Infodossier voor bibliotheken
BIBBANK, het Collectievormingsplatform
Voor de bibliotheken
Een initiatief van Meta4Books en Boek.be in overleg met Bibnet.

Bibbank is het collectievormingsplatform voor de Vlaamse Openbare bibliotheek. Het is een initiatief
van Meta4Books en VVB in overleg met Bibnet. Het platform vind je terug via www.bibbank.be. Je
kan je er gemakkelijk en gratis registreren als bibliotheek. Bibbank wil de bibliotheken helpen bij het
vormen van de bibliotheekcollectie in relatie met uw favoriete boekhandel(s). Via het online platform
kan de bibliotheek de suggesties van zijn boekhandel raadplegen en bestellen.

Werken met Bibbank
Als bibliotheek maak je een eigen profiel aan op Bibbank. Het profiel kan bestaat uit meerdere
collecties (fictie volwassenen, non-fictie volwassenen, strips en kinder- en jeugdtitels). Deze collecties
kunnen verder opgedeeld worden in subgenres. Op basis van dit profiel zal Bibbank automatisch al
een eerste selectie maken van titels die binnen de collectie thuishoren.
De bibliotheek kan per collectie aangeven welke zijn ‘favoriete boekhandel’ is. Eens een boekhandel
is aangeduid als ‘favoriete boekhandel’ kan de boekhandel voor die collectie suggestielijsten
voorstellen aan de bibliotheek. Doordat de boekhandel zicht heeft op de wensen van de bibliotheek;
kan hij een gepersonaliseerde suggestielijst opstellen met recente Nederlandstalige titels. De
bibliotheek kan deze suggestielijst doornemen, en de titels bestellen die hij in zijn collectie wenst op
te nemen.

De bibliotheek kan ook specifieke aanvragen doorsturen naar de boekhandel. Wil hij een
suggestielijst over een bepaald thema dat dringend moet vernieuwd worden binnen de collectie, dan
kan hij deze aanvragen via Bibbank. De boekhandel kan op zijn beurt een gepaste suggestielijst
samenstellen. Daarnaast kan de bibliotheek de titels bekijken die een boekhandel in de kijker heeft
geplaatst, bijvoorbeeld titels die volgens hem speciale aandacht verdienen of titels die zeer actueel
zijn. Als privé-geheugensteuntje voor de bibliotheek is het ook mogelijk om titels te markeren.
Gemarkeerde titels blijven als op een prikbord opzoekbaar voor de bibliotheek.
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Deze suggestielijst kan gebruikt worden ter vervanging van zichtzendingen, indien u dat wenst. De
suggestielijst is een vorm van digitale zichtzending. De boekhandelaar kan informatie bij de titels
aanvullen: recensie, commentaar, eventueel een ontbrekende cover of achterflap, zodat een
bibliotheek over voldoende informatie beschikt om de titel aan te kopen.
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Gratis
Bibbank is gratis voor de bibliotheken.

Demosessies voor de bibliotheken
Om het platform te promoten en het gebruik ervan te stimuleren kunnen boekhandels die dat
wensen demosessies organiseren voor hun bibliotheekklanten. Iemand van Meta4Books komt dan
de applicatie in detail demonstreren en zal ingaan op alle vragen en opmerkingen die u heeft bij het
systeem. Als u hiervoor interesse heeft, neem dan contact op met uw boekhandel-leverancier. Wenst
u als bibliotheek gebruik te maken van Bibbank contacteer dan ook zeker de boekhandel(s) waarmee
je wenst samen te werken.

Meer info?
Neem contact op met uw favoriete boekhandel of met
Neem contact op met Gwen Celis, Projectleider Bibbank
E: gwen@boek.be, T: 03/369 04 82
VVB
Geert Heylen
E: geert.heylen@boek.be, T: 03 287 66 70

Meta4Books

En registreer je gratis op www.bibbank.be
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