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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verslag vorige vergadering.
‘Bib voor iedereen’-campagne.
De adviezen van ons beheersorgaan: follow-up.
Route 42 en de toekomst van de bib.
E-books in de bib.
De overgang van PBS naar EBS.
Overzicht activiteiten.
Varia.

Punt 1
De voorzitter overloopt het verslag van de vorige vergadering en citeert de
belangrijkste punten. Het verslag werd al doorgestuurd naar alle leden met de
vraag om opmerkingen. Het werd zowel digitaal als op de vergadering zelf,
goedgekeurd.
Punt 2
De bib voor iedereen was een van de adviezen van het beheersorgaan. Tot
vandaag kwam er geen reactie van het stadsbestuur. De schepen verduidelijkt
dat een advies officieel moet overgemaakt worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen. De voorzitter belooft eerstdaags alle adviezen
aan het college te bezorgen en hij zal daarbij formeel om antwoord vragen.

Punt 3
Over de opvolging van onze bibliothecaris gaf de schepen een woordje uitleg.
Er komt een nieuw organogram met afdelingshoofden en vijf grote blokken
met clusters van bevoegdheidsdomeinen, aangestuurd door een afdelingshoofd
of verantwoordelijke ambtenaar van Niveau A. De bibliotheek zou sorteren
onder de groep ‘MENS’ samen met o.m. burgerzaken, onderwijs,
streekgeschiedenis, sport, cultuur, jeugd, … Volgens de huidige timing zou de
openverklaring van de plaats van bibliothecaris in juni gebeuren. De huidige
bibliothecaris betreurt de beslissing van het schepencollege dat men een
bibliothecaris zou aanwerven op B-niveau. Al 35 jaar wordt deze job op Aniveau betoelaagd door Vlaanderen. Zottegem vocht in de jaren 80 voor een
erkenning als voltijdse bibliotheek met een bibliothecaris op A-niveau, met
bibliotheekschooldiploma. Nu laat men het niveau zakken. Ook het
beheersorgaan hoopt dat we niet voor kwaliteitsverlies gaan in de toekomst.
De voorzitter verduidelijkt dat er geen misvatting mag bestaan over de
opdracht en de functie van de hedendaagse bibliotheek als kenniscentrum,
draaischijf, informatieknooppunt, ontmoetingscentrum en nog zo veel meer dan
‘boeken uitlenen’.
Punt 4
De regiobib, het samenwerkingsverband ‘Route 42’ geniet in 2018 en 2019
van een overgangsperiode. Vanaf 2020 moet er een andere structuur komen,
een intersectorale samenwerking met rechtspersoonlijkheid. Koen vertelde dat
Route 42 op zoek moet naar partners bij cultuur en jeugd. Binnenkort worden
daarover de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Tegen 2020 is een
sterk dossier nodig om in aanmerking te komen voor structurele subsidies.
Lukt dat, dan is men goed voor een periode van vijf jaar.
Punt 5
CultuurConnect start een nieuw proefproject rond e-books. Een
aanbestedingsprocedure werd opgestart en de gunning wordt verwacht in
oktober. Wij houden u op de hoogte.
Punt 6
Koen legt uit dat de overgang naar het EBS (Eengemaakt
BibliotheekSysteem) voor Oost-Vlaanderen gepland is in de eerste helft van
2019. Op dit moment loopt de testfase.
Punt 7
Wie een van de geplande activiteiten wil meepikken, kan dat al op 29 maart:
dan komt Dirk Draulans in het kader van de Spraakmakende Ontmoetingen
spreken in de Ridderzaal. De leden krijgen ook een flyer met de activiteiten
van Route 42. Voor Jazz Zottegem moet je nog wachten tot 9 juni. Op het
einde van die maand is er ook een kastelenroute gepland met Guido De Vos
als curator. Wie zich jong voelt of kinderen heeft kan op woensdag naar de
voorleessessies in onze jeugdafdeling. Of elke eerste zaterdag van de maand
kan je vertellers bezig horen in onze bib. Of je kan nog vlug een 3D-filmpje
maken en deelnemen aan de VR-wedstrijd van Route 42.
Punt 8
De volgende vergadering mag je noteren in je agenda op woensdag 13 juni
2018.
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