
 

MIJN BIBLIOTHEEK 
Lijstjes maken  

 

Wist je dat je via onze catalogus hamme.bibliotheek.be je eigen selectie titels 

kan bewaren in lijstjes? Die lijstjes kan je downloaden als pdf of excelbestand, 

online bewaren in Mijn bibliotheek of delen via mail. 

Lijstjes kan je bijvoorbeeld gebruiken als 

 geheugensteuntje voor titels die je wel eens wil lenen, maar nu 

uitgeleend zijn 

 favorieten-lijstjes van titels die je ooit nog wel eens wil uitlenen, 

 lijstjes per onderwerp van titels die je al gelezen hebt en wil delen met 

anderen 

EEN NIEUWE LIJST MAKEN 

STAP 1 Surf naar de catalogus en zoek je titels op. 

 

TIP: Maak gebruik van filters om snel een leuke lijst titels op te sporen. 

STAP 2 Klik op Zet op lijst, bij elke titel die je wil toevoegen aan je 

persoonlijke lijstje. 

Ben je nog niet aangemeld bij Mijn bibliotheek, dan zal eerst nog het 

loginscherm verschijnen.  

 



 

Ingelogd? Dan verschijnt een pop-upkader. Hier kan je kiezen uit 

lijsten die je vroeger al gemaakt hebt of toevoegen aan een nieuwe 

lijst. 

     

  

STAP 3 Maak je een nieuwe lijst? Dan typ je de naam van de lijst in het vak. 

 De knop Aanmaken verschijnt. Klik op de knop. 

 De lijst is aangemaakt en de eerste titel staat erop! 

 

 

 



 

Klik op het kruisje om de lijsten te sluiten en een volgende titel toe te voegen. 

Herhaal dit tot alle titels die je wilt toevoegen op de lijst staan. 

 

JE LIJSTEN BEHEREN 

Om je lijsten te bekijken, log je in bij Mijn bibliotheek. 

STAP 1 Klik op je naam. 

STAP 2 Klik op de optie Lijsten. 

  

Je lijstjes worden weergegeven als blokjes. 

1. je selectie bekijken = klik op Toon X titels van die lijst 

2. de lijst verwijderen = klik op het rode vuilbakje bij die lijst 

3. een nieuwe lijst maken = klik op de knop Nieuwe lijst aanmaken 

 

  

 

 

 



 

EEN LIJST BEWERKEN 

Door op de lijst te klikken, open je de detailgegevens van die lijst. Hier kan je 

1. de naam van de lijst wijzigen 

2. de titels sorteren 

3. zien in welke bibliotheek waar je lid bent de titel beschikbaar is op dit 

moment 

4. een titel schrappen [via de rode vuilbak] 

5. een titel kopiëren naar een andere lijst [via de blauwe knop] 

 

  

Via de link Overzicht lijsten kan je terugkeren naar je andere lijsten. 

 

  

 
 

 

 
 



 

EEN LIJST DELEN/DOWNLOADEN 

STAP 1 Log in bij Mijn bibliotheek 

STAP 2 Open je lijsten [via menu aan je naam] 

STAP 3 Klik op de lijst die je wil delen 

STAP 4 Scrol tot onderaan je lijst titels 

 

 Download PDF  

Klik op deze knop om een pdf-bestand te maken van je lijst. Die bevat de cover van de titel, als die 

opgenomen is in de catalogus, titelgegevens en een link naar de catalogus.   

 

 Download CSV (Excel) 

Klik op deze knop om een excel-bestand te maken van je lijst. Het csv-bestand bevat alle gegevens, 

maar geen lay-out, die moet je zelf nog toevoegen.   



 

 

[oorspronkelijke csv-bestand] 

 

[bewerkte versie – op te slaan als excel-bestand] 

Heb je alle gewenste aanpassingen gedaan bv. de kolombreedte aangepast, de kolomtitels in het vet 

gezet, eventueel een kolom verwijderd,… kies in menu Bestand dan de optie Opslaan als en 

selecteer Excel-bestand. 

 Delen via Facebook/Pinterest/Twitter of een openbare link 

Gebruik de icoontjes van de sociale media om de lijst te delen op Facebook, Twitter of Pinterest. Via 

de knop Kopieer URL kan je een openbare link aanmaken. Die kan je doormailen of publiceren op je 

website of blog. 

Zodra je een lijst openbaar gedeeld hebt, zal onderaan ook de optie verschijnen om die openbare link 

terug af te sluiten.  

 
   

 


