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UBD Digitalisering KU Leuven
Nele gabriels en Bruno Vandermeulen

De Universititeitsbibliotheek van Leuven beschikt over een Team 
Digitalisering en een goed uitgebouwd Digitaal Labo, waar stukken 
uit de collecties binnen digitaliseringsprojecten of via Scan-on-Demand 
worden gedigitaliseerd.

wanneer werd het Team Digitalisering van de 
Universiteitsbibliotheek KU Leuven opgericht?
UBD Digitalisering is organisch gegroeid sinds 
2009. Na een inventarisatie van digitaliserings-
noden binnen de Universiteitsbibliotheek start-
ten de eerste projecten. Samenwerking met het 
bestaande fotolabo Letteren lag voor de hand.

wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die 
in?
Ons team faciliteert, stimuleert en communi-
ceert het onderzoek, het onderwijs en de erf-
goedwerking van de universiteit en haar biblio-
theek door digitalisering. Op vraag van de klant 
(vooral collectiebeheerders en onderzoekers) 
digitaliseren we analoge materialen: erfgoed 
met een speciale focus op documentair erf-
goed. Ook ontsluiten we de gedigitaliseerde 
content i.s.m. LIBIS want onze service is start-
to-finish: van aanvraag tot publishing, op maat 
van elk project. De focus ligt op high-end digi-
talisering met beelden van topkwaliteit en op 
technische en infrastructurele innovatie, vaak in 
samenwerking met onderzoekers. Verder ver-
zorgen we een scan-on-demand service en, op 
vraag, high-end digitalisering voor erfgoedin-
stellingen buiten de KU Leuven.

waar willen jullie het verschil maken? En wat 
hebben jullie al kunnen verwezenlijken?
We exploreren mogelijkheden voor het verrij-
ken van gedigitaliseerde content. Waar digi-
talisering vroeger stopte met een getrouwe 

weergave van het origineel, wil Digitalisering 
verdiepende en vernieuwende valorisatie 
mogelijk maken. Hiervoor zetten we in op inno-
vatieve technieken en infrastructuur. Een voor-
beeld is het RICH-project (Reflectance Imaging 
for Cultural Heritage), waarin we samen met 
Illuminare en ESAT een speciale module ont-
wikkelden die een extreem interactieve visuali-
satie van de topografie van kunstobjecten toe-
laat. Hier op aansluitend ging ook een traject 
rond multispectrale beeldvorming van start. In 
het SUCCEED-project testten we tools uit voor 
tekstontsluiting door OCR.

Onze ambitie is dat onderzoekers, onderwij-
zers en erfgoedwerkers digitalisering en de 
mogelijkheden van verrijkte gedigitaliseerde 
content zien als basistool voor hun kernacti-
viteiten. Voor onderzoek presenteerden we 
hiervoor een showcase (http://tinyurl.com/
LIBISzine). Een goed voorbeeld is de digitali-
sering van Leuvense collegedictaten bewaard 
aan de KUL en de UCL: dit erfgoed wordt vir-
tueel samengebracht op vraag van LECTIO en 
vormt de basis voor onderzoeksprojecten. Als 
expertisecentrum voor digitalisering willen we 
bovendien continu nieuwe perspectieven cre-
eren voor gebruik en ontsluiting van gedigitali-
seerde content. Via (inter)nationale samenwer-
kingsprojecten zoals EuropeanaPhotography 
en SUCCEED bouwen we expertise op en delen 
we onze kennis tegelijkertijd met anderen. Ook 
op ontsluiting via OCR, NER en Linked Data 
willen we inzetten.

wat maakt jullie team zo uniek?
Digitalisering bundelt expertise op vlak van 
projectmanagement, digitalisering, beeldvor-
ming en auteursrecht Samen met de vaste 
samenwerkingsverbanden garandeert dit de 
start-to-finish benadering. Als onderdeel van 
de Universiteitsbibliotheekdiensten, steunt 
Digitalisering immers op een breed netwerk 
van expertise m.b.t. ontsluiting (UBD Metadata) 
en duurzame opslag, preservatie en publishing 
(LIBIS). zo kan Digitalisering zich ten volle con-
centreren op de vele nieuwe uitdagingen die 
het brede spectrum klanten en projectonder-
werpen stellen. 

“WAAR 
DIGITALISERING 
VROEGER 
STOpTE MET 
EEN GETROUWE 
WEERGAVE VAN 
HET ORIGINEEL, 
WIL UBD 
DIGITALISERING 
VERDIEpENDE EN 
VERNIEUWENDE 
VALORISATIE 
MOGELIJK MAKEN.”
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