Friese titels op ebookplatform

* Bibliotheekleden kunnen voorlopig nog alle e-books van de
Bibliotheek onbeperkt blijven lezen. Stichting BNL heeft namelijk
besloten meer tijd te nemen voor een zorgvuldige introductie van
het ebookpluspakket. De nieuwe datum voor de introductie is nog
niet bekend.
Voor meer informatie over de Friese titels op het ebookplatform
kun je terecht bij Gertrud Palstra via g.palstra@bfrl.nl of (058) 284
7723 of Henk Jonker via h.jonker@bfrl.nl of (058) 284 7713.
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Alsjeblieft, de nieuwsbrief van
maart. In deze uitgave besteden
we onder andere aandacht
aan de Friese titels op het
ebookplatform van de Bibliotheken
en aan SchoolWise, het digitale
portal binnen de Bibliotheek op
school. Ook verwijzen we naar een
artikel op de website over het
betalen van artiesten en lezingen.
Veel leesplezier!

Betaling artiesten
Er is de laatste tijd verwarring over hoe om te gaan met
betalingen aan artiesten en mensen die een lezing geven. Bij deze
creatievellingen wordt er nogal eens op een ‘creatieve wijze’ een
betaling gedaan. In een uitgebreid artikel op de website lichten
we de verschillende manieren van betaling toe. Ook geven we een
stroomschema die je helpt om de juiste stappen te nemen.

Aangespoord door het succes bij gratis aanbieden van
e-books door vakantiebieb in december 2013, zijn er
sinds kort zo’n 70 Friese titels beschikbaar gesteld via het
ebook platform* van Bibliotheek.nl.
Een greep uit de ebooktitels: Griene Simmer,
It geloksbern, Lofts! Rjochts! Lofts! Rjochts!, Oer it wetter,
Cap Sud, De bijekening, De boumaster fan de Aldehou,
De frou yn ‘e flesse, De froulju fan de fetweider,
De Hoara’s fan Hastings, De kaartlizzer, De oare helte,
De Reade Bwarre, De roekkat, De smearlappen,
De sûnde fan Haitze Holwerde en De wylde boerinne.
De invoer van deze titels is tot stand gekomen op initiatief
van de klankbordgroep Fries in samenwerking met de
projectgroep Fries ebookplatform en uitgeverij Elikser.
Momenteel werkt BSF met BNL aan een extra knop op het
ebookplatform waarmee het totale aanbod Friese titels
zichtbaar wordt. Ook zoeken we naar mogelijkheden om het
aanbod uit te breiden. We houden jullie hiervan op de hoogte.

www.bibliotheekservice-fryslan.nl

Bij vragen kun je uiteraard contact opnemen met de
salarisadministratie van de BSF, Gert Jan Pars of Chris Reer via
salarisadministratie@bfrl.nl of telefonisch op (058)-2847758
of (058)-284779

SchoolWise, het digitale portal binnen dBos

Symposium internet en
Social Media

Zelfbediening

Op 20 februari 2014 organiseerde de gemeente

Een extra mogelijkheid is om de in Wise geïntegreerde

Opsterland in samenwerking met de

zelfbediening te gebruiken. Deze draait op een Wiseclient
(baliesoftware) en gebruikt teksten die speciaal gericht zijn
op kinderen. Deze Wise-zelfbediening kan overweg met
alle gangbare hardware: toetsenbord, handscanner, RFID,
touchscreen.

Bibliotheken Zuidoost Fryslân een symposium
over internet en social media. Naast
vertegenwoordigers van de bibliotheken,
waren diverse welzijn- en zorginstellingen,
de politie en gemeente aanwezig.

Onderzoek
Gretha Straatsma is projectleider dBos en Janneke
Straatsma is van oudsher betrokken geweest bij Educat-B.
Samen hebben ze het afgelopen jaar gewerkt aan de
voorbereidingen: het informeren van de bibliotheken,
onderzoeken van de subsidiemogelijkheden en het aanbod

De Friese Bibliotheken en BSF investeren al ruim een
jaar in het programma de Bibliotheek op school (dBos).
Het programma van Kunst van Lezen pakt de uitdaging
aan om samen met het onderwijs taalachterstand en
laaggeletterdheid bij kinderen tegen te gaan.

op de markt en het in kaart brengen van de kosten voor
zowel de licenties als voor de implementatie voor nu en
voor de komende jaren. Alle bevindingen zijn vastgelegd
in het ‘Plan van aanpak voor de bibliotheek op school’ dat
binnenkort wordt verspreid.
Wie doet mee?

SchoolWise

Deelname van scholen rust op afspraken tussen

Een van de bouwstenen van de Bibliotheek op school is

gemeentes, de basisbibliotheken en natuurlijk de

SchoolWise, een kindvriendelijke digitale portal om informatie

scholen. Jouke Bethlehem heeft als interim directeur van

te zoeken, zowel uit het boekenbezit van de school als de

bibliotheken Noordwest besloten om voor de scholen

bibliotheek, maar ook geïntegreerde ontsluiting van digitale

in Noordwest gebruik te gaan maken van SchoolWise.

bronnen. Kinderen kunnen reserveren, verlengen en hun

BSF werkt op dit moment aan de voorbereidingen

‘leeslog’ bijhouden. Ook kunnen ze uitgebreid rondsnuffelen in

hiervoor. Ook voor de scholen in Noordoost Fryslân wil hij

de aantrekkelijke thema-snuffelcatalogus. Vanuit SchoolWise

aansluitend instappen.

gaan de gebruikscijfers automatisch naar de landelijke
monitor. SchoolWise is een module van BicatWise en wordt op

Meer informatie

verzoek door HKA centraal bij BSF geïmplementeerd.

De komende tijd neemt BSF contact op met de andere

Daarna kan het gebruikt worden door de deelnemende

bibliotheken om te kijken of ook zij gebruik willen maken

scholen. SchoolWise is de opvolger van de inmiddels

van SchoolWise. Voor meer informatie over SchoolWise kun

verouderde Educat-B die tot voor kort op ruim honderd

je op dit moment terecht bij Janneke Straatsma via

scholen in Fryslân werd gebruikt.

j.straatsma@bfrl.nl of (058) 284 7716.

Sprekers waren Ype Brada (hoofd innovatie van
Reik, een instelling die mensen helpt met een
licht verstandelijke handicap) en Neil v.d. Veer van
Newcom (onafhankelijk onderzoeksbureau). Wat
mij het meest is bijgebleven is de bijdrage van
Neil v.d. Veer. In essentie kwam het er op neer dat
internet en sociale media een middel zijn maar
geen doel. Zijn advies: analyseer je doelgroep en
stel doelen op (wat wil je bereiken en hoe kan
internet en social media daarbij helpen). Tijdens
zijn bijdrage verwees Neil regelmatig naar een
in 2014 gehouden onderzoek naar het gebruik
van sociale media (op te vragen bij Newcom).
Schokkend onderzoeksresultaat was het feit dat
18% van de ondervraagden vertrouwen heeft in de
sociale media (19% in banken en 21% in politieke
partijen).
Ype Brada vertelde over de ervaringen rond
het online toegankelijk zijn van het digitale
patiëntendossier, ook de patiënt zelf. Enthousiast
was hij over een zelf ontwikkelde app (MATTIE) met
daarin voor jongeren herkenbare situaties waarin
ze zelf een keus moeten maken.
Het was een inspirerend symposium! Een goed
initiatief van Bibliotheken Zuidoost.
Bert Fleer, manager Media- en Kenniscentrum,
b.fleer@bfrl.nl of (058) 284 7748.

Bibliotheek Wise app

Enkele voorbeelden van de app:

De leden van de bibliotheek willen in toenemende mate
hun bibliotheekzaken snel en overal kunnen regelen.
Dit blijkt ook uit vragen van leden bij bibliotheken. Met
de nu gratis te downloaden Bibliotheek Wise app is dit
voortaan mogelijk. Zoeken in de catalogus, reserveren
en verlengen, waar ze ook maar willen. Deze app wordt
aangeboden door HKA voor zowel voor IOS (Apple)
gebruikers als voor Android gebruikers.
Lange aanloop
De app kent een lange geschiedenis. Deze wordt onder
andere veroorzaakt door technische en organisatorische
strubbelingen tussen Cubiss en HKA. Hieronder in het kort wat
is er gebeurd en welke beslissingen zijn genomen.
• 2012: Friese bibliotheken (DFB) spreken zich uit voor
realisatie van de app van Cubiss en Bibliotheekservice
Fryslân treft voorbereidingen voor uitrol. (SBMF onthoudt
zich van deelname)
• Cubiss loopt bij de uitrol in Wise bibliotheken tegen
beperkingen op van HKA/Wise. Voorlopig verandert er
niets, de huidige App blijft gewoon werken voor bestaande
klanten maar Cubiss stopt in overleg met HKA, met de
doorontwikkeling van de App voor Wise-systemen.
• 2013: Friese bibliotheken besluiten ipv bij Cubiss het HKA
aanbod af te wachten. HKA is gestart met de ontwikkeling
van de app.
• November 2013: HKA presenteert de Wise app (IOS en
Android) op de klantendag.
• 2014: Bibliotheekservice Fryslân informeert bibliotheken
over HKA/Wise aanbod en vraagt bevestiging van
deelname. Friese bibliotheken gaan akkoord met deelname
Wise-app (BZOF onthoudt zich van deelname, Midden haakt
wel aan).
• Wise app wordt uitgerold/actief gemaakt en conform afspraak
tot 2015 gefinancierd door Bibliotheekservice Fryslân.

Het vervolg
Vanaf eind februari is de Wise app beschikbaar gemaakt
binnen het bibliotheeksysteem van de Friese bibliotheken. Voor
de bekendmaking en promotie bij bibliotheekleden kunnen
bibliotheken gebruiken maken van de bestaande promotoolkit
van HKA. Deze is te downloaden via de website van HKA.
In het marketingoverleg is afgesproken dat de periode vlak
voor de zomervakantie (mei/juni) een geschikt moment is
om de app actief te promoten. De app is immers op vakantie
heel handig om titels gemakkelijk te verlengen. Wanneer er
behoefte is aan een provinciale promotiecampagne, dan kan
deze vraag via het marketingoverleg bij de BSF worden gelegd.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met
Henk Jonker via h.jonker@bfrl.nl of (058) 284 7713.

Symposium ‘Alde Meuk?’
BSF heeft samen met Bersa Tekstwurk, Taalburo Popkema,
Tresoar en Try Tekstwerk het initiatief genomen voor het
organiseren van literair symposium ‘Alde Meuk?’. Aanleiding
is dat de Friese literatuur regelmatig in het nieuws is met
ingezonden stukken en heftige polemieken via de sociale
media. Denk maar aan ‘het gedoe’ toen de 10 titels voor de
Friese inzending van de Frankfurter Buchmesse 2012 bekend
gemaakt werden. Sommigen spraken zelfs van ‘âlde meuk’,
omdat er werk van dode schrijvers tussen zat.
Voor de organisatie van Sirkwy vormde dat aanleiding een
symposium te organiseren over het thema klassiekers in
de literatuur. Drie schrijvers hebben de opdracht gekregen
onderzoek te doen naar de betekenis en waarde van die
klassiekers, elk vanuit een specifieke vraagstelling. Het
zal niet alleen over boeken gaan, want ook sociale en
maatschappelijke aspecten komen aan de orde.

Het symposium vindt plaats op 12 april om 14.00 uur in
de Schierstins te Feanwâlden.
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Hoe zit het met XP?
Dat er binnenkort geen ondersteuning van

Advies

Windows XP is door Microsoft is bij veel

Het beste advies dat we kunnen geven is updaten naar
Windows 7 of Windows 8. En de pc up-to-date houden met
de Windows Updates. Het vervangen en/of updaten van
de pc’s van de bibliotheken loopt al geruime tijd. In welke
stappen dit precies plaatsvindt, is in een eerder stadium al
gecommuniceerd.

gebruikers al bekend. Wat houdt dit precies
in en wat betekent dit voor als je nu nog XP
gebruikt? En wat kun je het beste doen?
Na 8 april 2014 zal er geen technische
ondersteuning voor Windows XP meer zijn en
stoppen ook de automatische updates die je
pc beschermen. Concreet betekent het dat er
geen essentiële beveiligingsupdates voor het
systeem meer volgen. Wel kondigde Microsoft
onlangs aan dat het tot juli 2015 toch antimalware (schadelijke software) updates blijft
leveren. Daarmee lijkt het bedrijf enigszins
tegemoet te komen aan de bezwaren vanuit het
bedrijfsleven.

Heb je vragen hierover, neem dan contact op met Klaas Jonkers
van afdeling ICT, BSF via k.jonkers@bfrl.nl of (058) 284 7763.

Patchen had geen zin meer
Elke pc die na die datum nog draait op XP,
wordt steeds kwetsbaarder voor virussen en
andere malware. Microsoft trekt aan de bel
over de gevaren van het besturingssysteem
Windows XP, meldt NU.nl. Het 12 jaar oude
systeem wordt vanaf april 2014 niet meer
ondersteund, maar honderden miljoenen mensen
en talloze bedrijven gebruiken het nog altijd.
“Het is voor miljoenen mensen een geweldig
besturingssysteem geweest, maar het is niet meer
bij de tijd’’, zegt Microsoft. Windows XP is nogal
verouderd en dus heeft updaten vaak weinig zin
meer. “Het is alsof je een huis op drijfzand bouwt.
We kunnen het wel blijven patchen, maar het
wordt te moeilijk om het geüpdatet te houden.”
In Nederland staat het besturingssysteem nog op
13,3 procent van alle pc’s. In april 2013 gebruikte 40
procent van de Nederlandse bedrijven Windows XP.
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