
DE OORLOGSKRANTEN – NU OOK KORTING OP DE SERIE OVER DE TWEEDE
WERELDOORLOG
Het bijzondere aan De Oorlogskranten is dat ze de geschiedenis van de twee wereldoorlogen en het
interbellum vertellen aan de hand van de pers uit de tijd zelf. Onze aanbieding voor de series over de
Eerste Wereldoorlog en het interbellum is nu uitgebreid naar die over de Tweede Wereldoorlog ! U kunt

uw bestelling indienen via isabelle.delvaux@cegesoma.be (mailto:isabelle.delvaux@cegesoma.be) .

STUDIEDAG - INSIDE THE USER’S MIND
Wat zijn de digitale praktijken en noden van gebruikers in archieven en bibliotheken? Antwoorden op
deze vraag zullen voorgesteld worden tijdens de Studiedag 'Inside the User's Mind', georganiseerd door
het CegeSoma in samenwerking met de partners van het MADDLAIN-project.
Wanneer? Woensdag 22 februari
Waar? Koninklijke Bibliotheek van België
Gratis inschrijving en programma: https://www.kbr.be/nl/evenementen/colloquium-inside-the-users-

mind (https://www.kbr.be/nl/evenementen/colloquium-inside-the-users-mind) 

TWEE PUBLICATIES TE KOOP – DE WIEG VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG &
L’IMAGE D’ARCHIVES
In de loop van de Tweede Wereldoorlog worden er in België kinderen geboren uit relaties van Belgische
vrouwen met Duitse militairen. Wie waren deze ouders ? Hoe ontmoetten ze elkaar ? Het boek

(http://www.cegesoma.be/cms/autres_publi_nl.php?article=3340) van Gerlinda Swillen, geassocieerde

onderzoekster van het CegeSoma, bestudeert deze relaties en hun gevolgen.
Wat maakt een beeld tot archiefdocument ? Het doel van dit boek (http://www.cegesoma.be

/cms/autres_publi_nl.php?article=3346&pagnbr=33&pagofs=0) , mede geleid door Julie Maeck, onderzoekster van

het CegeSoma, is het identificeren van de processen die bijdragen tot het verlenen van deze

archiefstatus aan het beeld. Dit op basis van een grote verscheidenheid aan beeldmedia.

PUBLICATIES - DE GEHEIMEN VAN HET MILITAIRE GERECHT EN VAN DE
HEDENDAAGSE JUSTITIE
De Interuniversitaire Attractiepool (IUAP) ‘ Justice and Populations’ publiceert niet één maar twee
nieuwe boeken. Het eerste diept onze kennis van het militaire gerecht uit en maakt de balans op van de
collecties voor nieuw onderzoek. De tweede introduceert de lezer in de geheimen van justitie, aan de

hand van een reekstrefwoorden.

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR NIEUWSTE GESCHIEDENIS – 14-18 CENTRAAL
THEMA IN DE DEBATRUBRIEK
Het nieuwe dubbelnummer van het BTNG is zopas verschenen. Het bevat zes artikelen over
uiteenlopende thema’s en ook een rubriek ‘debat’ die, halverwege de herdenkingsgolf van 14-18, een
kritische kijk biedt op het herdenkingsfenomeen enerzijds, en op de nieuwe onderzoeksvelden en
kennisverspreiding met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog anderzijds.
Om te bestellen (50€ - portkosten niet inbegrepen), zie de website van het tijdschrift :

www.journalbelgianhistory.be (http://www.journalbelgianhistory.be) 
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Studiedag - “Inside the User’s Mind”

Op 22 februari 2017 organiseert CegeSoma samen met de partners van het MADDLAIN-project een studiedag over de digitale praktijken en noden van gebruikers in
archieven en bibliotheken.

Of u nu professioneel of vrijetijdsonderzoeker bent, verantwoordelijke voor de digitalisering in een erfgoedinstelling, archivaris of conservator van collecties, mis deze op
een breed publiek gerichte studiedag zeker niet !

Digitale toegang tot collecties
Al jarenlang blijkt de ontwikkeling van nieuwe technologieën het gedrag van bezoekers van archieven en bibliotheken
aanzienlijk  te  veranderen.  Om  tot  een  realiseerbaar  en  samenhangend  beleid  te  komen  inzake  digitalisering,
lanceerden de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het CegeSoma in maart 2015 een onderzoeksproject om de
praktijken en behoeften van het publiek in kaart te brengen (MADDLAIN).

De gebruiker als vertrekpunt
Op  22  februari  2017  organiseren  de  partners  van  dit  project  een  studiedag  gericht  op  de  studie  van  de
gebruiken en behoeften van bezoekers van archieven en bibliotheken.

Ze willen hun onderzoeksresultaten voorstellen, deze vergelijken met andere studies en van gedachten wisselen met
collega's van andere erfgoedinstellingen. Drie punten staan voorop in de discussie:

- De wetenschappelijke benadering en de gebruikte analysemethoden in het kader van dit soort projecten (web
analytics, logbestanden, interviews, online enquêtes, focusgroepen, usability testing). Het doel is om de problemen
in verband met de uitvoering ervan en hun effectiviteit te bespreken
- De resultaten. Welke doelgroepen werden geïdentificeerd? Wat zijn hun verwachtingen? Welke overeenkomsten zijn
er tussen de verschillende instellingen?
-  De  concrete  reacties  van  bibliotheken  en  archieven  op  de  maatschappelijke  veranderingen  en  nieuwe
verwachtingen.

Praktisch
Wanneer ? Woensdag 22 februari 2017, van 8.30 tot 17.30 uur.

Waar ? Koninklijke Bibliotheek van België

Inschrijving gratis via deze website

Het volledige programma vindt u hier

Meer info vindt u hier
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Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis – 2016, nr. 4

Ons tijdschrift is onmisbaar voor al wie de meest recente ontwikkelingen wil volgen van het wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse geschiedenis van België.

Ons nieuw dubbelnummer bevat zes artikelen met vernieuwend onderzoek.

Het gaat om gevarieerde onderwerpen  zoals: de magistratuur en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog (NL), de band
tussen vruchtbaarheid en economische ontwikkeling in Wallonië (18e - 20e eeuw) (FR), het debat over de mythe van de Belgische
francs-tireurs tijdens de Eerste Wereldoorlog (in het Duits), de electorale hervormingen in België en Nederland na 1945 (NL), de rol
van de overheid in de voedselveiligheid (2e helft van de 19e eeuw) (FR) en de impact van de zogenaamde 'mechanografie' op de
ontwikkeling van de sociale zekerheid (na 1945) (NL).

We zijn nu halverwege de herdenkingsgolf van 14-18 en daarom is de rubriek 'Debat' hieraan gewijd. Enerzijds wordt kritisch
gereflecteerd  op  het  fenomeen  van  de  herdenkingen  van  WOI,  anderzijds  wordt  ook  aandacht  besteed  aan  de  nieuwe
onderzoeksthema's waarbij de auteurs nadenken over de bredere verspreiding van deze kennis.

Om te bestellen (50€ - portkosten niet inbegrepen), zie de website van het tijdschrift: www.journalbelgianhistory.be
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