








	 De	Vlaamse	Erfgoedbibliotheek snijdt een nieuw hoofdstuk aan. 
 Het afgelopen jaar werd er hard gewerkt om deze 

netwerkorganisatie voor erfgoedbibliotheken vorm 
te geven. Nu zijn we klaar om onze plannen te 
ontvouwen. 

 We nodigen u graag uit voor de feestelijke voorstelling 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in aanwezigheid 
van minister Schauvliege op vrijdag 11 juni om 17 uur 
in de historische Nottebohmzaal van de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

  Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. We vragen 
u om tijdig uw aanwezigheid te bevestigen.

	 	 uitnodiging	







 16:30 Onthaal
 17:00 Verwelkoming 
  Pierre Delsaerdt, voorzitter 
  Een abc van erfgoedbibliotheken  
  Eva Wuyts, coördinator

  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
  en het cultureel-erfgoedbeleid
  Joke Schauvliege, Vlaams minister van Cultuur

  Uitnodiging tot de receptie  
  An Renard, directeur Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

 17:45 Receptie op het Hendrik Conscienceplein 
  met muziek gebracht door Leonard

 Praktisch Vrijdag 11 juni 2010 om 17 uur in de Nottebohmzaal 
  van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
  Hendrik Conscienceplein 4
	 	 2000 Antwerpen
	 	
 Inschrijven De capaciteit van de Nottebohmzaal is beperkt. 
  Gelieve in te schrijven voor 1 juni:
  via e-mail: info@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be
 telefonisch: +32	(0)3	338	87	92
 per post: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw
  Hendrik Conscienceplein 4
	 	 2000 Antwerpen

	 	 programma	









  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van zes 
representatieve erfgoedbibliotheken in Vlaanderen. 
We richten ons tot iedereen die een hart heeft voor de 
geschreven, gedrukte en digitale erfgoedcollecties van 
bibliotheken. Via diverse projecten en onderzoek willen 
we expertise ontwikkelen en kennis verspreiden rond 
de ontsluiting, digitalisering en conservering van deze 
bewaarcollecties. Daarnaast willen we het publiek 
bewust maken van het rijke bibliotheekerfgoed dat in 
Vlaanderen en Brussel aanwezig is.

 Partners De partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek zijn: 

  de Universiteitsbibliotheek Antwerpen
  de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
  de Openbare Bibliotheek Brugge
  de Universiteitsbibliotheek Gent
  de Provinciale Bibliotheek Limburg
  de Universiteitsbibliotheek Leuven

	 	 vlaamse	erfgoedbibliotheek	







 § Handgedrukte boeken zijn opgebouwd uit katernen, 
die uiteenlopende formaten kunnen hebben. Elke 
katern bestaat uit een groot vel papier waarop volgens 
een bepaald zetschema aan de voor- en de achterzijde 
verschillende bladzijden werden gedrukt. Vervolgens 
werd het blad meermaals gevouwen zodat alle 
bladzijden in de juiste volgorde terechtkwamen. 
Daarna werden de verschillende katernen aan elkaar 
genaaid tot een boekblok dat men naar eigen vermogen 
en smaak kon laten inbinden. Tot slot moesten de 
pagina’s eerst worden los gesneden om het boek te 
kunnen lezen.

	 	 drukken,	vouwen,	snijden,	lezen	



 ◀ Deze uitnodiging is opgebouwd zoals de 
katern van een oud boek. Snij de vouwen 
open en ontdek hoe u kan inschrijven voor  
ons feestprogramma. 









  Diverse instellingen en organisaties in Vlaanderen 
en Brussel bezitten waardevolle bibliotheekcollecties. 
Samen zorgen ze voor ons boekenerfgoed. 

  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft Stefan Tavernier 
gevraagd om de rijkdom en werking van deze erfgoed-
bibliotheken in beeld te brengen. Aan de hand van 
26 sprekende foto’s vertellen we u – van Acquisitie tot 
Zorg – hun verhaal van verzamelen, bewaren, beheren, 
onderzoeken, ontsluiten én koesteren.

  Het eerste exemplaar van deze postkaartenreeks zal 
worden overhandigd aan minister Schauvliege. 

  Wenst u ook een exemplaar te ontvangen?  
Mail dan uw contactgegevens naar 

  abc@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

	 	 een	abc	van	erfgoedbibliotheken	









  Op 11 juni gaat www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 
online. Deze site zal uitgroeien tot een portaal voor 
medewerkers van erfgoedbibliotheken, onderzoekers en 
al wie belangstelling heeft voor cultureel erfgoed.

  U vindt er niet alleen een overzicht van de initiatieven 
en projecten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, maar 
ook allerhande informatie om erfgoedbibliotheken in 
hun werking te ondersteunen.  

  Verder biedt de website toegang tot twee databanken:
  Short Title Catalogus Vlaanderen is een online-

databank van het gedrukte boek in Vlaanderen in 
de zeventiende en achttiende eeuw. 

  Abraham-online is een databank van Belgische kranten 
in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. 

	 	 www.vlaamse-erfgoedbibliotheek .be	









  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert minimaal 
één keer per jaar een overlegplatform voor erfgoed-
bibliotheken. Hiermee wil de vzw samen met de 
vvbad de sector een forum aanbieden voor dialoog, 
informatie-uitwisseling en samenwerking. 

  Dit initiatief bouwt voort op het Overlegplatform 
Erfgoedbibliotheken Vlaanderen, de intersectorale 
commissie van de vvbad die midden 2005 werd 
opgericht. Erfgoedbibliotheken Vlaanderen nam in 
de periode 2005–2007 verschillende initiatieven. Zo 
organiseerde ze de tentoonstelling Het Dagelijks Boek 
en bracht ze erfgoedcollecties in Vlaamse bibliotheken 
in kaart. 

  Op 11 juni 2010 neemt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
de draad weer op met de organisatie van een overleg-
platform voor alle medewerkers van erfgoedbibliotheken.

	 	 		 	 overlegplatform	




