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Digitaal inlichtingenwerk

Ilse Depré, BiB IDee

Ben jij een ‘wandelende informatiemedewerker’, dan kan een 
tablet je een trip naar de catalogus-pc besparen. En met de 
juiste tips en apps maak je van je mobiel toestel de perfecte 
tool voor digitale informatiebemiddeling.

Zowel Safari (iOS) als Chrome (iOS, Android, Win) laten toe om 
veelgebruikte websites bij te houden als favorieten, en te orde-
nen in mapjes. Via Safari kan je je catalogus of de website van 
de gemeente opslaan alsof het zelf een app is. Klik daarvoor 
op het deelicoontje rechts naast de adresbalk, en kies ‘Zet in 
beginscherm’. Sommige Androidtoestellen hebben een gelijk-
aardige functie, of een bladwijzer-widget om je favorieten op 
je startscherm te tonen. Je kan ook Symbaloo (iOS, Android) 
gebruiken om je favoriete websites te verzamelen.

Heel wat nuttige websites bieden ook een app 
aan, die makkelijker werkt op een klein scherm 
dan de browserversie. Download bv. ‘gouden-
gids.be’ (iOS, Android, Win) voor adressen en 
telefoonnummers van bedrijven en particulieren, 

‘Google Maps’ (iOS, Android, Win) voor al je routebeschrijvingen 
en ‘uITagenda’ (iOS, Android) voor activiteiten in je buurt. Vul 
dit lijstje zeker aan met lokale apps van je gemeente of orga-
nisaties in de buurt.

> Meer info en nuttige apps: http://bibidee.blogspot.com 

www.symbaloo.com
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“ IK BETRAp 
MEZELf ER VAAK 
Op DAT ALS IK 
EEN OpENBARE 
BIBLIOTHEEK  
BINNENSTAp 
IK STEEVAST 
NAAR DE SECTIE 
ENGELSTALIGE 
BOEKEN TREK.



 

BraM Baert

Bram Baert is bibliothecaris in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. 
Hij is 38 en woont in Brugge. Bram speelt in z’n vrije tijd snooker en 
voetbal, beiden op amateurniveau.

“ Noem me ouderwets maar digitaal lezen 
staat voor mij gelijk aan diagonaal lezen”

Bram Baert:

zoGelezen

Welk boek ligt er nu op je nacht-
kastje?
Momenteel lees ik een biografie 
over Bruce Springsteen, geschre-
ven door Peter Ames Carlin en 
simpelweg Bruce getiteld. Het 
bevalt me enorm omdat het geen 
gratuite bewieroking is van de 

artiest maar als het ware in reportagestijl 
een uiterst menselijk gezicht geeft aan 
iemand die ik bewonder. Biografieën zijn 
niet meteen mijn ding, maar deze weet 
mij momenteel heel erg te bekoren. Veel 
anekdotes waren mij nog onbekend, zo 
is er bijvoorbeeld ééntje van Janis Joplin 
die Springsteen vlakaf uitnodigde om met 
hem de lakens te delen. Hij weigerde. 

Welk boek mag er altijd in 
je nachtkastje blijven lig-
gen en waarom? 
A Prayer For Owen Meany: 
A Novel van John Irving. Ik 
denk dat ik dit boek al drie 
keer heb gelezen en nog 
krijg ik er geen genoeg 
van. De eerste zin zet met-
een de toon: “I am doomed 

to remember a boy with a wrecked voice 
— not because of his voice, or because 

he was the smallest person I ever knew, 
or even because he was the instrument of 
my mother’s death, but because he is the 
reason I believe in God; I am a Christian 
because of Owen Meany.”
Het is een echte pageturner die je laat 
lachen en wenen tegelijkertijd, even 
absurd als het leven zelf. Owen Meany is 
wellicht één van de fascinerendste roman-
personages die ik al ben tegengekomen. 
Dit boek heeft trouwens een einde wat 
echt een climax genoemd kan worden; 
iets wat ik vaak mis in romans. Veel van 
mijn lievelingsboeken worden gedragen 
door een sterke centrale figuur, bijvoor-
beeld Holden Caulfield in The Cather In 
The Rye, Yossarian uit Catch 22 en Scout 
Finch in To Kill a Mockingbird.

Welk boek ligt er al een tijdje op je 
te wachten en waarom ben je er nog 
niet aan begonnen?
Een boek dat nog op mij ligt te 
wachten is The 4-Hour Work Week 
van Timothy ferriss. Het lijkt uto-
pisch: minder werken en meer ver-
dienen (lacht). Ironisch genoeg heb 
ik er nog de tijd niet voor gevon-
den maar het blijkt een fascinerend 
werk te zijn dat alle conventies 

ondermijnt. Wellicht ben ik het onbewust 
aan het uitstellen tot ik ooit op een tro-
pisch strand lig. 

Welk boek ben je begonnen maar onmid-
dellijk gestopt?
Om eerlijk te zijn: veel van de Nederlands-
talige klassiekers. Het Verdriet Van België 
en het Stenen Bruidsbed om er maar twee 
op te noemen. Twee klassiekers die je 
gelezen zou moeten hebben maar geen 
van beiden kon langer dan enkele pagi-
na’s mijn aandacht behouden. 

Wat zijn je leesgewoontes? 
Lezen doe ik nog steeds het liefst op 
papier. Noem me ouderwets maar digi-
taal lezen staat voor mij gelijk aan diago-
naal lezen. Ook betrap ik mezelf er vaak 

op dat als ik een 
openbare biblio-
theek binnenstap 
ik steevast naar de 
sectie Engelstalige 
boeken trek. 
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