1

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Volksontwikkeling
en Bibliotheekwerk

Verslag

Markiesstraat 1, 1000 BRUSSEL
Tel. 02-553 42 45 - Fax. 02-553 42 39
E-mail: volksontwikkeling@vlaanderen.be
E-mail: openbarebibliotheken@vlaanderen.be
E-mail: culturelecentra@vlaanderen.be
E-mail: culturelemanifestaties@vlaanderen.be
E-mail: vob@vlaanderen.be

titel

Commissie Bibliotheken

datum
onderwerp
aanwezig

afwezig met kennisgeving

Commissie BIB/ VERSL.4/11.10.04
C.
G.
I.
Op

Bussche, K. De Meester, C. Peeters,
Puype, A. Schatteman, J. Van Borm,
Vandekelder, E. Van Troostenberghe.
uitnodiging: J. Braeckman

G. Vandenzavel.

afwezig zonder
kennisgeving
kopie naar
verslaggever

Christine Bussche

Agenda
1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 07.06.04;
2. Verslaggeving vanuit het Dagelijks Bestuur;
3. Memorandum van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding:
prioriteiten;
4. Beleidsadviezen van de Vlaamse administratie aan de nieuwe regering inzake bibliotheken;
5. Vlaams regeerakkoord en bibliotheken;
6. VCOB;
7. Timing vergaderingen;
8. Varia en rondvraag.

28/09/2006

1. Goedkeuring van het verslag van 07.06.04
p.3 conclusie en afspraken 1° wordt “De vergadering is niet bijzonder verheugd
over de laattijdigheid … voorgelegd.”
Na deze opmerking wordt het verslag goedgekeurd.
2. Verslaggeving vanuit het Dagelijks Bestuur
Situering
De bedoeling van deze vergadering van het Dagelijks Bestuur was de prioriteitenlijstjes vanuit de verschillende commissies naast elkaar te leggen. Daaruit
kunnen dan een aantal thema’s worden geselecteerd waarrond kan gewerkt worden op korte termijn.
Geert Puype overloopt het overzicht aan de hand van p.2 van het verslag van het
Dagelijks Bestuur van 15.09.04.. De geplande gesprekken gaan door op :
vrijdag 15 oktober 2004 (Kabinet)
donderdag 28 oktober 2004 (Commissie Cultuur Vlaams Parlement)
3. Memorandum van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding:
prioriteiten
Op vraag van een lid van de commissie wordt de prioriteitenlijst zoals opgenomen in het verslag van 07.06.04onder punt 2 conclusie als volgt aangepast.
Prioriteit 1 Æ samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus
Prioriteit 2 Æ van normen naar standaarden + kwaliteitszorg
Prioriteit 3 Æ samenwerking met de wetenschappelijke bibliotheken en
het onderwijs.
4. Beleidsadviezen van de Vlaamse administratie aan de nieuwe regering inzake bibliotheken
De voorzitter geeft van het document “ Bijdrage Vlaamse administratie aan het
regeerprogramma van de aantredende Vlaamse regering. Deel 8 Beleidsdomein
Cultuur, Jeugd, Sport en Media” een overzicht van de passages die betrekking
hebben op de sector bibliotheken
Conclusie
De geformuleerde standpunten lopen grosso modo parallel met de inbreng
vanuit de Commissie Bibliotheken.
5. Vlaams regeerakkoord en bibliotheken
Geert Puype geeft in de tekst “ Regeerakkoord 2004: vertrouwen geven,
verantwoordelijkheid nemen” een overzicht van de tekstonderdelen waar de sector bibliotheken aan bod komt.
Conclusie
In het luik Cultuur wordt weinig verwezen naar de bibliotheek. Volgende items
worden wel vermeld: * evaluatie decreet lokaal cultuurbeleid
* Bevorderen van cultuurparticipatie en –educatie
* evaluatie van de volledige bovenbouw
(administratie, adviesraden en steunpunten)
* auteursrechten
(meer controle op de beheersvennootschappen)
* billijke vergoeding
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In het luik Onderwijs komt de bibliotheek aan bod in het kader van internettoegang. Er wordt echter niet verwezen naar de bibliotheek in het kader van het Levenslang en levensbreed leren.
6.

VCOB
Situering
Jan Braeckman overloopt de 20 aanbevelingen in het document “Wegwijzers
naar morgen: over de rol van een steunpunt voor de bibliotheeksector.”
Deze tekst verwoordt het standpunt van de directie en werd als zodanig niet
besproken op de Raad van Bestuur.
Discussie
Er wordt uitgebreid van gedachten gewisseld rond volgende onderwerpen:
* rol, functie, positionering van de steunpunten
* de virtuele bibliotheken
* financiering VLACC II
* meerwaarde VLACC II
* relatie met andere steunpunten
Conclusie
1. De globale discussie rond Steunpunten moet nog worden gevoerd.
2. Wat met de “virtuele bibliotheek”? (apart steunpunt?)

7. Timing vergaderingen
Er is geen verandering in de destijds afgesproken timing voor de vergadering
van de Commissie Bibliotheken.
8. Varia en rondvraag
* Toelichting PBS
Afspraak: Deze toelichting wordt verplaatst naar de volgende vergadering
van de Commissie Bibliotheken (13.12.04)

Volgende vergadering: maandag 13 december 2004 om 14 uur in zaal 6

Christine Bussche
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voorzitter
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