
“ Op basis van vraagdetectie startten de 
bibliOtheken van sint-JOOst-ten-nOde,  
sint-gillis en sint-Jans-MOlenbeek Met een 
arabische cOllectie.

Ontmoeting Brusselse Nederlandstalige en Franstalige 
openbare bibliotheken

Op maandag 21 november 
2016 vond voor de allereer-
ste keer een ontmoeting 
plaats tussen de netwer-
ken van de Nederlandstalige 
en de Franstalige openbare 
bibliotheken van het Brussels 
hoofdstedelijk gewest. Doel 
was kennismaking en weder-
zijdse informatie-uitwisse-
ling. Er waren 66 deelne-
mers: 35 Franstalige en 31 
Nederlandstalige. In totaal 
waren op die manier 44 
bibliotheken of organisaties 
vertegenwoordigd. Tijdens 
de lunch na afloop werd 
nog volop nagepraat. Uit dit 
vruchtbare ontmoetingsmo-
ment volgt alvast één con-
creet plan voor samenwerking 
tussen de Nederlandstalige 
en  Fransta l ige  open-
bare bibliotheken van het 
Brussels gewest. In novem-
ber 2017 organiseren beide 
netwerken samen een 
Nocturne des bibliothèques / 
Bibliotheeknocturne.

het ontmoetingsmoment in 
het halfrond van het brussels 
parlement was een initia-
tief van het streekgericht 
bibliotheekbeleid (sbb) van 
de vlaamse gemeenschaps-
commissie (vgc) en de 
b ib l i o thèque  pub l ique 
centrale pour la région de 
bruxelles-capitale. beide 
organisaties ondersteunen in 
brussel de werking van respec-
tievelijk de nederlandstalige 
en Franstalige openbare 

bibliotheken. Fleur de Meyer, 
medewerker communica-
tie van het sbb van de vgc, 
leidde de sprekers in en mode-
reerde de vragenrondes. 
studenten van de tolkenop-
leidingen van Ugent en Ulb-
isti zorgden voor simultaan-
vertaling.

ONDErsTEUNEN 
chantal stănescu (bibliothé-
caire-dirigeante) schetste 
hoe de bibliothèque publique 
centrale pour la région de 
bruxelles-capitale (georgani-
seerd door de stad brussel in 
opdracht en met financiering 
van de Fédération Wallonie-
bruxelles en de commission 
communautaire française 
/ cOcOF) 55 Franstalige 
openbare bibliotheken in het 
brussels gewest ondersteunt. 
dat gebeurt o.a. met een 
gemeenschappelijke lenerspas 
en catalogus, de financiering 
van een platform voor e-boe-
ken, ibl, vorming en advies, 

en de coördinatie en promotie 
van bovenlokale activiteiten.
anne tissen (coördina-
tor) en patrick vanhoucke 
(verantwoordel i jke digi-
tale projecten) l ichtten 
toe hoe het streekgericht 
bibliotheekbeleid van de 
vlaamse gemeenschaps-
commissie het netwerk van 
de twintig nederlandstalige 
openbare  b ib l io theken 
(negen tien gemeentelijke + 
Muntpunt) in brussel onder - 

steunt. de inhoudelijke accen-
ten van die ondersteuning lig-
gen op maatschappelijke rele-
vantie, collectie, diversiteit, 
leesbevordering en leesplezier, 
mediawijsheid en digitaliteit, 
klantgerichtheid en communi-
catie. Werkoverleg en vorming 
zijn daarbij belangrijke instru-
menten. technisch wordt het 
netwerk o.a. ondersteund met 
een bibliotheeksysteem en 
catalogus, een gemeenschap-
pelijke lenerspas, een platform 
voor websites en een intranet-
omgeving.

BOvENlOkalE 
prOjEcTEN
de bibliothèque centrale 
organiseert en financiert 
samen met het centre de 
littérature de Jeunesse de 
bruxelles een aantal regionale 
projecten voor zowel volwas-
senen als jongeren. het centre 
de littérature de Jeunesse 
beheert daarenboven een 
naslagbibliotheek met en over 

jeugdliteratuur. regionale pro-
jecten zijn o.a. de ‘semaine 
du livre de jeunesse paul 
hurtmans’; de voorleesactie 
‘lire dans les parcs’ (in 35 par-
ken); een thematische biblio-
grafie en literaire activiteiten 
in het kader van het Europalia 
Arts Festival; en de Nocturne 
des bibliothèques.

Julia de bus (deskundige doel-
groepenwerking sbb-vgc) 
en hilde lingier (deskundige 

leesbevordering en media-
wijsheid sbb-vgc) lieten 
hun licht schijnen over enkele 
bovenlokale projecten van de 
nederlandstalige brusselse 
bibliotheken. in deze presen-
tatie lag de nadruk op het tra-
ject Leeslijn (kerngedachte: 
de bibliotheek groeit mee met 
de lezer). deeltrajecten zoals 
Boekbaby’s, Boeken bende aan 
Huis/op School, de voorlees-
week Brussels Reads Aloud en 
de Jeugdboekenmaand krij-
gen hierin een plaats.

(aNDErsTalIgE) 
cOllEcTIEs
een aantal Franstalige biblio-
theken beschikken over spe-
ciale collecties: een histo-
risch fonds over brussel 
(bibliothèque riches-claires 
brussel-stad); afrikaanse lite-
ratuur (elsene); een Urban-
collectie (sint-gillis); een 
gendercollectie (sint-Joost-
ten-node) en kunstenaarsboe-
ken (Watermaal-bosvoorde).
de bibliothèque centrale stelt 
via een systeem van wisselcol-
lecties anderstalige boeken ter 
beschikking van Franstalige 
bibliotheken, scholen, vereni-
gingen, ... naast literatuur in 
meer dan 40 verschillende 
talen bevatten deze collecties 
ook taalcursussen en vereen-
voudigde versies van literaire 
werken.

els patoor (deskundige net-
werkcatalografie sbb-vgc) 
en stijn callewaert (verant-
woordelijke doelgroepenwer-
king sbb-vgc) schetsten hoe 
de nederlandstalige brusselse 
bibliotheken werk maken van 
lokale collectieplannen, die op 
termijn moeten uitmonden in 
een bovenlokaal collectiebe-
leid op basis van lokale accen-
ten én complementariteit. 
diversiteit en anderstalige col-
lecties spelen in de brusselse 
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context een belangrijke rol. Op 
basis van vraagdetectie start-
ten de bibliotheken van sint-
Joost-ten-node, sint-gillis en 
sint-Jans-Molenbeek met een 
arabische collectie. in Jette 
werd een roemeense collectie 
opgestart. poolse, russische 
en bulgaarse collecties zitten 
nog in de pijplijn.

pUBlIEkswErkINg 
tijdens de vrije tribune / 
tribune libre stelden een aan-
tal bibliothecarissen publieks-
gerichte projecten voor waarin 
onderlinge samenwerking — al 
dan niet tussen bibliotheken 
van beide netwerken — cen-
traal staat.

Marijn brouckaert (biblio-
thecaris openbare biblio-
theek brussel-stad) en luc 
battieuw (responsable centre 
de littérature de Jeunesse de 
bruxelles) vertelden over hun 
gezamenlijke tentoonstel-
ling en selectieve bibliografie 
rond Silent Books, een project 
van ibbY dat in 2012 ontstond 
naar aanleiding van de vluch-
telingencrisis op het italiaanse 
eiland lampedusa.

anneke verbeeke (bibliothe-
caris openbare bibliotheek 
Ukkel) sprak over de zadenbi-
bliotheken (Fr. grainothèques) 
die in de nederlandstalige 
bibliotheken van anderlecht, 
etterbeek, Jette, sint-agatha-
berchem en Ukkel uit de 
grond schoten. hier kun je 
gratis plantenzaden halen en 
geoogste zaden schenken. 
in de zomer van 2016 hiel-
den bibliotheekmedewer-
kers én vrijwilligers tijdens 
Parckdesign samen een pop-
upzadenbibliotheek open in 
het dudenpark in vorst.

isabelle parmentier (respon-
sable de la section Jeunesse, 

bibliothèque communale 
d’Uccle-centre) had het over 
de samenwerking met de 
nederlandstalige bibliotheek 
van Ukkel voor de organi-
satie van een jaarlijkse ten-
toonstelling en animatie rond 
belgische jeugdillustratoren. in 
2016 stond illustratrice ingrid 
godon centraal.

céline pieters (bibliothécaire 
de la bibliothèque de l’espace 
Maurice careme, anderlecht) 
en vertelster ludwine deblon 
spraken tot slot over de con-
tes bilingues die ze een tien-
tal keer per jaar voor kinderen 
van vier tot negen jaar orga-
niseren. Om het concept van 
de tweetalige vertelmomen-
ten een grotere bekendheid 
te geven onder de brusselse 
bibliothecarissen willen céline 
en ludwine een ‘Journée de 
contes bilingues’ organiseren.

patrick vanhoucke

international Conference on Digital Libraries
13-16 december - Delhi

van 13 tot 16 december 2016 werd in Delhi (India) de vijfde 
editie van het International conference on Digital libraries 
(IcDl) gehouden. Organisator van deze conferentie is The 
Energy and resources Institute (TErI), een instelling die 
reeds 40 jaar research doet naar duurzaamheid. Een van de 
thema’s waarrond TErI werkt is de ontwikkeling van digitale 
oplossingen om die duurzaamheid te verhogen. Integratie 
van digitale tools in de werking van bibliotheken is voor 
TErI dan ook van cruciaal belang om de sociale inclusie van 
mensen in India en wereldwijd te stimuleren.

het thema waarrond de conferentie werd gehouden, was 
Smart Future: Knowledge Trends that change the World. 
academici, professionals en bedrijfsleiders gingen via pre-
sentaties, workshops, tutorials en special events met elkaar 
in discussie over de bibliotheek van de toekomst. in totaal 
waren er meer dan 500 personen uit meer dan 20 landen 
aanwezig. Ze vertegenwoordigden openbare bibliotheken, 
universiteitsbibliotheken, wetenschappelijke bibliotheken, 
bibliotheken van musea en erfgoedinstellingen, academische 
opleidingen, … in de marge van de conferentie vond ook 
een beurs plaats waarin uitgevers en leveranciers van biblio-
theekproducten zich konden voorstellen. belgië (en meer 
bepaald vlaanderen) was op icdl vertegenwoordigd door 
paul nieuwenhuysen (vUb) en erik-Jan van kleef (1science). 
Ook bibliotheek pittem was uitgenodigd om een presenta-
tie te geven.

in haar keynote benadrukte iFla-voorzitster donna scheeder 
de sociale rol van bibliotheken. de digitale component speelt 
daarbij een belangrijke rol omdat burgers zo makkelijker aan-
sluiting kunnen vinden bij de maatschappij waarin ze func-
tioneren. Ze benadrukte wel de noodzaak om de digitale 
kloof te verkleinen, zodat de technologische ontwikkelingen 
elke burger bereikt. reeds op de eerste dag konden deelne-
mers via tutorials kennismaken met nieuwe technologische 
en digitale ontwikkelingen, zoals Oer (Open educational 
resources), google images voor het opsporen van informa-
tie op het internet en het gebruik van de free software r als 
instrument voor het analyseren van data. de eerste dag werd 
in stijl afgesloten met de presentatie van de national digital 
library of india, een samenwerkingsverband van meer dan 
100 instellingen en organisaties van over heel india, waarbij 
één miljoen boeken over diverse topics, maar steeds gere-
lateerd aan india, digitaal ter beschikking worden gesteld 
(https://ndl.iitkgp.ac.in/).

DElphI-MODEl
de volgende dagen passeerden heel wat interessante topics 
de revue. We onthielden de discussies over de ontwikkelingen 
binnen de lis-opleidingen (library and information science). 
er werd gepleit om binnen de opleidingen voldoende aan-
dacht te hebben voor zowel de technologische evoluties 
als de soft-skills en te zorgen voor voldoende diversiteit bij 
de aanwerving van nieuwe medewerkers. indrukwekkend 
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