Van heemkundige collectie
tot online erfgoedbibliotheek

Digitaliseren van oude drukken in de Universiteitsbibliotheek Antwerpen
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CURSUS: Van heemkundige collectie tot online erfgoedbibliotheek
De omslag naar digitale informatievoorziening zorgt de laatste jaren voor een serieuze transformatie in de
bibliotheekwereld. De jongste generatie kan zich geen tijd zonder internet herinneren en stelt heel nieuwe
eisen aan een bibliotheek. Eeuwenoude manuscripten, zeldzame drukken en historische kranten worden
steeds vaker gedigitaliseerd om ze beter beschikbaar te maken en te beschermen. Dat is een arbeidsintensief
en duur proces. Heel wat nieuwe publicaties worden niet eens meer gedrukt. Het systematisch verwerven
en duurzaam bewaren van dit vluchtige, ‘born digital’-erfgoed vormt een geheel nieuwe problematiek. En
ondertussen staan er nog heel wat kaartenbakken te wachten op invoer in een online catalogus...
De ‘online erfgoedbibliotheek’ biedt natuurlijk heel wat mogelijkheden, ook voor de lokale geschiedenis. In
deze cursus overlopen we digitale bronnen (gedigitaliseerde collecties, bibliografische databanken, etc.) die
mogelijk interessant zijn voor de heemkunde. Je hoort waaraan je allemaal moet denken als je overweegt om
bibliotheekmateriaal (zoals eigen publicaties of grijze literatuur) digitaal ter beschikking te stellen. De
uitdagingen waar erfgoedbibliotheken voor staan bij het online ontsluiten van hun collecties, dienen daarbij
als vertrekpunt. Er zal blijken dat het onder de scanner leggen van boeken, kranten en tijdschriften maar één
aspect is van een complex verhaal.

Praktisch
Spreker: David Coppoolse
Stafmedewerker Ontsluiting en Digitalisering bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek
www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be
Tijdstip: 19.30 tot 22.00 uur
Locatie en data:
Antwerpen do 03/11/2011
		 Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Nottebohmzaal), Hendrik Conscienceplein 4,
		 2000 Antwerpen met voorafgaande rondleiding in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Vlaams-Brabant woe 16/11/2011
Stedelijk Museum, Elisabethlaan 103, 3200 Aarschot
		 i.s.m. Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde (HAKVH)
		 mogelijkheid tot voorafgaand bezoek aan de tentoonstelling rond ’50 jaar HAKVH’

Limburg do 17/11/2011
		
		
		
		

De Ganshof, Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen
i.s.m. Heemkundekring Bilisium
mogelijkheid tot voorafgaande rondleiding (18u) in het Taalmuseum
(Oud Stadhuis, Markt z/n, 3740 Bilzen)

Oost-Vlaanderen di 29/11/2011
		
		
		
		

Ridderzaal Kasteel van Egmont, Kasteel van Egmont 1, 9620 Zottegem
i.s.m. Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde & Stad Zottegem
mogelijkheid tot voorafgaand rondleiding in het Centrum voor Streekgeschiedenis
(Nieuwstraat 40, 9620 Zottegem)

West-Vlaanderen woe 30/11/2011
		 Hof van Watervliet (Zaal 14), Oude Burg 27, 8000 Brugge
		 i.s.m. Koninklijke Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle

Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op
www.heemkunde-vlaanderen.be of door te schrijven naar Tijl Vereenooghe, Heemkunde Vlaanderen,
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen. Voor meer informatie kan je eveneens terecht bij Tijl Vereenooghe op
tijl.vereenooghe@heemkunde-vlaanderen.be of 015/20.51.74.

V.U.: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem

