
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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waren ook de presentaties 
van o.m. het Eugene Cattin 
Photographs Archive, een 
digitale verzameling van 
3000 foto’s (hoofdzakelijk 
representaties van het rurale 
Zwitserland uit de beginjaren 
van de 20e eeuw) en van het 
Swissair Photograph Archive, 
waarbij meer dan 40.000 
foto’s van de luchtvaartmaat-
schappij werden gedigitali-
seerd. Voor dit laatste pro-
ject werd een beroep gedaan 
op crowdsourcing, waarbij 
voormalige werknemers van 
Swissair informatie over de 
foto’s konden bezorgen. Ook 
Two centuries of Indian Print, 
het project van de British 
Library om zeldzame Indische 
boeken uit de periode 1713-
1914 digitaal ter beschikking 
te stellen, kon op veel bijval 
rekenen (https://www.bl.uk/
projects/two-centuries-of-
indian-print).

In het kader van de ses-
sie Transformation towards 
smart libraries werd het 
Delphi-model voorgesteld. De 
nadruk die het model legt op 
de bibliotheekgebruiker en 
zijn/haar informatiebehoef-
tes, kreeg de onverdeelde aan-
dacht van de aanwezigen. De 
presentatie sloot perfect aan 
bij de oproep van Dr. Ramesh 
Gaur (directeur bibliotheek 
Jawaharlal Nehru Universiteit, 
New Delhi) naar nieuwe biblio-
theekmodellen die een ant-
woord kunnen bieden bij de 
vaak moeilijk zoektocht naar 
informatie die gebruikers van 
(Indische) bibliotheken onder-
vinden. De voorzitster van de 
sessie nodigde ons meteen 
uit naar de bijeenkomst van 
Indische bibliothecarissen op 
de laatste dag van ICDL.

SMArT CITIES
Op dag drie en vier waren er 
sessies over onder meer het 

gebruik van sociale media 
(check bijv. de Twitteraccount 
van The Bodleian University), 
de spanningen tussen de uit-
gevers van digitale tijdschrif-
ten en allerlei aanbieders 
van Open Access-content, 
de toepassing van semanti-
sche webapplicaties, … Een 
opgemerkte bezoeker op 
dag drie was Dr. Shrikant 
Sinha, CEO van de Nasscom 
Foundation. Nasscom is het 
grootste IT-bedrijf van India. 
Het spendeert elk jaar een 
deel van haar winst aan pro-
jecten die de sociale cohesie 
in India moeten versterken. 
Daartoe richtte het bedrijf de 
Nasscom Foundation op. Deze 
tak ondersteunt via de Indian 
Public Library Movement (zie 
verderop) de openbare biblio-
theken in India. Shrikant Sinha 
beschreef de technologische 
revolutie en keek vooruit hoe 
de digitalisering steden zal 
veranderen in Smart Cities. 
In een beklijvende presenta-
tie gaf hij een inkijk hoe de 
wereld er volgens hem over 
tien, twintig jaar en verder zal 
uitzien. Bibliotheken spelen 
voor hem hierin een cruciale 
rol omdat zij de burgers mee 
helpen voorbereiden op deze 
digitale (r)evolutie.

Op dag vier stond ook de 
bijeenkomst van Indische 
bibliothecarissen op het pro-
gramma. Hoeft het gezegd 
dat het Indische bibliotheek-
landschap er heel anders uit-
ziet dan het Vlaamse? Ruwe 
schattingen stellen dat er ca. 
60.000 openbare bibliothe-
ken bestaan, verspreid over 
het zeer uitgestrekte grondge-
bied van het land. Bibliotheken 
variëren er van kleine, stof-
fige ruimtes met een nauwe-
lijks onderhouden collectie 
tot zeer mooie en moderne 
bibliotheken. De landelijke 
openbare bibliotheken hangen 

af van de provincie (State) 
waarin ze liggen. De meeste 
Indische provincies hebben 
echter geen bibliotheekwet-
geving. Bibliotheken komen 
qua belangrijkheid dan ook 
vaak onderaan de ladder. Om 
hier iets aan te doen , werd 
met hulp van de Nasscom 
Foundation en de Bill and 
Melinda Gates Foundation, 
in maart 2016 gestart met 
de Indian Public Library 
Movement. De doelen zijn om 
de bibliotheek hoger op de 
politieke agenda te plaatsen 
en de professionalisering van 
het bibliotheekpersoneel te 
verhogen. Maar het water tus-
sen de overheid en de sector is 
nog steeds erg diep. Dat bleek 
tijdens de middagsessie alvast 
uit een interventie van een 
ambtenaar die bibliotheken 
opriep om naar zichzelf te kij-
ken. Veel bibliothecarissen zijn 
immers nauwelijks met hun 
vak bezig en verwerpen elke 
vorm van verandering. Van de 
kant van de bibliothecarissen 
werd dan weer opgemerkt dat 
er veel noden zijn: financiële 
ondersteuning door de over-
heid, mogelijkheden om zich 
bij te scholen, de bouw van 
infrastructuur, … De ervarin-
gen vanuit Vlaanderen en de 
oproep om steeds de noden 
van de gebruiker centraal te 
stellen, kregen opnieuw veel 
bijval. Na de discussie werd 
alvast de intentie uitgesproken 
om de evoluties in de Vlaamse 
bibliotheken op het vlak van 
client satisfaction nader op te 
volgen. De laatste dag werd 
afgesloten met het toeken-
nen van prijzen voor de beste 
poster. Zeer terecht liep hier 
een project rond Open Access 
met de pluimen weg (https://
doaj.org/).

CONClUSIES
Het is moeilijk om in enkele 
zinnen alle conclusies na vier 

boeiende dagen van voor-
drachten, gesprekken en work-
shops weer te geven, maar de 
belangrijkste zijn:
• Het huidige spanningsveld 

tussen de aanbieders van 
digitale context en initia-
tieven rond Open Access 
staat onder druk. Er moeten 
dringend gesprekken opge-
start worden om tot betere 
afspraken te komen

• Bibliotheken, in welke vorm, 
spelen een cruciale rol in de 
empowerment van mensen

• Alle stakeholders moe-
ten inzetten op het over-
bruggen van de digitale 
kloof. Daarbij volstaat het 
niet om elke burger van 
een smartphone te voor-
zien. Technologiebedrijven 
moeten gestimuleerd wor-
den om de toegang tot het 
internet op een duurzame 
en goedkope manier aan te 
bieden

• De toekomst is aan de 
MOOC’s (massive open 
online courses), data-
mining, data-visualisatie, 
digital marketing en de ont-
wikkeling van het seman-
tisch web.

Bibliotheken moeten op elk 
van deze topics hun plek 
proberen te vinden, want 
zoals een van de panelleden 
opmerkte: “Doctors may save 
lives, libraries change lives”.

Presentaties, tutorials, keynote 
address, de live-streaming en 
nog zoveel meer kunnen beke-
ken worden op http://www.
teriin.org/events/icdl/index.
php

Onze aanwezigheid op ICDl 
werd mogelijk gemaakt door 
de VVBAD en Winob.

Patrick Vanden Berghe
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