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Het Forum van Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentbeheer
(FAAD) organiseert op zaterdag 28 maart 2009 haar jaarlijkse studievoormiddag.
Thema van dit jaar is het wijzigende profiel van de archivaris. De titel van de
studievoormiddag luidt dan ook: Van BBB - Bewaren, Beschrijven,
Beschikbaar stellen - naar CCC - Competenties, Communicatie en
Centen ? Van archivaris tot cultuurmanager.

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de archiefopleiding en het 10-jarig
bestaan van het FAAD geeft Frank Scheelings, voorzitter van de opleiding, een
overzicht van de afgestudeerden en gaat hij dieper in op de competenties van de
afstuderenden.
Tina Vanhoye van Erfgoedcel Mechelen vertelt ons hoe we, door een betere
communicatie, meer naamsbekendheid voor ons archief kunnen creëren. Een
voordracht over kanalen en kuilen, over boodschappen en doelgroepen, over do's
& don'ts.
Els Flour tenslotte deelt de ervaringen van het Archiefcentrum voor
Vrouwengeschiedenis (AVG-Carhif) bij hun zoektocht naar sponsoring.

Deelnemers aan de studievoormiddag worden verwacht vanaf 9u30 in de
promotiezaal van de VUB (D2.01). Om 10u00 starten de lezingen. Frank
Scheelings neemt de discussieronde voor zijn rekening. De studiedag wordt
omstreeks 12u45 afgerond.
Zowel afgestudeerden als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
FAAD-leden ontvangen een uitnodiging per e-mail of per post. Omwille van
praktische redenen (o.a. catering) vragen we FAAD-leden en geïnteresseerde
niet-FAAD-leden zich aan te melden bij Kaat Knaepen (e-mail of 02-629 24 34) en
dit ten laatste tegen 24 maart. Meer informatie vindt u op onze website.

^omhoog

Op schoot bij de Mechelse stadsarchivaris Willy Van de Vijver

Het FAAD is van start gegaan
met het project “Bij de archivaris
op schoot”. Dit unieke project



biedt aan beginnende
archivarissen de mogelijkheid
om praktische vragen te stellen
aan meer ervaren collega’s. Dit
gebeurt concreet via bezoeken
aan diverse archieven.

Op zaterdag 13 december 2008
beet het Mechelse Stadsarchief
de spits af. De deelnemers aan
het bezoek kregen er een
boeiende rondleiding van
hoofdarchivaris Willy Van de
Vijver (vooraan op de foto).

Uit het bezoek bleek dat het
Stadsarchief Mechelen net zoals
vele andere archieven met een
gebrek aan ruimte kampt. Onze
gastheer beschreef de weg die
afgelegd wordt naar een nieuw
geïntegreerd erfgoeddepot.
Verder illustreerde hij hoe je de
digitale ontsluiting van het veel gevraagde en omvangrijke bestand aan
bouwdossiers aanpakt. Hetzelfde deed hij met betrekking tot de enorme collectie
glas- en filmnegatieven waarover het Stadsarchief Mechelen beschikt. Dit ging
over de inzet van middelen, tot de aangepaste verpakkingen, ter beschikking
stellen van het publiek, … Andere topics waren het beheer van de uiterste rijke
erfgoedbibliotheek van het Stadsarchief Mechelen, de succesvolle
vrijwilligerswerking en de Beeldbank (www.beeldbankmechelen.be).

De reacties van enkele deelnemers:

“Ik vond het bezoek positief. Het improviserende en verhalende karakter
had veel voordelen, doordat het zo interactief was.”
“Ik vond het ook een bijzonder interessante ervaring en ik heb er heel wat
van opgestoken. Er waren heel wat nuttige tips bij. Ik hoop dan ook dat er
een vervolg komt op dit initiatief.”
“De eerste sessie van ‘Bij de archivaris op schoot’ was zeker geslaagd.”

Het FAAD-bestuur wenst bij deze Willy Van de Vijver nogmaals van harte te
bedanken!
De volgende sessie van “Bij de archivaris op schoot” vindt plaats op 25 april.
Martijn Vandenbroucke zal ons dan wegwijs maken in het AMSAB-ISG. Alle
details zullen te lezen zijn in de volgende FAAD-Praat.
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Varia

Grote vakantiefotowedstrijd



Kjell Corens van het Leuvense Universiteitsarchief stuurde ons een leuke
vakantiefoto. Op de achtergrond staat het voormalige Rijksarchief van Zweden in
Stockholm (det före detta Riksarkivet).
De inzender krijgt een leuke prijs op de FAAD-studiedag!
Foto’s blijven steeds welkom!

Onderwerpen voor FAAD-Praat

FAAD-leden mogen uiteraard zelf onderwerpen voor de FAAD-nieuwsbrief
aanbrengen. Stuur het berichtje dat je wil laten opnemen naar de redactie. Hou er
wel rekening mee dat de nieuwsbrief erg onregelmatig zal verschijnen. Zoekertjes
als “met wie kan ik over twee weken meerijden naar de Brabantse
archivarissendag” zijn dus niet geschikt voor deze nieuwsbrief. Voordat soort
zaken is het Archiefforum.be dan weer een uitermate geschikt medium.

Ontvangstadres FAAD-Praat

Wie de FAAD-Praat liever op een ander mailadres ontvangt dan het huidige mag
dit steeds melden aan de redactie.
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