Sp.a over bibliotheken en archieven
Sp.a gelooft in de kracht van cultuur en cultuur voor iedereen. Cultuur klopt in het hart van de
samenleving, geeft vorm en betekenis aan individu én samenleving. Cultuur bepaalt mee de manier
waarop de maatschappij gestalte krijgt, dus veel meer dan de spreekwoordelijke kers op de taart.
Cultuur verbindt de vorige, huidige en toekomstige generaties met elkaar, stimuleert in grote mate
de slagkracht en uitbouw van sociale netwerken en draagt tegelijk bij tot de kritische zin en
autonomie van mensen. Allemaal zaken die helpen om moeilijkheden in ons leven te overwinnen.
Wij gaan voor een wereld waar mensen elkaar ontmoeten, zich verenigen, praten en luisteren,
maken en smaken, van mening verschillen, activiteiten plannen, zich samen ontspannen. Daar wordt
cultuur gemaakt en is in die zin overal én altijd aanwezig. Cultuur maakt duidelijk wat we delen en
legt verbindingen tussen mensen over alle domeinen heen.
Voor sp.a blijft erfgoed van groot belang voor het hier, nu en straks. Investeren in erfgoed is
investeren in onze culturele identiteit. Erfgoed is een inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen en kan bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit. Investeren in erfgoed is investeren in ons
collectief geheugen.
Sp.a pleit voor een sterk Vlaams beleid inzake erfgoed. Dat beleid moet krachtig inventariseren,
wetenschappelijk onderzoek stimuleren en coördineren. We moeten een faciliterende en
ondersteunende rol voeren voor eigenaars en een nauwe relatie aangaan met andere
beleidsniveaus.
Informatie van de Vlaamse overheid kwalitatief beheren: Het blijft belangrijk om erfgoed goed te
blijven ontsluiten, inventariseren en toegankelijk te maken voor iedereen. We willen samen met
professionele en vrijwillige krachten een groter draagvlak creëren m.b.t. erfgoed. Het Vlaams
steunpunt voor cultureel erfgoed speelt hierin een cruciale rol.
Naast de restauratie wensen we ook het onderhoud van ons erfgoed op te drijven. We
vereenvoudigen en korten het administratieve proces in zodat de wachttijd vermindert. Samen met
de verschillende overheden én de sector zoeken we een up-to-date instrumentarium die deze snelle
afhandeling mogelijk maakt.
Het VIAA structureel financieren met het oog op een ruime dienstverlening op lange termijn: Het
Vlaams Instituut voor de digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) is
voor sp.a een stap voorwaarts in de efficiënte en duurzame aanpak van de digitalisering en
ontsluiting van het audiovisueel materiaal in Vlaanderen. Het materiaal dat het VIAA bewaart en
ontsluit moet breed toegankelijk zijn, in het bijzonder via onderwijsinstellingen en openbare
bibliotheken. Digitale bewaring en een duurzame maatschappelijke valorisatie van het materiaal
vergen een langetermijnvisie en financiële stabiliteit.
Erfgoedbibliotheken uitbouwen tot een volwaardige sector binnen het Cultureel-erfgoeddecreet:
Sp.a bouwt erfgoedbibliotheken verder uit tot een volwaardige sector binnen het Cultureelerfgoeddecreet. Ze verdienen een indeling bij het Vlaamse, regionale of lokale niveau.
Bibliotheken van de toekomst
De beleidsprioriteiten voor openbare bibliotheken samen met de sector evalueren en zo nodig
bijsturen: Bibliotheken stimuleren de culturele, sociale en economische participatie van burgers in
de samenleving. Ontleningen zijn voor ons zoveel mogelijk kosteloos. De bibliotheken van de
toekomst situeren zich in het hart van de samenleving. We willen bibliotheken uitdagen om echte

gemeenschapscentra te worden waar lezen, ontmoeten en eigentijdse toegang tot informatie voor
iedereen kernwaarden zijn.
De effecten van de beleids- en beheerscyclus op de openbare bibliotheken evalueren en zo nodig
bijsturen: sp.a stelt met overtuiging dat net in barre tijden meer moet worden geïnvesteerd in
cultuur. De overheid schept hiervoor een financieel en artistiek klimaat met uitdrukkelijk plaats voor
vernieuwing en verjonging.
Sp.a blijft een lans breken voor de nabijheid van een bibliotheek, want ze levert kennis aan velen en
op een toegankelijke manier.
Samen met de sector en de verschillende bestuursniveaus zoeken we naar de bib van de toekomst:
een ontmoetingsplaats waar mensen vrije toegang hebben tot kennis.
Het Vlaams E-boekplatform structureel financieren en uitbouwen: We maken samen met de
bibliotheeksector verder werk van een Vlaams e-boekplatform. Dat platform vereist een duurzame
financiering en voorziet in een uitleenmodel voor e-boeken. Ook onderwijsbibliotheken moeten via
het platform e-boeken kunnen uitlenen aan hun gebruikers.
Een gedeelde visie op de (digitale) openbare bibliotheek ontwikkelen in samenspraak met alle
bestuursniveaus: Er werden reeds stappen gezet in de richting van de uitbouw van de digitale
bibliotheek in Vlaanderen. Dit vraagt echter een aanpak van de verschillende bestuursniveaus. Deze
aanpak moet voor sp.a snel uitmonden in concrete resultaten en decretale verankering.
Mediawijsheid stimuleren: Het bevorderen van mediawijsheid is een opdracht voor de
beleidsdomeinen Onderwijs, Media en Cultuur. In die zin is de oprichting van het kenniscentrum
Mediawijs.be een stap vooruit. De rol van bibliotheken, documentatiecentra en archieven binnen het
nieuwe netwerk dat nu ontstaat, bakenen we af.
Een integraal en samenwerkend bibliotheeknetwerk realiseren: Sp.a maakt werk van een integraal
en samenwerkend bibliotheeknetwerk, waarin alle bibliotheektypes (openbare bibliotheken,
bibliotheken van universiteiten, hogescholen, overheden, musea, not-for-profit organisaties…)
samenwerken. Gezien het toenemende belang van levenslang leren, heeft elke burger nood aan
toegang tot alle - met overheidsmiddelen gefinancierde - informatie in Vlaanderen. Daartoe zijn
afspraken tussen openbare bibliotheken en wetenschappelijke en gespecialiseerde bibliotheken
aangewezen. Deze moeten garanderen dat de dienstverlening van de laatste groep aan haar primaire
gebruikers (onderzoekers) niet in het gedrang komt, terwijl de burger toch kan beschikken over de
informatie die hij nodig heeft. De VVBAD is in dit kader een belangrijke partner.
Werk maken van een auteursrecht in balans: sp.a streeft naar optimaal evenwicht tussen enerzijds
de onvervreemdbare rechten van scheppende en uitvoerende kunstenaars (Sabam, Billijke
Vergoeding, Leenvergoeding...) en anderzijds een transparant, eerlijk en gemakkelijk systeem om die
te innen. Daarnaast verwacht sp.a dat een deel van de niet-toegewezen inningen (bijdragen die niet
aan een specifieke kunstenaar worden gekoppeld) wordt aangewend in de ondersteuning van
beginnend artistiek talent.
Via specifieke sensibiliseringscampagnes maken we de consument bewust van het belang van
auteursrechten en naburige rechten voor auteurs, uitvoerders, uitgevers en producenten. De
verantwoordelijke overheid zorgt ervoor dat de regelgeving ter bescherming van auteursrechten
wordt nageleefd, zodat rechthebbenden correct vergoed worden.

