VERSLAG LANCERINGSEVENT ‘ARCHITECTUURBIBLIOTHEKEN GENT’ 04/04/’19
Er waren vijfendertig deelnemers1 ingeschreven voor het event, sprekers en medewerkers meegerekend.
Van zodra de uitnodigingen2 voor het event verspreid waren, kwam er behoorlijk wat reactie. Het event
was dan ook snel volzet. De beoogde doelgroep was goed vertegenwoordigd. Heel wat deelnemers
kwamen al vroeger opdagen, om eerst een kijkje te kunnen nemen op de tijdschriftenmarkt.

1. INTRODUCTIE
Prof. dr. ir.-arch. Dirk De Meyer, diensthoofd van de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en
Architectuur, beet de spits af met zijn introductie tot het event. Hij onderstreepte het belang van de op
papier gedrukte collectie voor de architectuur(onderzoeker) en de architect. In het kader hiervan
benadrukte hij de rijkdom en de omvang van de collectie van de FEA Bibliotheek. Enthousiast
verkondigde hij zijn overtuiging dat de papieren (architectuur)bibliotheek haar rol lang niet heeft
uitgespeeld. Wat het project betreft, drukte hij vooral zijn belangstelling uit voor een toekomstige
samenwerking in functie van het completeren van de tijdschriftencollecties.

2. PRESENTATIES
Vervolgens nam Faculteitsbibliothecaris Mieken Osselaer het woord. In haar presentatie besprak ze de
architectuurbibliotheek in het algemeen, en de FEA Bibliotheek en het project ‘Architectuurbibliotheken
Gent’ in het bijzonder. Ze begon haar uiteenzetting met een beknopt overzicht van haar eigen traject
binnen de UB Gent, eerst als bibliothecaris van de vakgroepbibliotheek Architectuur en Stedenbouw en
later als faculteitsbibliothecaris van de FEA Bibliotheek.
Ze ging dieper in op de bijzonderheden van deze faculteitsbibliotheek, die zowel de Architectuur-pool als
de Ingenieurswetenschappen-pool behelst. Mieken bemerkte dat deze twee polen op bepaalde vlakken
gerust als tegenpolen gezien kunnen worden. De A-pool zet namelijk vooral in op print-collecties, terwijl
de I-pool zich quasi exclusief op digitale bronnen concentreert. Mieken knoopte aan bij het discours van
haar diensthoofd professor De Meyer en beklemtoonde het belang van de papieren architectuurcollecties.
Ze onderstreepte dat architecturale - veelal papieren - documenten voor architectuurhistorici minstens zo
belangrijk zijn als de gebouwen zelf. Ze bemerkte dat dit de grondslag vormt van haar optimistische visie
op de toekomst van architectuurbibliotheken.
Mieken schonk ook de nodige aandacht aan de realisaties die zij en de medewerkers van de FEA
Bibliotheek reeds verwezenlijkten: de openingsuren werden verruimd, de volledige collectie werd via de
catalogus ontsloten, er werd een bewaarbeleid voor de preciosa uitgestippeld en de (digitale) tendensen
werden opgevolgd. Tussendoor werd er ook nog eens een faculteitsbibliotheek op- en ingericht, werd er
verbouwd en verhuisd en werden er belangrijke en omvangrijke collecties verworven en gecatalogiseerd.

1
2

Zie de lijst met de deelnemers in de bijlage.
Zie de uitnodiging in de bijlage.
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Hierna benadrukte ze het belang van aanwezigheid, bekendheid en -making, alsook - en ook dankzij samenwerking binnen de sector. Ze bemerkte dat dit zowel binnen als buiten de UGent mogelijk moest
zijn. Ze stipte aan dat dit reeds van bij de aanvang van haar aanstelling in 2000 een essentiële opdracht
en ambitie was. Mieken haalde enkele samenwerkingen uit het verleden en heden aan om dit te
illustreren, met name de projecten ‘Architectuurfocus’ van UGent (2004)3, ‘Boeken om naar te kijken’ van
OKBV (2009)4 en ‘Architectuurtijdschriften’ van CVAa (2013)5, evenals de deelname aan de
seminariereeks ‘Stad van Kennis en Cultuur’ (sinds 2017).
Mieken gaf aan dat de deelname aan deze seminaries haar geïnspireerd hadden om de banden met de
Kunstenbibliotheek en de Sint-Lucasbibliotheek Gent terug wat sterker aan te halen. Omdat de collecties,
werking en doelgroep van deze drie bibliotheken zo nauw bij elkaar aansluiten, leek het haar duidelijk dat
ze zich gedrieën als één geheel konden profileren. Hieruit ontstond haar idee voor het project
‘Architectuurbibliotheken Gent’.
Vervolgens ging Mieken dieper in op de concretisering van deze samenwerking. Ze verduidelijkte dat het
stageproject gezien kon worden als een eerste stadium waarin er voornamelijk op een aantal praktische
noden werd gefocust.
Mieken verduidelijkte dat het lanceringsevent beschouwd kon worden als de aanloop naar het tweede
stadium. Dit door samen na te denken over de eventuele uitdieping en/of verruiming van de
samenwerking (binnen en buiten Gent), over welke partners er eventueel zouden kunnen aansluiten en
over wie hierbinnen een coördinerende rol zou kunnen opnemen.
Voordat Mieken het woord doorgaf, deelde ze nog mee dat ze het sowieso een leuk en nuttig idee vond
om eens samen na te denken over de opdracht en rol van architectuurbibliotheken.
Na deze boeiende uiteenzetting deed projectcoördinator Kathy Laroy het project iets concreter uit de
doeken. Ik verwijs hieromtrent graag naar de diapresentatie in de bijlage.

3. LEZINGEN
Aansluitend volgde de lezing van postdoctoraal wetenschappelijk medewerker Pieter-Jan Cierkens. Deze
was getiteld Leidse Blaadjes en Vliegende Bladen: ervaringen uit de architectuurbibliotheek. Hierin ging
hij dieper in op zijn ervaringen met architectuurbibliotheken en -archieven tijdens zijn
doctoraatsonderzoek. Hij onderstreepte de betekenis van dergelijke collecties voor het onderzoek in het
algemeen. Ook het belang van een goede ontsluiting d.m.v. metadata en bewaring met oog voor
continuïteit gaf hij de nodige aandacht. Hij beklemtoonde tevens de meerwaarde van een wederkerige
samenwerking tussen onderzoekers en bibliotheken, o.a. doordat onderzoekers metadata kunnen
aanleveren.
Tot slot hield dr. ir.-arch. Christophe Van Gerrewey een lezing met als titel Een augurk in het zuur. Werken
en schrijven in een architectuurbibliotheek. Hij had het hierin over zijn ervaringen met verschillende
Meer info: Who’s afraid of the digital age? (Defoort, 2010).
Meer info: Gentse Boekerijen | VVBAD (VVBAD, 2019).
5 Meer info: Project Architectuurtijdschriften (Architectuurarchief Vlaanderen, 2018).
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bibliotheken in binnen- en buitenland. Hij belichtte zijn beleving van de bibliotheekruimte en uitte zijn
voorkeur voor bibliotheken waar je werkelijk omringd bent door boeken, in tegenstelling tot ‘lege’ werken leesbibliotheken (waar de materialen in een depot zijn ondergebracht). Ook de titel verwijst hiernaar
met een vergelijking van Flaubert: (omringd) door boeken krijgen lezers/schrijvers inspiratie, informatie
en ideëen, “zoals augurken karakter krijgen dankzij het gekruide zuur waarin ze rondzweven” (Van
Gerrewey, 8 januari 2014). Verder ging hij ook dieper in op zijn ondervindingen met de specifieke
dienstverleningen van verschillende bibliotheken. In het kader hiervan benadrukte hij het belang van een
vlotte bereikbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van bibliotheekcollecties.

4. GESPREK
Het was de bedoeling dat er na de voorstelling van het project en de lezingen een gedachtewisseling zou
ontstaan tussen de aanwezigen. Door middel van deze dialoog wilden we nagaan wat er zoal leefde bij
de collega’s en partners, of het project verder opengetrokken kon worden, of de samenwerking breder
kon worden, wat de mogelijkheden, sterktes, zwaktes, wensen en verzuchtingen waren.
We wisten dat een mogelijke zwakte van dit opzet was dat het gesprek niet op gang zou komen. Gelukkig
bleek deze vrees ongegrond. Zowat alle aanwezigen waren enthousiast over het idee van samenwerking
en hadden hierover interessante ideeën en suggesties.
Stefaan Grieten, collectiebeheerder van het Vlaams Architectuurarchief6 nam als eerste het woord. Hij
gaf aan dat er binnen het VAi nagedacht werd over een platform. Hij stelde zich hierbij de vraag of er
hiervoor voldoende draagvlak was en wat de rol van een dergelijk platform dan zou zijn. Hij signaleerde
dat het VAi helaas met een gebrek aan personeel kampt.
Eva Van Regenmortel van het Design Museum Gent meldde hierna dat zij zich bezinnen over het
overkoepelende (collectie)profiel van de Kunstenbibliotheek. De nadruk ligt bij de opbouw van hun
collectie op Belgisch design. Ze gaf aan dat ze meer overleg met de partners constructief zou vinden,
vooral betreffende het op elkaar afstemmen van de collecties.
Vanuit de medewerkers van de FEA bibliotheek kwam hierop de reactie dat ook zij nood hebben aan een
inhoudelijke afstemming van de collecties. Zij merkten op dat de FEA bibliotheek in haar huidige
collectieontwikkeling vooral aankoopt wat er nodig is voor het lopende onderzoek.
Er werd geopperd dat de belanghebbende bibliotheken een gelijkaardig project als ‘BioDing’ op poten
zouden kunnen zetten. Dit riep echter meteen vragen op m.b.t. verantwoordelijkheden, engagement,
coördinatie en praktische aangelegenheden.
Dhr. Grieten vroeg zich af of er nog wel voldoende interesse is voor (architectuur)bibliotheken. In
Antwerpen stelden ze immers een teruglopend aantal bezoekers vast. Er kwam meteen reactie dat de
situatie in Gent geheel anders is. Zo wordt de FEA Bibliotheek bijvoorbeeld veel gebruikt en bezocht door
zowel studenten (studie en onderzoek), evenals door academisch personeel (onderzoek en

6

Het Vlaams Architectuurarchief is de erfgoedafdeling van het Vlaams Architectuurinstituut.
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lesvoorbereidingen). Ook de andere bibliotheken in Gent kennen een grote populariteit, niet in het minst
als studieplek.
Er werd even op ingegaan waarom de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte niet van bij de start
in het project werd opgenomen. Bij de aanvang van het project werd beslist de focus in eerste instantie
te beperken. De collecties van de drie partnerbibliotheken gaan immers ruimer dan enkel architectuur. Er
was noch tijd, noch mogelijkheid om alle collectieonderdelen en alle mogelijke partners van bij de start bij
het project te betrekken. Het is echter absoluut mogelijk dit in de toekomst te herbekijken.
Gertjan Debie van de KU Leuven Bibliotheken 2Bergen, campussen Sint-Lucas Brussel en Gent, meldde
zeer positief te staan tegenover een samenwerking. Hij beklemtoonde ook het belang van de coöperatie
tussen de bibliotheek en haar onderzoekers. Hij meldde voorstander te zijn van een depotproject zoals
‘BioDing’. Hij gaf wel aan eerst de collectieontwikkeling van de eigen bibliotheken te willen uitbouwen. Hij
benadrukte dat er reeds een fijne afstemming en samenwerking bestaat tussen de bibliotheken van de
campussen Sint-Lucas Brussel en Gent.
Er was een algemene consensus onder de aanwezigen dat samenwerking tussen pakweg UGent en KU
Leuven en bij uitbreiding andere instellingen mogelijk moet zijn, ook al ligt dat soms gevoelig.
Professor De Meyer zag een mogelijke samenwerking op twee niveau’s. Op korte termijn zouden de
tijdschriften van de drie partnerbibliotheken in kaart gebracht kunnen worden: waar zitten de hiaten, waar
zit welk nummer? Een dergelijk transparant overzicht zou zeer nuttig zijn voor onderzoekers. Op langere
termijn zou er ingezet kunnen worden op een depotproject waarbij bepaalde bibliotheken de
verantwoordelijkheid zouden nemen bepaalde tijdschrifttitels volledig te bewaren.
Dhr. Grieten bemerkte dat een eventuele samenwerking geografisch haalbaar zou moeten zijn. Mocht
het project ‘Architectuurbibliotheken Gent’ uitgebreid worden naar Vlaanderen dan zou het probleem zich
kunnen stellen dat het doelpubliek hierin minder geïnteresseerd is vanwege de grotere
verplaatsingsafstand. Faculteitsbibliothecaris Paul Buschmann van de Letteren en Wijsbegeerte wierp
tegen dat de geografische afstand volgens hem niet zo speelt. Hij veronderstelde dat Gentse studenten
en onderzoekers wel degelijk bereid zijn zich naar pakweg Antwerpen te begeven in het kader van hun
onderzoek.
Tot slot maakte faculteitsbibliothecaris Mieken Osselaer ons deelachtig van haar droom om de expertise
van verschillende bibliotheken bij elkaar te brengen en aan de hand hiervan een ‘Gids voor
architectuuronderzoek’ samen te stellen naar het voorbeeld van de Research guides van de Avery
Architectural & Fine Arts Library, Columbia University, New York, NY (Columbia University Libraries,
2019).
Na dit bijzonder vruchtbare gesprek werd het event in een ontspannen sfeer afgerond met een drankje.
Er werd nog vrij lang en geanimeerd nagepraat. Banden werden aangehaald en plannen werden
gesmeed. Het event bleek aldus een uitgelezen netwerkmoment.
Hierna enkele foto’s ter illustratie:
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Afbeelding 1: Presentatie door Mieken Osselaer © Els
Ackaert

Afbeelding 3: Presentatie door Kathy Laroy © Els Ackaert

Afbeelding 2: Presentatie door Mieken Osselaer © Els
Ackaert

Afbeelding 4: v.l.n.r. Kathy Laroy, Katarina Bencova, Suzy
Castermans en Mieken Osselaer © Els Ackaert

Afbeelding 5: Netwerking na het event © Els Ackaert

Afbeelding 7: Netwerking na het event
© Maryse Willems
Afbeelding 6: Netwerking na het event © Els Ackaert

LAROY Kathy - VERSLAG LANCERINGSEVENT ‘ARCHITECTUURBIBLIOTHEKEN GENT’ 04/04/’19

5

5. TOEKOMST VAN HET PROJECT
Het debat dat doorging in het kader van het lanceringsevent opende reeds een aantal mogelijke pistes
langs waar het project verder kan evolueren. De belangrijkste verzuchtingen die aan bod kwamen, waren
de nood aan:
•

onderlinge afstemming van de collectie-ontwikkeling;

•

een depotproject tijdschriften.

Het was zeer duidelijk dat hier absoluut een draagvlak voor is en dat men bereid is om dit vanuit een
bottom-up beweging aan te pakken.
Op basis van het gesprek zie ik een mogelijke samenwerking op twee vlakken:
•

inhoudelijk (vb. collectie-ontwikkeling);

•

praktisch (vb. depotproject, gemeenschappelijke bezoekerskaart, tarievenplan, IBL).

Het inhoudelijke luik lijkt me makkelijker van onderaf te realiseren dan het praktische luik. Dergelijke zaken
dienen immers door het beleid ondersteund te worden.
Idealiter kan het project over de grenzen van ‘Architectuurbibliotheken Gent’ en de eigen instellingen heen
getild worden, wie weet zelfs over de grenzen van de stad of regio heen. De toekomst zal het uitwijzen…
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Bijlage 1
Sinds enige tijd zijn de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur, de
Kunstenbibliotheek en de Sint-Lucasbibliotheek Gent een samenwerkingsverband
aangegaan onder de noemer

Architectuurbibliotheken Gent.
Deze bibliotheken bevinden zich in hetzelfde geografische gebied en hebben voor een groot
deel dezelfde doelgroep en doelstellingen. Ze hebben qua inhoud, infrastructuur en werkwijze
veel gemeen en vullen elkaar aan.
Het samenwerkingsproject wil het informatieaanbod voor de gebruikers van de verschillende
architectuurbibliotheken duidelijker in beeld brengen en streeft ernaar:




De drie bibliotheken samen en apart aanwezig te maken in de stad, binnen de
architectuur-(bibliotheek)wereld en op het web
De dienstverlening van de drie bibliotheken duidelijk aan de gebruikers over te
brengen
De collecties van de drie bibliotheken transparanter, toegankelijker en werkbaarder te
maken.

Het project wil de bibliotheken en hun gebruikers ten goede komen en het ‘community’gevoel versterken.

Om dit alles wereldkundig te maken, organiseren we op donderdag 04 april 2019 een
lanceringsevent in de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur
(Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent).
We maken van de gelegenheid gebruik om dit te koppelen aan een tijdschriftenmarkt
waarop we een aanbod van dubbele tijdschriften kosteloos aanbieden aan collegabibliotheken en andere geïnteresseerden.

We zien het lanceringsevent als een afronding en bekroning van de eerste fase van het
project ‘Architectuurbibliotheken Gent’. We maken het samenwerkingsverband zichtbaar en
gaan de verbinding aan met de gebruikers.
Hier houdt het echter niet op. Het event is een uitgelezen kans om verbinding te maken met
en tussen collega’s en (mogelijke) partners, wat een aanzet kan zijn tot verdere
samenwerking.
We zijn met het project vertrokken vanuit de werkpraktijk en de concrete nood van onze
bibliotheekgebruikers. Gaandeweg leerden we echter dat het project ruimer is dan de
grenzen van de drie huidige partnerbibliotheken en nog veel rijker kan worden. Hierover
gaan we graag het gesprek met jullie aan.

Programma lanceringsevent: 15-18u


Inleiding door prof. Dirk De Meyer



Toelichting bij het project door faculteitsbibliothecaris Mieken Osselaer en
projectcoördinator Kathy Laroy



Lezing door dr. Pieter-Jan Cierkens: "Leidse Blaadjes en Vliegende Bladen:
ervaringen uit de architectuurbibliotheek" (over zijn ervaringen met

architectuurbibliotheken en -archieven tijdens zijn doctoraatsonderzoek en het belang
van dergelijke collecties voor het onderzoek)


Lezing door prof. Christophe Van Gerrewey: "Een augurk in het zuur. Werken en
schrijven in een architectuurbibliotheek"



Gesprek tussen de aanwezigen om te polsen wat er leeft, om na te gaan of het project
verder opengetrokken kan worden, of de samenwerking breder kan worden, wat de
mogelijkheden, sterktes, zwaktes, wensen en verzuchtingen zijn.
Kaat Verdickt,
coördinator architectuurarchief, en Stefaan Grieten, collectiebe-heerder van het
Vlaams Architectuurinstituut (VAi), hebben alvast bevestigd dat zij hieraan deel zullen
nemen.



Afsluitende drink

Inschrijven voor het lanceringsevent kan online via de eventmanager. De plaatsen zijn
beperkt, dus snel reageren is de boodschap.

Aansluitend kunt u de lezing bijwonen door Pier Paolo Tamburelli van San Rocco Magazine
en architectuurbureau baukuh. Deze gaat om 18u door in ‘t Kuipke i.h.k.v. de Jokerweek,
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent.
Tijdschriftenmarkt: doorlopend van 13u tot 18u (inschrijven is niet nodig).
De lijst met de kosteloos aangeboden dubbele tijdschriften kan geraadpleegd worden
via deze gedeelde spreadsheet op Google Drive (opgelet: er zijn twee tabbladen).
Gelieve in de gele kolom duidelijk aan te geven welke nummers van welke jaargangen
u wil reserveren met daarbij de datum en het uur, de organisatie, en de naam en mail
van de contactpersoon. Aangezien meerdere personen/organisaties tegelijk
reserveringen zullen plaatsen, is het aangewezen in de gele kolom na te kijken of de
gewenste nummers nog niet besproken zijn. We zullen de gereserveerde nummers
opzij houden zodat deze op 4 april opgehaald kunnen worden. De overblijvende
nummers zullen tussen 13u en 18u aan een ruimer publiek aangeboden worden. Indien
het onmogelijk blijkt op 4 april aanwezig te zijn, kunnen de besproken nummers ook
nog op 5 april opgepikt worden. Op 25 maart zetten we de reservatiemogelijkheid stop.
Graag reageren voor die datum dus.

Graag tot 4 april!

Met vriendelijke groeten
Katarina Bencova, Sint-Lucasbibliotheek Gent
Suzy Castermans, Kunstenbibliotheek
Kathy Laroy, Universiteitsbibliotheek Gent
Mieken Osselaer, Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Bijlage 2

Deelnemers lanceringsevent Architectuurbibliotheken Gent
Naam

Voornaam

Organisatie

Ackaert

Els

Bibliotheek Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, UGent

Baeyens

Joris

Bibliotheek Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UGent

Ballegeer

Katia

Kunstenbibliotheek Gent, KASK & Conservatorium, HOGENT & Howest

Bencova

Katarina

Sint-Lucas Bibliotheek Gent, KU Leuven & LUCA School of Arts

Broucke

Maaike

Sint-Lucas Bibliotheek Gent, KU Leuven & LUCA School of Arts

Buschmann

Paul

Bibliotheek Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UGent

Castermans

Suzy

Kunstenbibliotheek Gent, KASK & Conservatorium, HOGENT & Howest

Cierkens

Pieter-Jan

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent

Cleppe

Birgit

De Meyer

Dirk

Debie

Gertjan

Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, UGent + Vakgroep
Architectonisch Ontwerp, KASK & Conservatorium, HOGENT & Howest
Bibliotheek Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, UGent +
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent
Sint-Lucas Bibliotheek Gent en Brussel (2Bergen), KU Leuven

Demeester

Nathalie

Bibliotheek Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UGent

Goegebuer

Beatrijs

Bibliotheek Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UGent

Grieten

Stefaan

VAi

Ivens

Geertrui

Lammertyn

Veroniek

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent + Gents Universiteitsmuseum,
Entiteit Academisch Erfgoed en Archief
Archief Gent (OCMW)

Laroy

Kathy

Stage VSPW

Osselaer

Mieken

Bibliotheek Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, UGent

Scheltjens

Saskia

Rijksmuseum, Amsterdam (Research Services)

Uyttenhove

Pieter

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent + Stad van Kennis en Cultuur

Van Gerrewey

Christophe

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent

Van Houtte

Beatriz

Studente stadsontwerp en architectuur (ManaBa)

Van Regenmortel

Eva

Design Museum Gent (Onderzoek)

Van Roste

Katrien

Bibliotheek Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, UGent

Vancoppenolle

Bart

Bibliotheek Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, UGent

Vandenbulcke

Annemie

Bibliotheek Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, UGent

Vanhee

Louise

Studente Architectuur (Bachelor)

Verontschuldigd

verontschuldigd

Vanmoerkerke

Rik

Bibliotheek Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, UGent

Verdickt

Kaat

VAi

Verdonck

Ingrid

Bibliotheek De Krook, coördinator Collectie

Verschaffel

Bart

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent

Vlasschaert

Stefanie

Sint-Lucas Bibliotheek Gent, KU Leuven & LUCA School of Arts

Willems

Maryse

Bibliotheek Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, UGent

verontschuldigd

Bijlage 3
FACULTEITSBIBLIOTHEEK INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR
VAKGROEP ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW

ARCHITECTUURBIBLIOTHEKEN
GENT
Presentatie van het afstudeerproject voor het Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde aan PCVO VSPW Gent door Kathy Laroy, op 4 april 2019.

INTRO

1

FACULTEITSBIBLIOTHEEK
INGENIEURSWETENSCHAPPEN
EN ARCHITECTUUR (FEA BIB)
̶

̶
̶

Graduaat Bibliotheekwezen en
Documentaire Informatiekunde aan
PCVO VSPW Gent
2017-2018 (BIB3/sem1) 80u stage
Aanbod: BP C+D en PW 1+2 (2x100u
stage) koppelen aan overleg
‘Architectuurbibliotheken Gent’:

‘ARCHITECTUURBIBLIOTHEKEN GENT’
̶ Samenwerkingsverband tussen:
‒ FEA BIB
‒ Kunstenbibliotheek
‒ Sint-Lucasbibliotheek Gent

2

PROBLEEMSTELLING

OVERLEG ‘ARCHITECTUURBIBLIOTHEEK
GENT’: FEA BIB, KUNSTENBIBLIOTHEEK EN
SINT-LUCASBIBLIOTHEEK GENT
̶ Overeenkomsten:
‒ Inhoudelijk / collectie
‒ Doelgroep en -stellingen
‒ Methodologisch
‒ Infrastructureel
‒ Ruimtelijk / geografisch
̶ Samenwerking, afstemming en
versterking

3

KANSEN
̶ Persoonlijke interesses en overtuigingen:
‒ Communicatie
‒ Coöperatie
‒ Participatie
‒ Community
̶ Positief project met opportuniteiten voor de 3 bibliotheken:
‒ Efficiëntie werkprocessen en dienstverlening ↗
‒ Toegankelijkheid en volledigheid collectie ↗
‒ Samenwerking tussen medewerkers/studenten ↗
‒ Uitstraling 3 bib/organisaties + Gent, architectuur(opleidings)stad ↗

// ARCHITECTUURARCHIEF VLAANDEREN
̶ Platform Bibliotheken: o.a. Project
Architectuurtijdschriften (behoud en beheer,
herverdeling, digitalisering, documentatie en
kennisdeling)

// STAD VAN KENNIS & CULTUUR
̶ Concentratie aan collecties tussen Citadelpark, Waalse
Krook en Bijloke (Kunstenkwartier): culturele instellingen met
als voornaamste opdracht collecties bewaren en ontsluiten
̶ Doel: netwerk verder ontwikkelen, zichtbaar maken en
inzetten op interactie en samenwerking

4

DOELSTELLINGEN

HOOFDDOELSTELLING
̶ Samenwerkingsverband dat de drie
bibliotheken en hun gebruikers ten
goede komt en het ‘community’gevoel versterkt

5

SUBDOELSTELLING 1
̶ Verzameling en interne verspreiding informatie:
‒ Onderlinge afstemming
‒ Tool om vragen van gebruikers te beantwoorden
‒ Continuïteit project verzekeren
̶ Strategie: Exceldocument op gemeenschappelijke Google Drive (door de
3 bibliotheken consulteer- en aanpasbaar)
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SUBDOELSTELLING 2
̶ Gebruikers de weg tonen naar, in en tussen de 3 bibliotheken
̶ 3 bibliotheken samen en apart duidelijker aanwezig (virtueel, in de stad,
binnen de architectuurwereld)
̶ Strategie via public relations-aspecten:
‒ Overzichtsfolder met concrete, praktische info
‒ Website - gebruikersgids
‒ Lanceringsevent op do 4 april 2019 (x tijdschriftenmarkt)

Folder – praktische info

Website - gebruikersgids
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SUBDOELSTELLING 3
̶ (Lopende) tijdschriftencollectie FEA BIB in kaart brengen
̶ Schenkingen tijdschriften Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
verwerken (i.s.m. medewerkers FEA BIB) - ontdubbeling
̶ Betere werking en dienstverlening d.m.v. transparanter
tijdschriftenaanbod > strategie: excels op website
̶ Toekomst: duurzaam bewaarbeleid en onderlinge afstemming acquisitie
tijdschriften

SUBDOELSTELLING 4
̶ Tijdschriftenmarkt op do 4 april 2019 (x lanceringsevent)

BEDANKT!
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Kathy Laroy
Stagiair Graduaat Bibliotheekwezen en
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