KU LEUVEN BIBLIOTHEKEN
JAARVERSLAG 2020

INLEIDING

3

ORGANISATIE

4

REALISATIES STRATEGISCH PLAN 2020

6

COLLECTIES

13

LIBIS

16

CIJFERS EN GRAFIEKEN

17

PUBLIEKSACTIVITEITEN

22

3

INLEIDING

MISSIE
In overeenstemming met de beleidsplannen van KU Leuven
engageert KU Leuven Bibliotheken zich om:

Beste lezer,
2020 zal bij iedereen in het geheugen gegrift
staan als een bijzonder jaar. Dit is niet anders
voor KU Leuven Bibliotheken. U zal merken
dat dit verslag en de cijfers die we u kunnen
voorleggen volledig afwijken van alle voorgaande jaren met één grote uitzondering:
de inzet van onze medewerkers is dit jaar, dat
getekend werd door de COVID pandemie,
zo mogelijk nog groter geweest dan tijdens
andere ‘normale’ jaren.
Zoals heel België werden we begin maart 2020 in
lockdown geplaatst en moesten we alle locaties sluiten.
Na de eerste schok werd echter al snel gekeken welke
mogelijkheden we toch nog hadden om dienstverlening
aan te bieden aan onze gebruikers: onze elektronische
collectie bleef zoals altijd permanent beschikbaar en
werd dankzij hulp van de uitgevers (tijdelijk) uitgebreid,
ook gedigitaliseerde erfgoedcollecties werden volop
gebruikt. Scan on demand hadden we in stilte gelanceerd
einde 2019 en bleek nu een enorm succes om alsnog
de nodige informatie te voorzien aan onderzoekers en
studenten. Met als gevolg medewerkers die vrijwillig
op vakantiedagen en tijdens het weekend kwamen
scannen om alle aanvragen binnen redelijke termijn
te kunnen voldoen. Van maart tot en met december
leverden we maar liefst 40.000 scans.

Een reservatiesysteem bood ons de
oplossing om opnieuw bezoekers toe te
laten in de leeszalen en studenten in nood
een studieplek te bieden.
Bijna tot onze eigen verbazing slaagden
we erin om, tussen al het crisismanagement door, ook onze strategische
doelstellingen niet uit het oog te verliezen
en hier op koers te blijven. Eveneens tot
onze vreugde mochten we merken dat onze
donateurs bereid bleven om ons ook in dit moeilijke jaar
te blijven steunen ondanks het terugschroeven van
onze activiteiten.
Mijn slotwoord gaat echter uit naar de bijna 200
medewerkers van KU Leuven Bibliotheken die in deze
moeilijke omstandigheden er altijd hebben gestaan om
studenten en onderzoekers maximaal dienstverlening
te bieden. Niet alle helden dragen een cape, zoals jullie
in dit verslag zullen kunnen lezen.

Hilde Van Kiel
Directeur KU Leuven Bibliotheken

• aan onze onderzoekers een optimale toegang te bieden
tot essentiële informatiebronnen en tools voor hun
onderzoek. We begeleiden het volledige onderzoeksproces vanaf de creatie van onderzoeksdata tot de
publicatie van de onderzoeksresultaten.
• onze ruimtes, ons collectieaanbod en de expertise van
ons personeel maximaal af te stemmen op de noden
van de student. Wij staan er borg voor, in nauwe samenwerking met de docenten, dat studenten bij hun
afstuderen informatievaardig en digitaal geletterd een
volgende fase kunnen aanvatten.
• ervoor te zorgen dat onze rijke collecties en onze
gebouwen hun bepalende rol blijven vervullen als
onderdeel van de culturele identiteit van KU Leuven en de
verbinding met de bredere maatschappij.
• de hoogste kwaliteit na te streven in ons dienstenaanbod
- gaande van de omgang met onze (erfgoed)collecties
tot de management- en zoeksystemen.
• de expertise van ons personeel voortdurend op peil
te houden en verder aan te scherpen door opleidingen
en actieve deelname aan congressen en projecten.
Zij verwerven kennis uit participatie binnen belangrijke
internationale netwerken (o.a. LERU, LIBER, ICOLC,
IGELU,…) en zorgen binnen deze netwerken voor de
professionele uitstraling van KU Leuven Bibliotheken en
bij uitbreiding van KU Leuven.
(Missie herwerkt bij de aanvang van de beleidsperiode
2018-2021)
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ORGANISATIE

Algemeen Beheer
Directeur en
Management Team
Stafdiensten

KU Leuven Bibliotheken is een geïntegreerde
organisatie met een verankering in de Groepen en,
voor wat de Groep Humane Wetenschappen betreft,
de faculteiten. KU Leuven Bibliotheken telt drie
ondersteunende diensten en elf bibliotheken verspreid
over tien steden in Vlaanderen. De diensten in
het blauw behoren volgens het organigram tot
KU Leuven Bibliotheken en maken deel uit van
de diensten verbonden aan het Algemeen Beheer.
De diensten in het groen worden beheerd binnen
de betreffende Groep of Campus.
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DIENSTVERLENING ON DEMAND

ndanks het feit dat steeds meer wetenschappelijke tijdschriften
elektronisch beschikbaar zijn, geldt dat in veel mindere mate voor
afgesloten titels en voor oudere jaargangen. Daarom besloot KU Leuven
Bibliotheken eind 2019 om de dienstverlening uit te breiden. Zo ontstond
scan on demand. Aanvragen voor artikels uit tijdschriften die niet
elektronisch beschikbaar zijn, zouden voortaan digitaal aangeleverd
worden. Deze service kende niet onmiddellijk een groot succes. Maar
toen de coronapandemie ons overviel, werd duidelijk dat dit een van de
belangrijkste instrumenten zou worden om als bibliotheek de
dienstverlening verder te kunnen garanderen.

O

Net voor de zomervakantie konden de bibliotheken voorzichtig opnieuw
de deuren openen en kon er gedacht worden aan uitlenen, zij het in een
nieuwe vorm via loan on demand. Omdat er nog steeds behoorlijk strenge
hygiënemaatregelen moeten in acht genomen worden, hoeven lezers niet
langs de uitleenbalie te passeren. Zodra wat men aangevraagd heeft
beschikbaar is ontvangt men een berichtje en wordt het pakketje klaargelegd. Inleveren kan via de inleverbox. Deze laatste zijn al langer in gebruik
maar werden op enkele locaties aangevuld met nieuwe exemplaren.
Eind 2020 zijn zowel scan on demand als loan on demand heel sterk
ingeburgerd, zoals de cijfers ook aantonen.

TABEL SCAN ON DEMAND EN LOAN ON DEMAND IN 2020
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Begin 2020 was scan on demand nog vrij onbekend. Dit veranderde bij de sluiting van de
bibliotheken op 19 maart. Ook nadat de bibliotheken terug opengingen op 6 juli bleven de cijfers
relatief hoog. Tot aan de lockdown gebeurde het uitlenen op de gewone manier. In de
bibliotheken met collecties in open rek konden de lezers zelf hun boeken uit het rek nemen. Bij
loan on demand is dat omwille van de coronamaatregelen niet mogelijk. De items worden
aangevraagd en klaargelegd door de medewerkers. Deze service werd ingevoerd begin juni,
eerst voor de onderzoekers en nadien voor alle lezers.
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REALISATIES STRATEGISCH PLAN 2020

ONDERZOEK
In 2020 werkte KU Leuven Bibliotheken
mee aan de verdere implementatie van
de Open Science roadmap binnen de
universiteit. KU Leuven Bibliotheken draagt
bij aan de Open Science Task Force en aan
verschillende onderliggende werkgroepen
(o.m. over Research Data Management en
Kwalitatieve Implementatie). LIBIS staat in
deze context in voor de ontwikkeling van
een platform voor post-publicatie van onderzoeksdata dat in 2021 uitgerold zal worden.
KU Leuven Bibliotheken coördineert bovendien de werkgroep over de toekomst van
wetenschappelijk publiceren en beheert het KU Leuven Fonds voor Fair Open Access.
Dit fonds biedt financiële ondersteuning voor Open Access boeken die uitgegeven
worden door Leuven University Press – ondertussen staat de teller reeds op meer dan
40 goedgekeurde projecten – en een steeds groeiend portfolio aan andere non-profit
en community-owned Open Access initiatieven.
Ten slotte werden in 2020 binnen KU Leuven Bibliotheken een stafmedewerker Open
Science, een coördinator van het Research Data Management Competentiecentrum en
een Product Manager Research Data Management aangesteld. Elk van hen zal een
centrale rol spelen bij verdere ontwikkelingen op het vlak van Open Science. Daarnaast
werden een aantal extra posities m.b.t. Research Data Management voorbereid die in
de loop van 2021 ingevuld zullen worden.
www.kuleuven.be/open-science

ERFGOED
In 2020 werd het digitale erfgoedluik
verder uitgebouwd: de nieuwe erfgoedwebsite (Ned/Eng) werd afgewerkt;
er werden 15 nieuwe virtuele tentoonstellingen toegevoegd aan het EXPOplatform en er werd als partner volop
verder gewerkt aan een aantal
belangrijke projecten van erfgoedzorg
en digitale beeldvorming.
Van 17 tot 21 februari werden de deelnemers aan het opleidingsprogramma Use and
Study of Special Documents at KU Leuven van ReIReS (Research Infrastructure on
Religious Studies) ingeleid in de collectie-ontwikkeling, preservatie, ontsluiting en
digitalisering van de Leuvense erfgoedcollecties. De vervolgopleiding (Digital Humanities
and Historical Religious Studies) vond plaats van 7 tot 9 december en focuste op
digitaliseringsprocessen van middeleeuwse, moderne en hedendaagse historische
bronnen en het gevarieerde onderzoek dat op basis van deze bronnen plaatsvindt.
Op het vlak van behoud en beheer werd een belangrijke stap gezet door de aanwerving
van een halftijdse conservator-restaurator. De grootschalige operatie om de krantencollectie in te huizen in de nieuwe Loods werd in 2020 bijna afgerond.
In het afgelopen jaar werden eveneens verdere stappen gezet in de verankering van de
erfgoedgoedwerking van KU Leuven Bibliotheken in onderzoeksprogramma’s (oprichting
KU Leuven instituut Lectio). Ook de samenwerkingsverbanden buiten de eigen instelling
werden uitgebouwd, in het bijzonder door het samenbrengen van de Leuvense
erfgoedpartners in vzw Erfgoedlabo.
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PERSONEEL

CAMPUSSEN OP LOCATIE

De aanstelling begin 2020 van een halftijds stafmedewerker personeel zorgde voor een
nieuwe dynamiek. Opleidingen werden omwille van de coronamaatregelen sinds maart
2020 enkel nog online georganiseerd: MS Teams, Blackboard Collaborate e.a. tools
bleken hierbij een handig hulpmiddel. Daarbij ging veel aandacht naar het opzetten
van online opleidingsinitiatieven (ook naar studenten toe) en kennisdeling rond topics
als digitalisering hedendaags materiaal, statistieken en rapportering. Interne en externe
stages daarentegen moesten worden uitgesteld, net zoals de opleidingen met een meer
fysieke component.

Door corona werden de openingsuren en
de capaciteit van de meeste leercentra en
bibliotheken buiten Leuven in 2020 sterk
gereduceerd. Niettemin streefden ook de
bibliotheken op de campussen ernaar om,
binnen hun mogelijkheden, een zo uitgebreid mogelijke dienstverlening aan te
bieden aan de bezoekers.

Veel aandacht ging ook uit naar ondersteuning van de leidinggevenden in de vorm van
intervisies en kennisdelingssessies rond corona en het begeleiden van medewerkers.
Daarnaast wordt gepoogd om projectmatig werken geleidelijk meer ingang te doen
vinden binnen de organisatie. Een aantal lopende organisatie- en functiedesigntrajecten
werden afgerond en tot slot werd voor het Management Team van KU Leuven
Bibliotheken een opleidingstraject uitgewerkt.

Daarnaast werd er ook volop naar de toekomst gekeken. Op Campus Diepenbeek
opende afgelopen najaar een fonkelnieuw leercentrum. In Gent is KU Leuven Bibliotheken
betrokken bij het Bargiekaaiproject. Dit bouwproject kadert binnen het masterplan van
de Technologiecampus Gent en voorziet in een nieuwbouw, inclusief nieuw en ruim
leercentrum, die ten goede komt aan de drie associatieleden van KU Leuven in Gent:
KU Leuven, LUCA en Odisee. In Antwerpen worden plannen gemaakt om in het najaar
van 2023 een nieuw leercentrum / bibliotheek te creëren in de bijkomende locatie in de
Jezusstraat. Deze locatie zal alle KU Leuven studenten van de campussen in Antwerpen
bedienen. Tot slot wordt er ook in Sint-Katelijne-Waver gewerkt aan een nieuw masterplan
voor Campus De Nayer. De bedoeling is om samen met de lokale Associatiepartner
Thomas More een nieuw leercentrum in te richten. Als alle (ver)bouwplannen vlot
verlopen zullen de KU Leuven studenten op de campussen buiten Leuven weldra kunnen
samenwerken en studeren in nieuwe, moderne leercentra en bibliotheken.

Gelukkig kon het onboardingstraject van nieuwe medewerkers wel doorgaan. Hieraan bleek
des te meer nood in deze periode: Coronaveilige welkomstlunch, buddytrajecten met
meer online contacten, uitbreiding en herstructurering van de kennisdeling voor nieuwe
medewerkers en leidinggevenden via het intranet.
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VISIT ON DEMAND

odra de lockdown, die gedurende het voorjaar heel België in de
greep had, ten einde liep steeg de noodzaak om, na enkele maanden
contactloze dienstverlening, de toegang tot de collecties voor o.a.
onderzoek weer mogelijk te maken.

AANTAL BEZOEKERS PER WEEK

Zo ging KU Leuven Bibliotheken in juli van start met visit on demand
waarbij de KU Leuven Reservation Tool (kortweg KURT) ingezet wordt als
reservatiesysteem voor studieplekken en collectieraadpleging. De groep
gebruikers die geen zitplaats nodig heeft en de bibliotheek bezoekt
om te printen, te scannen of te kopiëren, om een snelle opzoeking te
doen of om een boek te ontlenen, kan nog steeds de bibliotheek
betreden als walk-in user, zonder reservatie.

16.000

Z

Het seat reservation system wordt het hele jaar gebruikt om studieplekken,
collectieraadplegingen en groepswerklokalen te beheren en het aantal
bezoekers te monitoren. In code rood bieden we ongeveer 280 collectieplaatsen, 650 studieplaatsen en 50 plaatsen voor studenten in nood aan.
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Zowel personeel als studenten reageren positief op de invoering van KURT.
Studenten vinden het fijn dat ze verzekerd zijn van hun zitplaats door
op voorhand te reserveren. Dankzij KURT beschikt KU Leuven over
een instrument om het bibliotheekgebruik te sturen. Elke maand wordt
het aanbod geëvalueerd en afgetoetst met de geldende maatregelen
en richtlijnen.
KURT is een systeem in ontwikkeling en wordt voortdurend geoptimaliseerd om de user experience te verbeteren. Zo wordt er gewerkt aan
een no show-systeem en kijkt het projectteam reeds naar mogelijkheden
op lange termijn, bijvoorbeeld het inzetten van het systeem tijdens
blok- en examenperiodes om lange wachtrijen te vermijden.
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KWALITEITSZORG
Kwaliteitszorg focust op procesoptimalisatie, doelgerichte werking (werken met
kritische performantie indicatoren (KPI’s))
en klantentevredenheid. Op het vlak van
procesoptimalisatie en doelgerichte werking
werd 2020 een sleuteljaar. De procesbeschrijvingen
voor
interbibliothecair
leenverkeer (IBL) werden afgewerkt en
tegelijk werden ook andere procesoptimalisatietrajecten opgestart (bv. Open Acces-helpdesk, opleidingskalender,…).
De gestructureerde procesbeschrijving en -documentatie zorgt voor meer duidelijkheid
en wordt sterk geapprecieerd door de betrokken collega’s. Geleidelijk aan werden ook
de eerste denkoefeningen opgestart over de verdere opvolging en continue verbetering
van die processen. Op het vlak van KPI’s werden in 2020 voor alle actielijnen van het
strategisch plan van KU Leuven Bibliotheken duidelijke en meetbare indicatoren
gedefinieerd én gemeten. In december werd voor het eerst aan de hand van deze KPI’s
gerapporteerd over de vooruitgang in het strategisch plan. Jammer genoeg doorkruiste
de coronacrisis de geplande tevredenheidsmeting Help Us To Improve Your Library.
Deze bevragingscampagne, met verschillende interactieve bevragingsmethodieken op
de fysieke locaties, werd omwille van de code rood en de geldende lockdown op het
laatste nippertje geannuleerd.

DIGITALISERING
2020 staat voor tien jaar digitalisering.
In die tijd werden zowel voor erfgoed- als
hedendaagse collecties digitaliseringsprocessen uitgewerkt en werden zowat
100.000 erfgoedobjecten, van eenvoudige
prentbriefkaarten tot fragiele middeleeuwse
manuscripten, integraal gedigitaliseerd en
ontsloten.
2020 staat ook voor de lancering van een open databeleid voor gedigitaliseerde
collecties. In het verlengde daarvan werden een aantal bijkomende collecties machine
readable gemaakt om onderzoek te faciliteren. Daarnaast werd een open platform
gelanceerd om erfgoed dynamisch en interactief te consulteren (Pixel+ viewer).
2020 was ook een bijzonder uitdagend jaar. De coronacrisis dwong ons ertoe om het
werk in het Digitaal Labo te reorganiseren maar bood anderzijds ook een aantal
opportuniteiten. Zo kon de resterende collectie glasdia’s van de onderzoeksgroep
Kunstwetenschappen gedigitaliseerd worden en werd de collectie prentbriefkaarten
verder afgewerkt. Deze digitalisering faciliteerde dan weer thuiswerk voor de collega’s
van Documentverwerking. Daarnaast werd er bij de digitalisering van een set thesissen
(Artes Antwerpen) een testtraject uitgetekend. Het resulteerde in een proces dat breed
geïmplementeerd kan worden. Uiteraard werd ook verder ingezet op lopende trajecten,
zoals de verdere digitalisering van de collecties oude academische collectie (Caa),
Jesuitica, Incunabula en Corble.
De coronatijd heeft inmiddels duidelijk aangetoond dat het verregaand openstellen
van collecties via digitalisering relevanter is dan ooit tevoren. Wij staan enthousiast en
vastberaden klaar om dit verder uit te bouwen.
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ONDERSTEUNING DOCENTEN EN STUDENTEN
Wegens de wereldwijde pandemie werden in 2020 alle bibliotheeksessies en lessen
informatievaardigheden maximaal online georganiseerd. Alle bibliotheken ontwikkelden
een digitaal aanbod met instructiefilmpjes, kennisclips, online modules, online lessen of
uitgebreidere lesopnames. Om deze overstap naar digitaal onderwijs op korte tijd mogelijk
te maken, organiseerde het Expertisenetwerk Informatiegeletterdheid (ENIG) verschillende
professionaliseringsactiviteiten. De seminaries onderwijsondersteuning (SO²) focusten
op Blackboard Collaborate en Poll Everywhere; de collega’s wisselden ervaringen en
expertise uit tijdens de vergaderingen (bv. omtrent Quiz-mogelijkheden in Kaltura) en er
kwam ook een opleiding omtrent online opleidingsinitiatieven op de opleidingskalender.
Thesiscafé en KUBIC werden in 2020 een digitaal gebeuren en tegelijk werd een
projectgroep opgestart om in nauw overleg met docenten en onderwijsondersteuners
een nieuwe online tutorial informatievaardigheden te ontwerpen. Leercentrum Agora
ontwikkelde in overleg met KU Leuven Learning Lab haar eerste projecten rond digitale
geletterdheid. Het gebruik van Leganto (leeslijstbeheer in Toledo) door docenten
en studenten nam in 2020 met meer dan 30% toe. Steeds meer docenten gebruiken
Leganto om de relevante, aanbevolen en verplichte literatuur in Toledo aan te bieden
aan de studenten.

RUIMTE
Corona zorgde ervoor dat de mogelijkheden om in de bibliotheek te studeren in
het voorbije jaar noodgedwongen erg
beperkt bleven. KU Leuven Blokt kon in
de junizittijd helemaal niet doorgaan (op
plekken voor studenten met een specifieke
erkenning na) en bleef in december beperkt
tot een mini-campagne. In de zomer werd
het KURT-reserveringssysteem uitgerold
dat onmisbaar is om het gebruik van de beschikbare werkplekken te monitoren.
KURT wordt eveneens gebruikt voor het reserveren van uitleenmateriaal, zoals laptops
die op steeds meer locaties beschikbaar zijn. Het aantal locaties waar onderzoekers
beschikken over een eigen werkruimte is in 2020 verder toegenomen. Voor (ver)bouwprojecten in Gent, Sint-Katelijne-Waver en Antwerpen werd telkens het concept
van Library Learning Centra naar voren geschoven met voldoende ruimte voor
werkplekken/blokplaatsen en groepswerk.
De compactus in het nieuwe depot De Loods werd verder aangevuld met tijdschriften
afkomstig uit het externe magazijn te Lerkeveld en de kelderverdieping van 2Bergen
Campus Arenberg. Deze laatste ruimte zal in de toekomst ingericht worden met extra
groepswerkfaciliteiten. In De Loods bevinden zich nu collecties uit 2Bergen, Artes en
Bijzondere Collecties. Collectiestukken kunnen door onze gebruikers opgevraagd worden
door middel van een scan on demand-aanvraag en worden binnen de 48 uur elektronisch
bij de aanvrager aangeleverd. De uitbating van De Loods gebeurt door het Team Behoud
en Beheer (Bibliotheekdiensten).
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STUDEREN

(SAMEN) STUDEREN TIJDENS DE CORONAPANDEMIE
Voor de huidige generatie studenten is samen studeren de evidentie zelve, bij voorkeur
in een gecontroleerde omgeving die niet hun gebruikelijke woon- of leefomgeving is.
Deze tendens bestaat intussen al meer dan een decennium en wordt al jarenlang
gefaciliteerd door de KU Leuven bibliotheken en leercentra: extra studieplekken,
ruimere openingstijden, weekendopeningen, extra eet- en drankvoorzieningen op de
meer afgelegen locaties, … Elk jaar in mei-juni, in augustus en in december-januari
schakelen we vlot naar een intussen vertrouwd ‘KU Leuven Blokt-scenario’.
Zoniet in 2020, wanneer een pandemie de wereld teistert.

AANDACHT VOOR KWETSBARE STUDENTEN
In de junizittijd waren de mogelijkheden om studieplekken aan te bieden nagenoeg
onbestaande: de bibliotheken en leercentra bleven gesloten tot begin juli 2020.
Wel werden ze ingezet als examenlocatie en werden er in samenwerking met de
dienst Studentenvoorzieningen studieplekken voorzien voor studenten in extreem
moeilijke omstandigheden. De virtuele bibliotheek – waarover hieronder meer – bood
een beetje soelaas aan de studenten die het na al die weken lockdown steeds
moeilijker hadden met het sociale isolement. Tijdens de zittijd in augustus-september
en december kon er wel opnieuw samen gestudeerd worden in de bibliotheken en
leercentra, zij het op veel kleinere schaal dan gebruikelijk.

SAMEN STUDEREN IN CODE ROOD
Bij de schakeling naar code rood eind oktober, werd meteen ook gezocht naar een
haalbaar alternatief voor de december-editie van KU Leuven Blokt. De blokplaatsen
voor studenten in moeilijke omstandigheden werden uitgebreid naar een bijkomende
kwetsbare doelgroep: de internationale studenten. Opnieuw kon er een aanvraag
ingediend worden bij Studentenvoorzieningen voor een blokplaats in een van onze
bibliotheken en leercentra. Daarnaast werd het onderste uit de kan gehaald om zoveel
mogelijk studieplekken te kunnen aanbieden aan studenten die niet tot beide
bovenstaande groepen behoren. Dit kon gerealiseerd worden door enerzijds het
aantal collectieplekken tijdelijk te verminderen en anderzijds extra locaties te voorzien
buiten de bibliotheken en leercentra. In Leuven werd studentenrestaurant Alma 1
geopend als extra bloklocatie, op verschillende campussen werd eveneens het
campusrestaurant of de coffee corner voor dit doel ingericht. Hiervoor werd goed en
nauw samengewerkt met verschillende andere diensten aan KU Leuven voor de
logistieke en praktische organisatie. KU Leuven Bibliotheken bood ondersteuning
door de inroostering van de toezichthoudende jobstudenten op zich te nemen,
evenals een deel van de communicatie en de KURT reservatie tool ook op deze
locaties in te zetten. Alle openingsuren en beschikbaarheden werden aan de
studenten aangeboden op de vertrouwde ‘KU Leuven Blokt’- webpagina.

KU LEUVEN BLOKT ONLINE
Het belang van sociaal leren werd tijdens de coronacrisis nog scherper aangevoeld.
Daarom hebben we ook ingezet op een virtuele bibliotheek. Studenten konden deze
virtuele leeromgeving bezoeken via Toledo en Blackboard Collaborate onder het
motto: zien studeren, doet studeren. Op die manier hebben we heel wat studenten
een extra duwtje in de rug kunnen geven.
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INNOVATIE EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN

COMMUNICATIE & MARKETING

Innovatie en aandacht voor nieuwe technieken en technologieën zijn van belang voor
elke organisatie die de toekomst wil voorbereiden. Daarom investeert KU Leuven
Bibliotheken in de ontwikkeling van een uitdagende cultuur waarin ideeën kunnen groeien
en onbevangen wordt gekeken naar nieuwe technieken en technologieën.

2020 was op vlak van communicatie & marketing een boeiend en uitdagend jaar.
Van de vele realisaties van de voorgaande jaren konden we tijdens de coronacrisis volop
de vruchten plukken: een eengemaakte website met duidelijk afspraken betreffende
het beheer, een netwerk van communicatiemedewerkers waarlangs de informatie voor
onze gebruikers steeds snel en uniform langs de juiste kanalen verspreid kon worden,
een herkenbare huisstijl en een uitgebreid aanbod sjablonen waarbinnen we al onze
coronacommunicatie, zowel gedrukt als digitaal, konden vormgeven. Voor de interne
communicatie is het een zegen gebleken dat er reeds enkele jaren een interne nieuwsbrief
voor KU Leuven Bibliotheken-medewerkers bestaat. Ook het nieuwe KU Leuven
Bibliotheken intranet is een absolute meerwaarde nu we veelal gescheiden van elkaar
moeten werken. Zonder deze structuren, platformen en tools, was het quasi onmogelijk
geweest om de snel wisselende en vaak complexe coronacommunicatie tot een goed
einde te brengen.

Nadat in 2019 de Expertengroep Innovatie in het leven werd geroepen, is 2020 gebruikt
om een ideeënplatform, Ideekix, te lanceren. Alle medewerkers worden uitgenodigd om
onbevangen ideeën aan te brengen en hun stem te laten horen. Door met thema’s te
werken en regelmatig nieuwe challenges te lanceren wil het Expertennetwerk het platform
levendig houden en iedereen blijvend stimuleren.
Daarnaast is het Expertennetwerk ook beschikbaar
voor advies of het bijstaan
van brainstorm- of ideationsessies. Helaas moest de
in het voorjaar geplande
innovatiedag afgelast worden
door de plotse lockdown.
In 2020 werd ook verder
gewerkt aan technologische
vernieuwing. Zo werden de
metadata uit de catalogus beter toegankelijk gemaakt, werd het open beelden beleid
gelanceerd en werd de IIIF-infrastructuur vernieuwd. Ook werden nieuwe initiatieven
genomen voor o.a. de ontwikkeling van een seat reservation system, het invoeren van
een bijkomend platform voor documentleverantie (RapidILL) en nieuwe visualisatietechnieken.

Binnen het netwerk communicatie werden de eerste stappen gezet tot een strategische
communicatie door de realisatie van een gedeeld communicatieplan.
Het project intranet werd in 2020 afgerond met een uitgebreide opleidingsronde voor
alle medewerkers.
In 2020 werd eveneens een grote stap gezet op het vlak van het beheer en de ontsluiting
van de duizenden foto’s van KU Leuven Bibliotheken. Deze werden opgenomen in een
centrale fotodatabank en voorzien van beperkte metadata. De bijna 20.000 foto’s worden
nu op één centraal punt bewaard en zijn voor alle medewerkers toegankelijk.
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COLLECTIES

E-COLLECTIES BELANGRIJKER DAN OOIT

RUIMTE VOOR INITIATIEVEN

De uitbraak van het SARS-CoV-2 virus kon niemand voorzien. Maar als KU Leuven
Bibliotheken de coronacrisis goed heeft kunnen doorstaan, dan is dat vooral te danken
aan de aanwezigheid van een robuuste digitale collectie. Dit is uiteraard het resultaat van
jarenlang investeren maar bleek nu cruciaal voor het blijvend verzekeren van de
dienstverlening.

De coronacrisis bood ook de gelegenheid om enkele projecten versneld af te werken.
Zo konden een aantal medewerkers van de Stafdienst ingeschakeld worden bij het
inhuizen en het herverpakken van de krantencollectie in de nieuw ingerichte compactus
in De Loods.

Daarbij kregen wetenschappelijke bibliotheken ook veel ondersteuning van uitgevers.
Dit deden ze enerzijds door de toegang tot hun online content te versoepelen.
Sommigen hieven de restricties op het aantal simultane gebruikers op. Anderen, die
normaal geen off-campus toegang toestaan, lieten dat nu wel toe, zoals bijvoorbeeld
Monkey, Bel-First, Jura, Strada Lex. Daarnaast maakten heel wat uitgevers COVID-19
gerelateerde content gratis beschikbaar, vaak in combinatie met gratis toegang tot een
deel van hun niet-COVID-19 gerelateerde content, ofwel voor iedereen, ofwel beperkt
tot hun klanten. Deze gratis toegang bleef veelal beschikbaar tot juni en in sommige
gevallen tot na 2020.

BTW OP ELEKTRONISCHE PUBLICATIES VERLAAGD
Enigszins onverwacht bood ook een wijziging in de btw-regelgeving een aantal
opportuniteiten. Op 1 april 2019 werd namelijk het btw-tarief op elektronische publicaties
van 21% herleid tot 6%, maar het werd pas in de loop van 2020 duidelijk op welke
e-bronnen deze verlaging toepasbaar was. Dit bleek voor veel meer bronnen het geval
dan werd ingeschat bij het opmaken van de begroting 2020. Het overschot op de
kredieten van 2020 werd in overleg met het universiteitsbestuur aangewend voor de
verdere inrichting van De Loods en bood bovendien een mooie gelegenheid om enkele
belangrijke tijdschriftarchieven aan te kopen.

MAGAZIJNEN UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIET
MEER TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK
Maar er was ook minder goed nieuws. Eind 2019 had de Dienst Veiligheid Gezondheid
en Milieu van KU Leuven (VGM) de brandveiligheid van de magazijnen in de
Universiteitsbibliotheek laten onderzoeken. Uit het rapport bleek dat met name de stalen
constructie van het depot bij een eventuele brand veel minder veilig is dan algemeen
werd aangenomen. Ondertussen waren reeds een groot aantal onderdelen van de
collecties uit het Erasmushuis overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek en waren de
tweede en derde verdieping van het magazijn publiek toegankelijk geworden. Zowel Artes
als Bijzondere Collecties waren gedwongen om hun openrekcollecties te sluiten voor het
publiek. De verhuisplannen vanuit het Erasmushuis werden intussen voorlopig
opgeborgen en de toegang voor de medewerkers tot de magazijnen werd sterk beperkt.
Technische Diensten bekijkt ondertussen hoe de brandveiligheid in de magazijnen kan
verhoogd worden maar toegang voor het publiek blijft voorlopig uitgesloten.
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KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
2BERGEN

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
AGORA

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
ARTES

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
BIJZONDERE
COLLECTIES

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
CAMPUS KORTRIJK

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
ECONOMIE EN
BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
HOGER INSTITUUT
VOOR WIJSBEGEERTE

Met tien campussen
verspreid over Vlaanderen en
Brussel bieden de 2Bergenbibliotheken ondersteuning
aan een gevarieerd publiek
van studenten, docenten
en onderzoekers binnen
de domeinen Wetenschap &
Technologie en Biomedische
Wetenschappen. Een speerpunt van onze dienstverlening is de toegang tot
gespecialiseerde collecties
- fysiek, maar vooral
digitaal - binnen deze zeer
ruime waaier aan disciplines.
Bovendien bouwen we
actief aan de informatiegeletterdheid van ons
studenten- en onderzoekerspubliek, en spelen
we met aangename
studieomgevingen en ruime
openingstijden in op het
succes van sociaal leren.

AGORA is een sociaal
kruispunt van informatie,
technologie en dienstverlening met ruimte voor
innovatie en experiment
voor studenten en
personeel KU Leuven.
Tijdens de ruime
openingstijden biedt
AGORA uitgebreide
groepswerk- en
uitleenfaciliteiten.

Artes biedt collecties en
services aan voor het
onderzoek en onderwijs aan
de groep Humane Wetenschappen en de Faculteit
Letteren in het bijzonder.
Daartoe manifesteert ze zich
als een vraag gestuurde
bibliotheek met een breed
aanbod aan (fysieke en
digitale) gebruikscollecties
op maat van studenten,
docenten en onderzoekers.
Artes participeert bovendien
actief in de nieuwste
ontwikkelingen op het vlak
van digital scholarship en
wetenschappelijke
communicatie. Artes heeft
verschillende locaties,
waaronder de Universiteitsbibliotheek en het
Erasmushuis te Leuven
en de Letteren Campus
te Antwerpen.

Bijzondere Collecties
beheert de bibliothecaire
erfgoedcollecties van
KU Leuven (handschriften,
oude drukken, grafiek en
moderne preciosa) en
beschikt bovendien over
een uitgebreide referentiecollectie. Deze waardevolle
collecties vereisen speciale
zorg met aandacht voor
het behoud en beheer
ervan en vervullen een
belangrijke rol in het kader
van ondersteuning voor
onderwijs en onderzoek
en van publieksgerichte
valorisatie.

De campusbibliotheek
biedt toegang tot een
gespecialiseerde
wetenschappelijke
collectie over alle
wetenschappelijke
disciplines. De campusbibliotheek is tegelijk
het leercentrum van de
campus en biedt moderne
en multifunctionele
studieplaatsen en
ondersteuning aan.

De Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen
biedt op al haar campussen
een uitgebreide collectie
e-books en e-journals aan,
alsook de toegang tot
nationale en internationale
financiële datasets en
databanken.Via algemene
en specifieke sessies
informatie- en onderzoeksvaardigheden, krijgen
onderzoekers en studenten
de nodige ondersteuning
op maat. Daarnaast bieden
we in onze leercentra
te Leuven en Antwerpen
stimulerende leeromgevingen aan, met
ruime openingstijden en
groepswerkfaciliteiten
op maat.

Deze faculteitsbibliotheek
ondersteunt onderzoek en
onderwijs in het Hoger
Instituut voor Wijsbegeerte.
Naast een basiscollectie
in alle domeinen van de
wijsbegeerte bevat deze
bibliotheek ook een
uitgebreide onderzoekscollectie in verschillende
deeldomeinen, in het
bijzonder fenomenologie en
antieke en middeleeuwse
filosofie. De bibliotheek is
laagdrempelig, maar door
de aanwezigheid van een
succesvol Engelstalig
programma ook sterk
internationaal gericht.

 545.392
(Campus Arenberg)
 67,5
59 (Leercentrum D. Collen)

  98
 15.867
604
4,3
5.053

 1.272.816
(Erasmushuis
 54
en Universiteitsbibliotheek)

 399.479
 40
 516
20
5,85
136

 183.498
 65,5
 2.426
396
5,65
189

 63.238
(Leuven)
 60
51 (Campus Antwerpen)

 98.748
 54
 1.948
80
3,1
80



62,5 (Campus Brugge)
46,5 (Campus Sint-Lucas Brussel)
9.093 (Campus Arenberg)
6.691 (Leercentrum D. Collen)
700 (Campus Arenberg)
443 (Leercentrum D. Collen)
70 (Campus Brugge)
30 (Campus Sint-Lucas Brussel)

29,4
2.764



40 (Antwerpen)
5.252 (Erasmushuis)
5.857 (Universiteitsbibliotheek)
294 (Erasmushuis)
346 (Universiteitsbibliotheek)
165 (Artes Antwerpen)

21,4
2.202

 Totaal fysieke collectie - bibliografische records  Openingsuren per week  Aantal geregistreerde unieke bezoekers

 9.815 (Campus Leuven)
591 (Leuven)
92 (Campus Antwerpen)

7
1.581

Aantal zitplaatsen voor studie en raadpleging
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KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN LIBIS

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
MAURITS SABBEBIBLIOTHEEK

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
PSYCHOLOGIE EN
PEDAGOGISCHE
WETENSCHAPPEN

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
RECHTSGELEERDHEID

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
SOCIALE
WETENSCHAPPEN

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
BIBLIOTHEEKDIENSTEN

KU LEUVEN
BIBLIOTHEKEN
STAFDIENSTEN

Bibliotheken, archieven,
musea, onderzoeksgroepen of culturele
organisaties, … allemaal
beschikken ze over
belangrijke en waardevolle
collecties. LIBIS streeft
ernaar om samen met hen
moderne en gebruiksvriendelijke oplossingen te
bieden voor het beheren,
bewaren en/of ontsluiten
van deze collecties en
bijhorende data.
De expertise die LIBIS
binnen deze domeinen
reeds jarenlang heeft
opgedaan wordt nationaal
en internationaal erkend.

De Maurits Sabbebibliotheek is een
internationaal erkende
topbibliotheek voor het
domein van de theologie
en de religiewetenschappen.
Naast een omvangrijke
onderzoekscollectie,
vormt ze als bewaar- en
erfgoedbibliotheek het
levende geheugen van
deze wetenschapsdisciplines.

De faculteitsbibliotheek
van Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen (PBIB) voorziet
als informatiecentrum in
alle vormen van bronnen
die relevant kunnen zijn
voor onderzoekers en
studenten van (maar niet
uitsluitend) de Faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
De bibliotheek biedt ook
een collectie historische
schoolboeken die tot de
grootste van Europa
behoort.

De faculteitsbibliotheek
bezit de grootste juridische
collectie van het land en
omvat zowel unieke
uitgaven van historische
costumen tot de laatste
digitale informatie uit
binnen-en buitenland,
inclusief een groot aanbod
criminologie. Ze wordt
dagelijks gebruikt door
talloze onderzoekers,
studenten en professionele
juristen. In de blokperiode
studeert men er samen.
Op de Campus Brussel is
er een basisbibliotheek
voor de bacheloropleiding,
vergelijkbaar met de
juridische collectie
in Kortrijk.

De bibliotheek van
de Faculteit Sociale
Wetenschappen biedt
toegang tot nationale en
internationale collecties
(e-) boeken, (e-)tijdschriften
voor de vakgebieden
antropologie, media en
communicatiewetenschap,
politieke wetenschappen
en sociologie. Daarnaast
beschikt de bibliotheek
over een belangrijke
kranten- en audiovisuele
collectie in functie van het
onderwijs en onderzoek
aan KU Leuven.
Het bibliotheekpersoneel
verzorgt aangepaste
sessies informatie- en
onderzoeksvaardigheden
op maat van de studenten,
docenten en onderzoekers
aan de faculteit.

De bibliotheekdiensten
(BD) ondersteunen de
kernopdrachten van
KU Leuven Bibliotheken
op het vlak van aankoop
(adviserende rol),
documentverwerking
(acquisitie en metadatering)
en kennismanagement.
Ze leveren gespecialiseerde
diensten voor digitalisering
en document delivery en
zijn een steunpunt voor
onderzoek en onderwijs
(Open access, Research
Data Management,
Associatie). Binnen hun
werkterrein bieden ze ook
managementondersteuning
en werken ze samen met
andere partners aan
bibliotheekoplossingen
voor de toekomst.

De stafdiensten ondersteunen de interne werking
van KU Leuven Bibliotheken
(beleid, financies en
communicatie). Zij staan
ook in voor het onthaal
van de toeristen en de
culturele activiteiten in de
Universiteitsbibliotheek.

  21,15
-

 645.752
 74
 1.793
283
9,5
3.123

 112.723
 62
 5.920
251
4,8
255

 92.273
 72
 7.821
400
6
983

 88.331
 56,5
 4.763
180
4,82
374

  38,1
2.059

  12,3
1.638

Vast en tijdelijk dienstverband - Org.VTE

Jobstudenten (uren/jaar)

Alle cijfers zonder de campussen op locatie.
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LIBIS

RapidILL

LIBIS lanceert ReIReSearch

Digitale documentleverantie is al enkele jaren een belangrijke pijler in de dienstverlening
van KU Leuven Bibliotheken. Het afgelopen jaar is de meerwaarde hiervan op een zeer
expliciete en ingrijpende manier aangetoond. Om nog beter te kunnen inspelen op
de noden van digitale documentleverantie, werd beslist om RapidILL als bijkomend
‘IBL broker’ - systeem te integreren met Alma, het bibliotheeksysteem.

Begin 2020 lanceerde LIBIS ReIReSearch, een databank waarin de belangrijkste
onderzoeksbronnen voor religieuze studies gezamenlijk doorzocht en geconsulteerd
kunnen worden.

RapidILL heeft een gebruikersgemeenschap van meer dan vierhonderd instellingen
wereldwijd en blijft aan een snel tempo groeien. Het internationale karakter en een grote
focus op het aanleveren van artikels uit elektronische bronnen zijn twee van de sterke
punten van RapidILL.
Aanvragen worden op een dynamische manier toegekend in functie van de tijdszone van
de leverende instelling. Hierdoor worden aanvragen ‘de klok rond’ verwerkt wat de
snelheid van levering verhoogt. Een volledige integratie met Alma, waarbij een hoge mate
van automatisering mogelijk is, zorgt voor een efficiënte verwerking en afhandeling.
In 2021 wordt RapidILL verder uitgerold binnen KU Leuven Bibliotheken om digitale
documentleverantie als dienstverlening verder te versterken.

ReIReSearch is het resultaat van het Europese ReIReS project, een samenwerking met
twaalf Europese onderzoeksinstellingen waaronder KU Leuven Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen en LIBIS, die de toegang tot de belangrijkste collecties voor
religieuze historische studies wensen te verbeteren. Als technisch partner en werkpakketleider ontwikkelde LIBIS een robuuste datahub infrastructuur en een performante
zoekinterface. In eerste instantie biedt ReIReSearch toegang tot het materiaal van de
ReIReS-partners. Zij beschikken immers elk over een eigen collectie manuscripten, oude
drukken en andere documenten uit de christelijke, joodse en islamitische tradities.
Met de nieuwe databank worden voor het eerst alle bronnen van de verschillende
partnerinstellingen vindbaar door middel van één enkele zoekopdracht. Met bijna
70.000 bibliografische records zijn de collecties van KU Leuven Bibliotheken sterk
vertegenwoordigd in ReIReSearch. Daarnaast zijn er ook enkele belangrijke commerciële
databanken openomen die mits abonnement toegankelijk zijn via ReIReSearch,
waaronder Index Religiosus, het resultaat van een samenwerkingsverband tussen
KU Leuven, UCL en Brepols Publishers.
Het ReIReS project loopt in 2021 af maar ReIReSearch wordt geïntegreerd in
RESILIENCE, een permanente Europese onderzoeksinfrastructuur voor religieuze studies
in wording. Ook de technologie op zich heeft nog een mooie toekomst en wordt
ondertussen ingezet in het iCandid project, een datahub voor geïntegreerde en
verbeterde toegang tot diverse nieuwsmedia en sociale media voor onderzoek.
www.reiresearch.eu
www.reires.eu
www.resilience-ri.eu
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CIJFERS EN GRAFIEKEN

COLLECTIE
De fysieke collecties nemen de laatste jaren steeds minder in omvang toe (aantallen rechts in de grafiek).
De elektronische collectie daarentegen is gedurende de laatste zes jaar verdrievoudigd. Uit de cijfers
blijkt dat het aantal databanken en websites ongeveer gelijk blijft. De toename van e-documenten betreft
in de eerste plaats e-books en daarnaast e-tijdschriften en gedigitaliseerde content.

OMVANG VAN DE COLLECTIES
1.000.000

4.000.000

900.000

3.500.000

800.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

FYSIEKE COLLECTIE
aantal niet-seriële publicaties
(bibrecords)

2.569.258

2.636.306

3.001.698

3.198.172

3.210.439

aantal seriële publicaties
(bibrecords)

114.770

112.874

111.465

114.130

113.820

111.152

aantal andere fysieke documenten
(bibrecords)

166.752

133.696

150.211

164.492

169.883

180.659

2.853.550

2.815.828

2.897.982

3.280.320

3.481.875

3.502.250

2.000.000

400.000

1.500.000

300.000

1.000.000

200.000
500.000
0

0
2015

115.575

145.780

210.132

263 535

591.044

716.832

928

924

943

953

934

949

aantal e-seriële publicaties
(bibrecords)

64.596

66.212

79.266

87.259

144.871

155.026

aantal andere elektronische
documenten* (bibrecords)

138.269

142.646

151.689

161.804

66.195

76.120

TOTAAL elektronische collectie
(aantal bibrecords)

319.368

355.562

442.030

513 551

803.044

948.927

aantal databanken en websites

500.000

100.000

ELEKTRONISCHE COLLECTIE
aantal e-books (bibrecords)

2.500.000

600.000
2.572.028

TOTAAL fysieke collectie
(aantal bibrecords)

3.000.000

700.000

(*) hoofdzakelijk gedigitaliseerde content en eindverhandelingen. In 2019 werd de beschrijving van een groot aantal e-tekstboeken die niet als e-book waren geregistreerd aangepast.
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n e-books
n overige e-documenten
l fysieke collectie
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RAADPLEGING
Wat de raadpleging van de collecties betreft, heeft de coronacrisis in 2020 gezorgd voor een
versnelling van de trends die de jaren voordien ook reeds merkbaar waren. Dit betekent een
versnelde daling van interbibliothecair leenverkeer en uitleningen en een verdere stijging van het
aantal downloads. Begin januari werd van start gegaan met een nieuwe vorm van dienstverlening,
namelijk scan on demand, die samen met de toename van de full text downloads de terugval in de
uitleningen compenseren. Het aantal aanvragen voor scan on demand bedroeg in 2020 40.764.
Bij de ontleningen worden de hernieuwingen buiten beschouwing gelaten.

EVOLUTIE RAADPLEGING (2014 = 100%)
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BEZOEKEN EN BEZOEKERS

MIDDELEN

Op al zijn niet-gemengde locaties samen realiseerde KU Leuven Bibliotheken in 2020
per week gemiddeld 1.116 open uren. Dit betekent dat elke bibliotheek/leercentrum
gemiddeld 58,74 uur per week open was. Unieke bezoekers is het aantal klanten dat
minstens één keer per jaar één faculteits-of campusbibliotheek bezoekt. De toeristen
die de Universiteitsbibliotheek komen bezoeken zijn in deze cijfers niet opgenomen.
De invloed van de coronacrisis is vooral bij dit laatste cijfer merkbaar.

Het globale budget van KU Leuven Bibliotheken is over de voorbije zes jaren met
ongeveer een derde toegenomen. De personeelsuitgaven en de uitgaven voor recurrente
werking evolueerden slechts heel langzaam. Het aandeel van de personeelsuitgaven
in de totale uitgaven bedraagt iets minder dan de helft van het globale budget.
Het collectiebudget daarentegen nam gedurende dezelfde periode met de helft toe,
een stijging die uitsluitend de e-collectie betreft.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

openingsuren per week

916

908

1.011

1.130

1.148

1.116

openingsuren per week
per bibliotheek

aantal medewerkers in vast
en tijdelijk dienstverband

61

61

59,47

62,78

60,42

58,74

4.786

4.964

5.102

4.962

4.953

4.469

bibliotheekpersoneel uitgedrukt
in Organisatorische VTE

39.109

uren per jaar door jobstudenten

aantal zitplaatsen
(jaar)unieke bezoekers

55.249

55.571

58.633

60.957

61.981

2015

2016

2017

2018

2019

2020

197

190

195

198

197

204

172,38

165,99

166,45

175,8

172,5

175,3

35.288

26.897

28.576

28.536

32.213

20.966

uitgaven bibliotheekpersoneel
payroll

10.031

10.042

10.567

11.114

11.609

11.980

uitgaven recurrente werking

2.275

2.064

2.157

2.582

2.441

2.385

uitgaven voor fysieke collectie

1.321

1.363

1.145

1.241

1.088

949

uitgaven voor e-collectie

6.852

7.253

7.731

8.440

8.881

10.269

UITGAVEN IN K€

uitgaven collectie

8.173

8.615

8.876

9.681

9.969

11.218

uitgaven TOTAAL

20.479

20.721

21.600

23.376

24.020

25.584
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UITGAVEN COLLECTIE 2015-2020

VERDELING BUDGET 2020
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9%

10.000.000
40%

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000

47%

44%

5.000.000
4.000.000

4%

3.000.000
2.000.000

n uitgaven collectie - bestaande uit 40% uitgaven voor e-collectie en 4% voor fysieke collectie
n uitgaven bibliotheekpersoneel payroll
n uitgaven recurrente werking

1.000.000
0
2015

2016

n Uitgaven voor fysieke collectie
n Uitgaven voor e-collectie

2017

2018

2019

2020

n uitgaven e-collectie
n uitgaven fysieke collectie
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NIET ALLE HELDEN DRAGEN CAPES

et als in vele essentiële sectoren hielden ook onze medewerkers de bibliotheken
draaiende tijdens deze coronatijden en dit zowel voor als achter de schermen.
Terwijl aan de ene kant al het personeel die dat kon, verplicht werd om thuis te
werken, was er binnen KU Leuven Bibliotheken een aanzienlijke groep voor wie dit
niet kon. Bepaalde vormen van dienstverlening, zoals scan on demand kunnen nu
eenmaal niet van thuis uit worden uitgevoerd. Anderzijds vielen er tijdens de periode
van de volledige lockdown ook een aantal taken weg. Maar evenzeer moest er bij
elke wijziging in de hygiënemaatregelen telkens opnieuw geschakeld worden, wat
zeker voor iedereen die bij de publieke diensten werkte voor extra belasting zorgde.

N

Dit alles gooide de dagelijkse werking van de gehele organisatie volledig overhoop.
Gelukkig ontstonden in de loop van het jaar allerlei initiatieven om de medewerkers
te ondersteunen bij alle veranderingen die ze moesten ondergaan.
Eerst en vooral werd gezorgd voor aangepaste informatiedoorstroming door middel
van een specifieke coronanieuwsbrief en -intranetpagina. Daarnaast werden ook
veel inspanningen gedaan om verbinding tot stand te brengen en te verstevigen.
De meeste teams schakelden vlug over naar digitale koffiepauzes. Samen met
enkele enthousiaste medewerkers organiseerden we onder andere een digitale
personeelsdag. De deelnemers konden kiezen uit een gevarieerd aanbod gaande
van een online quiz, een escape-room, virtuele lunch- en speeddates, muziek, beeld
en show.
Samen met de werkgroep NEWA die instaat voor personeelsactiviteiten, werden een
aantal ontspannende activiteiten bedacht, zoals een wedstrijd pompoensnijden.
Maar ook de leiding van KU Leuven Bibliotheken liet herhaaldelijk blijken dat de inzet
van de medewerkers in deze moeilijke tijden erg werd gewaardeerd.
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PUBLIEKSACTIVITEITEN
DATUM

LOCATIE

EVENT

21.11.2019 - 16.02.2020
12.12 2019 - 10.03.2020
10.02.2020
12.02.2020
24.01 - 15.03.2020

Universiteitsbibliotheek
Maurits Sabbebibliotheek
Universiteitsbibliotheek
Universiteitsbibliotheek
Universiteitsbibliotheek

11.03 - 30.10.2020
17.02 - 29.07.2020
30.07 - 15.10.2020
15.10.2020 - 05.01.2021

Maurits Sabbebibliotheek
Universiteitsbibliotheek
Universiteitsbibliotheek
Universiteitsbibliotheek

tentoonstelling Ovidius in metamorfose
tentoonstelling Manuscripts and precious books in the Maurits Sabbe Library
Cosmocafé-gesprek naar aanleiding van de tentoonstelling Ovidius in metamorfose
Lectuur uit Ovidius' Metamorfosen naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling
Tentoonstelling EU Mies Award 2019 exhibition. Rondreizende tentoonstelling n.a.v. de architectuurwedstrijd
Mies van der Rohe Award 2019
tentoonstelling In Readers’ Hands: Traces of Use in Early Modern Bibles from the Maurits Sabbe Library.
thematentoonstelling 200 jaar Multatuli
thematentoonstelling Ontdekkingsreizen
thematentoonstelling Amerikaanse presidentsverkiezingen
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MECENAAT

Met het Bibliotheekfonds willen we de bibliothecaire erfgoedcollecties van onze universiteit verder verrijken en valoriseren.
KU Leuven Bibliotheken is erin geslaagd om de rampen die haar de voorbije eeuw hebben getroffen op schitterende wijze
te boven te komen. Nu willen we, mede dankzij de hulp van vele donateurs, belangrijke nieuwe stappen zetten.
Binnen het Bibliotheekfonds zijn twee deelfondsen opgericht: het Familieboekfonds en het Jan Roegiersfonds. Het eerste
nodigt ouders van afstuderende kinderen uit om hun kroost te vereeuwigen in een boek van KU Leuven Bibliotheken.
Dat kan al vanaf vijftig euro. De ouders kiezen de bibliotheekeenheid die ze willen steunen, waarop de bibliothecaris in
een van de nieuwe aanwinsten een ‘ex dono’-vignet kleeft met de naam van de zoon of dochter die dat jaar afstudeerde.
Hun naam wordt ook opgenomen in de bibliotheekcatalogus.
Het Jan Roegiersfonds werd opgericht ter nagedachtenis aan Professor Jan Roegiers die van 1981 tot 1996 aan het hoofd
stond van de Universiteitsbibliotheek. Dit deelfonds is specifiek bedoeld voor de aankoop en/of restauratie van werken
die relevant zijn voor de collectie van de Oude Universiteit Leuven.
Om haar band met de donateurs te versterken organiseert KU Leuven Bibliotheken elk jaar een aantal culturele activiteiten.
Ook op dit vlak gooide corona roet in het eten. Een extra digitale nieuwsbrief kon daar niet tegenop en ook het
tweejaarlijkse mecenaatsdiner werd noodgedwongen uitgesteld. Wij hopen dan ook onze donateurs zo snel mogelijk
opnieuw te kunnen verwelkomen.

HOE SCHENKEN?
U kan het bedrag overschrijven naar de giftenrekening van KU Leuven,
IBAN-nummer BE45 7340 1941 7789; BIC-code: KREDBEBB (KBC, Brusselse steenweg 100, 3000 Leuven).
Naar gelang de bestemming van uw gift gebruikt u een welbepaalde gestructureerde mededeling:
• voor algemene giften: 400/0002/42034
• voor het Jan Roegiersfonds: 400/0010/73103
Voor giften vanaf 40 euro per jaar wordt een fiscaal attest toegestuurd.
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