
20u00  Onthaal
20u10  Inleiding op het thema van de avond
20u45  Bespreking
21u30  Slot en netwerkmoment met drankje
22u00  Einde

bewoners in gesprek 

met direct betrokkenen



De bibliotheek van nu is niet meer hetzelfde als die van vroeger. Deze probeert 

zich staande te houden te midden van de maatschappelijke veranderingen. Een 

actuele vraag is of door de digitalisering het boek zal verdwijnen en de functie 

van de bibliotheek zal veranderen? Volgens filosoof en hoogleraar Bart 

Verschaffel verdwijnt het boek wel, maar de bibliotheek niet. De functie van de 

bibliotheek is meer dan boeken bewaren, het is altijd al een plaats geweest 

waar gelezen wordt. Dat is doorheen de geschiedenis steeds gekoesterd 

gebleven. Nu nog hebben mensen nood aan leesplekken.

Toch wordt er gesleuteld aan de openingsuren van de dorpsbibliotheek of dreigt 

deze zelfs te sluiten als ze nog niet gesloten is. Er zijn echter verschillende 

alternatieven om de bibliotheek in het dorp te behouden of om de historische 

rollen van de bibliotheek in een nieuw kleedje te stoppen. De dorpsbewoner 

verplaatst zich liever niet naar de bibliotheek in de stad of de hoofdgemeente. 

Hij heeft ook vaak andere behoeften en nood aan een leesplek in zijn eigen 

omgeving. Of het nu gaat over een digitale bibliotheek of niet, de 

toegankelijkheid moet steeds gewaarborgd blijven. Creatief inspelen op de 

maatschappelijke veranderingen is daarbij de boodschap. 

Maike Somers stafmedewerker van LOCUS (het steunpunt voor bibliotheken, 

cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen) komt 

een toelichting geven. Oost-Vlaamse gemeentebesturen, bibliothecarissen, 

leesgroepen, externe organisaties… worden hier ook op uitgenodigd om met 

Oost-Vlaamse bewonersgroepen het gesprek aan te gaan over de 'nieuwe' 

bibliotheek van het dorp.

Gratis tot en met 18 september via info@dorpsbelangen.be 
met volgende gegevens:
· Naam
· Organisatie
· Functie

Meer info?
www.dorpsbelangen.be

Met de steun van 
de Koning Boudewijnstichting
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