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1. Goedkeuring van het verslag van 19.04.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Prioriteiten 2004 op basis van het memorandum
Werkwijze
Vertrekkende van de lijst met sectorspecifieke aandachtspunten vanuit de Commissie Bibliotheken wordt een lijst gemaakt van prioriteiten voor de komende
(beperkte) periode.
De rondvraag bij de leden van de Commissie leverde volgende inventaris op:
4. Samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus
5. Informatieve taak van de openbare bibliotheek
6. Structurele samenwerking met het onderwijs
8. Samenwerking met de wetenschappelijke bibliotheken
12. Van normen naar standaarden
13. Kwaliteitszorg
15. Opleiding
Conclusie
Vervolgens werden uit deze lijst drie prioriteiten geselecteerd:
Prioriteit 1: Samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus (4)
Æ Vlaamse gemeenschap, VCOB
Æ Provincie, PBS
Æ Gemeente
Prioriteit 2: Van normen naar standaarden (12) + Kwaliteitszorg (13)
Prioriteit 3: Samenwerking met de wetenschappelijke bibliotheken

3. Memorandum raad voor Cultuur (toegevoegd agendapunt)
Situering
De voorzitter van de Raad voor Cultuur wenst de tekst Input vanuit de erfgoedsector: musea, archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra,
erfgoedcellen en volkscultuur te checken met de voorzitters van de andere Raden.
De voorzitter van de commissie heeft de tekst gezien de hoogdringendheid van
reageren overgemaakt aan een aantal medewerkers in de sector met de vraag
onmiddellijk hun opmerkingen te formuleren;
In de vergadering zelf wordt de tekst overlopen, waarbij de voorzitter de opmerkingen geformuleerd door bovenvermelde medewerkers uit de sector verwoordt
en waarbij de leden van de Commissie hun opmerkingen formuleren.
Plenaire bespreking
de weergave van de discussie bestaat in hoofdzaak uit de opsomming van de
opmerkingen.
- In de tekst wordt te veel informatie gebundeld. Het geniet de voorkeur het
erfgoedbeleid de tijd te geven om te rijpen, hetgeen de kwaliteit van het
gevoerde beleid zeker ten goed zal komen.
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– Er is nood aan inventarisering en voldoende financiële middelen om de
plannen te realiseren.
– Nood aan opleiding.
- Decretale kader voor bewaarbibliotheken: het decreet erfgoed moet link hebben
met andere decreten ( o.a. lokaal cultuurbeleid)
- Term bewaarbibliotheek: beter bibliotheek met bewaarcollectie.
- Idee van een nationale bibliotheek waarin de collectie van Vlaanderen wordt
bewaard verder uitwerken.
– De gesuggereerde tekstaanpassingen worden onmiddellijk in de tekst
aangebracht.
Conclusie en afspraken
1. De voorzitter drukt zijn ongenoegen uit over de laattijdigheid waarmee
dit document werd voorgelegd. Hierdoor was er weinig gelegenheid tot
overleg.
2. De voorzitter past de tekst aan op basis van de opmerkingen in de plenaire discussie.
3. Het aangepast ontwerp wordt in elektronische vorm bezorgd aan de leden
van de commissie Bibliotheken;
4. De voorzitter maakt de definitieve versie over aan Piet Degrijse.
4. Varia en rondvraag
* Toelichting
Situering
Er is een consensus binnen de commissie om in de volgende vergadering een
vertegenwoordiger van zowel het VCOB als een PBS uit te nodigen.
Wat de vertegenwoordiger voor een PBS betreft is nog niet uitgemaakt naar
welke Provincie (Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen de voorkeur gaat.
Afspraken
1. De voorzitter neemt contact op met VCOB
2. Geert Puype gaat na wie zal worden uitgenodigd voor de toelichting
m.b.t. PBS.
* Auteursrechten
De voorzitter brengt verslag uit over de stand van zaken m.b.t. de problematiek
van de auteursrechten.
* Strategische adviesraden
Stand van zaken
De te adviseren tekst is nog niet beschikbaar.
Volgende vergadering: maandag 11 oktober 2004 om 14 uur in zaal 6
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