Infodossier voor de boekhandel
BIBBANK, het Collectievormingsplatform
voor bibliotheken
Een initiatief van Meta4Books en VVB in overleg met Bibnet.

Bibbank is het collectievormingsplatform voor de Vlaamse Openbare bibliotheek. Het platform vind
je terug via www.bibbank.be. Je kan je er registreren als boekhandel of bibliotheek. Bibbank wil de
bibliotheken helpen bij het vormen van de bibliotheekcollectie. Maar Bibbank is vooral opgezet door
Meta4Books en VVB opdat de boekhandel zijn centrale rol bij het adviseren en selecteren van de juiste
titels voor de bibliotheekcollectie kan blijven spelen. Bibbank wil een hulp zijn om de adviserende taak
van de boekhandel te vergemakkelijken.

Werken met Bibbank
Als boekhandel maak je een eigen profiel aan op Bibbank. Het profiel kan bestaan uit meerdere
collecties (fictie volwassenen, non-fictie volwassenen, strips en kinder- en jeugdtitels). Deze collecties
kunnen verder opgedeeld worden in subgenres binnen de collectie. Op basis van dit profiel zal Bibbank
automatisch al een eerste selectie maken van titels die binnen de collectie thuishoren.

Op een persoonlijke manier kan de boekhandelaar voor elk van zijn klanten een suggestielijst samen
stellen op maat van de bibliotheek. Deze suggestielijst kan dienen als een vervanging voor de
zichtzendingen, maar het kan ook aanvullend werken. De suggestielijst is met andere woorden een
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. U kunt hierbij beslissen of deze bijkomende informatie al dan niet
mag gebruikt worden door Meta4Books. De informatie die u toevoegt kan dus afgeschermd worden
en is dan enkel voor u en uw klanten zichtbaar en niet voor derden. Heerst er toch nog twijfel bij de
bibliotheek, dan kan hij eventueel het boek op zichtzending vragen (als u met zichtzendingen werkt).
De boekhandel kan zelf beslissen welk boek door de bibliotheek op zichtzending kan gevraagd worden.
Zo beheert de boekhandel zelf de zichtzendingsstroom.
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Als een bibliotheek inschrijft op Bibbank, dan moet deze zijn favoriete boekhandel(s) inbrengen.
Onmiddellijk krijgt de boekhandel inzicht in de profielen van zijn bibliotheekklanten. Hij kan voor de
collecties waarbij hij is aangeduid door de bibliotheek als ‘favoriete boekhandel’ titels gaan suggereren
die de bibliotheek in zijn collectie moet opnemen.

Daarnaast kan de boekhandel bepaalde titels in de kijker plaatsen, bijvoorbeeld titels die volgens hem
speciale aandacht verdienen of titels die zeer actueel zijn. Alle titels die hij in de kijker plaatst, zijn ook
zichtbaar voor zijn bibliotheken. Als privé-geheugensteuntje is het ook mogelijk om titels te markeren.
Gemarkeerde titels blijven makkelijk opzoekbaar, zodat je ze steeds bij de hand hebt.

Vanaf 2013 is Bibbank betalend.
Demosessies voor de bibliotheken
Om het platform te promoten en het gebruik ervan te stimuleren is Meta4Books bereid om bij u in de
boekhandel en een demosessie te geven voor uw bibliotheekklanten. Op deze demosessies kan u uw
bibliotheekklanten uitnodigen om het platform naderbij te bekijken en mogelijke werkwijzen te
overlopen. Vereisten om deze sessie te kunnen geven zijn een internetaansluiting en een
projectiescherm. U kan ook zelf mee de agenda bepalen van de demosessie. Neem hierover contact
op met de projectleider van Bibbank.

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