
MERCATOR

	OK!PI2: een benchmarking 
voor wetenschappelijke 
bibliotheken in Vlaanderen

	RDM training voor biblio-
theekmedewerkers

	Depotprojecten (panel)

	Pauze

	De noden van onder zoe kers 
rond de discovery van 
onderzoeksbronnen in kaart 
gebracht

	Lunch

	Vijf minuten gekte

	Preview van KennisWest, 
het nieuwe informatiepor-
taal van de Provincie West-
Vlaanderen

	Pauze

	Waarom we van de biblio-
theek (g)een kenniscen-
trum moeten maken

PERMEKE

	Naar een Vlaamse 
‘Metamorfoze’ – tools voor 
grootschalige kranten-
digitaliseringprojecten

	Pauze

 
	Waarom inzetten op 

Wikipedia een fantastisch 
idee is voor (erfgoed) 
organisaties

	Artificiële Intelligentie voor 
het erfgoed: het gebruik 
van Visual Recognition 
Services

	Lunch

	• Documenten en welzijn?
• Buurten in ‘t Geburt
• Waarover we spreken 

wanneer we spreken over 
bibliotheekerfgoed en 
Afrika

	Pauze

	Aan de slag met digitale 
transformatie

STIJNEN

	Challenge or chance? 
Interactief spel dat uit-
daagt om uitdagingen om 
te denken naar kansen

	En nu is het even aan de 
newbie(b)s

	Lunch

	Makerspace archieven

	Pauze

	20 dingen die je moet 
weten wanneer je over-
weegt met podcasts te 
beginnen

LEOPOLD

	New techniques and tools 
in the library

	Nepnieuws, een fenomeen 
van alle tijden?

	Lunch

	De SDG’s, duurzaamheid  
in praktijk

	Pauze

	De bibliotheek als partner 
in Europese projecten. Het 
SIREE-project
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DELVAUXZAAL

 De bibliotheek als expert/ 
spil in een lokaal leesbevor-
deringsnetwerk

	Pauze

	Geef jouw cultuurproject 
met bovenlokale uitstraling 
vorm!

	Algemene 
Ledenvergadering VVBAD

	Lunch

	De grote kracht van de 
kleine organisatie

	Business as Unusual

	Pauze

	Uitdagingen voor bibliothe-
ken in de digitale samenle-
ving. (workshop)
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LOUNGE BAR

	De archivaris bestaat niet 
meer! (debat)

	Pauze

	Wegwijs in het landschap 
van archiefbeheers systemen 
(debat)

	Lunch

	Digitalisatie van de histo-
rische grammofoonplaten-
collectie van het NIR/INR 
tussen 1930 – 1960

	Hertekenen van het collec-
tieprofiel

	Pauze

	One tool to rule them all - 
het samenbrengen van 
museum-, bibliotheek - en 
archiefcollecties

	 Open data, Anet en SQLite. 
Big data op mensenmaat

	Weg met de blackbox! 
Experimenteren met Open 
Hardware in het MoMu

RIDDERZAAL

	Hot seats and cool spots 
– studenten leiden naar 
beschikbare studieplekken

	Wayfinding - Hoe maak je 
bezoekers wegwijs in de 
bibliotheek?

	Pauze

	Het verhaal achter uw big 
data. Zet uw bibliotheek-
cijfers om in meer uitlenin-
gen

	Vlot Digitaal en Creatief 
Maken, Bibliotheek De 
Krook

	Lunch

	De bib van de toekomst is 
een ‘kleine’ bib

	Op zoek naar de bib van de 
toekomst

	Pauze

	MEE! - De BIB als derde 
plaats

	De digitale jeugd: opportu-
niteiten voor bibliotheken

ENSOR

	Tracs Cloud Solutions 
PlanBookGo & Deepfreeze 
Cloud

	Productpresentatie  
SAGE Publishing

	Pauze

	Data over data: de toe-
komst van metadata’

	Lunch

	Productpresentatie  
Bibliothèques Sans 
Frontières

	Productpresentatie  
ProQuest

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