WSF Innovatie Muziekbibliotheekwerk:
Afspraken, uitgangspunten en begrippen bij het WSF Bewaarbeleid bladmuziekcollecties- 2005
Op basis de voorliggende adviezen1 heeft het WSF bestuur de volgende uitgangspunten vastgesteld.
De WSF bibliotheken stellen de zwaartepunten (specialisaties of domeinen) vast in hun bladmuziekcollecties en
geven aan of zij hiervoor tevens als domeindepot willen fungeren.
Gezamenlijk wordt vervolgens, op basis van onderlinge verhoudingen, voorgesteld welk(e)
zwaartepunt(en)/specialisatie(s) (instrument/genre) in welk domeindepot wordt bewaard, teneinde op basis
hiervan het landelijk Bewaarbeleid bladmuziek vast te stellen.
Het aldus verkregen overzicht van depots en hun specialisaties wordt op landelijk niveau, binnen WSF
gecoördineerd en afgestemd.
Een overzicht van de verdeelsleutel hiervoor wordt gepubliceerd op de WSF- website.
Iedere bibliotheek verricht een extra inspanning om de bladmuziekcollectie landelijk toegankelijk en beschikbaar
te maken via de WSF catalogus en volgens vastgestelde richtlijnen (Pica).
Het materiaal dat niet meer actueel is kan worden gesaneerd en afgestoten naar een deel- bewaardepot met die
(afgesproken) specialisatie(s).
De depot bibliotheek ontvangt het gesaneerde materiaal, saneert hierin niet en draagt zo nodig zorg
voor aanvullende ontsluiting en stelt de bewaarcollectie landelijk beschikbaar, ook via IBL van de
landelijke WSF catalogus.
Af te stoten materiaal dat geen zwaartepunt vormt en niet bij een domeindepot is onder te brengen, wordt in het
algemene muziekdepot ondergebracht. De OB Amsterdam zal, naast een aantal eigen specialisaties, tevens als
algemeen muziekdepot gaan functioneren.
Er zal gekeken worden naar mogelijke landelijke financiering voor het eenmalig wegwerken van de achterstand
in catalogisering.
Doelen

Een landelijke geautomatiseerde catalogus van bladmuziek creëren
Deze landelijke catalogus heeft voorzieningen voor geautomatiseerd interbibliothecair leenverkeer
Landelijk bewaarbeleid ontwikkelen voor deze culturele erfgoed taak, in samenwerking met de regio’s.

Begrippen
Domeindepot of bewaarbibliotheek. Dit is een bibliotheek die een of meerdere zwaartepunten of
specialisaties van de gezamenlijke WSF bladmuziekcollectie bewaart. Men saneert deze collecties niet. De
bewaarcollectie is toegankelijk via de landelijke catalogus en beschikbaar voor interbibliothecair leenverkeer.
Algemene muziekdepot. Dit is een domeindepot dat tevens fungeert als vangnet voor alle overige af te stoten
bladmuziektitels die niet bij een van de domeindepots zijn te plaatsen of worden opgenomen. Zie ver bij
Domeindepot.
Zwaartepunt in de collectie is een grote collectie op een specifiek domein. Er is lokaal beleid op dit
Zwaartepunt.
1. Men kan, met landelijke afstemming binnen WSF, aan een Zwaartepunt een bewaarfunctie verbinden.
Men saneert niet en neemt aangeboden materialen van derden op.
2. Nb. Er kan ook lokaal beleid zijn op een zwaartepunt, zonder dat hier een bewaarfunctie aan is
verbonden. Men saneert deze collecties wel en stoot het afgeschreven materiaal af naar de daarvoor
bestemde bibliotheek met een domeinspecialisatie.
Accent in de collectie is een ruimere collectie op een bepaald domein. Er wordt op gecollectioneerd op het
accent maar minder specifiek als bij een zwaartepunt. Het accentgebied wordt gesaneerd.
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- Notitie over een bewaarfunctie voor bladmuziek door W. Dijk. v
- Van bewaarfunctie tot netwerkcollectie : bladmuziekcollecties bij WSF -bibliotheken door H. Kuiper.
- De opmaat naar een eigentijdse vorm van interbibliothecair leenverkeer bladmuziek van de NVMB.

Lokaal beleid
Bibliotheek bepaalt standpunt over zwaartepunten in de collectie.
Bibliotheek bepaalt accenten in de collectie.
Bibliotheek bepaalt standpunt over bewaren en magazijn functie, op basis van een onderling gewogen
zwaartepunt.
Inschatting van de grootte van de collectie en de hoeveelheid niet (geautomatiseerd) ontsloten materiaal
Inschatting van capaciteit aanwezig die ingezet kan worden in het project.
De WSF bibliotheken stellen lokaal beleid vast voor genoemde punten.

Inventarisatie bladmuziekcollecties en randvoorwaarden

Per bibliotheek worden de specifieke zaken rond de collectie bladmuziek nader geïnventariseerd en bevestigd. Het gaat
dan om de volgende aspecten:
Collectie omvang. Opgave van exacte en/of goed geschatte aantallen is van belang.
Gecatalogiseerd in Pica.
Gecatalogiseerd in lokaal systeem. Indicatie van de hoeveelheid gecatalogiseerd materiaal in een
geautomatiseerd lokaal systeem.
Niet gecatalogiseerd. Kaartenbak, indicatie van de hoeveelheid materiaal dat nog niet goed ontsloten is.
Zwaartepunten in relatie tot het willen fungeren als Bewaarbibliotheek.
Zou de bibliotheek ook als depot voor deze zwaartepunten willen gaan fungeren? Vervolgens is de verdeling van
zwaartepunten in onderling overleg vastgesteld en dit wordt landelijk gecoördineerd.
Overige zwaartepunten/accenten, speciale collecties in de collecties
Beschikbare formatie voor projectactiviteiten en catalogisering.

