
E-boekenproject

Op 15 mei 2017 ontleende 
minister Sven Gatz in kennis-
centrum ARhus het eerste 
e-boek met cloudLibrary, 
een nieuw pilootproject 
om Engelstalige e-boeken 
te lenen op je eigen 
toestel. CloudLibrary is 
een samenwerking tus-
sen Kenniscentrum Arhus, 
bibliotheek De Krook, biblio-
theek Mechelen, Muntpunt, 
bibliotheek Oostende en 
Cultuurconnect. De kennis en 
ervaring die ze opdoen delen 
ze graag met de sector.

Nadat het Vlaamse project E-boeken in 
de bib in 2015 afliep, besloot een con-
sortium van vijf bibliotheken in 2016 om 
initiatief te nemen voor een vervolg. Met 
de steun van Cultuurconnect zochten 
ze een bestaand Engelstalig e-boeken-
platform om dat in hun bibliotheek uit 
te testen. Door voor een bestaand, sta-
biel platform te kiezen konden ze snel 
aan de slag om een nieuw aanbod te 
ontwikkelen voor de leners – aanvan-
kelijk Engelstalig, maar op termijn ook 
Nederlandstalig. Bovendien vermeden 
ze zo enerzijds moeilijke onderhandelin-
gen met uitgevers en anderzijds techni-
sche kinderziektes.

Ze selecteerden cloudLibrary van 
Bibliotheca. Dit platform laat een 
unieke samenwerking toe tussen de vijf 
bibs: de eigen titels zijn namelijk ook 

beschikbaar voor leners van de andere 
vier bibs. Aankopen en uitlenen verloopt 
heel organisch en vlot, zo blijkt onder-
tussen. De vijf collecties vullen elkaar 
aan en de leners vinden intuïtief de weg 
naar titels van andere bibliotheken.

CloudLibrary werkt volgens het single 
use-principe: een boek wordt aan één 
lener tegelijk uitgeleend. De gebruiker 
kan eenvoudig aan de slag in de cloud-
Library-app met de Mijn Bibliotheek-
account. Hij leent en leest op elk appa-
raat, ook op e-reader. Een lener kan drie 
e-boeken lenen voor een periode van 
drie weken. Daarna verdwijnen ze auto-
matisch van het toestel: geen boetes 
dus! Leners kunnen zelf aankoopsug-
gesties doen.

Een belangrijk doel van het project is 
bijdragen aan de onderhandelingen 
met uitgevers uit het Nederlands taal-
gebied, om zo tot een Nederlandstalig 
e-boekenplatform voor Vlaanderen te 
komen. Er is alvast een grote uitgever 
(VBK) bereid om een test te lanceren 
met Nederlandstalige e-boeken binnen 
cloudLibrary. Momenteel onderhandelt 
Bibliotheca nog verder om dit technisch 
en financieel uit te werken, en om bijko-
mende uitgevers te betrekken.

Yves Rosseel, directeur Arhus: “Door 
onze krachten te bundelen maken we 
voor Vlaamse bibliotheken mogelijk 
wat al langer in het buitenland kan. Het 
is een project waarmee iedereen veel 

Marie Ramon (82 jaar), lid van 
de bib van Oostende en fervente 
gebruiker van de app: “Ik hou van 
de thrillers van Nicci French en lees 
in het Engels omdat ik als kind in 
Engeland woonde tijdens de oorlog. 
Zo onderhoud ik mijn Engels. Dankzij 
ODILE, het project rond digitaal lenen 
en lezen van de bib, kan ik die boeken 
nu vanuit mijn luie zetel lenen en 
op mijn tablet lezen! De app is heel 
gebruiksvriendelijk en tot nu vond 
ik altijd wat ik wil. In november volg 
ik zelfs een cursus om beter met de 
tablet te leren werken.”

Sarah Clauw, Arhus en Lieselot Van Maldeghem, Cultuurconnect
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ervaring zal opdien, daarom is het nu 
sowieso al geslaagd.”

De vijf bibs stelden een kennisma-
kingscollectie samen in verschillende 
populaire rubrieken: Smart Thinking, 
Contemporary Fiction, ChickLit, Thrillers, 
Fantasy, Classics en Young Adult. Elke 
bib legt eigen accenten:
• Oostende bouwt met ODILE (Ouderen 

en Digitaal Lenen) een toeleidingstra-
ject uit voor senioren.

• ARhus onderzoekt of het een nieuw 
publiek kan bereiken.

• De Krook spreekt het bestaande 
lezerspubliek aan, zowel wie digitaal 
leest als de fans van het papieren 
boek.

• Muntpunt stemt het aanbod af op 
expats en liefhebbers van de Smart 
Thinking-collectie.

• Mechelen focust op jongeren met 
e-boeken uit de klassieke leeslijsten 
en Young Adults.

Het is te vroeg om na te gaan welke 
gebruikers de bibs bereiken, maar de 
eerste cijfers en reacties zijn posi-
tief. Cultuurconnect voert bijkomend 
een marktonderzoek uit rond e-boek-
modellen. In het najaar legt de orga-
nisatie alle resultaten samen om de 
volgende stap te zetten naar een aan-
bod van Nederlandstalige e-boeken in 
de openbare bibliotheken. Na één jaar 
beslissen de vijf bibs of ze het project 
nog een jaar verlengen. 

Europees jaar van het 
cultureel erfgoed
2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 
(EYCH2018). Op die manier wil de EU de culturele diversiteit 
promoten en de economische meerwaarde van erfgoed en het 
belang ervan illustreren. De EU wil mensen bewuster maken van 
de Europese dimensie van hun geschiedenis, waarden en het 
gevoel van Europese identiteit versterken. Tegelijkertijd vestigt 
EYCH2018 de aandacht op de talloze mogelijkheden die erfgoed 
ons biedt en op de daaraan gekoppelde uitdagingen waarmee 
we geconfronteerd worden. Enkele van die uitdagingen zijn de 
gevolgen van de digitale omwenteling, de druk van het milieu, 
de fysieke druk op erfgoedlocaties en de illegale handel in cul-
tuurgoederen.

De organisatie is in handen van de Europese Commissie. Alle 
lidstaten werden gevraagd om nationale coördinatoren aan 
te duiden. In België hebben de drie gemeenschappen en het 
Brussels Gewest elk een ‘nationale’ coördinator aangeduid. Voor 
Vlaanderen neemt het Departement Cultuur, Jeugd en Media die 
rol op. De brede erfgoedsector wordt Europees vertegenwoor-
digd door een Stakeholders’ Committee. Daarvoor werden 35 
internationale erfgoedorganisaties geselecteerd. De geselec-
teerde organisaties zijn bijvoorbeeld FARO. Vlaams steunpunt 
voor cultureel erfgoed, EUNIC, Europa Nostra, NEMO, FEST en 
ICOM Europe. De EU voorziet een budget van acht miljoen euro. 
Dit bestaat vooral uit financiering binnen bestaande subsidie-
programma’s (extra calls of verschuiving van aandacht naar erf-
goed) voor grote transnationale projecten en voor communi-
catie op EU-niveau.

Momenteel wordt de organisatie van het EYCH2018 in 
Vlaanderen voorbereid. Hiervoor werken het agentschap 
Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media nauw samen met andere entiteiten binnen de Vlaamse 
overheid en met FARO en Herita. Er is ook afstemming met de 
andere gewesten, gemeenschappen en de federale overheid. 
De brede erfgoedsector in Vlaanderen kan in haar program-
mering inspelen op het EYCH2018 met projecten en events. De 
portaalwebsite met informatie en inspiratie over hoe dit vorm 
te geven wordt in oktober gelanceerd.

Begin oktober 2017 geven Geert Bourgeois, Vlaams minister-
president en bevoegd voor Onroerend Erfgoed, en Sven Gatz, 
Vlaams minister voor Culturele aangelegenheden het officiële 
startschot van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 
Vlaanderen. Tijdens dit event zullen de concrete plannen en de 
stimulansen vanuit de Vlaamse overheid in samenwerking met 
FARO en Herita voorgesteld worden.

> Meer weten? Contacteer Brigitte Myle, coördinator voor Vlaanderen,  

op erfgoedjaar@vlaanderen.be

 
Bron: FArO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
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