Beheersorgaan stadsbibliotheek Zottegem
12 november 2015
Aanwezig: Bruno De Wachter (voorzitter),
Maarten Vos (ondervoorzitter)
Brecht Cassiman, Jan Rollewagen, Johan Gezels,
Maggy Reygaert
Sandra De Roeck (Schepen van Cultuur),
Marc Lievens (bibliothecaris – secretaris)
Verontschuldigd: Ann Seghers, Ann Van Den Berghe, Dirk Van Herzeele, Guido De Vos,
Heidi Schuddinck, Jackie Claeys, Jan Fiers, Katrien Teirlinck, Luc Machtelinckx, Martine
Van Den Broucke, Nathalie De Temmerman, Sarah Aelbrecht
Afwezig: Geert Van Waeyenberge, Lien Van Laere, Marc Feliers, Niels Poriau
Agenda:
1.Verslag vorige vergadering
2.Voorlezen/voorleesweek in de bib
3.Week van de smaak in de bib
4.Up to date houden computerpark bib
5.Voorzieningen voor blinden en slechtzienden
6.Regiobib 42: gezamenlijke collectievorming en andere initiatieven
7.Vaste boekenprijs
8.Fifty/fifty: 50 jaar bib in 2016
9.Varia
1. Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. De voorzitter herinnerde eraan
dat het een bijzondere vergadering was, waarop een kabinetsmedewerker van minister Gatz
was uitgenodigd. Een avond vol informatie, maar ook gissen naar de toekomst. Route 42
bracht later nog een bezoek aan datzelfde kabinet, om de nadruk te leggen op het belang van
de samenwerkingsverbanden. Want de jaarlijkse structurele subsidie van de provincie zal
verdwijnen. Het beheersorgaan vraagt zich af hoe Route 42 dan gaat overleven?

2. Een voorleesuurtje op woensdagnamiddag is inmiddels opgestart. Begin november was de
eerste sessie en dat was meteen een schot in de roos. De bib kan rekenen op vier vrijwilligers
die alvast een infosessie kregen aangeboden. In de voorleesweek wordt er naar goede
gewoonte weer samengewerkt met SAMWD.
3. Het leescafé wordt in november gedurende een week omgetoverd in een boek-en-bistro. De
lang vervlogen recepten worden boven gehaald. Het Centrum voor Streekgeschiedenis zoekt
getuigenissen en voor het eerst wordt er samengewerkt met foodtrucs. De pers besteedde
alvast veel aandacht aan dit item. En zoals de schepen benadrukte, eten en drinken zijn een
dankbaar thema, zeker in Zottegem.
4. Een terugkerend agendapunt is het computerpark van de bibliotheek. Veel beweging kwam
daar nog niet in, maar de nieuwe stadssecretaris gaf alvast de opdracht om een stedelijke
inventaris van alle toestellen te maken. Op die manier zullen de oudste toestellen gedetecteerd
en vervangen worden. De bib begon in elk geval aan een inventaris en de schepen is overtuigd
dat er volgend jaar nieuwe pc’s in de bib zullen terecht komen.
5. De voorzitter kreeg de vraag van een bibklant naar apparaten voor slechtzienden. Kan de
bibliotheek geen leestoestel aankopen als service voor die mensen. Nu zijn er al Daisyreaders
ter beschikking, maar misschien moet de bib nog een stap verder zetten. De bibliothecaris
stuurde al iemand op verkenning, maar hij zal de kostprijs en de behoeftes onderzoeken.
6. De gezamenlijke collectievorming van Route 42 is echt wel vernieuwend en werd
toegelicht door de bibliothecaris. Een tiental specialisten kopen de boeken aan voor de zes
bibliotheken. Daaruit vloeide het idee voort van een gezamenlijke aanbesteding, een principe
dat werd goedgekeurd door de zes gemeentebesturen. Maar is dit wel het meest geschikte
moment.
7. De vaste boekenprijs komt eraan. De voorzitter vatte het voorontwerp van decreet samen.
Zo’n gereglementeerde boekenprijs, met een maximumkorting van 10 % voor de consument
en 15 % voor de bibliotheken, zou volgens het beheersorgaan een goede zaak zijn voor de
kleine kwaliteitsboekhandel en voor een breder aanbod. De bibliothecaris benadrukte dat een
goede service even belangrijk is als een goede prijs.
8. Fifty/fifty is een project voor 2016. Dan bestaat de bibliotheek 50 jaar. Een oproep naar
ideeën resulteerde in een paar voorstellen:
·Maak de bibliotheek zichtbaar in het stadsbeeld (spandoeken, in etalages, op het stadhuis)
·Toon niet alleen de geschiedenis van de gemeentelijke bib, maar ook van de vrije
·Een brochure die de evolutie van de bibliotheektechnieken toont en aandacht besteedt aan de
moderne functie van de bib. Een visitekaartje
·Een (multime)diavoorstelling met oude foto’s
Veel ideeën, en niet zo veel tijd meer. 23 april 1966 was de opstartdatum van de bibliotheek.
Verschillende leden stelden zich kandidaat om een werkgroep op te starten.

9. Als enig variapunt attendeerde de schepen op de muzikale tweedehandsbeurs op zaterdag
14 november. Een initiatief van de cultuurraad voor een goed doel. Met medewerking van
SAMWD, de Kringwinkel, Route 42 en dj BoekMarc. Uiteraard nodigde ze iedereen uit om
een kijkje te komen nemen.
Marc Lievens, secretaris
Bruno De Wachter, voorzitter

