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Nouvelles de l’Association Belge de Documentation
Nieuws van de Belgische Vereniging voor Documentatie
Prochaines réunions – Volgende vergaderingen
Réunion mensuelle – Maandelijkse vergadering
09-02-2006 - Charleroi
http://www.abd-bvd.be/index.php?page=ins/re_me/re_me&lang=fr
Gestion de la connaissance et Intelligence économique
L'ABD organise une journée d'étude portant sur la "Gestion de la connaissance et
l’Intelligence économique", en collaboration avec Technofutur TIC. Cette journée se
déroulera dans le cadre du premier Forum des technologies d’affaires « Solutions
Business ». Cette journée a pour but de présenter les concepts du KM, en les replaçant
dans le contexte des enjeux stratégiques de l’entreprise. Le tout à travers des cas,
témoignages et exemples concrets de mise en oeuvre.
Grâce à l'aide de la Région wallonne, la participation à cette manifestation et le lunch
sont gratuits.

Les exposés se dérouleront en français, avec traduction simultanée en néerlandais.
Inscription préalable obligatoire, via le site de TechnofuturTIC.
Informations pratiques : Programme détaillé, plan d'accès et module d'inscription sont
disponibles à la page : http://www.technofuturtic.be/code/fr/detail.asp?ID=304
Kennismanagement en economische informatie
De BVD organiseert in samenwerking met Technofutur TIC een studiedag over
"Kennismanagement en economische informatie" en heeft plaats in het kader van het
eerste “Forum des technologies d'affaires – Solutions Business” te Charleroi op 9
februari. De activiteit heeft als doel het concept kennismanagement voor te stellen en te
situeren binnen de totale bedrijfstrategie. Er wordt gewerkt met cases, getuigenissen en
concrete voorbeelden van implementatie.
Dankzij de steun van het Waalse Gewest zijn de deelname aan deze dag en de lunch
gratis.
De lezingen gebeuren in het Frans met simultaanvertaling naar het Nederlands.
Voorafgaandelijk inschrijven is verplicht via de website van Technofutur TIC.
Praktische gegevens : Het gedetailleerde programma, het toegangsplan en de
inschrijvingsmodule zijn te vinden op:
http://www.technofuturtic.be/code/fr/detail.asp?ID=304

Autres réunions – Andere vergaderingen
Le 9 mars se tiendra l’Assemblée Générale, précédée d'une réunion d'information sur la
« Nouvelle certification professionnelle européenne » (CERTIDOC).
Op 9 maart wordt de Algemene Vergadering gehouden, voorafgegaan door de
maandelijkse vergadering met thema “De nieuwe Europese certificatie in de
informatiesector (CERTIDOC)”.
Le 27 avril se tiendra l’INFORUM sur le thème "Le documentaliste et ses clients" ;
Op 27 april is er INFORUM met als thema « De documentalist en zijn klanten »

Autres petites nouvelles ABD – Andere korte BVD mededelingen
Les comptes-rendus des réunions mensuelles sont disponibles sous :
De verslagen van de maandelijkse vergaderingen zijn toegangkelijk op :

http://www.abd-bvd.be/index.php?page=inc/re_me2&lang=fr

Petites nouvelles – Nieuws in het kort
Le catalogue de la Bibliothèque du Musée royal de Mariemont est accessible en ligne via
le site http://www.musee-mariemont.be/homefr.html [Section Services / Bibliothèque]).
Près de 35 000 notices sont accessibles et se rapportent aux livres imprimés après
1816 ; à quelques fonds particuliers (fonds muséologique, fonds Doize, fonds Charles
Bertin, fonds Charles Plisnier, fonds Geoffroy de Beauffort, collections d’auteurs grecs et
latins des 19e et 20e siècles) ; aux livres imprimés avant 1816 (acquisitions récentes

d’ouvrages anciens et fonds des éditions montoises) ; aux publications en série ; aux
archives et manuscrits.
EchosDoc.net est un portail développé et géré par le Centre de documentation et
d'information interuniversitaire en sciences sociales (association sans but lucratif, fondée
en 1980) et par Inforpro (société coopérative, fondée en 1989), toutes deux situées à
Bruxelles et comptant parmi leurs objectifs la promotion des activités liées au domaine
de l'Information et la Documentation (I.& D.). Cet outil est principalement destiné à la
communauté des spécialistes francophones en Documentation et en Information (qu'ils
travaillent dans des bibliothèques, centres de documentation, archives ou services
spécialisés), ainsi qu'aux enseignants, étudiants et consultants en I.& D. Il propose
différentes ressources susceptibles d'aider les spécialistes I.& D. dans la pratique de leur
profession ; un service d'alerte présentant de façon synthétique une sélection
d'informations professionnelles, un répertoire de liens sélectionnés, un agenda des
principales manifestations I.& D, un bulletin périodique signalant les nouvelles
ressources disponibles sur le portail. Adresse : http://www.echosdoc.net
Het « geheugen van Nederland » is een project van de Nederlandse KB (opgestart in
2000) waarbij belangrijk cultureel erfgoed wordt gedigitaliseerd en op het internet
aangeboden. De website bevat nu al 350 000 dokumenten.
Meer informatie: http://www.geheugenvannederland.nl
A l’occasion du WSIS tenu récemment à Tunis, l’Association Internationale des Archives
francophones (AIAF) a inauguré un portail international archivistique francophone. Un
aspect très intéressant est la formation de base en ligne gratuite pour les personnes
intéressées.
Pour plus d’informations : http://www.piaf-archives.org
Pour plus d’informations sur les résultats du WSIS de Tunis qui, pour rappel, avait pour
objectif de garantir la liberté d’expression et une éducation de qualité pour tous,
respecter la diversité culturelle et permettre un accès universel à la connaissance voir les
sites suivants :
http://www.smsitunis2005.org
http://www.portal.unesco.org
L’INIST-CNTS met à disposition des chercheurs un nouveau portail en sciences et
technologies de l’information et de la communication, BiblioStic. Certaines parties en
sont d’accès « libre ». A découvrir.
Pour plus de détails: http://bibliostic.inist.fr

Agenda 2006-2007
16.03.2006 – Pont-à-Mousson

Stratégie économique et culture de défense au sein des entreprises
http://www.ihedn-lorraine.org

3–7.04.2006 – Paris
Point Doc 2006

http://www.comundi.fr/domaine/1050/documentation.html

21.04.2006 – Louvain-la-Neuve

Archives d’entreprises, entre gestion patrimoniale et veille technologique
http://www.arcv.ucl.ac.be

18–20.05.2006 – Warszawa (Varsovie)

European conference on archives – Archivist : Profession of the future in Europe
http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=511

12–14.06.2006 – Ile Rousse (Corse)
Les systèmes d’information élaborée
http://atlas.irit.fr/COLLOQUES/IR2006/Appel_ComIR2006.pdf

14–16.06.2006 – Bansko (Bulgaria)
ELPUB 2006 - Digital spectrum: Integrating technology and culture
http://www.elpub.net

16–17.10.2006 - London
Internet librarian 2006 – Discovering new resources, demystifying Web technologies
http://www.internet-librarian.com/index.shtml

7-8.11.2006 – Amsterdam
Online Informatie Conferentie Nederland 2006 – Extreme makeover: gedurfd
ondernemen met informatie!
22–26.10.2007 - Marrakech
Colloque VSST 2007
http://atlas.irit.fr/COLLOQUES/VSSTJEU.htm

Call for papers
Online Informatie Conferentie Nederland 2006 (OCN2006)
Dinsdag 7 en woensdag 8 november 2006
RAI Congrescentrum Amsterdam
EXTREME MAKEOVER: GEDURFD ONDERNEMEN MET INFORMATIE!
Hoe is het gesteld met uw innovatief ondernemerschap? Experimenteert uw organisatie
met nieuwe systemen, producten of diensten? Werkt uw organisatie aan nieuwe vormen
van samenwerking? Heeft uw organisatie dé oplossing voor het hanteren van
vernieuwings- en veranderingsprocessen? En weet u hoe u dat slim kunt financieren?
Meld dat op OCN2006!
Wij bieden een podium aan informatieprofessionals met een gedurfde visie. Presenteer
uw (onderzoeks)project dat kennismanagement, documentaire informatievoorziening,
bibliotheken, musea of archieven een stap verder brengt. De OCN 2006 is dé conferentie
over ondernemen en innoveren, vóór en dóór informatieprofessionals én hun
stakeholders.

Innovatie van de ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) systemen en processen
staat centraal, alsmede het bedenken van nieuwe oplossingen voor de toegang tot en de
beschikbaarstelling van informatie.
We zijn geïnteresseerd in thema’s als:
- digitalisering (bijvoorbeeld archieven, documentstromen, bedrijfsprocessen)
- integratie (enterprise content management, digital asset management)
- creatief ontwerpen van systemen (bijvoorbeeld vormgeving, virtuele bibliotheek, elearning, gaming)
- nieuwe (web)diensten en producten (bijvoorbeeld social networks, podcast, blogging,
‘mash up’)
- nieuwe vormen van retrieval (multimedia, kennisontsluiting)
- return of investment (bijvoorbeeld selfservice diensten, RFID)
Ondernemerschap kenmerkt zich door het vermogen kansen in de omgeving te
herkennen en daar als organisatie adequaat op in te spelen. Enkele thema’s waarin we
zijn geïnteresseerd:
- anticiperen op ontwikkelingen (business intelligence, visieontwikkeling)
- professionalisering van de organisatie en cultuur (bijvoorbeeld (persoonlijk)
leiderschap, scenarioanalyses, het belang van stakeholders, een leven lang leren)
- Financiering (fondsenwerving, (inter)nationale samenwerking, privaat versus publiek,
regelgeving, ROI)
- het vermarkten van de door de organisatie ontwikkelde producten en diensten
De tweejaarlijkse online conferentie trekt tradioneel zo’n 1.500 bezoekers uit alle
geledingen van het beroep van de informatieprofessional. Ruim 70 standhouders zullen
de bezoekers informeren over hun producten. Daarnaast is er een afwisselend
inhoudelijk programma met posters, lezingen, workshops, masterclasses en sessies.
Nieuw dit jaar is de integratie van het jaarlijkse NVB congres met de OCN.
LEZINGEN EN PRESENTATIES
Het programma bestaat voornamelijk uit lezingen die het resultaat zijn van deze oproep.
De organisatoren van OCN2006 nodigen u uit voorstellen in te dienen passend binnen
het centrale thema van de conferentie. U heeft verschillende mogelijkheden:
- poster
- paper
- een workshop / sessie
1. POSTER
Instellingen, brancheorganisaties en onderzoekers kunnen hun innovatieve projecten
presenteren in de vorm van een ‘poster’. Deze posters (bij voorkeur A1-formaat) zullen
worden opgehangen in de brede gangen op de eerste verdieping van het
congrescentrum. De presentator van de poster wordt geacht gedurende de pauzes bij de
poster aanwezig te zijn. Op een poster staan duidelijk de doelstelling, de opzet, de
resultaten en eventueel de bevindingen van het innovatieve project aangegeven. Indien u
gebruik maakt van een laptop bent u aangewezen op een eigen batterij. Posters waarin
een commercieel product of dienst centraal staan worden niet geaccepteerd.
2. PAPER
U wordt van harte uitgenodigd om een voorstel voor een lezing (30 min.) in te dienen. Een
lezing is bedoeld om een bepaalde visie, methode, onderzoek of project onder de
aandacht van de conferentiedeelnemers te brengen. Bij acceptatie van uw voorstel wordt
u ingedeeld in een thema en gevraagd een uitgewerkt artikel in te zenden. Voor opname
van uw lezing in het definitieve programma ontvangt u na afloop van de conferentie een
financiële bijdrage van € 250,-.

3.WORKSHOP / SESSIE
Een workshop/ sessie bestaat uit een bijeenkomst van drie uur waarin u samen met
anderen een samenhangend programma binnen het thema van de conferentie aanbiedt.
U heeft hier de mogelijkheid om als werkgroep, bestuur, netwerk of anderszins een minisymposium van één dagdeel (van maximaal 3 uur) te organiseren. Een sessie is idealiter
een actieve werkvorm waarin de aanwezigen iets kunnen leren.
RICHTLIJNEN VOOR EEN VOORSTEL
De inhoud van een voorstel moet de lezer een goed inzicht geven over de poster, paper of
workshop / sessie. De voorstellen zullen worden beoordeeld op kwaliteit, inhoud en
relevantie. Wat betreft de vorm dienen de voorstellen aan de volgende eisen te voldoen:
- titel
- thema en soort bijdrage (poster, lezing of workshop / sessie)
- samenvatting of beschrijving in geval van sessie (max. 400 woorden)
- auteur(s) of spreker(s) met hun achtergrond
- contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer
- bij een workshop / sessie ook het aantal te verwachten deelnemers aangeven
Stuur het voorstel elektronisch (.doc of .pdf) naar het Programma Comité
(info@nvbonline.nl ) vóór woensdag 1 maart 2006. Het voorstel kan na acceptatie op de
conferentiewebsite worden gepubliceerd.
PROCEDURE
Indien u een voorstel voor een poster, lezing of workshop / sessie heeft ingestuurd krijgt
u uiterlijk 15 april 2006 bericht over de acceptatie. Indien een lezing is geaccepteerd
dan verzoeken we u om vóór 1 augustus 2006 een uitgeschreven artikel over de inhoud
toe te sturen zodat deze in de digitale conferentie proceedings (in DARLIN, zie
http://www.nvb-darlin.nl/) kan worden opgenomen. Als de tekst niet tijdig ontvangen
wordt, houdt het Programma Comité zich het recht voor om de presentatie te laten
vervallen. Bovendien vervalt uw aanspraak op de financiële tegemoetkoming van € 250.
Met het aanleveren van het materiaal (voorstel en/of volledige tekst) geeft u de Stichting
OIKN toestemming om het materiaal te bewerken, te verspreiden en te
vermenigvuldigen, uiteraard met vermelding van de auteursna(a)m(en).
De belangrijkste punten nog even op een rijtje:
- Het voorstel moet vóór woensdag 1 maart 2006 zijn ontvangen (info@nvbonline.nl)
- U krijgt uiterlijk 15 april 2006 bericht over de acceptatie van het voorstel
- Het volledige artikel moet vóór dinsdag 1 augustus 2006 zijn ontvangen
(info@nvbonline.nl )
- De conferentie wordt gehouden op dinsdag 7 en woensdag 8 november 2006 in het
RAI Congrescentrum te Amsterdam.

