
MERCATOR

	Alles draait om connecties: 
Over institutional reposito-
ries, onderzoeksworkflows 
en platformen

	What Do Students and 
Faculty Need in a Research 
Database? The Librarian’s 
Perspective

	De bib 4.0? Een ‘oude plek’ 
herinrichten: vintage versus 
vision!

	Pauze

	Einde tijdperk boeken
kasten in hogeschool
bibliotheek?

	Hoe zoekmachines nieuws 
documenten op relevantie 
sorteren

PERMEKE

	Getty’s Art & Architecture 
Thesaurus en de L van 
GLAM: gedeelde onder
werpsontsluiting in 
bibliotheken. Deel 1: 
Implementatie en redactie.

	Getty’s Art & Architecture 
Thesaurus en de ‘L’ van 
GLAM: gedeelde onder
werpsontsluiting in 
bibliotheken. Deel 1: 
Implementatie en redactie. 
(vervolg).

	Pauze

	Getty’s Art & Architecture 
Thesaurus en de ‘L’ van 
GLAM: gedeelde onder
werpsontsluiting in biblio
theken. Deel 2: Gebruik en 
applicatie.

STIJNEN

	‘Challenge or chance?’ 
Interactief spel dat uitdaagt 
om uitdagingen om te den
ken naar kansen

	Productpresentatie  
Vanden Broele productions

	Pauze

	Open Library (workshop  
met dank aan bibliotheca)

LEOPOLD

	Marketing voor informatie
dienstverlening

	Pauze

	De SDG’s, duurzaamheid  
in praktijk 
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LOUNGE BAR

	Change management: hoe 
verander je een gewoonte
dier?

	De archiefklant is koning?

	Pauze

	I’m an archivist, I change 
lives and society. What’s 
your super power? 
Bijzondere archiefklanten 
aan het woord

RIDDERZAAL

	De weg naar een federaal 
webarchief voor België

	Open Access, plan S en hun 
invloed op de bibliotheek 
(panel)

	Pauze

	Toekomst van de (weten
schappelijke) bibliotheek: 
een knowledge café

OP DE BEURSVLOER - DONDERDAG

12.30  13.30
Lunch

12.30  17.00 
Expo Koen Schrije. Please consider the 
environment before printing. Archieven in 
beeld gebracht.

12.30  17.00
Posterbeurs: projecten en hun lessons learned

PROGRAMMA DONDERDAGPROGRAMMA DONDERDAG

AUDITORIUM - PLENAIRE SESSIE

10.00 
Verwelkoming door Patrick Vanouplines, voorzitter van VVBAD 
10.20 
Barbara Lison (Presidentelect IFLA), met dank aan bibliotheca

10.40 
Prijsuitreiking Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel

11.00 
Als ik de baas zou zijn, Ellen Hartman (OCLC)

11.15 
Keynote Paul Smit: Anders Kijken 

12.15 
Bart Tommelein, burgemeester van Oostende
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ENSOR

	Tracs Cloud Solutions 
PlanBookGo & Deepfreeze 
Cloud

	Het buitenland: inspirerende 
archieftalks en docu’s uit 
het buitenland

STAND 0.13 LINC

12.30  17.00
Sustainable development goals  — spel (LINC)

OP DE BEURSVLOER - VRIJDAG

12.30  13.30
Lunch

9.30  17.00
Expo Koen Schrije. Please consider the 
environment before printing. Archieven in 
beeld gebracht.

9.30  17.00
Posterbeurs: projecten en hun lessons learned

STAND 0.13 LINC

9.30  17.00
Sustainable development goals  — spel (LINC)

DELVAUXZAAL

	Onderzoek naar laag
geletterdheid in Zeeland en 
het Waasland

	Wat met culturele tijdschrif
ten in de openbare biblio
theek?

	De bibliotheek, een blik op 
de toekomst

	Pauze

	Raamovereenkomst (lezing 
en debat)

	Het Groot Dictee 
Heruitgevonden
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