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Naar een diverse bibliotheekcollectie 

Emine Altuntas – Bib Sint-Joost 

Els Patoor en Stijn Callewaert – SBB Brussel 

Wie zijn we ? 

     E   
 

 Emine 
 Altuntas 
 Bib Joske 

 
 

      Els Patoor 
  Stijn Callewaert 

Streekgericht Bibliotheekbeleid 

Programma 

● Opzet en doel van de workshop 

● Situatieschets van de Brusselse bibliotheken 

● Superdiversiteit in de hoofdstad 

● Netwerk van 20 bibliotheken 

● Naar meer diversiteit in het bibliotheekaanbod 

● Praktijk: diverse collectievorming in bib Joske  

● Contextanalyse Sint-Joost 

● Missie en visie bib Joske 

● Huidig en toekomstig collectiebeleid bib Joske 

 

Opzet en doel 

● Voorstelling van het proces dat de Brusselse 
bibliotheken samen opgestart hebben om de 
collecties beter te laten aansluiten bij de 
vragen/noden van het publiek 

● Momentopname: proces pas in 2014 echt 
gestart en dus volop bezig 

● Geen kant-en-klare antwoorden, veeleer vragen 

● Dialoog 

● Kennis en ervaringen delen/uitwisselen met 
mensen binnen en buiten de bibliotheken 

Brussel superdiverse metropool 
Aandeel niet-Belgen in de Brusselse bevolking 

Brussel superdiverse metropool 
Nationaliteiten 
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Brussel superdiverse metropool 
Nationaliteiten 

Brussel superdiverse metropool 
Bevolkingsdruk 

Brussel superdiverse metropool 
Verjonging 

 

 

Brussel superdiverse metropool 
Dualiteit arm-rijk 

  

 

 

Bib Joske 

Ondersteuning Streekgericht Bibliotheekbeleid 

De Brusselse openbare bibliotheken 

Eén netwerk van 19 gemeentelijke 

Nederlandstalige bibliotheken + Muntpunt 

● Netwerk 

– Bibpas geldig in alle 19 bibliotheken + Muntpunt 

– Gemeenschappelijke catalogus 

● Gemeentelijke bibliotheken 

– Autonome bibliotheken met eigen visie en beleidsplan 

gekaderd binnen gemeentelijk beleid 

● Technische en inhoudelijke ondersteuning door het 

SBB 
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Ontstaan Werkgroep Diversiteit 

● Grote belangstelling bij zowat alle Brusselse 
bibliotheken om meer diversiteit in de collectie te 
brengen 

● Groeiend besef dat de collecties onvoldoende op 
maat zijn van het huidige/potentiële publiek, dat 
steeds meer divers wordt   

● Onvoldoende kennis over publiek (o.a. onbetrouwbaar 
cijfermateriaal) 

● Veel vragen:  welke materialen aankopen, waar 
kunnen we ze aankopen, hoe ze invoeren in de 
catalogus, hoe de bedoelde groepen bereiken… 

● Beslissing om in een eerste fase omtrent diversiteit in 
talen te werken    

 

SVZ diversiteit in de collecties 

Enkele algemene cijfers over heel Brussel: 

● 90 % van de gedrukte collectie bestaat uit 

Nederlandstalige materialen 

● Van de 10 % anderstalige materialen bestaat 61 

% uit Engelstalige werken, 19 % uit Frans, 6 % 

uit Duits en 5 % uit Spaans 

● Alle andere talen vormen de overige 10% 

 

Eerste bevindingen van de werkgroep 

 

● Goede kennis van socio-culturele context is 
absolute noodzaak  

● Belang van nauwe samenwerking met de 
beoogde doelgroep (vraaggericht werken) 

● Dicht netwerk van gemeentelijke Franstalige 
bibliotheken 

● Tal van kleinere lokale “collectie-initiatieven” 

 

Meer diversiteit in de collecties 

 

● Vormings- en ontmoetingsmomenten 

● Samenwerking met RIC Foyer (en andere) 

● Naar een gemeenschappelijke visie op 

diversiteit 

● Eerste stappen in de richting van een Brussels 

gemeenschappelijk collectiebeleid  

 



4 

Bib Joske 

Er was eens..., Il était une fois..., Bir varmis bir 

yokmus..., Hebû tune bû..., Once apon a time..., 

Kana fil yawmin mina l'ayaam... 

Welk verhaal gaan we schrijven...? 

? 

 

 

 

Een nieuwe bib in een omgeving die 

tegelijkertijd buurt, gemeente, stad en 

hoofdstad is…? 

Context Sint-Joost 

● de kleinste gemeente (1 vierkante kilometer) 

● het is de dichtst bevolkte gemeente 

(23.000/vierkante kilometer) 

● meest multiculturele gemeente (met 153 

verschillende nationaliteiten, 60 talen,...) 

● de jongste gemeente van het land (gem. 32 jaar) 

● de armste gemeente 

● minst aantal auto's per duizend inwoners 

● overdag komen ongeveer 70.000 mensen 

werken in SJ 

Ambitie 

● Bib op maat van de buurt 

 => aanbod media en activiteiten op maat 

● Een veelzijdige bib 

 =>leefwereld, noden, interesse's... 

● Een gezellige bib 

 =>huiskamergedachte doortrekken 

● Informeren en inspireren 

● ‘Samen' de collectie samenstellen 

Een familiebibliotheek dan? 
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Gezinsvriendelijke inrichting... 

● Ruimte: bezoeker kan 

in verschillende 

ruimtes vertoeven 

(niet overal even stil!) 

● Het klassieke 

bibliotheekmeubilair 

wordt ingeruild voor 

gewone kasten en 

rekken 

● Frontale presentatie 

Bib met pit 

Theorie-Praktijk 

● Openingsfeest op 4 

december 2010 

● 0 leners 

● Startcollectie: 3000 

items 

● Starten met een 

Turkse Collectie: 300 

romans 

 

Aan de slag... 

Totaalaanpak: 

● Collectie als ruggengraat 

● Flankerende activiteiten 

(bv. meertalig verhalen-

parcours,...) 

● Samenwerking met 

scholen, bibraad, 

verenigingen,... 

Communicatie? 

Een toegankelijke bib 

voor ons is: 

● Direct contact met de 

medewerkers 

● Flyers in verschillende 

talen? 

● Digitale communicatie 

in verschillende talen? 

 

Aantrekkelijke collectie uitbouwen? 

Herkenbaarheid versus 

openheid naar buiten => 

relevant zijn zowel voor 

eentalig 

Nederlandstalige 

gezinnen als voor 

gebruikers die het 

Nederlands spreken 

naast andere thuis- of 

werktalen 
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Keuzes 

● Niet alle rubrieken worden aangekocht 

(Muntpunt op 10 min met de fiets, metro,...) 

● Jeugdafdeling: streven naar zo volledig 

mogelijke collectie 

!! niet blind voor: opgroeien in SJ in BR, verschillende 

gezinssituaties, verschillende levensbeschouwingen, 

rolpatronen doorbreken, verschillende talen en boeken over 

landen van herkomst 

● Grote fan van zoekboeken en prentenboeken 

met een grote toegankelijkheid (geen 

taalbarriëre) 

 

Keuzes 

● Volwassenen Afdeling: niet alle rubrieken 

worden aangekocht, nadruk op stad, 

ontspanning, talen, opvoeding, romans, 

anderstalige romans, aanbod films en muziek 

met wereldtoets. Stapgewijs aankoop van 

werken uit de wereldpoëzie en -literatuur, check 

bv aanwezigheid Subsaharese Auteurs? 

Collectiedeskundigheid 

Collectiebronnen:  

● Tijdschriften (bv. 

songlines voor 

wereldmuziek) 

● Websites 

● Nieuwsbrieven (bv. Institut 

du monde arabe van 

Parijs,...) 

● Prospectie (bv. bezoek 

Russisch Cultureel 

Centrum) 

●   

Collectiedeskundigheid 

● Eigen opzoekingen: kennis 

van andere talen in huis? 

● Bezoek een vereniging 

● Tot nu toe: Turks, klassiek 

Arabisch, Spaans (boeken 

uit verschillende landen 

van Lat-Amerika), 

Koerdisch en Armeens 

Continue wisselwerking 

Ingrediënten collectielijn: 

luisteren naar je gebruikers 

(uitlokken?) en je buurtscan  

=> zeer jong, meertalig, 

multicultureel, twee tot vier 

thuistalen, meervoudige 

identiteiten, nieuwkomers, 

asielzoekers, ... 

Aankoopbeleid... 
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Bevindingen... 

● Vraagzijde:  

– Suggesties opvolgen 

– Deskundigheid gebruikers aanspreken, bv. vrijwilligers in 

de bibraad (aanzet samenstelling jeugd Spaanse collectie) 

– Eigen opzoeking vergt tijd, ... 

● Aanbodzijde:  

– Moeilijkheden in verkrijgen van werk in de originele taal bij 

de leveranciers (volgens de gemeentelijke administratie) 

– Vertaald werk voor volwassenen ok 

– Nederlandstalige auteurs die vertaald zijn naar andere 

talen... 

Partners 

● Ism met de scholen, 

ouderbezoeken 

● Verenigingen: pro-actief 

uitnodigen van leden van 

verenigingen, samen tot 

uitwisseling komen rond 

collectie...bv. ook niet 

geschreven vormen van 

literaire tradities in de bib 

een plaats geven? 

Activiteitenaanbod Voor ieder wat wils... 

Joskes Bib op stap... 
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Tussenstand 

Joske 4 jaar 

 =>1200 leners 

 => 9000 items 

 

We zijn er nog niet... 

● Investeren in eigen 

opzoekingen? 

● Aanbod 

laagdrempelige 

activiteiten versus 

aanbod toegankelijke 

collectie 

● Projecten uitwerken 

voor en met jongeren 

(+14) 

Zeg niet zomaar een bib... Droomproject samen onderschrijven 

Samen met de 

medewerkers aan onze 

droombib werken 

=> Sterke collectie 

=> Sociale plek 

=> Verlengde van de straat 

=> Een creatief labo 

=> Participatie 

=> Verbeelding 

Je vindt ons... 

● www.facebook.com/Bib.

Joske  

● www.sint-joost-ten-

node.bibliotheek.be  

http://www.facebook.com/Bib.Joske
http://www.facebook.com/Bib.Joske
http://www.sint-joost-ten-node.bibliotheek.be/
http://www.sint-joost-ten-node.bibliotheek.be/
http://www.sint-joost-ten-node.bibliotheek.be/
http://www.sint-joost-ten-node.bibliotheek.be/
http://www.sint-joost-ten-node.bibliotheek.be/
http://www.sint-joost-ten-node.bibliotheek.be/
http://www.sint-joost-ten-node.bibliotheek.be/

