
mei 2017 Lokaal40

Meer dan louter een verzamelplaats van 
informatie is een bibliotheek een ‘safe 
place’ in onze digitale samenleving. Na-
bijheid zonder opdringerigheid is hierbij 
essentieel en wekt vertrouwen. Door zo-
wel fysieke als virtuele nabijheid te creë-
ren werkt een bibliotheek voor de men-
sen als een baken: een niet-commerciële, 
veilige plek waar ze weer even aandacht 
kunnen hebben voor iets zonder over-
prikkeld te worden, weg van de druk van 
altijd bereikbaar (moeten) zijn.

De collectie onderscheidt zich van an-
dere, niet door het aanbod zelf, maar 
doordat de bibliotheek dat aanbod ge-
bruikt om verbanden te leggen, over-
zicht te bieden en betekenis te geven. 
Een bibliotheek stelt met andere woor-
den niet meer alleen haar collectie ter 
beschikking, ze biedt ook context: wat 
kunnen mensen met die informatie 
doen, hoe gaan ze ermee om? Media-
wijsheid, zelfredzaamheid, empower-
ment en kritisch burgerschap, het zijn 
zaken die bibliotheken bij uitstek kun-
nen nastreven in een gemeenschap door 
hun collectie in te zetten. In deze tijden 
van digitaliteit en fake news wordt de 
behoefte aan maatschappelijke spelers 
die deze rol opnemen alleen maar groter. 
Veel bibliotheken spelen hierop in, dat 
is onder andere te zien aan het stijgende 
aantal mediacoaches en andere educa-
tieve medewerkers in de sector.

Kortrijk geeft het goede voorbeeld wat 
betreft inzetten op het versterken van 
digitale intelligentie. Met de campagne 
‘@llemaal Digitaal’ laat de bibliotheek 
van Kortrijk inwoners van alle leeftij-
den kennismaken met de mogelijkhe-
den van de digitale wereld, met de focus 
op leesbevordering, cultuureducatie en 
e-dienstverlening. Stad en bibliotheek 
begeleiden en ondersteunen de inwo-
ners door een pioniersrol op te nemen op 
het vlak van educatie en e-inclusie. De 

bibliotheek wil inwoners mediawijzer 
maken en iedereen zoveel mogelijk kan-
sen geven om te participeren. Het belang 
van deze educatieve opdracht zit binnen 
de beleidsopdracht en is ingeschreven 
in de beleidsplannen van de stad. Het 
kreeg vorm in de samenstelling van een 
educatief team en in een budget voor de 
uitwerking van een portfolio en educa-
tief aanbod voor scholen, waarin onder 
andere het gebruik van Gopress, een on-
linepersdatabank met een breed digitaal 
krantenaanbod, gestimuleerd wordt. Er 
is ook ruimte voor leren binnen de in-
frastructuur van de bibliotheek zelf en er 
zijn voldoende digitale tools en IT-mid-
delen voorhanden. Zoals Kortrijk aan-
toont, blijft de missie van bibliotheken 
onveranderd, het zijn de middelen en 
methodes om hun doel te bereiken die 
opnieuw overdacht en aangepast moeten 
worden, zodat ze hun maatschappelijke 

rol kunnen blijven opnemen. De grond-
stof van de bibliotheek, haar collectie, is 
daarbij geen doel an sich, maar een mid-
del om het doel te bereiken.  
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Bibliotheken verlenen 
digitale diensten
De verwachtingen van het publiek in 

de bibliotheek veranderen mee met de 

digitale transformatie, ook wat betreft 

de basisdienstverlening. Vanuit de 

woonkamer in de collectie grasduinen, 

covers bekijken, samenvattingen lezen, 

kijken welk boek aanwezig is, het met 

één klik klaar laten leggen om het de dag 

nadien tussendoor even op te pikken en 

met een scan uit te lenen.

De voorbije jaren werkten gemeenten, 

provinciebesturen en Vlaanderen samen 

aan toekomstgerichte oplossingen. 

Met het wegvallen van de provinciale 

bevoegdheden voor cultuur verandert 

de manier van samenwerken, maar het 

gemeenschappelijke doel blijft gelijk. 

Cultuurconnect.be werkt nauw samen 

met bibliotheken aan een eengemaakt 

bibliotheeksysteem, een gezamenlijk 

websiteplatform (catalogus, Mijn 

Bibliotheek en bibliotheekwebsites 

in één), een eengemaakte helpdesk, 

vernieuwing van de catalografie, een 

verbeterd aanbod van de digitale 

collecties en nog zoveel meer.

Mediawijsheid, zelfredzaamheid, empowerment en 
kritisch burgerschap, het zijn zaken die bibliotheken bij 
uitstek kunnen nastreven in een gemeenschap door hun 
collectie in te zetten.
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De bibliotheek in een 
digitale samenleving
De digitalisering en technologisering hebben invloed op alle vlakken van 
dienstverlening in de samenleving, en zeker ook op de bibliotheken. Zo 
verandert de samenstelling van de collectie sterk mee met de tijd. We 
evolueren naar een minder tastbare, digitale collectie, waarvan veel 
onderdelen ook virtueel heel eenvoudig toegankelijk zijn. Dat heeft 
belangrijke gevolgen voor het basisproces van bibliotheken: verzamelen, 
ontsluiten, ter beschikking stellen.

SPECIAL digitale cultuur


