt over een website beschikt (wel een heel statische waar
wij zelfs onze catalogus niet aan kunnen linken ) het nieuwe bestuur gaat er wel werk van
maken
2. onze collectie is nog niet volledig ingevoerd in een online-catalogus en onze uitleen
gebeurt nog manueel. Wel is het ingevoerde gedeelte van onze catalogus reeds online
beschikbaar alsook de nieuwsbrief van de bib. Voor verdere digitale initiatieven en
faciliteiten gaat er wel ruimte zijn binnen het nieuwe bibliotheekbeleidsplan maar is er
momenteel nog niets beslist
Databanken
Podcasting en streaming zijn natuurlijk erg leuk, maar ik vrees dat je dan problemen krijgt
met auteursrechten en dergelijke.
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•
•
•
•

Ik vind het belangrijk dat er via de catalogus op digitale content van de bibliotheek gewezen
wordt. Daarbij is het niet evident om thuisgebruik toe te staan, maar attendering op het
bestaan van de informatie is essentieel.
digitale netwerkvorming van verschillende catalogi
Het ene is meer faciliteren van fysieke dienstverlening; het andere echt volledig digitaal,
maar we nemen alles samen in één "hybride" omgeving voor de gebruiker.
Ik weet niet welke de precieze omschrijving is van digitale bibliotheek. Een onlinecatalogus
lijkt me vanzelfsprekend maar hoever je daarin kan gaan. Vergeet ook niet de praktische
kant. Wie verzorgt de ICT? In vele bibliotheken komt dat neer op de schouders van de
bibliothecaris of die daarnu veel van kent of niet.

2. Hoe ziet u de toekomst van de bibliotheek?
•

•
•
•

•

•

•
•

de "leesboeken" zullen nog een aantal jaren (vijftien? Twintig ?) blijven bestaan, maar ik
vermoed dat de leescultuur nog meer zal verschuiven naar een beeldschermcultuur (cf de
kleine leestabletjes van Philips, waarop een tiental boeken kunnen gedownload worden). We
moeten inspelen op de trend dat men nu alles thuis kan raadplegen via internet. Enkel
sociaal minderbedeelde groepen zullen nog de nood hebben om naar de bib te komen omdat
zij zich geen PC/laptop en internetverbinding kunnen veroorloven (tenzij de prijzen
drastisch dalen, wat ook mogelijk is)
bibliotheek zal zich moeten toeleggen op het onderdeel kosteloze informatiebemiddeling
waardoor ze zich onderscheidt van andere aanbieders van (digitale) informatie
Verdwijnen? Kijk naar de groeigebieden in de wereld… daar bouwt men meer dan ooit
bibliotheken (Seattle, London (Idea Stores, e.d.), en op verschillende plaatsen in Singapore,
India, China, Japan…). Weliswaar zien die bibliotheken er anders uit dan die van gisteren.
momenteel voelen wij wel grote schommelingen (= dalingen bij de ene en stijging bij de
andere thema's) in de uitleencijfers van non-fictie maar non-fictie stijgt zelfs nog. De vraag
blijft wat het toekomstig digitaal aanbod van fictie gaat worden en welke rol de bib daar
(nog) kan in spelen. Daarbuiten hebben wij cd-roms (status-quo en verminderend aanbod op
de markt) en gesproken boeken (goede uitlleencijfers), vermoedelijk gaan wij ook
'educatieve' dvd's ter beschikking stellen
ik denk persoonlijk nog steeds dat een volledig digitale bibliotheek niet voor morgen is,
behalve misschien in gespecialiseerde (acdemische?) middens. De openbare bibliotheek zal
denk ik nog gedurende een hele tijd een hybride bibliotheek blijven met heel wat gedrukte
materialen, gecombineerd met digitale ontsluiting, toegang, promotiekanalen en inderdaad
ook digitale content (van diverse aard, bv lokaal erfgoed).
Ik denk dat het heel belangrijk is dat de bibliotheken van in het begin mee proberen te gaan
met (alle) evoluties. Op dit vlak is het dan ook erg belangrijk dat bibliothecarissen de nodige
uitleg krijgen bij vernieuwingen en kunnen zien hoe dit toepasbaar is in de eigen
organisatie. Voldoende en bekwaam personeel is hier natuurlijk essentieel.
het literaire boek zal blijven, het informatieve aspect zal nog verder verminderen
meer verbindingen leggen tussen bronnen +verbindingen tussen gebruikers

3. Heeft u al gedacht aan het ontwikkelen van een digitaal collectieplan?
•
•
•
•

Er zijn nog veel te weinig Nederlandstalige bronnen
ja, maar enkel op basis van de ondersteuning vanuit provincie en VCOB.
beetje veel voor een kleine gemeentelijke bibliotheek die zelfs niet over een scanner
beschikt ??? Hogere overheden kunnen dat beter.
in samenspraak met onze Hasseltse partnerbibliotheek de Provinciale Bibliotheek Limburg,
die een bovenbouwwerking uitbouwt
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•
•
•

er wordt wel ruimte gelaten in het nieuwe beleidsplan om 'snel in te kunnen pikken' op
nieuwe tendensen.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een collectie ontwikkelingsplan, waarin ook digitale
media aan bod komen, maar nog niet erg uitgebreid.
Ik zou heel graag willen dat onze bibliotheek wat meer deed aan een digitaal collectieplan.
wegens gebrek aan tijd is het momenteel echter niet haalbaar.

4. Gebruikt of verwijst u wel eens naar een externe bron of catalogus?
•
•
•

alles in het kader van 'doorverwijsfunctie' en IBL-werking van onze bib
niet opgenomen in de catalogus of toch niet in die zin ontsloten
meestal verschillende types van gebruikers (bv. encycl. nog steeds veel fysiek gebruikt);
documenatiemappen, BNTL e.d. afgeschaft

5. Gebruikt u externe middelen voor de dagelijkse bibliotheek werking en/of bevraging?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

federated search (project Arachne); V-Link (openURL resolver)
Mediargus
om informatie uit te putten voor de klanten…
biblion databases en elektronische toegangen horend bij gedrukte abonnementen
OAI, …
Ik volg momenteel zelf nog de bibliotheekopleiding. Alle internettoepassingen die daar aan
bod komen, probeer ik in mijn eigen bibliotheekwerking en inlichtingenwerk toe te passen.
Helaas is het voor mijn (oudere) personeelsleden niet altijd mogelijk om dergelijke
technieken / websites toe te passen.
Impala
Gemeentelijke website(s) en vele andere digitale bronnen en sites
zie http://startschermen.bibliotheek.gent.be/

6. Digitaliseert u zelf materialen?
•
•
•
•
•

Inscannen oude postkaarten en foto's voor de Beeldbank West-Vlaanderen
via het provinciaal bibliotheekcentrum en de VLBB ontvingen wij daisyspelers en weldra
ook de bijhorende 'plaatjes' voor mensen met leesproblemen.
in de toekomst hoop ik eigenlijk een samenwerking te kunnen opzetten met de lokale
heemkundige kring ten einde het lokale culturele erfgoed (foto's en documenten) digitaal te
kunnen bewaren en aanbieden.
Lokale persartikelen
deels in huis, deels extern, hoofdzakelijk bewaar- en erfgoedcollecties, zie www.gezelle.be
of www.historischebronnenbrugge.be

7. Zou u automatisering bepleiten, indien u er een betere digitale werking mee kunt bereiken?
•

Spijtig genoeg zijn we zelf te weinig onderlegd om een doorgedreven automatisering uit te
voeren; ook de gemeentelijke informaticadienst kent er te weinig van Er zou voor kleinere
bibliotheken een soort ondersteuning moeten komen vanuit vb Ardatis of VCOB waarbij
zoveel mogelijk met zo weinig mogelijk moeite kan geïmplementeerd worden
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•

•
•
•

Ze lijkt stevig gedateerd: het gros van de bibliotheken werkt al lang geautomatiseerd (beheer
collecties en informatieaanbod, intranet gemeente, zelfscanbalies, enz.). Als je robots
bedoelt? Of een bibliotheek met een collectiebestand dat alleen zichtbaar wordt via scherm
en robots… geen rekken meer voor het publiek: heb zo een wetenschappelijke bib gezien in
Kyoto…
ik begrijp de context van de vraag niet; ik ga er van uit dat alle initiatieven die 'efficiëntie'
kunnen verhogen welkom zijn.
Hiermee bedoel ik echter niet dat alle boeken in digitale vorm moeten verschijnen.
ik begrijp deze vraag niet, we zijn immers al geautomiseerd (catalogus + uitleen) In de
toekomst worden er zeker nog verdere stappen gezet

8. Hoe ziet u de invulling van de open leercentrum functie?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

in samenwerking met andere diensten, organisaties en instellingen
gastvrouw en ondersteunende expertise
OCR
in functie van het gebruik van het aanbod van de bibliotheek (bvb. klanten hun weg leren
zoeken in het digitale aanbod…)
er worden bij ons sinds 2005 'computerlessen' voor en door senioren georganiseerd; het
invullen van initiatieven binnen het 'levenslang leren' zien wij ook in de toekomst als één
van onze taken, al dan niet in samenwerking met andere instanties
Vrijblijvende aanvulling: wij hebben momenteel niet de faciliteiten om echt als open
leercentrum te kunnen functioneren, noch om zelf cursussen te organiseren. Alleen
samenwerking kan daar een oplossing bieden, maar enkel (relatief) kleinschalig. De
bibliotheek zou wel een coördinerende rol kunnen spelen op dat vlak in de gemeente.
Begeleiden
Dit is een zeer belangrijke taak van de bibliotheek. Ik denk dat we een gezonde mix moeten
vinden tussen onszelf en andere instellingen.
e-learning van de vdab valt perfect binnen de mogelijkheden van de bibliotheek maar ook
eigen begeleidingsmoment voor nieuwe gebruikers is een noodzaak
door een goed ontsloten aanbod leermaterialen aan te bieden + accommodatie aan te bieden
voor zelfstudie
een aantal interne instructies (b.v; catalogus, internet)
in een later stadia
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Meer weten
Indien je meer wil weten over de opzetting van digitale bibliotheken in Vlaanderen, kan ik je altijd
deze documenten aanraden :
•

23dingen.nl201

•

Beleidsnota Cultuur 2004-2009 202.

•

Boeken :
E-cultuur : bouwstenen voor praktijk en beleid / Dirk De Wit .- Leuven : Acco, 2006
247 p. .- ISBN 90-334-6320-2
Google : het verhaal achter het mediasucces / David A. Vise ; Mark Malseed Amsterdam :
Forum, 2005 .- 351 p., [8] p. pl. : ill. .- Oorspr. Engelse titel: The Google story .- ISBN:90225-4365-X
The Enduring Library / Michael Gorman .- Chicago : American Library Association, 2003
XIII, 175 p. .- ISBN 0-8389-0846-2
Libraries of the future / J. C. R. Licklider .- Cambridge : M.I.T. Press, 1965

201

•

Decreet voor digitale bibliotheken 203.

•

Digitaal actieplan Vlaanderen 204.

•

Informatie 2007 verslagen, blogberichten en podcasts.

•

Ministerie van Economie 205.

•

Scandinavian Public Library Quarterly (SPLQ)206

•

VCOB rapport rond “De digitale openbare bibliotheek in Vlaanderen: een strategische kijk
op de toekomst”207.

•

VCOB presentatie over “De digitale bibliotheek in een digitaal tijdperk”208 die gemaakt is
door Johan Mijs van het VCOB.

23dingen.nl :
http://www.23dingen.nl/
202
Beleidsnota cultuur 2004-2009 :
http:// docs.vlaanderen.be/portaal/beleidsnotas2004/anciaux/cultuur.pdf
203
Ontwerp decreet digitale bibliotheken :
http://www.wvc.vlaanderen.be/lokaalcultuurbeleid/regelgeving/20070511_decreetswijziging_memorie.pdf
204
Digitaal Actieplan Vlaanderen :
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/eFlanders/informatiemaatschappij/DigitaalActieplanVlaanderen/index.htm
205
Ministerie van economie :
http://www.statbel.fgov.be/
206
SPLQ :
http://www.splq.info/
207
digitale openbare bibliotheek in Vlaanderen: een strategische kijk op de toekomst :
http://www.vcob.be/portal/page?_pageid=373,6660333&_dad=portal&_schema=PORTAL
208
“ De digitale bibliotheek in een digitaal tijdperk” presentatie :
(deel 1) http://www.slideshare.net/vcob/introductie-tot-het-boekenvak-digitale-bibliotheek
(deel 2) http://www.slideshare.net/johanmijs/bibliotheek20-continued

Eindwerk abstract
Internet in de bib, richting digitale bibliotheek / Benoît Cicchelero. - Leuven : Graduaat
Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde, 2008. - 139 p.
Eindwerk Bibliotheekschool Leuven
Bevat enkele bijlagen
Met dit eindwerk probeer ik aan te tonen dat het internet in de bibliotheek heel wat beter kan
aangewend worden dan nu vaak het geval is. Zo bestaan er naast boeken ook digitale
entertainment- en informatiebronnen die je via die weg kan bereiken. De invoering van het internet
in de bibliotheek mag dus enkel een beginpunt zijn en geen quasi eindpunt. Anders negeer je de
volgende generatie van informatiedragers en vergroot je de digitale kloof. Wat net zou indruisen
tegen je taken als informatieschakel.

