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1. Save the date: Bibdag 
 

Op 13 november organiseren het SBB en PBS-team samen hun jaarlijkse Bibdag. Het zal de laatste editie 

zijn, waarbij we vooral een blik op de toekomst willen werpen: wat weten we over de overdracht naar de 

Vlaamse Overheid vanaf 2018, welke diensten zal deze aanbieden, wat betekent het EBS voor de 

Vlaams-Brabantse bibliotheken,...? Een concrete agenda en uitnodiging volgen later. 

  

 
  

http://mailchi.mp/d4f6c39898c1/pbs-nieuwsbrief-31?e=f4964ad167
http://mailchi.mp/d4f6c39898c1/pbs-nieuwsbrief-31?e=f4964ad167#ondertussen
http://mailchi.mp/d4f6c39898c1/pbs-nieuwsbrief-31?e=f4964ad167#webetalage
http://mailchi.mp/d4f6c39898c1/pbs-nieuwsbrief-31?e=f4964ad167#wisselcollectie
http://mailchi.mp/d4f6c39898c1/pbs-nieuwsbrief-31?e=f4964ad167#gopress
http://mailchi.mp/d4f6c39898c1/pbs-nieuwsbrief-31?e=f4964ad167#BIOS


 

2. Ook in Vlaams-Brabant een webetalage voor de internetcatalogus via het Eengemaakt 

Websiteplatform  
 

Het SBB-team van Vlaams-Brabant stimuleerde de bibliotheken enkele jaren geleden tot het aanmaken 

van een eigen bibliotheekwebsite door middel van opleidingen WordPress. Deze opleidingen kenden een 

groot succes en leidden tot een groot aantal nieuwe bibliotheekblogs die als startpagina werden ingesteld 

voor de internetcatalogus (bv. bertem.bibliotheek.be). 

    

Cultuurconnect lanceert nu, naast het Eengemaakt BibliotheekSysteem, het project Eengemaakt 

Websiteplatform. Het bedrijf Wunderkraut zal een nieuwe website ontwikkelen, waarin de catalogus 

(AquaBrowser) en Mijn Bibliotheek worden ondergebracht en waaraan ook een etalage-functionaliteit 

wordt gekoppeld. Deze website integreert dus alle functies van de huidige bibliotheekwebsites en zal de 

huidige startpagina’s van de internetcatalogus vervangen. De inhoud van de bibliotheekwebsite zal 

grotendeels gedeeld kunnen worden met andere bibliotheken, maar zal uiteraard ook door elke 

bibliotheek afzonderlijk kunnen worden ingesteld. Cultuurconnect bouwt de bibliotheekwebsite, zal deze 

aanbieden aan alle Vlaamse openbare bibliotheken en zal ook instaan voor de helpdeskondersteuning en 

de opleidingen. 

  

De bibliotheken van Eeklo, Mechelen en Waregem zullen als pilootbibliotheken de nieuwe 

bibliotheekwebsite uitgebreid testen. Daarna volgt vanaf 2018 de uitrol naar andere bibliotheken. 

  

Tijdens de Bibdag van 13 november verneem je alvast meer informatie. Uitleg over het project en de 

planning, vind je ook op de website van Cultuurconnect. 

  

 

3. Invoer van de verdeelde wisselcollecties  

  
Elke bibliotheek die een wisselcollectie van de provincie ontvangen heeft, moet de betrokken titels zelf in 

Aleph toevoegen aan de eigen collectie. Op een enkele uitzondering na heeft elke titel al een beschrijving 

in de PBS-databank. Je dient dan ook enkel een eigen holding en exemplaar aan de beschrijving te 

hangen. 

  

Je kan de beschrijving gemakkelijk opzoeken in Aleph 

 via de barcode van de provinciale wisselcollectie, als deze zich nog op het boek bevindt. Deze 

barcode begint met ‘14’ en bestaat in totaal uit 10 cijfers. Om het exemplaar in Aleph terug te 

vinden, moet je daar echter een ‘0’ (nul) voor plaatsen 

 via het ISBN-nummer 

 via de titel, de auteur,… 

Vervolgens voeg je gewoon een eigen holding en exemplaar aan de beschrijving toe, zoals je altijd doet 

bij nieuwe invoer. Holding en exemplaar van de provincie mogen blijven hangen, die zullen niet voor 

problemen zorgen. 

  

In de loop van december zullen de exemplaren van de provincie door het PBS-team afgevoerd worden. 

De lege holdings zullen dan de week erna verwijderd worden door de automatische wekelijkse opkuis. Let 

op: ook de (niet-Vlacc) titelbeschrijvingen waar geen andere bibliotheek aanhangt, zullen op deze manier 

verwijderd worden. Voer dus zeker je wisselcollectie in voor december, om te vermijden dat je naast 

http://www.cultuurconnect.be/diensten/bibliotheekportalen/bibliotheekportalen-30


 

holding en exemplaar ook titelbeschrijvingen moet maken. 

  

 

 

4. Nieuw promotiemateriaal Gopress 
 

Veel leners vinden de weg nog niet naar het gratis aanbod van Gopress voor bibliotheken. Daarom 

werden nieuwe campagnebeelden ontwikkeld die je kan gebruiken voor algemene promotie of kan 

aanpassen voor specifieke activiteiten in jouw bib. 

  

Er werd bovendien interessante nieuwe content toegevoegd aan de Gopress databank, meer bepaald: 

Humo, MO*, Le Soir, La Libre, de Volkskrant, Trouw, De Zondag, De Week en De Streekkrant. 

  

Download de affiches 

  

 

 

5. BIOS-gegevens toch blijven invoeren 
 

Het invoeren van de Bios-gegevens is niet langer verplicht. Toch pleit de VVBAD ervoor om dat wel te 

blijven doen. Minister Gatz besloot onlangs dat de Vlaamse Gemeenschap de leenvergoeding aan 

Reprobel voortaan enkel betaalt voor bibliotheken die zich registreren in Bios. De cijfergegevens uit Bios 

zijn immers nodig voor de berekening van de leenvergoeding. Zo zijn de gegevens van het werkjaar 2016 

nodig voor de berekening van de vergoeding voor 2018. Bibliotheken die zich niet tijdig registreerden in 

Bios, moeten zelf de verplichtingen nakomen voor de aangifte en de betaling van leenvergoeding conform 

het KB van 13 december 2012. 

  

Los van de financiële implicaties, heeft het registratiesysteem alleen maar voordelen. Hoe meer 

bibliotheken zich registreren, hoe vollediger de cijfergegevens zijn en hoe beter ze bruikbaar zijn om 

analyses te maken of tendensen in de sector op te sporen. 

  

Lees hierover binnenkort meer in META 8 

  

 
  

 

 
Je krijgt deze e-mail omdat je medewerker bent van een (toekomstige) PBS-bibliotheek of gebruik maakt van de 

online toepassingen Aquabrowser en Mijn bibliotheek. 

 

Opmerkingen en suggesties met betrekking tot deze nieuwsbrief kan je altijd melden aan het PBS-team 

(pbs@vlaamsbrabant.be - 016-26 70 01). 
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Privacybeleid 
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