Downloaden, legaal of illegaal?

Nieuwsbrief

Op 10 april 2014 werd er door het Europese Hof van

Naast deze alternatieven blijven de boekhandel, platenzaak,

Justitie uitspraak gedaan dat er niet meer gedownload

computerzaak om de hoek en uiteraard de Bibliotheek een

mocht worden. De aangespannen rechtszaak van

betrouwbare (en legale) bron van informatie! De toekomst zal

onder andere Sony en Philips over de hoogte van de

juni • 2014

thuiskopieheffing zorgden ervoor dat het Europese Hof
van Justitie zich over deze kwestie gebogen had. De wet
is per direct van kracht terwijl er ten opzichte van het

zien of de verkoop van entertainment zal aantrekken en of het
downloaden minder zal worden.
Patrick Leeuwinga, (058) 284 77 54 of p.leeuwinga@bfrl.nl

onderwerp van de uitspraak (thuiskopieheffing) nog
geen verandering is.

Weetje: In het verleden was het al illegaal om te content
(muziek/epubs/films) te uploaden. Daarnaast was ook

Het is de vraag wat het downloadverbod werkelijk

In deze nieuwsbrief van de
BSF kun je lezen over o.a. het
downloaden van content, de
start van het Moordspel en
het samenwerkingsverband
FryskLab. Ook zetten we een
paar kanttekeningen bij het
onderzoek van BNL over het
interbibliothecair leenverkeer.

gaat omvatten. Want hoe kun je deze wet handhaven

Veel leesplezier!

het downloaden van games en software illegaal.

wanneer het illegaal downloaden van content een
volkssport is? Stichting Brein gaf aan nog steeds de
grote aanbieders/websites aan te willen pakken en zich
niet op de individuele gebruikers te focussen. Civiel
rechtelijke procedures kunnen wel gestart worden, maar

Financiële attendering

de bedragen zoals in Amerika zijn hier niet mogelijk.
Is het dan niet een onmogelijke taak om iets aan het
downloaden te doen?

Sinds kort kent Wise een nieuwe service: de financiële
attendering. Via deze service ontvangen klanten een

Downloaden heeft naast negatieve gevolgen (bedrijven

e-mail als het maximale bedrag dat men rood mag

missen immers inkomsten) ook positieve gevolgen

staan bijna is bereikt of als de termijn dat een bedrag

gehad. Entertainmentbedrijven zijn in gaan zien dat

open mag staan binnen vijf dagen is verstreken. In de

de traditionele manier van content verkopen niet

mail kan gewezen worden op de dreigende beperking

meer werkt. Hierdoor zijn er alternatieven op de markt

in de mogelijkheden om te lenen, te verlengen en te

gekomen die argumenten voor het illegaal downloaden

reserveren. Daarnaast kun je een link naar ‘Mijn Menu’

teniet doen. Enkele van deze alternatieven:

opnemen zodat de klant de openstaande bedragen
meteen via iDeal kan voldoen.

Uitzending gemist: www.uitzendinggemist.nl

www.bibliotheekservice-fryslan.nl

Itunes: www.apple.com/nl/itunes

Voor vragen en informatie over het in gebruik nemen van

Spotify: www.spotify.com

deze service, kun je contact opnemen met

Netflix: www.netflix.com/NL

Pieter Hoekstra via (058)284 77 66 of p.hoekstra@bfrl.nl

Moordspel is gestart!

Profilering tijdens Week
van de Alfabetisering

Vrijdag 30 mei is het Moordspel van de Bibliotheken gestart.
Het is de derde editie en wordt dit jaar voor het eerst landelijk
aangeboden. Dit betekent dat alle Bibliotheken het concept
kunnen overnemen en heel Nederland mee kan doen. Dit
jaar heeft thrillerschrijfster Marion Pauw het moordverhaal
geschreven.

Ontmasker jij de

mOOrdenaar ??

30 mei tot en met 30 juni 2014

Tijdens de Week van de Alfabetisering gaan bibliotheken
zich gezamenlijk profileren. Dit is afgestemd tussen het
SIOB, de PSO’s en Stichting Lezen & Schrijven. Er is gesproken
over hoe de Bibliotheek invulling kan geven en kan
meeliften op de landelijke publiciteit, zoals dat bijvoorbeeld

Hier een fragment uit de proloog:

gebeurt bij de Kinderboekenweek.
Concentreer je, sprak hij zichzelf toe. Hij keek naar
het publiek in de hoop zijn trainer Carlo te zien.
Zijn ogen bleken hangen op een man op de tweede
rij. Was dat niet Paul van Tellegen, zijn voormalige
zakenpartner? Wat deed hij hier?

HOOgmOed kOmt
vOOr de val

Het zal gaan om één landelijk bibliotheekmoment in de

1 mOOrd,
5 verdacHten

is door bibliotheken vrij in te vullen: groot, klein, extern

Hij slikte zijn ergernis weg en nam een stap naar

vorm van een Taallunch op maandag 8 september. Dit
gericht, algemeen of voor een specifieke doelgroep.
De promotie hiervan gaat op landelijk en lokaal niveau.

voren. Reikte met zijn armen naar de hemel. Je kunt

Uiteraard kunnen bibliotheken in de loop van de Week

het, zei hij nog een keer, deze keer hardop. Je kunt dit.

van de Alfabetisering ook andere activiteiten organiseren.

Hij zakte ietsjes door zijn knieën en sprong: zijn

Binnenkort volgt informatie vanuit het SIOB en Stichting

lichaam gestrekt, zijn armen in een flauwe hoek ten

Lezen & Schrijven.

opzichte van zijn torso. Het ging goed, beter dan dat
het ooit tijdens de training was gegaan. Hij kon dit, hij
kon dit echt.

www.hetmoordspel.nl

Terwijl hij het wateroppervlak naderde, voelde
hij de triomf al. Dit was een acht. Misschien wel een
negen. Hij, Ludo Peters, had laten zien dat hij geen

facebook.com/bibliotheekfryslan

nergens bang voor was.
Hij sneed door het water heen, wentelde
onderwatercamera.
Terwijl hij naar boven zwom, zag hij iets met hoge
snelheid op zich afkomen. Nog voordat hij kon denken,
laat staan wegduiken, zag hij een overweldigend wit
licht, gevolgd door een enorme klap.

opvolgster van Gretha Straatsma. Henriëtte is vanaf 17 juni
te bereiken via (058) 284 77 16 of h.pluim@bfrl.nl

uitgerangeerde oude sok was, maar een held die

zijn lichaam om en stak zijn duim naar de

Contactpersoon binnen de BSF is Henriëtte Pluim. Zij is de

Lees snel verder op www.hetmoordspel.nl of
www. facebook.com/bibliotheekfryslan en speel het spel mee.
Wil je meer weten over het Moordspel of over de promotie in
je eigen bibliotheek, neem dan contact op met team Marcom
via (058) 284 77 88.

BSF, Friesland College en WAC werken samen in FryskLab
Op 16 mei tekenden BSF, het Friesland
College en het Waterapplicatiecentrum
het samenwerkingsverband FryskLab. Zij
gaan zich inzetten om drie doorgaande
leerlijnen digitale fabricage te
realiseren: watertechnologie, duurzame
energie en creatieve maakindustrie.
Hiermee willen de partners een stevige
impuls geven aan het innovatieve
vermogen van studenten en het
bedrijfsleven.
Het samenwerkingsverband werd gepresenteerd
tijdens het kennisdagdeel over FryskLab die
gecombineerd werd met presentaties door studenten
van het Friesland College. Deze pitches waren
onderdeel van de Open Product Design Challenge
(onderdeel van FryskLab Elements).
Naast de pitches vertelde Jelmer Evers (docent
geschiedenis UniC, Radicale Vernieuwer 2013) over
het maken in het onderwijs. Anne-Wil Lucas (Tweede
Kamerlid VVD, woordvoerder Wetenschap, Innovatie en
Economische Zaken) sprak over innovatie en onderwijs
vanuit overheidsperspectief. Ook draagt zij het
initiatief FryskLab een warm hart toe; ze ziet het als een
voorbeeld van de toekomstige rol van de Bibliotheek.
Wil je meer weten, neem dan contact
op met Jeroen de Boer via j.deboer@bfrl.nl
of (058) 284 77 88.

Hoeveel ebooks
zijn er eigenlijk?

BNL onderzoekt leenverkeer
Bibliotheek.nl (BNL) heeft de afgelopen maanden onderzoek

Kanttekeningen

laten uitvoeren naar het interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Voor wat betreft de provincie Fryslân zijn er een aantal

bij bibliotheken. Onderzocht is hoe de landelijke IBL-systemen

opmerkingen bij het onderzoek te plaatsen. Het onderzoek geeft

(VDX en NCC/IBL) presteren, wat de kwaliteit is van de

zelf aan dat het in kaart brengen van de grote diversiteit van het

landelijke dienst Aanvragen en wat de alternatieven zijn voor

systeemlandschap een bijna onmogelijke opdracht is. Sommige

het traditionele IBL.

bibliotheeksystemen zijn zo ingericht dat er eerst binnen
het eigen systeemnetwerk wordt gezocht, andere systemen

Het onderzoek toont aan dat er in diverse segmenten sprake

registreren de vraag direct in Aanvragen/VDX.

Het CentraalBoekhuis is in
Nederland de grootste leverancier
van ebooks aan webwinkels. Ieder
kwartaal laten ze de stand van
zaken op de ebookmarkt zien.
Bekijk de infographic voor meer
informatie.

is van terugloop. Dat het leenverkeer bij CDR tamelijk stabiel
blijft, kan meerdere oorzaken hebben. Het afbouwen van

Ook de verandering van Bicat naar Wise en een andere

lokale collecties en/of het beter promoten van deze diensten

inpassing van de aanvraagknop heeft een ander vraagpatroon

zijn hiermee annex. Al met al geeft het onderzoek een

tot gevolg. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van het Friese

aardige indruk van de diverse processen, verhoudingen en

netwerk met de bibliotheek van Drachten/Smallingerland.

verschuivingen.

Deze veranderingen hebben invloed op de cijfers en maken een
meerjarige vergelijking lastig.

• De samenvatting of conclusies staan op de website van BNL
• Voor het volledige onderzoek kun je vinden via deze link.

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij

[bron: e-readers.nl]

(geplaatst op 5 mei 2014)

Henk Jonker via h.jonker@bfrl.nl of (058) 284 77 13
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