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Digitaal op reis

Ilse Depré, De Bib Leuven

Voor alles is er tegenwoordig wel een app! 
Op reis gaan doe je dus goed voorbereid, met 
een smartphone of tablet vol nuttige toepas-
singen. GetPacked (iOS) geeft je op basis van 
je bestemming, reisgezellen en de periode van 
het jaar suggesties van wat er zeker in de kof-
fer moet. Reis je met het vliegtuig, dan zorgt 
Jet Lag Rooster (iOS, Android) ervoor dat je 
zo weinig mogelijk last hebt van het uurver-
schil. Neem je de wagen, dan brengen een 
hele resem route-apps waaronder Navmii (iOS, 
Android) je probleemloos op je bestemming. 

Eens ter plekke kan je via Moovit (iOS, Android, 
Windows) het openbaar vervoer van heel wat 
grote steden bekijken. Daarna zoeken we zo 
snel mogelijk het dichtstbijzijnde wifinetwerk 
via WeFi (iOS, Android). Problemen met de 
taal, dan zorgt Google Translate (iOS, Android) 
voor de oplossing. Je kan zelfs je menukaart 

inscannen of de ober laten praten tegen de 
app, de vertaling volgt even later. Hoog water? 
Toilet Finder (iOS, Android, Windows) toont je 
de dichtstbijzijnde openbare wc’s. 

Contact met het thuisfront kan via Skype (iOS, 
Android, Windows). Nog een origineel souve-
nir nodig? Met de app van Bpost (iOS, Android, 
Windows) verstuur je een eigen vakantiekiekje 
als postkaart. 

> Meer info en nuttige apps: http://bibidee.blogspot.com
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Meer dan 2600 klanten 
gebruiken onze software 
wereldwijd, van kleine 
(privé)collecties tot 
nationale archieven.

Conferentie: Digitaal, kans of noodzaak?
7 mei 2015 – jubelparkmuseum, Brussel

Op 7 mei 2015 organiseer-
den PACKED vzw, Openbaar 
Kunstbezit Vlaanderen, de 
Koninkl i jke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis en 
het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium een 
conferentie rond het inzetten 
van cultureel erfgoed in een 
toenemende digitale omge-
ving. De conferentie werd 
ondersteund door het depar-
tement Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media van de Vlaamse 
Overheid.

Deze Belgische partners in het 
Europese project AthenaPlus 
bundelden de krachten om 
een gevarieerd programma 
aan te bieden waarin ‘het digi-
tale’ centraal stond. Biedt het 
kansen? Of is het een nood-
zaak? 

Tijdens het voormiddag-
gedeelte brachten twee 
keynotesprekers een beschou-
wend verhaal, waarbij de 
nadruk zowel op strategie 
als op operationalisering lag. 
Mirjam Wenzel omschreef de 
verschillende stappen waar-
mee het Joods Museum in 
Berlijn een digitale strategie 
uitwerkt. Een SWOT-analyse, 
personas, netwerken, een 
analyse van de technische en 
menselijke capaciteiten bin-
nen het museum, een online 
strategie voor het webplat-
form en de implementatie zijn 
hierbij bouwstenen.

Karin Nilsson lichtte het Open 
Image Archive toe waarmee 
het Zweedse Royal Armoury, 
Skokloster Castle & Hallwyl 
museum zich internationaal 

profileert. Het museum wil 
met digitale tentoonstellingen 
en collectiepresentatie ieder-
een bereiken. Afbeeldingen 
worden gratis voor herge-
bruik ter beschikking gesteld, 
als Linked Open Data gepu-
bliceerd en via Wikimedia 
Commons in hoge resolutie bij 
artikelen gepresenteerd. 

Vervolgens kwamen in paral-
lelle tracks actuele digitaal-
erfgoedonderwerpen aan 
bod. De sessie rond appli-
caties focuste op keuzes en 
constante afwegingen. Staat 
de (financiële) investering in 
verhouding tot het download- 
of gebruikscijfer? Kunnen we 
zelf aanpassingen maken aan 
onze app-content, of moeten 
we ook hiervoor terug naar de 
ontwikkelaar? En wat met de 

levensduur ervan? Het rende-
ment van een app voor een 
bepaalde tijdelijke tentoon-
stelling is anders dan voor een 
eerder langdurige (collectie)
presentatie. 

Naast interactieve omgang 
met apps zijn er ook andere 
mogelijkheden om interac-
tie te stimuleren. De sessie 
rond user generated content 
bracht praktijkvoorbeelden 
van technologieën waarbij 
de participant actief infor-
matie verrijkt. Dit loopt ech-
ter niet overal even vlot; een 
crowdsourcing-project bij het 
Nederlandse Rijksmuseum 
mislukte omwille van onge-
paste tags. Het ModeMuseum 
organiseerde enkele succes-
volle edit-a-thons: samenkom-
sten waarbij geïnteresseerden 
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Wikipedia-pagina’s aanpas-
sen. De instelling kan vervol-
gens zelf met deze informatie 
aan de slag gaan. Ook werd 
Accurator voorgesteld, een 
tool voor nichesourcing waar-
mee men op zoek gaat naar 
mensen met specifieke kennis 
die ontbrekende informatie 
over bijv. een erfgoedobject 
leveren.

Zowel de cultuur- als de 
onderwijssector zijn nog op 
zoek hoe zich best aan te pas-
sen aan de digitale samenle-
ving, bijv. door te experimen-
teren met nieuwe digitale 
leermiddelen of nieuwe les-
methoden. Daarnaast leeft de 
vraag of beide sectoren elkaar 
voldoende kennen. Er is van-
uit de cultuursector vraag 
naar samenwerking, maar ook 

omgekeerd. Na enkele interna-
tionale casestudies kwamen 
met Testbeeld en Cultuurkuur 
twee initiatieven aan bod die 
een brugfunctie vervullen tus-
sen de twee sectoren. 

De gepresenteerde cases for-
muleren elk een antwoord 
op de vraag ‘Digitaal: kans 
of noodzaak?’ Enerzijds is 
het noodzakelijk om erop in 
te spelen, maar dat zou ver-
der moeten gaan dan louter 
technische oplossingen. In 
het Nederlandse Rijksmuseum 
is men er van overtuigd dat 
digitalisering bijvoorbeeld 
een echte noodzaak is: men 
deelt de visie dat het museum 
verplicht is om zijn collectie 
publiek te maken. Het is ech-
ter noodzakelijk dat cultureel-
erfgoedorganisaties hierover 

strategisch nadenken zodat 
dat de geplande effecten een 
duurzaam karakter hebben.

Deze dag werd georgani-
seerd in het kader van het 
AthenaPlus-project. Het inter-
nationale niveau laat toe 
goede voorbeelden uit te 
wisselen, van elkaar te leren 
en samen te werken. De 
Europese unie schuift hier-
voor het Europeana-project 
naar voor. Dit project heeft 
het potentieel om veel meer 
te zijn dan enkel een portaal-
site die zich met technische 
oplossingen bezighoudt. Het 
belangrijkste is net het men-
selijk netwerk, het Europeana 
Network, dat experten en pro-
fessionals uit verschillende lid-
staten samenbrengt, waardoor 
er zinvolle verbindingen, over 

de landsgrenzen heen maar 
ook tussen verschillende sec-
toren mogelijk worden. Vanuit 
Vlaanderen is er sinds 2008 
op deze evolutie ingezet via 
het Europeana Vlaanderen 
Overlegplatform, een infor-
meel platform dat geïnteres-
seerden in Europeana (als pars 
pro toto voor innovatie binnen 
digitale cultuur) samenbrengt. 
De functionaliteit van dit plat-
form wordt dit jaar geëvalu-
eerd en (indien nodig) geher-
oriënteerd om dit te laten 
aansluiten bij de noden en ver-
wachtingen van de (cultureel-
erfgoed) sector in Vlaanderen.

Barbara Dierickx

> de presentaties van deze conferentie 

zijn beschikbaar via de website van 

PaCked vzw: http://bit.ly/1euri3d
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