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Op dag twee begaven we ons 
met de tram en trolleybus 
naar de centrale campusbi-
bliotheek buiten het centrum 
van de stad. De gloednieuwe 
campus leek wel een stad op 
zich, met een winkelcentrum 
en studentenrestaurants en 

-kamers. De campusbiblio-
theek bevat vier collecties: 
‘medicine, sports studies, sci-
ence (chemistry, biochemis-
try, biology, environment), 
and the collection of CEITEC 
(Central European Institute of 
Technology)’. Het universitaire 
ziekenhuis en de onderzoeks-
laboratoriums zijn rond de 
bibliotheek ingeplant en wer-
den er mee verbonden. Zo 
is informatie steeds binnen 
handbereik. 1

De centrale bibliotheek was 
indrukwekkend. Het moderne 
gebouw straalt rust uit en is 
erg uitnodigend. Er is zelfs 

een kinderspeelhoekje want 
ook studenten met kinderen 
zijn hier welkom. Op het rek 
worden de handboeken in 
veelvoud aangeboden zodat 
studenten deze niet zelf moe-
ten aankopen. Op vraag wordt 
een exemplaar gedigitaliseerd 
zodat het in de bibliotheek 
steeds geconsulteerd kan 
worden. 

Na de rondleiding kregen we 
tijdens interessante lezingen 
uitleg over het lokale informa-
tiesysteem (Aleph en Ebsco-
discovery), over het Medinfo-
project waarin MU participeert 
en over de aankoopprocedu-
res die door de bibliotheek 
gevolgd worden. Voor iedere 
aankoop wordt er een offer-
telijst naar diverse verde-
lers gestuurd en vervolgens 
wordt de beste koop per boek 
bepaald — een procedure die 
veel geld uitspaart. Nadeel 

Masaryk University 
Staff training 
1-5 september 2014 - Brno, 
tsjechië

In de eerste week van sep-
tember organiseerde de 
Masaryk University (MU) 
Campus bibliotheek in samen-
werking met het Centre for 
International Cooperation 
in Brno voor de zesde keer 
een ‘Staff Mobility Week’ 
(MUST) voor bibliothecaris-
sen. Vijftien bibliothecaris-
sen uit Azerbeidzjan, België, 
Noorwegen, Peru, Slovenië, 
Spanje, Zweden en Turkije 
namen hieraan deel. Ik verte-
genwoordigde ons land in dit 
internationale gezelschap en 
zal in dit verslag mijn ervarin-
gen neerschrijven.

Op de eerste dag werden 
we ’s middags ontvangen in 
het Centre for International 

Cooperation in het centrum 
van Brno. Tijdens een intro-
ductie maakten we kennis met 
de universiteit, de onderwijs-
organisatie en de cultuur in 
Tsjechië. 

De Masaryk University bestaat 
uit negen departementen op 
verschillende locaties in en 
buiten Brno gehuisvest (rech-
ten, geneeskunde, weten-
schappen, kunst, onderwijs, 
economie, informatica, soci-
ale wetenschappen en sport). 
De universiteit werd in 1919 
opgericht en was de eerste 
die in het Tsjechisch onder-
wees. Momenteel is Masaryk 
de tweede grootste universi-
teit van Tsjechië, na Praag.

Een rondleiding door een 
lokale gids en een welkomst-
diner in een plaatselijk restau-
rant sloten deze eerste kennis-
makingsdag af.
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is wel dat de hele procedure 
behoorlijk wat tijd in beslag 
neemt. Het duurt dan ook 
even voor een boek effectief 
op het bibliotheekschap ligt. 
Na de gezamenlijke lunch in 
het lokale studentenrestau-
rant maakten we kennis met 
de digitale bibliotheek van 
het kunstendepartement, de 
afdeling TEIRESIAS en het 
‘support centre for students 
with special needs’. Er volgde 
verder nog een rondleiding in 
het anatomiemuseum van de 
universiteit. 

Op de derde dag van onze 
MUST-week gaven de deel-
nemers een korte presentatie 
over hun eigen bibliotheek en 

-werking. De namiddag werd 
afgesloten met een bezoek 
aan de bibliotheek van de 
onderwijsfaculteit. Deze spik-
splinternieuwe bib straalt inno-
vatie uit. Elke verdieping is in 
een aangepast kleurtje gesto-
ken en de zelfuitleenbalie, de 
designlampen en -zeteltjes en 
de juiste belichting werken erg 
uitnodigend. 

Donderdag was een heel inte-
ressante dag met lezingen 
over informatievaardigheden 
aan de MU. Mrs Hoskova en 
Mrs Simkova legden uit hoe ze 
aan de kunstenfaculteit de stu-
denten in het CEINVE-project 
informatievaardigheden aan-
leren. Informatievaardigheid 
wordt hier gedefinieerd als 
een geheel van media, visu-
ele, culturele, netwerk-, com-
puter-, traditionele lees- en 

bibliotheekvaardigheden. Elk 
van deze aspecten komt in 
e-learningcourses en in F2F 
gesprekken aan bod. Zowel 
studenten als personeel vor-
men de doelgroep van de 
instructies. 

De universiteit promoot 
methoden om het kritisch 
denken te bevorderen, en ze 
ontwerpt workshops en semi-
naries om op een creatieve 
manier met informatie om te 
gaan. Ook individueel kun-
nen die vaardigheden aange-
scherpt worden. De website en 
het speciaal hiervoor ontwor-
pen webportaal bieden een uit-
gebreide ondersteuning voor 
het hele informatieproces. 

Om een goede academische 
tekst te kunnen schrijven moe-
ten de studenten de nodige 
informatie kunnen zoeken, 
analyseren en de inhoud op 
een correcte manier kunnen 
verwerken. Om het gewenste 
resultaat te optimaliseren 
worden in diverse op de 
praktijkgerichte workshops 
van 1 uur een aantal van de 
vaardigheden aangeleerd ( 
thinking- and timemanage-
ment, brainstorming, mind 
maps, infographics, active an 
speed(turbo)reading, learning 
and memory thechniques, ver-
bal communication and argu-
mentation). Vaardigheden die 
in buitenschoolse situaties 
ook gehanteerd kunnen wor-
den. Aanvullend kunnen nog 
web-seminaries voor de stu-
denten georganiseerd worden. 

Het geheel wordt in metho-
dologische seminariekaar-
ten uitgeschreven waardoor 
de deelnemers een duide-
lijk zicht krijgen op de struc-
tuur, de planning, de vereiste 
beginsituatie en het doel van 
de cursus. 

Daarnaast ontwikkelde de 
MU in het elektronische leer-
platform MOODLE een online 
cursus in het blended lear-
ning-project. De interactieve 
cursus wordt begeleid door Mr. 
Kratochvil en heeft tot doel de 
medische studenten informa-
tievaardig te maken. Via deze 
interactieve cursus staat hij 
rechtstreeks in contact met 
elke student en docent van 
de universiteit. Op het plat-
form worden tools en tips, les-
ervaringen en ideeën voor het 
verwerven van de benodigde 
vaardigheden of het schrijven 
van werken, cursussen of les-
sen uitvoerig behandeld en 
wordt individuele hulp aan-
geboden. Na deze uitermate 
interessante lezingen wer-
den we zelf ondergedompeld 
in een heel praktische work-
shop mindmapping. In kleine 
groepjes werkten we rond 
een thema en stelden we een 
mindmap op om die vervol-
gens in de grote groep te 
bespreken.

De lunch in een lokaal res-
taurant in het centrum van 
Brno werd gevolgd door een 
bezoek aan de bibliotheek van 
het kunstendepartement. Net 
zoals alle andere bibliotheken 
van de Masaryk University was 
ook dit een nieuwe bibliotheek. 
Om de dienstverlening voor 
de studenten in de verschil-
lende bibliotheken zo goed 
mogelijk te kunnen garan-
deren werden alle departe-
mentsbibliotheken doorge-
licht. Daarna werd beslist om 
over te gaan tot een grondige 
renovatie of om een volledige 
nieuwbouw te voorzien. 

Op vrijdag, de laatste dag 
van onze MUST-week, gaf 
Mr. Lorenz een presentatie 
over de visie van de Masaryk 
University op het beroep van 
informatiespecialisten en 

de manier waarop de biblio-
theekopleiding georgani-
seerd wordt . 2 Wat volgt is een 
kleine greep uit de opleidings-
module. 3

De bibliotheekopleiding orga-
niseert jaarlijks een Library 
Marketing Tuesday. 4 Op deze 
dag wordt er dieper ingegaan 
op de communicatie, marke-
ting en toekomstperspectie-
ven in de bibliotheekwereld. 
Creatief zijn en out-of-the-
box-denken vormen de basis 
van hun aanpak. 

Er wordt gebruik gemaakt 
van een service design team 
om de bibliotheekdiensten 
te evalueren en te optimali-
seren. 5 In groep worden een 
aantal bibliotheken bezocht 
en onderweg krijgen de deel-
nemers tips en advies van het 
service design team om de 
bibliotheekdiensten in functie 
hiervan te bekijken en later te 
evalueren. 

De opleiding ontwierp een 
Facebookpagina in het 
365-project. Hierop wordt 
elke dag een leuke foto uit de 
bibliotheekwereld gepost. 6 
Een eigen wiki 7 biedt onder-
steuning aan de informatie-
specialisten in het werkveld 
en in opleiding bij het ontwer-
pen van geschikte leermidde-
len voor het onderwijs.

In samenwerking met een 
tweede bibliotheekopleiding 
worden onderzoeksprojecten 
en -resultaten uit het werk-
veld in het digitale tijdschrift 
ProInflow 8 gepubliceerd en 
besproken. Het werkveld 
wordt als een sexy place-to-be 
gepromoot en een groot aan-
tal leesprojecten worden door 
hen ondersteund. Op de blog 
BiblioHelp vind je leesadvie-
zen in het kader van bibliothe-
rapie, de website CteSyrad wil 
een mentor zijn bij het lezen 
en het leesplezier vergroten. 
Er werd zelfs een nationale 
hymne voor bibliothecarissen 
gecomponeerd. 

De bibliotheekopleiding is 
praktijkgericht, de werk-
zaamheden worden op de 

Campus	1	van	de	Masaryk	universiteit.
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werkvloer in een bibliotheek 
aangeleerd. Een algemene 
bacheloropleiding dient als 
basis en het curriculum wordt 
met verdere specialisatiemo-
gelijkheden aangevuld. Zo 
kan er gekozen worden voor 
informatiediensten, informa-
tietechnologie, informatie- 
en documentenorganisatie, 
wetenschappelijke en onder-
zoeksinformatie en informa-
tiewetenschappen. In de mas-
teropleiding wordt er verder 
ingegaan op de ontwikkeling 
van informatiediensten, onder-
wijstechnologie en het ontwik-
kelen van onderwijsmiddelen 
(MOOC) en informatie- en 
datamanagement. Deze func-
ties worden niet op de werk-
vloer maar op managementni-
veau uitgevoerd. 

Onder de naam Bobcatsss 
organiseren de opleiding 
samen met andere universitei-
ten in januari 2015 een confe-
rentie in verband met innovatie, 
design en bibliotheekwerking 
en -diensten voor studenten 
in opleiding. Aan dit project 
werkten oorspronkelijk, in 
1993, de universiteiten van 
Boedapest, Oslo, Barcelona, 
Kopenhagen,  Amsterdam, 
Tampere, Stuttgart, Szom-
bathely en Sheffield mee. 
Momenteel participeren ook 
andere universiteiten in deze 
organisatie. De bibliotheek-
opleiding is er van overtuigd 
dat studenten in de biblio-
theekscholen moeten voor-
bereid worden op een nieuwe 
beroepsinvulling. Of zoals 
ze zeggen: “je moet over de 

horde springen voordat je ver-
der kan lopen.”

Het was een heel interes-
sante en leerrijke Erasmus-
uitwisseling. Een aanrader 
voor elke bibliotheekmede-
werker!

Ria Schildermans 

1 Een	virtuele	rondleiding	kan	je	op	

het	internet	vinden	op	http://www.

muni.cz/kampus.

2 http://kisk.phil.muni.cz/en/about-

cabinet

3 http://www.knihovna.cz

4 http://lmt.knihovna.cz

5 http://cides.cz

6 https://www.facebook.com/pages/3

65knihovnacz/320703277952701?sk

=photos

7 http://wiki.knihovna.cz

8 http://pro.inflow.cz
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lijstjes, lijstjes en nog eens lijstjes

Ilse Depré, BiB IDee

Ben je net als ik iemand die graag lijstjes maakt 
en post-it’s volschrijft? Schakel dan over op de 
digitale variant, en noteer al je ideeën, bood-
schappen en to do’s in handige apps. Voordeel 
is dat je ze dan altijd bij je hebt, thuis, op het 
werk en in de supermarkt. Dit zijn mijn favo-
rieten.

Buy me a pie (iOS & Android, betalend) is sinds 
lange tijd mijn trouwe partner in de supermarkt. 
Telkens ik denk aan een item dat ik moet kopen, 
noteer ik het meteen in de app. Dat kan op 
de smartphone, maar ook via je tablet of zelfs 
een website. De app vult automatisch aan, ook 
in het Nederlands, en je kan je producten een 
kleurencode meegeven per ‘afdeling’ of ‘gang’. 
Bovendien kan je met meerdere huisgenoten 
aan hetzelfde lijstje werken. Eens in de winkel, 
vink je de gevonden items af en wordt je lijstje 
steeds kleiner. Handig toch!

Mijn uitgaven hou ik bij via IExpense Diary (iOS 
& Android, betalend). Je kan er al je overschrij-
vingen, betalingen, kassaticketjes en andere 
onkosten ingeven, samen met je loon en andere 
inkomsten. De app groepeert alles per cate-
gorie (etenswaren, hobbies, huisgerelateerde 
onkosten, ...) en genereert maandelijkse en jaar-
lijkse grafieken. 

En dan nog eentje voor de creatievelingen 
onder ons. Heb je wel eens nood aan een wit 
canvas, om snel het ontwerp van je nieuwe stu-
deerkamer of een leuk kleedje te schetsen, of 
om tijdens een vergadering vlug een schema 
te tekenen, of een eerste versie van een 
diagram door te sturen naar collega’s? Test 
dan Talkboard (iOS, gratis) zeker eens uit! 

> meer info en nuttige app: http://bibidee.blogspot.

com 
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