WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN?
Enkele diensten en producten van
het VCV kort toegelicht
[ Jeroen Walterus ]

Het VCV heeft als steunpunt onder meer de opdracht om onderzoek te
stimuleren, deskundigheid te bevorderen en te informeren/communiceren over volkscultuur, immaterieel en oraal erfgoed, erfgoedverenigingen
en cultuur van alledag. Het VCV ontwikkelde zich de voorbije jaren tot
vraagbaak, doorverwijsplatform, studie- en informatiecentrum gebaseerd
op een uitgebreid pakket van dienstverlening.

worden ons jaarlijks tientallen vragen gesteld over een van de vele
thema’s uit onze (historische) cultuur van alledag. En het is een
onuitputtelijke bron van vragen, zoals mag blijken uit enkele van
de thema’s waarover het VCV o.a. voor het Radio 1-programma
‘Jongens en Wetenschap’ recent nog uitleg mocht verschaffen:
‘smileys’, Driekoningen, Sinterklaas, de kerstman, ‘roepwoordjes’,
Moederdag, 1 april, enz.
HET VCV ALS INFORMATIE- EN ADVIESVERLENER
VOOR PROFESSIONELE (ERFGOED)INFORMATIE
Het VCV verleent ook antwoord op professionele informatievragen
in de context van zijn begeleidings- en adviesfunctie. Het handelt
dan over vragen over b.v. subsidiëring en regelgeving, projectbegeleiding en erfgoedmanagement, of over doorverwijsinfo
(adressen van experts, organisaties, ...).
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WWW.VCV.BE: DE WEBSITE VAN HET VCV
Onze website is vooral bedoeld voor het directe doelpubliek van
het VCV (professionele en vrijwillige medewerkers van erfgoed- en
volkscultuurverenigingen, erfgoedinstellingen, onderzoekers,
pers, beleidsmakers, …).We gebruiken deze virtuele megafoon om:
• je te informeren over het VCV zelf: wie we zijn, wat we doen, onze
visies,…
• je te oriënteren in wat er reilt en zeilt in de sector volkscultuur en
erfgoed…
• je te attenderen op interessante ontwikkelingen, projecten en
initiatieven…
• je kennis te laten maken met volkscultuur en erfgoed op het web…
• je allerlei publicaties, rapporten en artikels – b.v. Mores on line –
aan te bieden …
Klik ook door naar onze themasites en dossiers over mondelinge
geschiedenis, culturele diversiteit in de volkscultuur, circussen,
voedingscultuur, dialectologie en het ongeboren leven. Of surf
naar www.erfgoedverenigingen.be: dé webwijzer naar erfgoedverenigingen in Vlaanderen!
HET VCV ALS VRAAGBAAK OVER
VOLKSCULTUUR EN CULTUUR VAN ALLEDAG
Het VCV is een heuse vraagbaak voor publiek, pers, onderzoekers,
studenten, professionele en vrijwillige erfgoedbemiddelaars en
vele anderen. Zowel schriftelijk als telefonisch en zelfs on line

DE BIBLIOTHEEK EN HET ARCHIEF
De bibliotheek en het archief vormen het hart van het VCV als
studie- en onderzoekscentrum. De bibliotheek omvat een hooggespecialiseerde collectie van enkele duizenden boeken en
binnen- en buitenlandse tijdschriften over volkscultuur, erfgoed
en aanverwante thema’s en dit zowel op een vulgariserend als op
een wetenschappelijk niveau. We beschikken in een apart fonds
over een unieke, oude collectie liederenboeken en over de
handbibliotheek van J. Pollmann. Het VCV ruilt ook ca. 200
tijdschriften met allerlei verenigingen en organisaties. Verder bezit
het VCV een aantal archieffondsen. De collectie is ontsloten via
Libis-Net – toegang tot de catalogus via onze website – en is op
afspraak tijdens de kantooruren toegankelijk voor bezoekers. Alle
bijkomende informatie over de bibliotheek is verder te vinden op
onze website www.vcv.be.
PUBLICATIES
Het VCV geeft jaarlijks enkele monografieën uit: zie elders in deze
publicatie. Alle publicaties kunnen on line worden besteld via onze
website.
Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen is ons driemaandelijks tijdschrift. Voor een jaarabonnement op Mores in
binnen- of buitenland betaal je slechts € 5, over te schrijven op
rekeningnummer 001-3327462-50 van het VCV, met vermelding
‘abonnement Mores’. Zie ook www.mores.be.
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