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de vraag

Wat met My Discoveries?
Johan Mijs, Bibnet

My Discoveries is een toepassing in de AquaBrowserTM software die gebruikers toelaat om 
lijsten te maken, tags en waarderingen toe te kennen en recensies te schrijven bij titels in de 
catalogus. My Discoveries werd in 2007 gelanceerd en introduceerde ‘user generated content’ 
in de bibliotheekcatalogus.

De firma Proquest Netherlands, de ontwikke-
laar van de AquaBrowser, gaf eerder te kennen 
dat een doorontwikkeling van My Discoveries 
op korte termijn niet haalbaar is. Terwijl 
Bibliotheekportalen met de AquaBrowser en 
het Mijn Bibliotheek-platform zelf wel verder 
evolueert, wordt de kloof met het design en 
de functionaliteit van de My Discoveries-plugin 
groter. Proquest heeft My Discoveries initieel 
ontworpen als een gedeeld platform over alle 
AquaBrowser-klanten heen. Het bedrijf deed 
hiermee een verdienstelijke poging om te anti-
ciperen op een gebrek aan ‘kritische massa’ van 
‘user generated content’. Op die manier wer-
den lijsten, tags, waarderingen en recensies van 
bibliotheken wereldwijd (eventueel gefilterd op 
taal), opgenomen in de AquaBrowser. 

Het gebruik van My Discoveries nam nooit een 
hoge vlucht. Gemiddeld een vierde van de 
gebruikers blijken bovendien bibliotheekmede-
werkers. Het gebruik door het publiek is bijna 
uitsluitend beperkt tot (het vaak eenmalig pro-
beren van) lijstjes. 

TAgS
In de tags blijkt vooral content van andere 
(Nederlandse) AquaBrowsers voor te komen. 
De tags zijn vaak identiek aan de onder-
werpen, genres, leeftijdsaanduidingen, of 
bekroningen uit Open Vlacc. De tags bie-
den zeer weinig meerwaarde. ze zijn in de 
meeste gevallen dubbel en veroorzaken ruis. 
Bibliotheekmedewerkers kunnen (indien zinvol) 
beter via lokale catalografie lokale trefwoorden 
toevoegen en ze verdienen een beter alterna-
tief voor lijstjes.

RECENSIES
Bij de recensies laat het gebrek aan een kri-
tische massa aan gebruikers zich het meeste 
voelen. De bibliotheekcatalogus lijkt geen plek 
om recensies aan te maken. Indien we naast 
professionele recensies ook gebruikersrecen-
sies in de catalogus willen tonen, dan moeten 
we de mogelijkheid onderzoeken om die te 
koppelen met andere platformen.

wAARDERINgEN
Waarderingen of ‘sterren’ in een product-
catalogus worden door het publiek zeer 
gewaardeerd. Waarderingen geven een 
snelle blik op de kwaliteit van een product. 
Waarderingen in My Discoveries zijn echter 
niet representatief omdat ze vaak op slechts 
één beoordeling zijn gebaseerd en maar spo-
radisch voorkomen. Het loont de moeite om te 
onderzoeken of ze vervangen kunnen worden 
door quoteringen van bestaande platformen, 
tijdschriften en kranten.

LIJSTEN
Lijsten worden wel actief gebruikt in My 
Discoveries, zowel door bibliotheekmedewer-
kers als het publiek. Bibliotheekmedewerkers 
groeperen boekenlijstjes uit de media, de lees-
lijsten van leeskringen of scholen, shortlists van 
bekroningen, themalijsten enz. De lijsten wor-
den in My Discoveries echter onaantrekkelijk 
gepresenteerd en er is geen manier om de lijst-
jes op andere plaatsen te tonen, zoals bv. in de 
bibliotheeketalages van de provinciale website 
platformen. Lijstjes van leners blijken vooral te 
worden gebruikt om titels te groeperen in ‘al 
gelezen’ of ‘te lezen’. Leners missen ook moge-
lijkheden om lijstjes op een vlotte manier te 
delen. Lijsten voor bibliotheekmedewerkers en 
publiek kunnen een veel interessantere invul-
ling krijgen in een nieuwe tool. Aan de hand 
van de wensen, use cases en best practices van 
de gebruikers kan duidelijker richting worden 
gegeven aan het gebruik voor het etaleren van 
en toeleiden tot de collectie.

TECHNISCH
Technisch blijkt de huidige implementatie van 
My Discoveries een struikelblok voor het halen 
van de toegankelijkheidsrichtlijnen en het 
mobiel ‘responsive’ maken van de AquaBrowser 
catalogus. Hetzelfde geldt trouwens voor een 
andere plugin, de ‘record selection’ die op dit 
moment een andere manier van tijdelijke lijstjes 
maken aanbiedt in AquaBrowser — deels dub-
belop met My Discoveries.

Vanuit de gebruikerskant komt 
de vraag om My Discoveries 
te integreren met de Mijn 
Bibliotheek-login, maar dat 
is op dit moment niet moge-
lijk met de huidige complexe 
technologie en internationaal 
gedeelde architectuur van het 
product My Discoveries. Ook 
technisch dringt een alterna-
tief zich dus meer en meer op.

TOEKOMST
Bibnet is op basis van boven-
staande evaluatie en in over-
leg met een werkgroep van 
bibliotheken gestart met de 
ontwikkeling van een lijstjes-
tool voor bibliotheekmede-
werkers in de Mijn Bibliotheek-
administratie. De lijstjes-tool 
moet het mogelijk maken om 
lijsten vlot te integreren op 
andere websites en om lijstjes 
te delen en hergebruiken tus-
sen bibliotheken onderling. 

Vanaf de zomermaanden 
wordt getest met bibliothe-
ken en mogelijke partners 
als Stichting Lezen, Urban 
Woorden, ... zodat we de eer-
ste resultaten kunnen voor-
stellen op Informatie aan Zee. 
We hopen de nieuwe toepas-
sing te lanceren in het najaar, 
samen met een eerste ver-
sie van ‘Mijn lijsten’ voor het 
publiek in Mijn Bibliotheek. 

De huidige My Discoveries 
en ‘record selection’ zul-
len in het najaar in overleg 
met bibliotheken gefaseerd 
stopgezet worden op de 
AquaBrowsers.  


