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“De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw is een netwerk van zes reuzen dat zich 
onder een jonge, dynamische staf op korte tijd een vaste stek heeft verworven 
in het veld van de Vlaamse erfgoedbibliotheken. Ons papieren cultureel 
patrimonium is bij hen in deskundige handen.” 

 Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
© PVO



   

DE WINNAAR IS...  Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw 
In november 2012 lanceerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de website Flandrica.be. De gebruiks
vriendelijke portaalsite bevat gedigitaliseerd materiaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken. Van een 
vijftiendeeeuwse roodlederen band met mystieke liefdeslyriek van Hadewijch over een eerste druk 
van ‘Reynaert den Vos’ tot en met een in eigen beheer uitgegeven dichtbundel uit 1981 van een nog 
piepjonge Tom Lanoye. De site is een ware schatkamer. Je kunt er niet alleen kostbare handschriften 
of werk van literaire reuzen doorbladeren, maar ook liedjesteksten, kookboeken en andere alledaagse 
documenten.

Met Flandrica zet de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het nut en belang van digitalisering in de 
kijker. Dat is vandaag een van de grote uitdagingen voor de hele cultureelerfgoedsector. Digitale 
ontsluiting zorgt ervoor dat iedereen zonder drempel kan kennismaken met prachtige stukken uit 
onze geschiedenis. Het komt bovendien de conservatie van de originele stukken ten goede. Flandrica 
illustreert de rol die een kleine intermediaire organisatie als de Vlaamse Erfgoedbibliotheek kan 
spelen bij het opstarten, coördineren en uitvoeren van een samenwerking die de muren tussen de 
verschillende bewaarinstellingen doorbreekt.

Dit is ook de bestaansreden van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Die werd eind 2008 opgericht 
als een netwerk van erfgoedbibliotheken uit Vlaanderen en Brussel. Zes partnerbibliotheken 
maakten er van bij de start deel van uit, maar de werking mikt wel degelijk op het hele veld van 
erfgoedbibliotheken. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft zich op korte tijd ontwikkeld tot een 
gerespecteerde ondersteunende organisatie. Ze slaagt erin om heel verschillende types bibliotheken 
(in musea, archieven, kloosters, universiteiten, openbare bibliotheken...) met elkaar te laten 
samenwerken. De communicatie is dynamisch en maakt intelligent gebruik van de nieuwe media. 

Een ander lovenswaardig initiatief is AdoptaBook. In dit proefproject gaat de Vlaamse Erfgoed
bibliotheek samen met enkele partners op zoek naar de mogelijkheden van externe fondsenwerving 
(‘crowdfunding’) in de sector van de cultureelerfgoedsector. Ook hier verricht de organisatie 
baanbrekend werk in Vlaanderen. 

(Deze tekst is gebaseerd op het juryverslag)

JURYLEDEN
Erik De Vroede (voorzitter), Guido Creemers, Bernadette De Loose, Trudi Noordermeer, Rik Opsommer 
en Marc Bastijns (secretaris) 
foto’s v.l.n.r. boven: Campagne ‘Oud is in’, De voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de hoofdbibliothecarissen en directeurs 
van de zes partnerbibliotheken © Vlaamse Erfgoedbibliotheek; foto’s v.l.n.r. midden: Campagne ‘Boekensteun’, Eerste editie van  
de vierdaagse STCV-workshop, Inventarisatie digitaliseringsproject voor kranten © Vlaamse Erfgoedbibliotheek; foto’s v.l.n.r. onder: 
Fototentoonstelling ‘Erfgoedbibliotheken’ © Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Overlegplatform UPLA © Boekrestauratie de Valk
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cultuurprijzen.be
Meer info op

De Cultuurprijzen 2012-2013 zijn een blijk van erkenning voor 
organisaties of personen die het afgelopen jaar een opmerkelijke 
bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen. 
Elke prijs wordt uitgereikt op een evenement van de sector.

Het gaat om de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste
 Prijs voor Amateurkunsten
 Prijs voor Architectuur
 Prijs voor Beeldende Kunst
 Prijs voor Cultureel Erfgoed
 Prijs voor Cultuureducatie
 Prijs voor Cultuurmanagement
 Prijs voor Film
 Prijs voor Letteren - Proza
 Prijs voor Letteren - Strip  
 Prijs voor Lokaal Cultuurbeleid
 Prijs voor Muziek
 Prijs voor Podiumkunsten
 Prijs voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

De laureaten worden aangeduid door een jury, samengesteld door 
de Vlaamse minister van Cultuur. Aan elke prijs is een bedrag van 
12.500 euro verbonden.

De uitzondering hierop is de Vlaamse Cultuurprijs voor Algemene 
Culturele Verdienste. Deze prijs van 20.000 euro bekroont een 
integrale carrière.

Elke laureaat ontvangt ook een beeld van kunstenaar Philip Aguirre.

www.vlaanderen.be/cultuurprijzen
en


