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Dvd’s pieken in tijden van
Netflix
Geert Sels

De trap in de Gentse Krook is een arena voor extra activiteiten, zoals concerten en voordrachten. fvv

Bibliotheken bulken van de analoge materialen, zoals boeken, tijdschriften,
cd’s en dvd’s. Wat heeft een mens daar in deze digitale tijden nog te
zoeken? Alles staat toch op het internet. Daar wilden de verenigde
bibliotheken weleens zicht op krijgen. Met een team van de VUB zetten ze
een onderzoek op bij bibliotheekgebruikers.

Dat deden ze al eens eerder, in 2004. Pas in de jaren daarna werden
Youtube en Spotify actief en kwamen de eerste smartphones op de markt.
Welke impact had de oprukkende digitalisering op de bibliotheken? Om
dat te achterhalen deden de koepel van de bibliotheken (VVBAD) en
onderzoeksgroep Tor (VUB) een opvolgingsonderzoek. Ze bevroegen ruim
45.000 leden van 105 bibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

Tussen 2004 en 2018 is het geloof van het cliënteel in hun bib niet
weggesmolten. Integendeel, zelfs. In 2004 dacht 2,6 procent van de leden
dat de bibliotheek overbodig geworden was door het internet. Hoewel de
grote streamingdiensten pas nadien massa’s publiek gingen aanspreken, is
het vertrouwen in de bib er niet kleiner op geworden. Nu zegt maar
1,9 procent te geloven dat het internet de bib overbodig heeft gemaakt.

‘Er was wel enige bezorgdheid’, zegt Bruno Vermeeren van VVBAD.
‘Enkele jaren geleden stonden de bibliotheken wel wat onder druk. De
komst van nieuwe bibs als Muntpunt en De Krook heeft de perceptie
opnieuw doen keren. De basisfunctie van de bibliotheken is nog steeds
relevant.’
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Cd’s: aflopende zaak

Dat blijkt uit de ontleningen.
Bibgebruikers slepen nog evenveel materiaal mee als veertien jaar geleden
(zie kader). Bij de dvd en de strip is dat zelfs toegenomen. Er worden
weliswaar minder cd’s geleend, maar toch nog een substantieel aantal. De
verwachting is echter dat dit een aflopende zaak is. De jongste
leeftijdsgroep (18 tot 29 jaar) leent veel minder cd’s uit.

Met recentere materialen, die in 2004 nog niet in de telling zaten, lopen de
bibs wat achterop. Amper 3,6 procent van de leden zegt e-books te lenen.
Het aanbod is dan ook erg beperkt en er is geen degelijk platform om het te
verspreiden. Games zijn met 1,8 procent nog marginaler. Dat is een
gebeuren dat zich elders afspeelt.

Buiten die klassieke functie is er nog een andere reden waarom de leden
hun bib node missen. De bibliotheek is meer een beleveniscentrum
geworden waar mensen elkaar ontmoeten. Ze komen er niet alleen naartoe
om materialen te ontlenen, iets op te zoeken of de kranten door te nemen.
In 2004 nam 11,5 procent van de respondenten deel aan activiteiten.
Ondertussen is dat bijna dubbel zo veel: 21,8 procent.

‘Er komen steeds meer andere activiteiten’, zegt Vermeeren, ‘tot
bierproeverijen, breisessies en cursussen nieuwe media. Auteurs lezingen
blijven de kern, eventueel uitgebreid tot literatuur en andere informatie.
Lezingen nemen meer dan de helft van de activiteiten in, plaatselijke
tentoonstellingen zowat een derde. Daarna volgen de workshops,
voordrachten van poëzie en theater, of films en concerten. Recente bibs,
zoals De Krook, hebben een trap die als arena kan dienstdoen.’

Waar zich meer activiteit afspeelt, is er logischerwijs meer aanloop. Bibs
zien hun leden niet alleen vaker terugkeren, hun bezoek duurt ook langer.
In 2004 kwam 6,2 procent van de leden wekelijks langs. Tegenwoordig
komt 15,8 procent zo vaak langs. Als er evolutie is in de verblijfstijd, dan
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vooral in de langere bezoeken. Het aantal mensen dat meer dan een uur in
de bib blijft, is verdubbeld (van 6,1 naar 12 procent).

Dit opvolgingsonderzoek peilt natuurlijk alleen bij de schapen uit de
kudde. De vraag is of er de voorbije jaren veel leden zijn af gehaakt door de
digitalisering. En het aantal is inderdaad in dalende lijn. Dat blijkt uit de
cijfers van Bios, een tool waarmee bibliotheken tot in 2015 verplicht hun
cijfermateriaal registreerden. In 2008 hadden de bibs 1,6 miljoen
aangesloten leden, in 2015 nog 1,45 miljoen.


