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VVBAD op hoorzitting Vlaams
Parlement
Op 30 mei ll. organiseerde de Commissie
Cultuur van het Vlaams Parlement een
hoorzitting, onder meer over het decreet
Lokaal Cultuurbeleid en het Cultureelerfgoeddecreet.
De commissie nodigde onder meer vertegenwoordigers uit van de VVSG, de VVP,
de Strategische Adviesraad voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media (SARC), de steunpunten LOCUS en FARO, de VVBAD en
het Cultureel-erfgoedoverleg. Namens
de VVBAD voerde Carol Vanhoutte het
woord. Carol is voorzitter van de sectie Openbare Bibliotheken en lid van
de Raad van Bestuur van de vereniging.
Zij gaf toelichting bij het standpunt van
de vereniging over het decreet Lokaal
Cultuurbeleid.
Voor het Cultureel-erfgoeddecreet verwees zij naar het standpunt van het
Cultureel-erfgoedoverleg. Dat standpunt
werd vertolkt door Bruno Vermeeren,
momenteel voorzitter van het overleg.
Beide decreten worden nu behandeld
door de Commissie en nadien gestemd
in het Vlaams Parlement. (BV)

IFLA brengt paper uit over
e-lenen
IFLA gaf een werkgroep de opdracht om
een paper over e-lending (digitaal uitlenen) te schrijven. Deze werd goedgekeurd
en is vanaf mei ook te downloaden van de
website. De publicatie bevat heel wat nuttige informatie over digitaal uitlenen: zo
wordt er allereerst een overzicht gegeven
van de belangrijkste gebruikers en verdelers van e-books. Vervolgens worden de
moeilijkheden waarmee uitgevers geconfronteerd worden bij het publiceren van
e-books, behandeld. Hierop worden verschillen tussen academische en openbare
bibliotheken besproken, aangezien zij
andere vereisten hebben en verschillende
hindernissen ondergaan betreffende

hun digitale collecties. De formaten van
e-books worden ook behandeld, omdat
dit voor bibliotheken belangrijk is voor
het al dan niet aankopen van exemplaren. Bovendien wordt er gekeken naar
de legale context van digitale bronnen
in de bibliotheek, die uitvoeriger wordt
besproken in de appendix van de paper,
en naar hoe de bibliotheek haar basisprincipes kan behouden bij het uitlenen van
die digitale documenten.
De paper kan de volgende maanden
onderhevig zijn aan veranderingen. IFLA
nodigt mensen uit om hun eigen ervaringen, nuttige informatie of verslagen te
delen met de werkgroep E-lending. (CM)
> inlichtingen: stuart.hamilton@ifla.org.
> download de paper: http://www.ifla.org/files/clm/
publications/ifla_background_paper_e-lending_0.
pdf

nationalistische en regionalistische partijen (http://eic.nise.eu).
Deze Guide to the Archives krijgt een vervolg in het zogenaamde Flying Archivistproject. Daarbij kunnen een geselecteerd
aantal partijen van de EFA een uitzonderlijk beroep doen op NISE om hen te
assisteren bij de meest dringende en elementaire noden voor het beheer van hun
archief.
NISE is een Europees historiografisch,
heuristisch en archivistisch platform
gecoördineerd door het ADVN (Archief
en Documentatiecentrum voor het
Vlaams-nationalisme). NISE wil de wetenschappelijke historiografie van nationale
bewegingen faciliteren, in het bijzonder
over de intermediaire structuren (organisaties, kringen, tijdschriften, partijen
etc). Een deel van de werking van NISE
richt zich op het archivalische en documentaire erfgoed van deze intermediaire
structuren.
> the need for and the needs of archives. Guide to
the archives of the european Free alliance (nise

NISE finaliseert Guide to the
Archives-project
Dit voorjaar rondde NISE (National
movements and Intermediary Structures
in Europe) het Guide to the Archivesproject af. In opdracht van het Centre
Maurits Coppieters (CMC) werden in de
voorbije drie jaar de situatie en noden in
kaart gebracht van de archieven van de
partijen verzameld in de European Free
Alliance (EFA).
Op basis van enquêtes, interviews en
plaatsbezoeken werd een omstandig rapport samengesteld. Dat rapport vormt
de basis voor de publicatie The need for
and the needs of archives. Guide to the
archives of the European Free Alliance.
De informatie over de ruim veertig
archieven, de partijen en de archiefbewaarplaatsen is publiek beschikbaar
langs een online database (http://gta.
nise.eu). Verder werd er ook een aanzet
gemaakt tot een online handleiding met
beknopte adviezen voor het behoud en
beheer van de archieven van (en door)

Proceedings 2) / luc Boeva & tom Cobbaert. –
antwerpen: adVn, 2012. – 78 p.
> http://www.nise.eu

Tom Cobbaert

Vormingspakket
‘Cultuuraanbieders en mensen
in armoede’
Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport
en Media (CJSM) vroeg in 2010 om een
armoedevorming voor cultuuraanbieders die zeer praktijkgericht moest zijn.
Om deze cursus te kunnen organiseren,
werkten het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
en de overleggroep Cultuur en Vrije Tijd
(een groep binnen dat Vlaams Netwerk )
nauw samen. Het resultaat was een cursus over de complexiteit van armoede.
Cultuuraanbieders werden hierin uitgelegd
hoe mensen in geldnood beter bij cultuur
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