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1.  Opmerkingen vorig verslag en verloop huidige adviesraad. 

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.  

Verslag zal opgenomen worden op de website : http://www.kortrijk.be/over-de-

stad/inspraak/adviesraden/adviesraad-openbare-bibliotheek 

 

 

2. Stadsdichter  

In het Plan nieuw Kortrijk wordt voorgesteld om een stadsdichter aan te stellen. Vincent 

Coomans licht kort de eerste ideeën hierover toe. De bedoeling is om hieraan een traject 

te koppelen, waarbij de aangestelde dichter jong schrijverstalent begeleidt.  

 

De bibliotheek wil via een werkgroep dit project verder uitwerken. Achilles Surinx, Jan 

Vanhaverbeke en Myriam Vancraeynest zullen vanuit de adviesraad hieraan deelnemen. 

 

 

3. Programma Penhuis 2014-2015 

Vincent Coomans, educatief medewerker, licht kort het programma van het Penhuis 
2014-2015 toe.  
 
Zondag 19/10/2014: Monika van Paemel 
Zondag 16/11/2014: P.F. Thomése 
Zondag 08/02/2015: Anton Korteweg 
Zondag 15/03/2015: Erik Ogier 
Zondag 26/04/2015: Jonge Gasten : Delphine Lecompte en Griet op de Beek 
 

Aanwezigen:. Becarren Koen, Boury Nancy, Callewier Hendrik, Coolsaet Ineke, Cottenier Marc, 
Desmet Johan, Favere Filip, Groen Tjalle, Maddens Klaas, Ockier Magda, Plaisier Noël, 
Schuermans Lieve, Serlet Anne,  Surinx Achilles,  Vancraeynest Myriam, Vandenbossele José, 
Vandevelde Liselotte, Vanhaverbeke Jan, Vanhee Maarten, Verschaete Koenraad, Carol 
Vanhoutte, Vincent Coomans, Elke Coenen en Kurt De Tollenaere. 
 
Verontschuldigd: Bardyn Bernard, Celens, Pierre, Coulembier Joke, De Candt Marianne, Tesse 
Veerle; Pascal Vandenhende,  Vandewalle Barbara, An Vandersteene 
 
Afwezig: Cocquit Stijn, Vanhoucke Carine 
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Omwille van de staat van het gebouw van de Oranjerie zagen we ons genoodzaakt om 
uit te wijken naar een andere locatie. Er wordt gedacht aan het cafetaria van  de 1e 
verdieping van 1302 of de Sint-Annazaal (Begijnhof). 
 
Vincent nodigt de leden van de adviesraad uit voor de lezingen van het Penhuis. 
 
Wat het programma van Boterhammen in de bib betreft, worden dit najaar volgende 
sprekers uitgenodigd : 
 
Maandag 22/09/2014: Jan De Volder: Paus Franciscus, hervorming of revolutie in de kerk 
Maandag 20/10/2014: Tuur Viaene: Wegwerpmens 
Maandag 17/11/2014: Steven Troeykens: Gevonden! Hoe het Higgs-deeltje onze wereld 

veranderde 
 
 

4. Infosessie Mijn bibliotheek en E-boekplatform 

Sinds mei is de portaalsite om in te loggen in ‘mijn bibliotheek’ aangepast. Daarnaast 
werd eind begin mei het e-boekplatform voor alle openbare bibliotheken gelanceerd. 
Beide aanpassingen en projecten worden enerzijds op provinciaal en anderzijds op 
Vlaams niveau gecoördineerd. Het e-boekplatform is een project dat gedurende een jaar 
zal lopen, om in 2015 opnieuw te evalueren of dit een product is dat in de openbare 
bibliotheken een blijvend aanbod wordt.  
Bibliotheekmedewerkers Kurt De Tollenaere en Elke Coenen lichten dit toe aan de leden 
van de adviesleden. 
De informatie vinden de gebruikers o.a. terug op de website van de bibliotheek 
http://www.kortrijk.be/nieuws/nieuw-mijn-bibliotheek-je-digitale-toegang-tot-onze-
bibliotheek 
 
http://www.kortrijk.be/bibliotheek/e-boeken 
 
De leden van de adviesraad merken op ze vaststellen dat de vroegere historiek van 
ontleende materialen niet opgenomen wordt in ‘mijn bibliotheek’ en betreuren dit.  
 
Het e-boekplatform zoals het momenteel geconcipieerd is, heeft een aantal beperkingen. 
Je moet naar de bib om een code te ontvangen en kan nog niet online betalen. Je kan de 
boeken enkel op tablets lezen en niet op e-readers.  
Het aanbod is bovendien ook beperkt: een 400-tal titels. 
 
 

5. Uitlenen van tijdschriften : principe en advies 

Momenteel worden enkel via buurtbibliotheken tijdschriften ontleend. De collectie 
tijdschriften van de centrale bibliotheek is enkel in de leeszaal te consulteren.  
 
Een aantal medewerkers van de bibliotheek hebben een analyse gemaakt en op basis 
van een aantal criteria een lijst uitgewerkt van tijdschriften die kunnen ontleend worden. 
 
Criteria en werkwijze : 
 
Alle tijdschriften worden uitgeleend tenzij ze voldoen aan volgende criteria: 

• Geëxcerpeerd (inhoudelijk) in de catalogus. 

• Ict tijdschriften (computer, audio). 

• Tijdschriften met naslagfunctie (autogids, filmmagie…). 

• Regionale tijdschriften in ruime zin. 

• Ledenbladen van politieke partijen. 
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• Speciale collecties: tijdschriften die reeds lang bewaard worden. 

 
Werkwijze 

• Alle nieuwe tijdschriften zowel uitleenbaar als niet,  worden voorzien van een barcode 

en getagd. 

• Het jongste nummer van een tijdschrift wordt niet uitgeleend. De catalogus is zo 

ingesteld dat bij invoer het jongste nummer als niet uitleenbaar staat, het vorige 

nummer automatisch uitleenbaar komt.  

Voor de tijdschriften die niet uitgeleend worden moet dit vorige nummer manueel 

aangepast worden. 

• De tijdschriften die voorzien zijn van een barcode en getagd, worden met het rfid-

systeem uitgeleend. 

 

 

Retributies en parameters 
•  Een tijdschrift wordt per nummer aanzien als een boek en zo meegeteld voor het 

maximum aantal uit te lenen materialen 

• Tijdschriften kunnen niet  verlengd worden.  

• Het te-laat-geld bedraagt 0.20 euro per dag per nummer. 

• Verloren/beschadigd nummer  10 euro. 

 
Uitzonderingen 

• Nummers van voor mei 2013 kunnen niet met het huidige geautomatiseerde systeem 

uitgeleend worden.  

• Deze nummers zullen uitgeleend worden in de leeszaal en ingeschreven worden in 

een uitleenboek. Hiervoor zullen de bovenvermelde retributies niet gelden. 

 
Vanaf oktober zou hiermee van start worden gegaan.  
 
De adviesraad stelt voor om wat de tijdschriftencollectie betreft, af te stemmen met de 
hogeschoolbibliotheken en de bibliotheek van de Kulak. Er wordt voorgesteld om in het 
najaar een overleg in te plannen.  
 
De lijst wordt meegestuurd met het verslag. In de volgende vergadering kunnen de leden 
nog opmerkingen over deze lijst bezorgen aan de bibliothecaris. 
 
 

6. Bibliotheekteam 

De bibliothecaris licht even kort aan de hand van een presentatie de invulling van het 

organogram van de bibliotheek en de functies van de verschillende 

bibliotheekmedewerkers toe. (zie bijlage 2 

 

 

7. Investeringsprojecten bibliotheek 2014-2019 

In de meerjarenbegroting van de stad is 500.000 ingeschreven aan investering voor de 

bibliotheek. 

De bedoeling is dat de buurtbibliotheken van het centrum die momenteel in huurpanden 

gehuisvest zijn, een ander onderkomen vinden. De voorbereidingen van de 

buurtbibliotheek Lange Munte zijn momenteel opgestart. Een aantal pistes worden 

afgetoetst: het voormalig Sint-Pauluskerkje, integratie in een school, ... 
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Ook de buurtbibliotheek van Aalbeke zal naar alle waarschijnlijkheid verhuizen naar het 

OC. 

 

 

8. Bezoek aan de bibliotheek van Roeselare. 

De leden van de adviesraad stellen voor om een bezoek in te plannen op een 
zaterdagvoormiddag. De bibliothecaris doet navraag in Roeselare of dit mogelijk is. 
 
 

9. Verkiezing voorzitter 

 

Er zijn geen kandidaturen binnengekomen. Er wordt voorgesteld om te werken met een 

soort dagelijks bestuur die de agenda voorbereidt en de vergadering leidt. 

Dit dagelijks bestuur zou  best bestaan uit een aantal ervaren en minder ervaren leden 

van de adviesraad.  

Lieve Schuermans, José Vandenbossele/Achilles Surinx, Inneke Coolsaet en Filip Favere 
willen deze opdracht graag opnemen.  
 

 

10. Varia : 

De bibliotheek organiseert dit jaar opnieuw een Sinksenverkoop. De bibliotheek is nog op 
zoek naar vrijwilligers om een handje te helpen. 

 
 

 
Volgende adviesraad : maandag 1 september om 19u30 in de centrale bibliotheek, 
Leiestraat 30, Kortrijk 
 

 

 
 

 

Verslag: Carol Vanhoutte, bibliothecaris. 


