
Doelstelling 
De bibliotheek van het Vlaams Compostelagenootschap onderschrijft de algemene doelstellingen van 
het Genootschap. Ze heeft als doel en opdracht een interessante collectie fysieke en digitale 
informatieverstrekkers, die van belang zijn voor het Genootschap, te verzamelen, te ontsluiten en te 
bewaren op lange termijn. Haar domein is het pelgrimeren naar Compostela en de routes ernaartoe, 
Jakobus de Meerdere, spiritualiteit, religie, kunst en levenswijze onderweg en pelgrimeren in het 
algemeen. Secundair besteedt de bibliotheek ook aandacht aan andere grote pelgrimsoorden als 
Rome, Jeruzalem ... Ze is een speciale bibliotheek en bewaarbibliotheek, maar niet exhaustief in die 
functie. 
 
Collectievorming  
De bibliotheek koopt en ontsluit representatieve, actuele en gespecialiseerde documenten. 
In het totaal beschikt ze over meer dan tweeduizend gedrukte informatiedragers of schriftmaterialen 
(boeken, tijdschriften, folders) en nog niet geordende  audiovisuele en digitale infodragers (cd's, cd-
roms, videocassettes, dvd's, USB-sticks, databanken - vb. jacobalia). 
 
Rangschikking 
De gedrukte informatiedragers zijn gerangschikt volgens aanwinst. 
De digitale catalogus kan geraadpleegd worden op plaatsnummer, titel, auteur, trefwoord (beperkt), 
uitgever ... 
 
Dienstverlening 
De dienstverlening en beschikbaarheid van de collectie is primair gericht op de eigen organisatie, en 
beperkt. Tijdens de openingsuren van het infopunt kunnen documenten geraadpleegd worden, 
uitzonderlijk ontleend. Door het unieke collectieprofiel kan de dienstverlening uitgebreid worden tot 
onderzoekers en studenten buiten het Genootschap. De bibliotheek wil ook ondersteuning bieden 
aan andere organisaties op het gebied van de 'cultuur' rond Compostela. 
 
Reglement 
De digitale catalogus is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Enkel opzoeken kan, reserveren 
of verlengen niet. Alleen leden van het Genootschap kunnen infodragers in beperkte mate ontlenen. 
(Uitzondering: zie dienstverlening.) Het aantal documenten per ontlening bedraagt drie. 
De uitgeleende documenten moeten binnen een termijn van één maand ingeleverd worden in het 
infopunt van het DPC, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen, waar ze werden uitgeleend. 
Bij ernstige beschadiging of verlies betaalt de ontlener de vervangwaarde vermeerderd met 5,00 
euro administratiekosten. Voor aanmaningsbrieven wordt 1,00 euro aangerekend. Bij lichte 
beschadiging betaalt de ontlener de kost van de herstelling. 
De bibliotheek beslist welke documenten NIET gekopieerd mogen worden vanwege hun 
kwetsbaarheid of uitzonderlijke waarde. 
 
Website 
De catalogus is toegankelijk via de site van het Genootschap, voor leden en niet-leden. Enkel 
opzoeken kan, reserveren of verlengen niet. 


