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Voor de tweede keer organiseer-
den de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
en de VVBAD een overlegplatform 
voor erfgoedbibliotheken. De Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek stelde er haar wer-
king van het voorbije jaar voor en keek 
meteen naar het komende werkjaar. 
Nadruk lag daarbij op de eerste, voor-
lopige resultaten van de masterplannen 
preservering & conservering en bibliogra-
fische ontsluiting & digitalisering. Tegen 
het voorjaar moeten uit deze de nodige 
beleidsaanbevelingen afgeleid zijn. Uit de 
presentatie van onderzoeksmedewerker 
Sam Capiau onthouden we alvast dat er 
nog heel wat werk aan de winkel is en dat 
is allicht geen verrassing.

David Coppoolse en Eva Wuyts gaven 
toelichting bij een aantal projecten 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 
Paradepaardje wordt Flandrica.be, de 
virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek die 
in september volgend jaar gelanceerd 
wordt. Op de site zullen hoogtepunten uit 
de collecties getoond worden, maar ook 
representatieve documenten voor onze 
sociale en culturele geschiedenis. Achter 
de schermen is kennisdeling een belang-
rijke doelstelling. Met Adopt-a-book zet 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in op 

Dotmocracy voor 
erfgoedbibliotheken

bewustmaking van het grote publiek en 
van de overheid door fondsen te werven 
voor preservering en conservering van col-
lecties en specifieke stukken. Hoogtepunt 
wordt de Erfgoeddag in 2013. In 2012 
wordt er ook een steekproefmethode 
uitgewerkt voor schaderegistratie. De 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek werkte het 
voorbije jaar ook mee aan Cometa, een 
model voor het maken van beschrijvingen 
op collectieniveau. Via Steven Van Impe, 
medewerker van de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience, waren de erfgoedbi-
bliotheken ook betrokken bij de opmaak 
van de Beroepscode voor informatiepro-
fessionals in bibliotheken en documenta-
tiecentra. 

Maar ‘overlegplatform’ zou een verkeerde 
term zijn als er alleen maar geluisterd kon 
worden. Via ‘dotmocracy’ konden de aan-
wezigen hun mening geven over zeven 
scherp geformuleerde stellingen, geba-
seerd op het onderzoek voor de master-
plannen. Het was, net zoals de receptie 
achteraf, een ideaal netwerkmoment. (BV)

> http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/

 http://flandrica.be

 http://cometamodel.be 

 http://dotmocracy.org

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelde haar 
werking vzn het voorbije jaar voor.  
Foto's: Bruno Vermeeren.
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