
Is diëten nuttig? 

Elk jaar worden oude, versleten en bescha-

digde werken uit de collectie gehaald om 

plaats te maken voor de nieuwe aanwinsten. 

Da’s logisch want je kan niet onbeperkt boe-

ken-, dvd-rekken en stripbakken blijven aan-

kopen. Maar dit jaar wordt extra aandacht 

besteed aan de afvoer van titels uit de biblio-

theek-collectie. 

 

In de lente start het RFID-project van de bib. 

Elk item uit de collectie van bib Hamme, ca 

50.600 titels, krijgt een RFID-sticker. Die kle-

ver maakt het mogelijk om dat boek, die 

strip of dvd in de nieuwe bib uit te lenen via 

de zelfscanbalie’s. Logisch dus dat we in 

2021 net iets strenger naar de collectie kij-

ken en geen klevers plakken in boeken die 

we over één of twee jaar misschien toch 

gaan afvoeren. We selecteren dus een pak 

strenger dan anders.  

Een beetje zoals het drastisch snoeien van 

een rozenstruik om extra ruimte te creëren 

voor nieuwe bloemen. 

Een extra grondige schoonmaakbeurt is ook 

nuttig ter voorbereiding van de verhuis. In 

een doorsnee jaar laat je twijfelgevallen nog 

even in het rek staan. Maar als je alles moe-

ten inpakken, verhuizen en weer uitpakken 

dan hak je net iets vlugger die knoop door...  

 

 

 

 

 

 

De afslankstrategie 

Het afvoeren van titels is een lastige job. Het is 

veel moeilijker dan het aankopen van nieuwe. De 

bib heeft dan ook een doordacht plan uitgewerkt 

waarbij wordt gekeken naar de leeftijd van de 

titel en of die nog uitgeleend wordt.  

Enkele grote lijnen werden meteen  

duidelijk voor het bibteam. 
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Bibcollectie slankt af 

Ken je dat gevoel: de zomer nadert, ik moet iets aan mijn lijn doen? Ook 

de bib heeft afslankkriebels. In de zomer gaat de bib verhuizen en alle 

overtollige kilo’s die we vooraf verliezen, hoeven we niet mee te sleuren... 
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Exit van de cd-collectie… 

Bib Hamme had een mooie cd-collectie opge-

bouwd met ca 7000 cd’s. De laatste jaren 

werden steeds minder cd’s geleend. Digitaal 

muziek beluisteren is nu heel gewoon. Veel 

bibliotheken bouwen dus hun cd-collectie af. 

Bib Hamme besloot om in 2020 geen nieuwe 

titels aan te kopen en de collectie niet mee te 

verhuizen naar de nieuwe bib. Een zeer moei-

lijke keuze, maar gezien de uitleencijfers, de 

trend in Vlaanderen en de collecties in de 

nieuwe bib die toekomstgericht moeten zijn, 

is dit volgens het bibteam en de beheerraad 

van de bib de enige juiste beslissing. De cd’s 

blijven in collectie tot aan de verhuis en zullen 

later te koop aangeboden worden tijdens de 

boekenverkoop. 

Hé daar is het internet! 

Titels die al heel lang in de collectie zitten en 

al jaren niet meer uitgeleend worden, die 

hebben hun beste tijd gehad.  

Sommige rubrieken hoorden vroeger als van-

zelfsprekend bij een bib, maar  zijn nu overbo-

dige rekvulling geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet jij nog wanneer je voor het laatst in een 

Encyclopedie hebt gebladerd? Het is best 

vreemd voor een bib-medewerker om zo’n 

klassieker definitief uit het rek te halen, maar 

dat hoort nu eenmaal bij de job om een col-

lectie uit te bouwen die past bij de tijd waarin 

wij nu leven.  

Dus ja, ook de citatenboekencollectie krimpen 

we in, want wees eerlijk: dat zoek je liever 

snel op via internet dan er een tripje naar de 

bib voor te maken.  

Wat in de bib staat, moet actueel zijn én aan-

sluiten bij de hedendaagse behoefte van de 

Hamse bibklant. Minder kunst-naslagwerken 

dus, en meer de focus op boeken over zélf 

kunst maken. Een schilderij vind je immers 

sneller via internet en daar kan je ook nog lek-

ker inzoomen op de details. Maar wil je leren 

aquarelleren, gitaar spelen of rozenstruiken 

snoeien? Is het dan niet fijn om een degelijk 

vakboek op je schoot te hebben liggen en je je 

geen zorgen hoeft te maken over de wifi-

verbinding? 

We verschuiven dus enkele accenten in de 

collectie. En eventjes kunnen bepaalde onder-

delen er wat magerder uitzien maar da’s ui-

teraard omdat we de komende jaren de col-

lectie terug willen laten aangroeien met nieu-

we titels… 

Onze excuses voor het aantal dozen dat de 

komende maanden gaat groeien in de huidige 

bib. Om veiligheidsredenen kunnen we niet 

nog meer afgevoerde boeken op het 1ste ver-

diep stockeren en zo staan ze lekker handig 

dichtbij voor de latere boekenverkoop. En jul-

lie kunnen zo ook de vooruitgang volgen ;-) 



Bib Gelijkvloers 

1. Jeugd en dvd-afdeling 

2. Kleuterhoek 

3. Toiletten 

4. Leeszaal 

5. Balie-zone (uitleenbalie en zelfscanbalie’s + 

internetpc’s) 

 

 

 
 

 

 

Bibliotheek plannen 

Een bibliotheek plannen is geen eenvoudige klus. Je moet de boeken tellen en berekenin-

gen maken voor het aantal rekken, planken per rek en dat voor de verschillende afdelin-

gen. Een roman is immers veel dikker dan een poëziebundel en een jeugdboek veel breder 

dan een prentenboek. 

Cijfers, rekenen, natellen. Het bibteam is er al maanden mee bezig. We willen  

uiteraard dat alles klopt zodat de interieurfirma’s die met ons eisenpakket aan de slag gaan 

ook exact leveren wat we nodig hebben.  Ja, we willen zoveel mogelijk boeken, strips, dvd’s 

en games kunnen aanbieden maar tegelijk ook ruimte behouden voor knusse zitplekjes.  

Wat kunnen we nu al verklappen? 

Op het gelijkvloers neemt de bib de hele kapel en een stukje van de zijvleugel in beslag. 

Tegen de kapel is een prachtige leeszaal (4) aangebouwd. De linkerwand is volledig van glas 

en biedt een prachtig zicht op de binnentuin. Dat lijkt ons alvast een aangename plek om 

de krant te lezen of rustig in een tijdschrift te bladeren. 

Je gaat binnen langs de kapel en komt buiten langs de overdekte gang tussen markt en bin-

nentuin. In de baliezone (5) kan je voor het uitlenen of innemen van materialen de 

zelfscanbalie’s gebruiken of je laten bedienen aan de personeelsbalie. 
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1ste Verdiep 

1. Romans volwassenen 

2. Non-fictie volwassenen 

3. Doksaal 

4. Leeshoekje 

5. Vergaderzaal 

 

 
 

  

 

Kort nieuws 

 De inleverschuif vertrok op 10 februari uit Groot-Brittannië, had even last van Brexit-

perikelen, maar arriveerde op 23 februari dan toch in bib Hamme. 

 Het RFID-project wordt opgestart. De technische gegevens zijn al verzameld. Binnenkort 

wordt het schema opgesteld en kunnen we hopelijk het taggen (kleven van de RFID-sticker) 

van de collectie starten. 

 De laatste hand wordt gelegd aan het interieurdossier. Dit kan heel binnenkort de deur uit 

zodat de verschillende interieur-firma’s de mooiste plannen voor onze nieuwe bib kunnen 

aanleveren. Het bibteam kijkt er al naar uit. 

 Bib De Krook uit Gent bezorgde ons alvast heel veel nuttige informatie voor het  

verhuizen van een bib. Bedankt collega’s! Heel handig voor het bib Hamme verhuisplan. 

 Een concrete datum voor de boeken-cd-verkoop wordt vastgelegd wanneer rommelmarkten 

weer toegelaten zijn en het logistiek haalbaar is.  

 Up-to-date nieuws over bib Hamme 2021 via  hamme.bibliotheek.be/bib-2021 

Op het 1ste verdiep is het even wennen aan de mezzanine (1) waar de fictie volwas-senen 

zal staan, want je kijkt hier recht naar beneden tot op het gelijkvloers. De non-fictie voor 

volwassenen (2) staat in de zijvleugel. Die kan je bereiken via de trap of met de lift. Tussen 

traphal en liftsas is een knus zithoekje voorzien aan het raam (4) maar ook op het doksaal 

(3) worden gezellige zetels voorzien om te genieten van een intiem leesmoment. Op deze 

verdieping is ook een klein vergader– of activiteitenzaaltje voorzien dat tijdens de blokperi-

ode kan gebruikt worden als studieruimte (5). 

Dit zijn de naakte plannen. Met de juiste aankleding krijgen we hopelijk gauw een nog be-

ter beeld van hoe onze nieuwe bib er uit zal zien. Wordt vervolgd... 


