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Passie voor bibliotheken 

 
 

Wat is 
‘Cycling for 
Libraries’? 

Cycling for libraries is een ‘unconference’: een informele internationale 
bibliotheekbijeenkomst in de vorm van een fietstocht. Kortom: een congres op de 
fiets. Tijdens de fietstocht nemen we de tijd voor bibliotheekbezoeken en collegiale 
kennisdeling.   
Doel van dit professioneel-sportief evenement: bibliotheken promoten bij een zo breed 
mogelijk publiek – ook buiten de bibliotheekmuren. Bibliotheken blijven maatschappelijk 
relevant, daar zijn we rotsvast van overtuigd. Op bibliotheken mag niet beknibbeld 
worden. Die boodschap willen we op een originele manier onder de aandacht brengen. 
Een groep bibliothecarissen die zich per fiets verplaatst: dat gaat niet onopgemerkt 
voorbij. Ook door onze aanwezigheid op diverse sociale media, door contacten met de 
pers en met beleidsverantwoordelijken proberen we ons initiatief de nodige weerklank te 
geven. 

 
Meer info over Cycling for Libraries:  
http://www.cyclingforlibraries.org/  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycling_for_libraries 
 

Waarom 
een congres 
op de fiets? 

Bewegen maakt ideeën vrij. Al fietsend worden kennis, verschillende visies en goede 
praktijken uitgewisseld. Spontane gesprekken op de fiets gaan vooral over het proces van 
verandering waar de bibliotheek- en informatiesector in zit. 
Door netwerking en kennisdeling versterken we onze bibliotheekwerking en de eigen 
deskundigheid. 
Fietsen zien we ook als een ecologisch statement. Milieubewustzijn en duurzaamheid zijn 
waarden die we hoog in het vaandel dragen. We zijn ervan overtuigd dat fysieke 
inspanning bijdraagt tot ons professioneel welbevinden. Het kost moeite, maar het 
genereert ook positieve energie voor elke deelnemer.   

http://www.cyclingforlibraries.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycling_for_libraries
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Fietsende bibliothecarissen: het verrast en wekt sympathie. Een prima strategie om ons op 
een andere manier aan het publiek te presenteren. 
 

Korte 
geschiedenis: 

2010-2017 

Cycling for Libraries is opgestart in 2010 door een groep Finse bibliotheekprofessionals. Als 
alternatief en innovatief netwerkevent voor bibliotheekmedewerkers vond het project 
onmiddellijk weerklank. 
De eerste editie bracht ons in 2011 van Kopenhagen naar Berlijn. In 2012 fietsten we door 
de Baltische staten. De tocht van Amsterdam naar Brussel in 2013 kreeg een schitterend 
slotakkoord met een ontvangst op het Europese Parlement. In datzelfde jaar werd IALA 
opgericht (International Association for Library Advocacy). Zo kreeg het wilde idee van de 
beginjaren wat meer structuur en organisatorische slagkracht. De organisatie zet in op 
internationale samenwerking en ondersteunt diverse initiatieven van 
bibliotheekpromotie, voornamelijk via activiteiten ‘in open lucht’. 
In 2014 liep de fietstocht - onder de naam Cyclo-biblio - van Montpellier naar Lyon, waar 
toen het 80ste congres plaatsvond van de International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA). De ‘Nordic tour’ bracht ons in 2015 van Oslo naar Aarhus. 
In 2016 fietsten we in Canada rond het Lake Ontario. 
Naast de internationale tour ontstonden er verschillende plaatselijke initiatieven. Cyclo-
Biblio in Frankrijk is zeer actief, maar ook in Denemarken, Litouwen, Rusland, VS (Texas) 
en Roemenië werden lokale tours georganiseerd. Cycling for Libraries groeide zo uit tot 
een dynamische internationale beweging van gepassioneerde 
bibliotheekmedewerkers.  Belangrijk ook: de beweging wordt volledig gedragen door 
vrijwilligers. 

 
Meer info over IALA (International Association for Library Advocacy):  
http://www.cyclingforlibraries.org/?page_id=7110 

 
Wat is 

‘Cycling for 
Libraries 

Belgium’? 

Na hun onvergetelijke ervaringen uit vorige edities hebben enkele Belgische 
bibliotheekprofessionals, zowel Nederlandstalige als Franstalige, beslist om samen 
een Belgische versie van Cycling for Libraries te organiseren. De tocht start op 10 
september in Trois-Ponts. Via Eupen, Luik en Tongeren komen we op 13 september aan in 
Genk. We bezoeken 15 bibliotheken en leggen een kleine 300 km af. 
Dit evenement krijgt de steun van VVBAD, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, 
Archief & Documentatie, en van APBD, de beroepsvereniging van Franstalig 
België (Association professionnelle des bibliothécaires et documentalistes). Daarnaast 
ontvingen we ook onmisbare steun van Cyclo-Biblio en van IALA. 
 

Meer info over Cycling for Libraries Belgium: 
http://c4lbelgium.weebly.com/  | https://www.facebook.com/c4lbelgium/ 

 
Waarom van 

Trois-Ponts 
naar Genk? 

De uitdagingen in de sector zijn overal hetzelfde. Toch zijn er nauwelijks contacten met 
collega’s van de andere taalgemeenschappen. We zijn buren die elkaar niet goed genoeg 
kennen. Vandaar de keuze voor ons traject. Tijdens de tocht van Trois-Ponts naar Genk 
doen we de drie taalgemeenschappen van België aan. We bezoeken openbare en 
wetenschappelijke bibliotheken, zowel kleine als grote huizen. Zeker boeiend en 
verrijkend voor de Belgische deelnemers, wellicht een onverwachte ontdekking voor de 
buitenlandse gasten. 

http://www.cyclingforlibraries.org/?page_id=7110
http://c4lbelgium.weebly.com/
https://www.facebook.com/c4lbelgium/
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50 
deelnemers 
uit 9 landen 

Iedereen kan deelnemen aan Cycling 
for Libraries - zowel mensen die actief 
zijn in de brede bibliotheeksector als 
‘sympathisanten' met een hart voor 
bibliotheken die mee actie willen 
voeren. 
Deelnemers uit alle delen van de 
wereld zijn welkom! Dit internationale 
aspect vinden we zeer belangrijk en 
verrijkend. De voertaal tijdens de tocht 
is Engels. 
  
Tijdens deze lokale Belgische editie 

fietsen 50 deelnemers uit 9 verschillende landen mee. De deelnemers komen uit België 
(Vlaanderen, Brussel en Wallonië), Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Italië, Zweden en de Verenigde staten. Daarnaast zijn er collega’s die aansluiten bij een 
van de vier dagtrajecten. Verschillende soorten bibliotheken zijn vertegenwoordigd: 
openbare bibliotheken, hogeschoolbibliotheken, universitaire bibliotheken, 
documentatiecentra. Er zijn ook deelnemers uit de culturele sector. 
  
Na deelname keert iedereen terug naar zijn regio of land en deelt getuigenissen over onze 
internationale (promotie)beweging voor bibliotheken - op conferenties, via persartikels en 
op internet geposte video’s of foto’s. 
De getuigenissen over de voorbije edities spreken boekdelen. Het is meer dan een tijdelijk 
evenement. Het enthousiasme en de effecten blijven nog lang nazinderen. Veel 
deelnemers blijven terugkomen.  

 
 Meer info over de deelnemers: http://c4lbelgium.weebly.com/whos-who.html 
 

 
Charter 

 ‘Een 
bibliotheek 

voor 
iedereen’ 

 Tijdens onze tocht vragen we uitdrukkelijk 
aandacht voor het charter van de 
VVBAD “Een bibliotheek voor iedereen”. Het 
wordt gepresenteerd op het 
bibliotheekcongres ‘Informatie aan Zee 
2017’, dat op 14 en 15 september plaatsvindt 
in Oostende. 
 
De VVBAD lanceert het charter in de aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018. Het is een oproep aan het publiek: 
maak duidelijk aan jouw gemeentebestuur 
dat de bibliotheek belangrijk is. Vanaf 25 
januari 2018 kan iedereen het charter online 
ondertekenen.  

Dit is de bibliotheek waar wij voor staan: “Een laagdrempelige en veilige plek, met een 

open blik op de wereld, waar traditionele en nieuwe media je toegang geven tot  cultuur, 
informatie en ontspanning. Met een deskundig team dat er iedereen welkom heet.” 
 

Meer info over het charter: www.bibvooriedereen.be 
en over Informatie aan Zee 2017: www.vvbad.be/informatieaanzee 

 

http://c4lbelgium.weebly.com/whos-who.html
http://www.bibvooriedereen.be/
http://www.vvbad.be/informatieaanzee
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Programma Zondag 10 september: Trois-Ponts - Eupen 
9.00 Start van de tour: Trois-Ponts: Centre culturel - Bibliothèque 
Bibliotheekbezoeken 

• Bibliothèque publique de Trois-Ponts | Website 
• Bibliothèque publique de Malmédy | Website 

Maandag 11 september: Eupen - Liège 
Bibliotheekbezoeken 

• Medienzentrum Eupen | Website 
• Bibliothèque publique de Thimister-Clermont | Website 

Dinsdag 12 september: Liège - Tongeren 
Bibliotheekbezoeken Liège 

• Bibliothèque-Médiathèque Chiroux | Website 

Keuzeprogramma 1 

• ULG: Bibliothèques Alpha |  Website 
• ULG/Saint-Luc: Bibliothèque d'architecture | Website 

Keuzeprogramma 2 

• Territoires de la mémoire - Bibliothèque George Orwell | Website 
• PointCulture Liège | Website 

Keuzeprogramma 3 

• Centre littérature jeunesse - Centre du texte et de l'image | Website 
• Bibliothèque du Nord (St.-Léonard) | Website 

Woensdag 13 september: Tongeren - Genk 
Bibliotheekbezoeken 

• Openbare bibliotheek De Kimpel - Bilzen | Website  
• UHasselt - bibliotheek architectuur & kunst - Diepenbeek | Website   
• LUCA School of Arts - Bibliotheek C-Mine | Website 
• Openbare bibliotheek Genk | Website  

18.00 u. Einde van de tour: Bibliotheek Genk 
 

Foto's  Hier vindt u foto's die uw verhaal kunnen illustreren.   
https://www.flickr.com/people/cyclingforlibraries 

https://www.flickr.com/photos/cyclingforlibraries/9146929906/in/album-
72157634347632452/ 
 

https://espaceculturel3ponts.jimdo.com/biblioth%C3%A8que/
http://www.wamabi.be/
http://www.ostbelgienmedien.be/desktopdefault.aspx/tabid-4438/
http://www.thimister-clermont.be/loisirs/culture/bibliotheque
http://www.provincedeliege.be/bibliothequechiroux
http://lib.ulg.ac.be/libraries/alpha
https://www.saint-luc.be/pages/page/displaypage/24
http://www.territoires-memoire.be/se-documenter/bibliotheque
https://www.pointculture.be/liege/
http://www.fibbc.net/Le-Centre-de-Litterature-de-464.html
http://www.liege-lettres.be/st-leonard%20%20/
http://www.bilzen.be/leven/Bibliotheek
http://bibliotheek.uhasselt.be/nl/locaties/bibliotheek-architectuur-en-kunst
https://bib.kuleuven.be/luca/mad-faculty/c-minegenk
http://www.bibliotheekgenk.be/
https://www.flickr.com/people/cyclingforlibraries
https://www.flickr.com/photos/cyclingforlibraries/9146929906/in/album-72157634347632452/
https://www.flickr.com/photos/cyclingforlibraries/9146929906/in/album-72157634347632452/
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Logo  U kunt hier ons officiële logo downloaden 

 

Download File 
 

Naam Onze officiële naam: Cycling for Libraries Belgium 
 

Flyer We voeren promotie met deze flyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Coördinatieteam: Mariël Geens – Dirk Bogaerts 
 
Mailto: c4lbelgium@gmail.com  

 
 

http://c4lbelgium.weebly.com/uploads/9/1/2/4/91240314/c4lbelgium2017logo_large_1.png
http://c4lbelgium.weebly.com/uploads/9/1/2/4/91240314/c4lbelgium2017logo_large_1.png

