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(OKBV) 



OKBV: wie zijn wij? 

Museumbibliotheken: 
MSK Gent 
MIAT 
Designmuseum Gent 
Musea Brugge 
Mu.Zee 
M Leuven 
MID 
MPM 
DIVA 
FOMU 
MOMU 
KMSKA 
M HKA 
KMSKB/MRBAB 
KMKG/MRAH 

 
Rubenianum 
KIK/IRPA 
 
Hogeschoolbibliotheken: 
KASK Antwerpen 
Sint- Lucas Antwerpen 
KASK Gent 
Sint- Lucas Gent 
LUCA (C-Mine Genk) 
KCB 
RITCS 
 
Universitaire bibliotheken? 



 



OKBV: wie zijn wij? 

 

• Collecties:  

–  over kunst en kunstgeschiedenis 

–  tussen 10.000 en 200.000 gedrukte titels 

• Bezoekers:  

–  eerste en tweede gebruikerskring 

–  tussen 200 en 20.000 per jaar 

• Medewerkers: van 0,8 tot 4,8 VTE 

 

 



OKBV: rondetafels 

• Inspiratie: 

  

• 12 bibliothecarissen + 1 voorzitter 

• 1 gesprek = 1 thema > 5 vragen of stellingen 

• Doel: ervaringen en best practices uitwisselen 

• Hier: selectie van argumenten rond publiek en 
dienstverlening 



OKBV: rondetafels 

Gespreksthema’s 2015-2017: 

• De toekomst van de museumbibliotheek 

• Een collectiebeleidsplan: vele recepten 

• Inhoudelijke ontsluiting 

• Is er een toekomst voor de leeszaal van de 
kunstbibliotheek? 

• Kan de kunstbibliotheek nog zonder sociale 
media? 

 



1. Collectieplanning 

Collecties en gebruikers = start- en eindpunt van 
de bibliotheekwerking: wederzijdse invloed. 

 

• “De gebruiker heeft een rol in de vorming van 
collecties.” 

–  Eerste gebruikerskring: curator, docent, 
onderzoeker 

–  Tweede gebruikerskring 



2. Inhoudelijke ontsluiting 

Moet afgestemd zijn op de informatiebehoefte 
van de gebruiker. 

 

In de online catalogus:  

• “In het Google-tijdperk maken gecontroleerde 
systemen het zoeken voor de gebruikers juist 
moeilijker.” 

–  Beginnende student vs. gespecialiseerde 
onderzoeker 

 

 
 



 



2. Inhoudelijke ontsluiting 

In de online catalogus:  

• “Inhoudelijke ontsluiting wordt overbodig als 
we full-text search aanbieden.” 

–  Full-text bronnen in het domein van de 
kunsten en kunstgeschiedenis 

• “Gebruikers moeten een actieve inbreng 
krijgen in de inhoudelijke ontsluiting.” 

–  Tagging; matching met thesaurustermen 

 



2. Inhoudelijke ontsluiting 

 

In de online catalogus:  

• “Museumbibliotheken: inhoudelijke 
ontsluiting moet zo diep mogelijk gaan.” 

–  Van belang voor objectgericht onderzoek 

–  Kunstenaarsnamen, tentoonstellingen, 
veilingen, kunstwerken,  

 

 



 





 



 



 



 



 



 



2. Inhoudelijke ontsluiting 

 

In de leeszaal:  

• “Een goed plaatsingsysteem maakt de 
bibliothecaris overbodig.” 

–  Faciliteert het vinden van de juiste 
materialen 



3. Toekomst leeszaal 

Is er een toekomst voor de leeszaal als fysieke 
ruimte in een digitaal tijdperk? 

 

• “Digitale bronnen vervangen op termijn 
analoge bronnen.” 

–Digitale publicaties 

–Digitalisering 

 

 



 



 



 



 



3. Toekomst leeszaal 

 

• “Virtuele bezoeker = fysieke bezoeker?” 

–  Digitale aanvragen groeien gestaag 

 

• “De leeszaal van de toekomst moet een coffee 
corner krijgen.” 

–  De leeszaal als ontmoetingsruimte 

 



3. Toekomst leeszaal 

 

 

• “Een dienstverlening die alleen maar het 
consulteren van een bibliotheekcollectie 
ondersteunt is niet meer van deze tijd.” 

–  Andere activiteiten 

 



4. Sociale media 

Kan de kunstbibliotheek nog zonder sociale 
media? 

• “Onze website volstaat, we hebben geen 
sociale media nodig.” 

–  Eigenheid van sociale media 

• “Ik doe wat ik doe: tussen droom en daad 
staan geen wetten en praktische bezwaren.” 

–  Hogescholen vs. museumbibliotheken 



4. Sociale media 

 

• “Sociale media gebruiken we enkel en alleen 
om zichtbaar te zijn.” 

–  De economie van de aandacht 

 

• “Wat je publiceert is niet belangrijk.” 

–  Berichten zonder nieuws vs. kom met een 
boodschap 



5. Toekomst van de MB 

Rondetafel gegroeid uit bezorgdheid van 
bibliothecarissen over het voortbestaan van de 
museumbibliotheek. 

 

• “De museumbibliotheek is overbodig in 2025.” 

–  Terug naar de primaire functie van de MB 

–  Intern je positie versterken 

 



5. Toekomst van de MB 

 

• “De museumbibliotheek evolueert naar een 
digitaal kenniscentrum.” 

–  De museumcollectie als vertrekpunt 

–  Koppeling en integratie met bibliotheek- en 
archiefgegevens tot open data 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



5. Toekomst van de MB 

 

 

• “De museumbibliotheek evolueert naar een 
open ontmoetingsplek.” 

–  Kleinere vs. grotere musea 



 



Conclusies 

Rondetafels: uitwisseling van best practices. 

 

Eerste en tweede gebruikerskring. 

Wijziging van publiek heeft impact op: 

• Collectiebeleid 

• Collectiebeschrijving 

• Dienstverlening 

• Communicatie 

 



 

 

 

Zijn er nog vragen? 
 

 

Ingrid De Pourcq, KMSKA 

ingrid.depourcq@kmska.be  
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