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De moderne bibliotheek biedt een mix aan 
gedrukte en digitale bronnen, bemiddelt de 
toegang tot deze kennis en informatie, en 
organiseert uiteenlopende activiteiten. Op al 
deze vlakken kan een tablet een verrijking bie-
den, voor de bibbezoeker en de medewerker.

De collectie verschuift beetje bij beetje 

digitaal (online). Traditiegetrouw bie-

den bibliotheken dan ook een reeks pc’s 

aan om de catalogus, maar ook Biblion, 

Gopress en andere databanken te door-

zoeken. Daarnaast zien we dat steeds 

meer gebruikers hun eigen mobiele toe-

stel meebrengen: laptops, tablets en 

smartphones. Via het door de bib aan-

geboden draadloos netwerk connecte-

ren studenten en vele andere bezoekers 

dagelijks met internet. Dankzij datzelfde 

netwerk kunnen ze in principe ook aan die 

digitale bibtools, aan de catalogus, Mijn 

Bibliotheek, Gopress en binnenkort ook 

het Vlaams e-boekplatform. En het aan-

bod groeit gestaag. Bibliotheken kunnen 

via een abonnement in de bib bijv. duizen-

den internationale kranten aanbieden, die 

binnen de muren van de bib gedownload 

mogen worden op een tablet en die men 

elders verder kan lezen.

APPS
Maar niet enkel de goeduitgeruste bib-

klant kan uit een tablet voordeel halen. 

Dit kleinood is het ideale verlengstuk 

voor elke ‘Wimmer’, de wandelende 

informatiemedewerker. Via een tablet 

en een wifiverbinding heeft de bibme-

dewerker in de hele bib toegang tot de 

catalogus en andere online bronnen die 

onmisbaar zijn voor het beantwoorden 

van de meest uiteenlopende vragen van 

bezoekers. Naast de ‘klassieke’ browser 

zijn er zeker ook heel wat nuttige apps 

die de digitale informatiewerker kun-

nen helpen: installeer zeker Wikipanion 

(Wikipedia), Goodreads (info boeken), 

IMDB (info films en series), Gouden Gids, 

De Lijn, NMBS en WolframAlpha (innova-

tieve browser).

Heel wat buiten-

landse bibliothe-

ken ontwikkelden, 

net zoals de bib 

van Londerzeel, 

een speciale cata-

logusapp.  Wie 

gebruik maakt van 

de Aquabrowser 

en Mijn Bibliotheek 

heeft een derge-

lijke tool eigenlijk 

niet nodig, beide 

sites werken vrij 

goed op mobiele 

toestellen. Toch 

kan het in de toekomst handig zijn om 

als sector extra mogelijkheden via apps 

te voorzien. Stel je bijv. voor dat je in een 

boekenwinkel een leuk werk ziet liggen, 

en je door het scannen van de barcode 

met je smartphone of tablet meteen zou 

kunnen zien of jouw bib dit werk heeft? 

Of dat je in de bib zelf een barcode scant, 

en meteen een amalgaam aan info krijgt 

uit verschillende bronnen, zoals de cata-

logus, YouTube, Google en ander bron-

nen. Dit laatste voorbeeld wordt trouwens 

momenteel onder de naam ExplorApp in 

Nederland ontwikkeld.

HANDEN UIT DE MOUWEN
Men kan als bib ook tablets aan de 

gebruikers aanbieden: voor het lezen van 

digitale kranten en tijdschriften, om hen 

te laten proeven van e-boeken, of hen in 

contact te brengen met de mogelijkheden 

van mobiele toestellen en apps. Als bib 

doen we dagelijks aan contentcuratie: we 

presenteren boeiende boeken op thema-

tafels of in leeslijstjes, we delen interes-

sante artikels via onze facebookpagina’s, 

waarom zouden we dan ook geen selectie 

onmisbare apps aanbieden als digitaal 

proeverijtje. Verdeeld over categorieën 

zoals e-boeken, tijdschriften, kranten en 

nieuwsapps, comics, woordenboeken, 

taalcursussen, games, kunst en erfgoed, 

solliciteren, wetenschap, muziek en film, 

kunnen tientallen gratis apps verzameld 

worden. Tips kan je vinden op bibidee.

blogspot.be.

Ten slotte kunnen apps en tablets ook 

het vertrekpunt vormen van een unieke 

bibliotheekactiviteit. Onder de naam 

‘Muntpunt Experience’ biedt men daar 

een tablet met app aan die de bezoeker 

toelaat om het gebouw en de collectie 

zelf te ontdekken. Via gelijkaardige tech-

nologie organiseerden de Bib Leuven, 

Link in de kabel en Eeland een digitaal 

bibspel voor Gedichtendag 2013, ‘Vogels 

in nesten’ gedoopt. Een digitale zoek-

tocht doorheen de jeugdcollectie bracht 

de leerlingen stap voor stap en regel voor 

regel bij het oudste Nederlandstalige lief-

desgedicht Hebban olla vogala, terwijl ze 

de bib op een originele manier ontdek-

ten. 

“APPS EN TABLETS KUNNEN HET 

VERTREKPUNT VORMEN VAN EEN 

UNIEKE BIBLIOTHEEKACTIVITEIT.”
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