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Terugblik 2001-2002

Jan Corthouts

UA

Nieuwe partners

• NCJ - Villa Kakelbont

• Hogeschool Limburg

• Plantijn Hogeschool

• Koninklijk Museum Schone Kunsten

• Prentenkabinet



Brocade releases

• Release 1.03 oktober 2001

• Release 1.04 juni 2002

• Release 2.0 oktober 2002

Verborgen Brocade

• Ontwikkelomgeving

• Installatieprocedure

• Brocade installatie CD

• Nieuwe hardware

• SUN Fire 280R Model 2750 in leasing

• Procesbeheer

• Beheer niet-interactieve processen

• Generieke conversiesoftware (conversiemodellen)



Zichtbare Brocade

• Catalografie

• Leen

• OPAC

Catalografie

• Authority controle

• Link naar Agrippa

• Link naar Academische Bibliografie

• Link naar Internet

• Groepsbewerkingen

• Correcties plaatskenmerken

• Correcties authority file entries

• Selecties catalografische records



Leen

• Selectie lezers

• Snelschermen

• Shortcuts

• Betaalmodaliteiten

• Cash

• Proton

• Deposito

• Blokkeren eindgebruikers

• Kwijtschelden schulden

Kahawa

• Beheer meta-data in Brocade

• Beschrijving (o.a. koppeling Kahawa-Catalografie)

• Opstartparameters

• Publicatie van overzicht beschikbare databanken



HyperLib

• Volledige herwerking conform Brocade-regels

• HyperLib = toolcat toepassing

• Input

• SGML

• Output

• HTML

• PDF

• Windows Help files

OPAC

• Zoeken

• Browsen

• Zoekbomen

• Reduceren

• Bewaren zoekresultaten

• Zoekhistoriek

• Koppeling met externe informatie



Anubis

• Samenwerking

• OB-Antwerpen

• Universiteit Antwerpen

• CIPAL

• Brocade als uniform beheerssysteem voor alle openbare 

bibliotheken van de Stad Antwerpen

Anubis

• Installatie/parametrisering

• Conversie en merging

• VUBIS-bestanden

• DOBIS-bestanden

• Opleiding



Andere projecten

• Conversie euro

• Brocade

• VUBIS

• Impala - Virlib

• Overschakeling Ariel

• Centrale VirLib server

• Antilope

• Opladen externe data

Andere projecten

• ERL

• ERL 5

• ERL toolcat

• UniCat



Een nieuwe 
publiekscatalogus voor Anet

Marc Jeurissen

Louis Van Dijck

UA

Vertrekpunten

• Ontsluiting van de databank

• opac = venster op groep van gegevens

• instelling of groepering van instellingen

• project

• bepaald kenmerk van de data (drager, ...)

• zoekmogelijkheden binnen deze datapools

• gebruikelijke zoeksleutels

• toepassen van restricties (geavanceerd zoeken, reduceren)

• geleide zoekacties



Brocade toepassing

Regelwerk lvd Regelwerk ob

c:lvd:545465
drager = e-info

c:lvd:656452
lidmaatschap = STC-V

c:lvd:245347
pk = HA-OWB

drager = e-info

OPAC STC-V

OPAC HA

OPAC lvd

OPAC e-info

Vertrekpunten

• Volop gebruik maken van 

• de in Brocade aangeboden functionaliteit

• het Internet, dus mogelijkheid voorzien tot links met

• zoekmachines

• andere databanken (intern/extern)

• Agrippa, Kahawa,Vlacc, ...

• home pages

• full-text links

Vertrekpunten



• Niet één, maar meer OPACs

• ... die aanpasbaar zijn

• layout

• taal

• functionaliteit naargelang

• noden van doelgroep

• authenticatie in desktop-omgeving

• ... waarvan onderhoud zoveel mogelijk in handen van de 

aanbieder

Wat hebben we dus nodig?

• Fundamenten worden gevormd door indexsysteem

• flexibel in aanmaak

• efficiënt en performant in raadpleging

• Framework voor opac-ontwikkeling

• layoutelementen, filters, zoekbomen, ...

• bestaande Brocade beheersfuncties

• overkoepelende opac meta-informatie

• ltech ontwikkelingstool

Hoe realiseren we dit?



Opbouw - Taken

• Ontwikkelaars

• definiëren van indexen, catalogi, ...

• ltech ontwikkelomgeving aanbieden

• layouthints programmeren

• Opac-verantwoordelijke(n)

• ontwerp en onderhoud van een specifieke opac

• layout

• bepaalde functionaliteit

• meertaligheid

Bouwstenen

• Layoutelementen

• worden ingepast in schermen

• worden ingekapseld in specifieke stylesheet-referentie 

waarmee layout kan bepaald of verfijnd worden



Functionele elementen

• Vooraf gedefinieerde elementen die vrij op een relevant 

scherm kunnen geplaatst worden

• headers

• inputvelden

• links

• buttongroups

• ...



Functionele elementen





Functionele elementen

• Vooraf gedefinieerde elementen waarvan het al of niet 

tonen en eventueel ook de plaatsing op het scherm, door 

de opac-software bepaald wordt

• buttons

• enkele headers

• Kunnen deel zijn van een functioneel element. Zo maken 

buttons deel uit van een buttongroup.

Schermelementen







Schermelementen

• Vrij in te vullen en te plaatsen elementen voor 

• teksten

• images

• links

Vrije elementen



• Elke opac bestaat uit een reeks schermen met bijhorend 

hulpscherm

• startscherm

• overzicht indextermen

• zoekbomen

• ....

• In te vullen met standaard html-code, aangevuld met 

pseudo-code voor de layoutelementen

• <layout id=”buttongroupgeneral”>

Schermen

<table width="100%">

<tr rowspan="2"><td>

<layout id="logo">

</td>

<td align="right">

<layout 

id="headerstart"></td>

</tr>

</table>

Schermen



Catalogus en indexen

Catalogus en indexen



Extra attributen

• Enkele voorbeelden

Stylesheet

• Elk layoutelement en bepaalde delen van gegenereerde 

data worden automatisch omgeven door een stylesheet 

klasse

• Aan zo'n klasse kan layoutspecificatie gekoppeld worden in 

een stylesheet-file

.opacscreenheader { font-size: 105%;

font-family: Verdana;

font-weight: bold; }

• Een sjabloon voor zo’n stylesheet-file is voorhanden



Omringende meta-informatie

• Leen - verwoording bij exemplaar

Omringende meta-informatie

• PK - genre



Omringende meta-informatie

Zoekbomen

• Geleide zoekactie op onderwerpscodes



Zoekfilters

• Restricties op een zoekactie d.m.v. 

• beperkte set van vastgelegde opties (vb. taal)

• berekende opties, afhankelijk van localisatie, gebruiker, ... 

(vb. voorkeurinstellingen)

• berekende opties aan de hand van input (bv. jaar van 

uitgave)

• Index-gebaseerd, dus performant

Layout-voorbeelden



Zoeken via auteursindex

Zoeken via zoekboom



Reduceren



Externe links



Externe links - Kahawa

Illustraties



Extra informatie

Exemplaren



URL's

• via Anet-desktop

• http://anet.ua.ac.be/desktop/desktop.phtml?desktop=devteam

• LVD-OPAC rechtstreeks

• http://anet.ua.ac.be/services.phtml?service=lvdopac

• UA-OPAC rechtstreeks

• http://anet.ua.ac.be/services.phtml?service=opacua

Thin client technologie in 
leeszalen

Luc Bastiaenssen

UA



Terminals

Voordelen

Grote levensduur

Minder kans op

faling

Lage TCO

Aanpassing op de

server

5 – 10 jaar vs. 3 – 5 jaar

Geen bewegende delen.
Inbraak vrijwel onmogelijk.
Virus ongevoelig.

Combinatie van een centale server en clients vermindert
onderhoud, tijd en geld.
Installatie van clients gaat snel en eenvoudig.
Geen upgrades nodig voor de hardware en software 
van de clients.

Onmiddellijk zichtbaar op alle clients.

Thin Clients

Terminals

Nadelen

Niet grafisch

Niet “net” gericht

Geen lokale opslag

Karakter georienteerd
24 – 50 lijnen.

Geen internet toegang mogelijk.
Werkt over een seriele verbinding.

Geen koppeling mogelijk met randapparatuur
zoals Floppy drives, Zip drives.



Thin Clients

Nadelen

Schermresolutie

Performantie

Lokale opslag

Niet bedoeld voor high-end grafisch werk.

De performantie is afhankelijk van de server.

Floppy drives, Zip drives zijn enkel beschikbaar
als externe randapparatuur.

Onderhoud
Tijdsbesparing onderhoud van PC verschuift naar
onderhoud server.
Hogere kennis vereist van IT groep.

Ideale Thin Client gebruikers

Studenten

Medewerkers

Toegang tot het campus netwerk en het
internet.
Basis office toepassingen.

Toegang tot het campus netwerk en het
internet.
Basis computer aktiviteiten zoals word, email.



Niet ideale Thin Client gebruikers

Grafisch

Databank

Ontwikkeling van grafisch-intensieve
toepassingen.  Vb. Webpagina's
Toepassingen waarvoor high-screen resoluties
verwacht worden.  Vb. Photoshop

Ontwikkeling van complexe databank toepassingen.
Vb Brocade.

PC gebruiken als Thin Client

Pros

Cons

PC's leven langer indien gebruikt als Thin Client.
Geen extra kosten voor de aanschaf van nieuwe
hardware.

Betrouwbaarheid is onvoorspelbaar.
Onderhoud en ondersteuning is vereist voor
de 'thin client' desktop.



Opzet van een Thin Client netwerk

Netwerk server

Thin Client

Informatie komt van een netwerk server.
Enkel schermen en toetsaanslagen worden
uitgewisseld. (minder netwerk verkeer)

PC met thin client software.
Of

'Echte' thin client.

Hardware

Software

Operating system

Netwerk server

Microsoft Windows 2000 server.
Terminal Services + licenties.
Citrix Metaframe XP + licenties.

Add-ons
Restrikties op server toegang.
Afscherming server software.
Afscherming web browser.

Desktop PCs

Win 2000 Server

Citrix MetaFrame XP

Public web browser

max 20 users

Load Balancing

Laptop PCs

Terminals

Wireless Devices

Dial Up

Thin client netwerk

Portaal



Ondersteunt clients voor DOS, Windows, Unix en Mac.

Citrix MetaFrame XP

Software platform voor publicatie van informatie en beheer voor het Internet

Citrix ICA verbruikt minder bandbreedte dan RDP van 
Microsoft.

Tot 16k 1024x768 scherm kleur resolutie

Heterogene 

omgeving

Netwerk

bandbreedte

Schermresolutie

Ondersteuning lokale

randapparatuur

Transparant printen dankzij Citrix Universele Printer Driver. 
Locale drive mapping.

Publikatie

Toepassingen
Eender welke toepassing kan toegankelijk gemaakt 
worden. Anonieme toegang mogelijk.

Thin Client netwerk – UA Bib

Win 2000 Server.

Citrix MetaFrame XP.

Public web browser.

max 20 users per server.

Load Balancing

Piano Forte

Win 2000 Server
Citrix MetaFrame

Brio

Thin Client

Win 2000 Server
Aenova Maggy print server

P
rin

t serv
er

Shaman

ICA protocol

Brocade server

Moto



Demo Thin Client

Neoware Capio 500 Linux-based thin client

Beheer van databanken : 
Kahawa

Jef Tegenbos

UA



Geschiedenis Kahawa

Citrix ; XML en stylesheets2000

centrale installatie, lokale 

raadpleging ; webtechnologie
1999

gedecentraliseerde opstelling1997

Geschiedenis Kahawa

• Trends

• toegankelijkheid voor hele universitaire  gemeenschap

• platformonafhankelijkheid

• verbeteren van de presentatie van gegevens

• vergemakkelijken van installatie



Kahawa 2002

• tot nu toe : 

• dubbele opslag gegevens

• moeilijke invoer gegevens

• publiceren met hindernissen

• 2002 : 

• integratie van Kahawa metadata in Brocade

Kahawa 2002

Vroeger <kahawa>

-<object type="cdrom" record="recht" name="EUinfobase">

<title language="N">EU Infobase</title>

<icon href=""/>

<url/>

<description language="N"/>

<acl/>

<annotatie />

<subjectlevel="" language="N" />

<info language="N" />

<impressum>

<publisher />

<year />

<nextupdate />

<place />

<version />

</impressum>

- <applet>

<base driveletter="K">base1</base>

- <map>

<share driveletter="J">cd4-11</share>

</map>

<exec>search.exe</exec>

<directory>ECWIN</directory>

<install />



Kahawa 2002

Kahawa nu

Kahawa 2002

• Voordelen :

• instrument bruikbaar voor alle Anet-partners

• efficient gebruik van informatie

• gemakkelijke invoer van gegevens

• overzichtelijk beheer van informatie

• correcte publicatie 

• testen is mogelijk voor publicatie



Kahawa achter de schermen

• Hoe wordt het mogelijk om een toepassing te starten 

(vanuit een menu)?

• Hoe worden gegevens gepresenteerd aan de gebruikers ?

Vooronderzoek

• Mag databank in netwerk (licentie) ?

• Is er een abonnement  (continuiteit) ?

• Hoort de databank in Kahawa ?



Installatie

• Internet databank 

• geen installatie nodig

• toegang regelen via ip-adres

• databank op cd/dvd  

• installatie op server (versus installatie standalone)

Installatie

• Ter vergelijking : standalone installatie

• programmabestanden op harde schijf 

bv. C:\program files\belfirst\belfirst.exe

• gegevensbestanden op cd-rom

• programma zoekt gegevens op cd-rom in cd-rom drive 

bv: d:\data\



Installatie

• Installatie op server :

• Kopieren van cd-rom naar map op server

bv. J:\cd1

• Installatie van programma in andere map op server

bv k:\base1\wnt\CompLex4.exe

• Programma zoekt gegevens in map op server, als….

bv j:\cd1\data\wnt.and

• “Gewone” installatie of installatie onder Citrix

Installatie

• Mogelijke problemen :

• verplichte installatie op c-schijf

• verplicht gebruik van fysieke cd-rom drive.

Oplossing : virtual drives

• Niet alles is zo maar op te lossen...



Invoer metadata

• In Brocade :

• Kahawa – beheer van Kahawa applicaties

Invoer metadata



Invoer metadata

Invoer metadata



• In Brocade :

• Catalografie – titelbeschrijving invoeren / wijzigen

Invoer metadata

Invoer metadata



• Publicatie in testomgeving

• Publicatie in gebruikersomgeving

• Productie van xml en html met gebruik van 

stijlkenmerken (sjablonen)

• Meegeven van opstartmodaliteiten  

• Presentatie in rubrieken op basis van udc en indeling 

van aanwinstenlijsten

Publicatie en presentatie

Publicatie en presentatie



Publicatie en presentatie

• Voorwaarden scheppen : 

• ANET team: hardware, ontwikkeling Kahawa-omgeving, 

ontwikkeling “plugins”,...

• Onderhoud databanken : 

• werkgroep Kahawa (1 RUCA, 1 UFSIA, 1 UIA)

• installatie nieuwe databanken en updaten bestaande 

Organisatie van Kahawa



Beheer van databanken: 
ERL

Els Schaerlaekens

UA

Nieuwe mogelijkheden:

• SilverLinker

• LinkWizard

• SDI



Silverlinker

• maakt het mogelijk om vanuit een gevonden item, door 

te klikken naar de full text van het artikel

• d.m.v. Silverlinker database

Silverlinker: voorbeeld



Silverlinker

• Full text moet beschikbaar zijn via abonnement

• Via gebruikersbeheer aangeven welke gebruikers 

toegang hebben tot welke tijdschriften

Silverlinker: gebruikersbeheer

• Per gebruiker de uitgevers selecteren, waarnaar links 

gelegd mogen worden

• Per gebruiker titels selecteren waarvoor een full text 

abonnement beschikbaar is

• Upload van een lijst



Gebruikersbeheer: voorbeeld

Gebruikersbeheer: voorbeeld



LinkWizard

• Link naar bezitsinformatie 

• Link naar documentbestelling

• Link met informatie op het Internet

• e-print servers

• subject gateways

• …

Link naar bezitsinformatie & 
documentbestelling: voorbeeld



LinkWizard

• Link naar Internet:

• Op basis van de informatie in een record wordt zoekactie 

gelanceerd op het internet.

Link naar Internet-informatie: 
voorbeeld



SDI

• SDI-profiel creëren op basis van zoekactie

• Bij update van de databank, wordt e-mail verstuurd naar 

gebruiker

SDI: voorbeeld



Taalherkenning
Een eerste toepassing van tekstclassificatie

Richard Philips

UA

Waar gebruikt Brocade 
taalaanduidingen ?

• Maak onderscheid tussen

• Dialoogtaal: N, E, F, U

• Taal als kenmerk van een data element

• Catalografie

• Authority bestanden

• Inhoud van het werk

• Titel



Taal van de titel

• Gebruik binnen Brocade zelf

• Sorteren (beginnend lidwoord)

• Titel index (beginnend lidwoord)

• Titelwoord index (stopwoorden)

• GEEN gebruik in de OPAC

• Daar wordt taal van de inhoud gebruikt

• Echter bij de conversie VUBIS naar BROCADE wordt dit 

veld overgenomen uit de titel

Conversies

• Probleem

• De taalaanduiding ontbreekt (meestal)

• Gevolg

• “De onderste plank : het jeugdboek nader bekeken” (NCJ) 

is niet terug te vinden in de titel index op “onderste plank”.    

• Oplossing

• Laat de computer de taal herkennen door middel van tekst 

classificatie



Tekst classificatie

• Principe

• Trainingsset

• Dit is een verzameling van teksten waarvan je weet dat ze behoren 

tot een bepaalde klasse.

• Vb.: groepeer alle titels uit Zebra per taal

• Analyseer de statistische eigenschappen

• Nieuwe tekst

• Zoek de klasse van dewelke de statistische eigenschappen het best 

lijken op de nieuwe tekst

Statistische analyse ?

• Probleem

• Titels zijn wel heel korte teksten

• Gebruik van N-grammen:

• Vb. “De onderste plank : het jeugdboek nader bekeken”

• 2-grammen: ‘de’, ‘e ’, ‘ o’, ‘on’, ‘nd’, …

• 3-grammen: ‘de ’, ‘e n’, ‘ nd’, …

• Neem de 3-gram: ‘ugd’

• Dut: 1119 plaats

• Fre: 10166 plaats

• Eng: 12153 plaats

• Ger: 9861 plaats

• Afr: 3341 plaats



Algoritme

• Hoe wordt de taal nu berekend ?

• Gebruik 1-, 2-, 3-, 4-, 5-grammen

• Bouw een trainingsset op Zebra

• In Zebra: 77 talen (+ und, mul)

• 70 talen samen in minder dan 1 % van de gevallen

• Dut (28%), eng (26%), fre (23%), ger (11%), spa (2%), lat (2%), ita (1%)

• und (5%), mul (1%)

• Bij een gegeven titel , zoek onder de 77 profielen, het best 

passende.

Controle

• Principe

• Bereken de talen bij de titels uit Zebra zelf en vergelijk 

• Resultaten

• 98% gelijk resultaat

• De 2% verschillen

• Eigennamen

• Fouten in de databank

• Verschillende talen mogelijk

• Fouten in het algoritme



Fouten

• Hoe de 2% verklaren ?

• Eigennamen: 8%

• James Joyce (Zebra: dut, algoritme: eng, c:lvd:3104)

• Verschillende delen: 3%

• Materia medica selecta : farmacotherapeutische overzichten (Zebra: dut, alg.: 

lat, c:lvd:899)

• Meerdere talen: 12%

• Successions (Zebra: fre, alg.: eng, c:lvd:2280)

• Fouten in de databank: 35% 

• Le rôle du surnaturel dans les chansons de geste (Zebra: eng, alg.: fre, 

c:lvd:2333)

• Fouten door algoritme zonder gevolgen: 37%

• Gedichten 1954-1968 (Zebra: dut, alg.: ger, c:lvd:325)

• Fouten door algoritme met gevolgen: 5%

• The cabala (Zebra: eng, alg.: lat, c:lvd:4163)

Hoe het algoritme versterken ?

• Mogelijkheden

• Meer trainen: 

• Enkel de titels nemen waarvan de taal = geschatte taal bij de 

eerste training

• Beter trainen:

• Statistisch model verbeteren met linguïstische technieken

• Betere spelers:

• Specifieke trainingssets: vb. openbare bibliotheken vs. 

Wetenschappelijke bibliotheken



Ruimere toepassingen

• Tekstclassificatie:

• Bij taalherkenning: mooi maar niet wereldschokkend

• Onderwerpsontsluiting:

• Meer trainingssets: 

• titel, uitgever, reeks, …

• acquisitie

• Probleem: performantie

OAI
Open Archives Initiative

Jan Corthouts

UA



Wat is OAI?

• Open Archives Initiative

• Archive

• plaats waar wetenschappers hun papers kunnen 

deponeren

• instrument voor uitwisseling van wetenschappelijke 

informatie

• alternatief voor dure wetenschappelijke tijdschriften

• Open

• openheid vanuit technisch oogpunt

• uitwisseling m.b.v. open standaarden

OAI basisprincipes

• OAI-PMH

• Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

• Protocol voor uitwisseling van data

• OAI-PMH definieert mechanisme voor het oogsten van

• meta-data

• in XML-formaat

• Twee partijen

• Data provider

• Service provider



OAI-PMH

• Data Provider of repository

• aanbieden van meta-data

• bewaarplaats van de digitale objecten

• Service provider of harvester

• oogsten meta-data

• bouwen diensten op basis van geoogste data

• OAI-PMH protocol

• gaat via HTTP

• vraag-antwoord transactie

OAI-PMH

• Service provider / harvester

• Vraagt meta-data op

• Specificaties

• Subset

• Date stamps

• Formaat (steeds XML)

• Data provider / repository

• Levert meta-data in XML

• Levert identifiers (URL’s) 

• Afgesproken XML formaat (minimaal Dublin Core)



Voorbeeld

• Identify Request

http://cogprints.soton.ac.uk/perl/oai?verb=Identify

• Response

Voorbeeld

• List Metadata Formats

http://cogprints.soton.ac.uk/perl/oai?verb=ListMetadataFormats

• Response



Voorbeeld

• List Sets

http://cogprints.soton.ac.uk/perl/oai?verb=ListSets

Voorbeeld

• List Records

http://cogprints.soton.ac.uk/perl/oai?verb=ListRecords&from=2002-01-

01&until=2002-01-31&metadataPrefix=oai_dc



Gebruik van OAI

• E-print archives

• Organisatie vanuit discipline

• SPARC, SPARC-Europe

• ETD

• Electronic Theses and Dissertations

• Organisatie vanuit instelling

Voorbeelden

• Los Alamos E-print Archive for Physics



Voorbeelden

• CogPrints (psychologie, linguistiek, 

computerwetenschappen, filosofie, biologie)

Voorbeelden

• ETD - Electronic Theses and Dissertations



OAI

• Concepten van OAI veel breder dan enkel E-prints en 

ETD’s

• Talrijke toepassingen mogelijk op het vlak van toegang 

tot digitale media die door diverse instanties worden 

beheerd

En Anet?

• UniCat project

• Collectieve catalogus universiteitsbibliotheken

• Centrale repository

• Selectieve harvesting vanuit lokale systemen

• Partners

• KU Leuven, U Gent, UA, ULB, UCL, KBR

• Financiering

• DWTC

• Looptijd: eind 2003



Andere projecten

• ETD Vlaamse/Franstalige universiteiten

• Gelijkaardig project eindwerken van 

hogeschoolstudenten

• Academische bibliografie ?



Links

• OAI-PMH standaard

• http://www.openarchives.org

• UniCat

• http://www.kbr.be/unicat

• SPARC

• http://www.arl.org/sparc/

• SPARC Europe

• http://www.sparceurope.org/

• 2nd Workshop on the Open Archives Initiative (CERN - 17/10/2002)

• http://library.cern.ch/Announcement.htm

ePrint-repositories aan het 
LUC

Marc Goovaerts

LUC



Terzijde

In een elektronische omgeving 
beperkt het literatuurbezit zich tot 
wat de instelling produceert.



ePrints in een Open 
Archives-omgeving

een mogelijkheid om de wetenschappelijke 

literatuur te beheren en beschikbaar te stellen

Redenen om gebruik te maken van 
ePrint-archieven

 Voor de auteur

 Voor de instellingen

 Voor de lezers



Redenen om gebruik te maken van 
ePrint-archieven

 Voor de auteur

 Permanente en snelle toegang tot de bronnen wordt 

mogelijk

 Het lezerspubliek vergroot

 De publicaties worden vindbaar gemaakt via diverse 

internetkanalen

Redenen om gebruik te maken van 
ePrint-archieven

 Voor de auteur

 Voor de instellingen

 De wetenschappelijke productie wordt zichtbaar.

 De inhoudelijke evaluatie wordt mogelijk.



Redenen om gebruik te maken van 
ePrint-archieven

 Voor de auteur

 Voor de instellingen

 Voor de lezers

 Voor het LUC-publiek kan een lokale repository de 

wetenschappelijke informatie van de instelling meer 

toegankelijk maken. Alleen wanneer deze door harvesters 

opgenomen wordt, kan een lokaal repository een ruimer 

lezerspubliek bereiken.

LUC, OAI en ePrints

 Een explosie van het aanbod elektronische literatuur

 De kostprijs van de wetenschappelijke tijdschriften

 Het alternatief van ePrints en OAI

 OAI-initiatieven in Vlaanderen en Nederland (cfr. tUL)

 De noodzaak om in de eigen instelling de elektronische 

informatie te beheren.



Informatie op het LUC 
parallelle informatiecircuits

 Bibliotheek

 Collectie

 Eindverhandelingen, doctoraten

 Academische bibliografie

 Onderzoek

 Sommige onderzoeksgroepen beheren de eigen 

publicaties

 Onderwijs

 Met een eigen leeromgeving: Blackboard

 Administratie

Leeromgeving aan het LUC 
Blackboard



Leeromgeving aan het LUC 
Blackboard

Leeromgeving aan het LUC 
Blackboard

 De leeromgeving ondersteunt de interactie tussen 

studenten en docenten omtrent cursuspakketten en 

opdrachten

 Docenten kunnen cursusmateriaal (ook artikels, …) hier 

ter beschikking stellen

 Er wordt een onderdeel bronnen - resources 

aangeboden.

 Waar eindigt educatie, waar begint informatie ?



 De Bibliotheek heeft niet de exclusiviteit op 

informatie/documentatiebeheer

 Samenwerking tussen bibliotheek, leeromgeving, 

onderzoeksgroepen en administratie is nodig

 Ontsluiting: ook voor de interne werking heeft een 

standaard zijn relevantie.

Samenwerking tussen LUC en UM

 De bibliotheken van UM en LUC ondersteunen de 

collectievorming voor de studierichtingen van de tUL.

 Een eficiente samenwerking overstijgt het tUL-niveau

 Elektronische publicaties overstijgen de fysieke locaties: 

ideaal voor samenwerking

 Initiatieven in Nederland omtrent OAI en ePrints

http://www.tul.edu/
http://www.tul.edu/


LUC en Brocade

 Brocade maakt het beheer en de ontsluiting van ePrints 

reeds mogelijk. De OAI-compatibiliteit volgt

 Het geïntegreerde bibliotheeksysteem Brocade biedt de 

gebruiker alleen maar voordelen.

ePrints a/h LUC:
tussen intern beleid en externe standaarden

LUC

Leeromgeving

Onderzoeksomgeving

...

Brocade LUC

eprints

OAI

gemeenschap

tUL

UM



ePrints a/h LUC

 Technische eenvormigheid: intern en extern

 Overleg met de gebruikers (onderwijs en onderzoek) 

 Starten met repositories van: 

 eindverhandelingen (doctoraat, licentiaat)

 wetenschappelijke artikels (zie academische bibliografie) 

 afhankelijk van het overleg.

Van Stadsbibliotheek Antwerpen 

naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek…

An Renard

SBA



Inleiding

• Vlaamse Erfgoedbibliotheek verzamelt, bewaart  en 

ontsluit systematisch Vlaams cultureel erfgoed voor zover 

dit in publicaties is vastgelegd

• In Vlaanderen is er maar één instelling die sinds decennia 

deze rol opneemt : de Antwerpse Stadsbibliotheek                                                                             

• Het is aangewezen dat de Stadsbibliotheek zich verder 

profileert tot Vlaamse Erfgoedbibliotheek  en daarvoor is 

structurele samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap 

noodzakelijk

Stadsbibliotheek Antwerpen (SBA)

• Sinds eind 15de eeuw verbonden met de Stad Antwerpen

• Nog steeds stedelijke instelling, de meeste steden en 

gemeenten schakelden hun stadsbibliotheken in in de 

universitaire en openbare bibliotheken

• Uniek collectieprofiel in Vlaanderen:

• Ongeveer 1 miljoen volumes

• Nadruk op oude boek, Nederlandstalige letterkunde, 

geschiedenis en cultuurgeschiedenis van het westen 

(vooral van de Nederlanden), Vlaamse Beweging,

Antverpiensia  

Inleiding



Inleiding

Nood aan (re-)positionering van de SBA in het actuele beleidskader

• Antwerps Bestuursakkoord 2001-2006
• “Verduidelijking en rationalisering van de stedelijke en wetenschappelijke 

onderzoeks- en archiefinstellingen dringen zich op. (…)

• Voor de Stadsbibliotheek zal het stadsbestuur zelf het voortouw nemen en een 
samenwerking met de Universiteit Antwerpen onderhandelen. Dit beoogt een betere 
ontsluiting en grotere publieke toegankelijkheid.”

• Kerntakendebat tussen de Vlaamse Regering en de steden en 

gemeenten

• Vlaanderen

• Beleidsnota Cultuur: nadruk op geïntegreerde (samen)werking van “culturele 

instellingen”

• Herwaardering van het Vlaams Erfgoedbeleid met de oprichting van de 

erfgoedsteunpunten gelocaliseerd in het Erfgoedhuis in Antwerpen

Onderzoek

• Analyse van de huidige positie van de SBA

aard van de collectie, werking, klantgerichtheid, doelpubliek en 

bestaande samenwerkingsverbanden

• Formuleren van voorstellen over de toekomstige positionering

en werking van de SBA binnen de Stad Antwerpen en Vlaanderen 

rekening houdend met actuele beleidsontwikkelingen

• Nadien, toetsen van deze toekomstige positionering

in draagvlakgesprekken met eventuele partners en uitwerken 

positiedossier

Vraag naar onderzoek door KPMG voor deze (re-)positionering



FASE 1 : januari 2001- september 2001

Analyse huidige positie Stadsbibliotheek en mogelijke 

toekomstige positionering

• samenstelling stuurgroep deskundigen

• diepte-interviews

• documentatie en literatuur

• enquête leeszaalpubliek 

Onderzoek 
analyse huidige positie en voorstel toekomst

Eindconclusie van deze eerste analyse

• Stadsbibliotheek heeft met haar collectie en collectiebeleid als 

enige zelfstandige bibliotheek in de  Vlaamse Gemeenschap 

de natuurlijke troeven in handen om de ambitieuze positie van 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek na te streven

• Blijvende klemtoon op verzamelen, bewaren en ontsluiten van 

Flandrica

• Overstijgt kerntaak Stad Antwerpen : structurele 

samenwerking met Vlaamse Gemeenschap is voorwaarde

Onderzoek 
analyse huidige positie en voorstel toekomst



Onderzoek
positiedossier en draagvlakgesprekken

FASE 2 : januari 2002- september 2002

Toetsen van deze toekomstige positionering

• uitwerken positiedossier

• draagvlakgesprekken met eventuele partners

Onderzoek
positiedossier

Positiedossier

• Kwantitatieve beoordeling : vergelijking binnen A-net

• Kwalitatieve beoordeling : conspectusschaal

methode om sterktes en zwaktes van een collectie te meten

sterkte van collectie wordt aangeduid op schaal van 0 tot 5

0 = geen collectievorming

5 = complete collectie



Onderzoek
positiedossier

De analyse bevestigt de unieke waarde van de collectie 

van de Stadsbiblibliotheek

• Omvangrijker en vollediger in vgl met andere Anet-

bibliotheken voor de relevante specialisatiegebieden

• Experts beoordelen de collectie op schaal 4 = 

onderzoeksniveau

• Volledigheid wordt pro- en retro-actief nagestreefd

Onderzoek fase
positiedossier

Bijkomende  pluspunten

• infrastructuur : uniek historisch kader, aangepast aan     

hedendaagse noden van conservering en ontsluiting en 

beschikt over nog heel wat reservecapaciteit

• competenties in huis wat betreft het specifieke 

bibliotheekwerk



Onderzoek 
draagvlakgesprekken

Vlaamse overheid erkent meerwaarde Stadsbibliotheek

• Erkenning dat de positie van de SBA het lokale Antwerpse 

niveau ruim overstijgt

• de aard van het aanbod (collectie, collectiebeleid, 

infrastructuur) sluit aan bij de noden van de Vlaamse 

erfgoedsector wat betreft publicaties

Vlaamse overheid toonde zich bereid door middel van een open en 

geëngageerde samenwerking verder te onderzoeken hoe de SBA het 

Vlaams erfgoedbeleid kan ondersteunen

• Formuleerden samen met SBA en KPMG een visie op een 

toekomstige Erfgoedbibliotheek 

• Formuleerden samen met SBA en KPMG voorstellen van 

mogelijke vormen van meerwaarde partnerschap

Onderzoek 
draagvlakgesprekken



Vlaamse erfgoedbibliotheek
visie

Visie Vlaamse Erfgoedbibliotheek

• Is regisseur voor het horizontale netwerk van andere 

Vlaamse (bewaar)bibliotheken

• Vervult een expliciete scharnierfunctie als 

vertegenwoordiger naar het verticale netwerk rond Erfgoed 

in brede zin

• Opnemen van de functie als depotbibliotheek

• Bevorderen van de inhoudelijke ontsluiting van de collectie 

voor de bezoeker en voor het wetenschappelijk onderzoek 

door het creëren van bijkomende werkinstrumenten

• Fungeren als internationaal aanspreekpunt

• Optreden als expertisecentrum voor specifieke domeinen 

naar het horizontale netwerk toe

• Actueel en relevant houden van het collectiedomein

Vlaamse erfgoedbibliotheek
visie



Potentiële toekomstpositie van de SBA = Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek

SBA blijft Antwerpse stedelijke instelling en stad Antwerpen blijft 

SBA financieel ondersteunen

Vlaamse erfgoedbibliotheek
acties

Een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de SBA 

kan voorzien in :  

• het mandaat van Vlaamse Erfgoedbibliotheek voor de 

SBA

• bijkomende middelen om haar huidige bovenlokale 

opdracht van verwerven, bewaren en ontsluiten beter te 

kunnen uitvoeren

• in een latere fase middelen om bijkomende ambities als 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek te realiseren

Vlaamse erfgoedbibliotheek
acties



Een Gemengde Raad (SBA, universiteiten, 

Erfgoedsteunpunten) treedt op als adviesorgaan ter 

ondersteuning van de strategie van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek in het kader van het Vlaams Erfgoedbeleid

Vlaamse erfgoedbibliotheek
acties

Vlaamse Erfgoedbibliotheek
waar staan we nu ?

Het Antwerpse Stadsbestuur verklaart zich akkoord met dit 

voorstel en zet het licht op groen om het dossier op Vlaams 

niveau in te leiden (juni 2002)

• Op korte termijn zal het dossier van de 

SBA/Erfgoedbibliotheek ingeleid worden op het kabinet van 

Minister Van Grembergen (11 oktober 2002)

• Op basis van dit positiedossier kan in het licht van het 

lopende kerntakendebat op Vlaams niveau en het globale 

debat betreffende het erfgoeddecreet het voorstel van 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek grondig worden geëvalueerd en 

beslissingen omtrent mogelijke partnerschappen worden 

genomen.



Van AMVC naar Letterenhuis

Leen Van Dijck

AMVC-Letterenhuis

Naam

• 1933 Museum van de

Vlaamsche Letterkunde



• 1933 Museum van de

Vlaamsche Letterkunde

• 1945 Archief en Museum voor 

het Vlaamse Cultuurleven

Naam

• 1933 Museum van de

Vlaamsche Letterkunde

• 1945 Archief en Museum voor 

het Vlaamse Cultuurleven

• 2002 AMVC-Letterenhuis

Naam



• 1933 SB-OB-AMVC

Organisatie

Stad Antwerpen

• 1933 SB-OB-AMVC

• 1980 SB-AMVC

Stad Antwerpen

Organisatie



• 1933 SB-OB-AMVC

• 1980 SB-AMVC

• 1997 CS/M/AMVC

Stad Antwerpen

Organisatie

Organisatie

• archief



• archief

• museum

Organisatie

Museum

• 1912 “Conscience 100 jaar”



• 1933 “Conscience en zijn tijd”

Museum

• Heropbouw

Museum



• 1963 “Tweehonderd jaar

cultuurleven in Vlaanderen”

Museum

• 2000 Herstellingswerken

Museum



• 2002 “Leeuwen van Vlaanderen”

Museum

• 2003 “Tom Lanoye”

“Godfried Bomans”

Museum



• 2003 “Tom Lanoye”

“Godfried Bomans”

• 2004 “De Letteren in Vlaanderen”

Museum

• 2003 “Tom Lanoye”

“Godfried Bomans”

• 2004 “De Letteren in Vlaanderen”

Museumdecreet

Museum



• verzamelen 

• bewaren

• ontsluiten

• bestuderen

• voor het publiek

Archief

Archiefdecreet ?

Erfgoeddecreet ?

• vernieuwd gebouw 

• open huis

• tentoonstellingen

• educatieve werking

• studiedagen en colloquia

Letterenhuis



• vernieuwd gebouw 

• open huis

• tentoonstellingen

• educatieve werking

• studiedagen en colloquia

• publicaties en presentaties

• literair café

• ...

Letterenhuis

Reflecties van een 
binnenste buitenstaander

Ludo Simons

UA


