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Ten Geleide

Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum (1968-1972)
Voorgangers van het Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum waren de Bond van Rooms-Katholieke Openbare
Leeszalen en Bibliotheken (of Boekerijen) (RKOLB), opgericht in 1916, de Katholieke Centrale Vereniging voor
Lectuurvoorziening (KCVL, opgericht in 1951, de Vereniging Katholiek Lectuurcentrum (KLC), opgericht in 1954 en het
Katholiek Bibliotheek Centrum.
Uit de namen blijkt een verschil van opvatting. De 'leeszalen en bibliotheken' richtten zich op het ontwikkelde deel van de
katholieken, en de 'lectuurvoorziening' stond meer in de traditie van de oude volksbibliotheken van de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen, maar dan met katholieke signatuur. Deze stroming richtte zich op volksontwikkeling, maar het
niveau van en de deskundigheid bij de parochie- en andere bibliotheekjes waren dikwijls bedroevend. De ene kant van
het bibliotheekwezen neigde tot exclusivisme, de andere tot paternalisme. Het waren twee werelden, niet alleen in
katholieke kring. De Bond was lid van de neutrale Centrale Vereniging van Openbare bibliotheken in Nederland (CV),
opgericht in 1908, en dat zinde de 'lectuurvoorziening' niet. Pogingen tot fusie hadden lang geen succes. Wel slaagde de
KCVL er in, met behulp van provinciale subsidies, het welwillende amateurisme te saneren en 'het goede boek' wijd te
verspreiden.
Door groeiend wederzijds begrip kwam de fusie in 1963 uiteindelijk toch tot stand. De 'lectuurvoorziening' liet de eis de
CV te verlaten vallen en de 'leeszalen en bibliotheken' kregen meer waardering voor de sociaal-culturele inzet van de
andere partij.
Bij de start overkoepelde het Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum 11 provinciale instellingen (de vroegere
lectuurcentrales), ruim 100 plaatselijke bibliotheken met filialen en 1100 kleinere bibliotheken. De nieuwe organisatie
betekende een algehele vernieuwing. De katholieke openbare bibliotheek was geen bastion van geleerdheid meer, maar
stond open voor iedere leeshongerige en was beter toegankelijk door zelfbediening en open presentatie. Tegelijk met de
fusie kwam de vraag op naar de blijvende zin van het confessionele karakter. Voorlopig bleef men in de praktijk echter
nog de voorkeur geven aan de afzonderlijke katholieke bibliotheekvoorziening.
Bron: KDC Knipselcollectie
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1.Statuten van de Vereniging Katholiek Bibliotheek en Lectuur Centrum (KBLC) te
Utrecht 1968
2.Syllabus geschiedenis en organisatie van de vereniging 1970
3-6.Agenda's voor en verslagen van algemene (leden)vergaderingen. Met bijlagen
1968-1971
Bevat 4 stukken
3.1968
4.1969
5.1970
6.1971
7-11.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur. Met bijlagen
1968-1972
Bevat 5 stukken
7.1968
8.1969
9.1970
10.1971
11.1972
12.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met
bijlagen 1968-1971
13.Accountantsrapporten inzake jaarrekeningen en exploitatierekeningen over
1968-1971. Met bijlagen 1969-1972
14.Begrotingen voor 1969-1973. Met bijlagen 1968-1972
15-19."Stencils", uitgegane stukken. Geordend op stuknummer 1968-1969
Bevat 5 stukken
15.1968. 1-144
16.1968. 145-296
17.1968. 297-406
18.1969. 1-150
19.1969. 151-290
20.Archiefcodelijsten van de vereniging en haar rechtsvoorgangers 1964, 1977, 1981,
1983, z.j.
21.Maria Daniëls vormingscursus 1968-1971
22.Stichting Bibliotheek- en documentatiescholen te Leiden 1968-1970
23.Team Provinciale bibliotheekdirecties 1968-1971
24.Schriftelijke cursus voor bibliothecarissen 1968-1971
25.Nederlands cultureel contact (NCC) 1968-1970
26.Jaarverslag van de Amsterdamse interkerkelijke stichting voor lectuurvoorziening
te Amsterdam over 1968 1969
27.Kinderboekenweek 1968
28.Stichting Werkgroep van provinciale bibliotheekcentrales in Nederland 1968-1970
29.Centrale vereniging voor openbare bibliotheken 1968-1971
30.Centrale vereniging voor reizende bibliotheken te Amsterdam 1968-1970
31.Lectuurvoorziening voor toeristen 1968
32.Centrum jeugd en lectuur te Utrecht 1968-1969
33.Commissie Overleg bibliotheekwezen (COB) 1968-1969
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34.Jaarverslag van de Nutscommissie voor bibliotheekwezen over 1968 met
jaarstatistiek 1967-1968 1969
35.Christelijke openbare leeszalen en bibliotheken 1968-1969
36.Protestantse stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen en de
lectuurvoorziening in Nederland 1968-1970
37.Nederlands bibliotheek- en lectuurcentrum (NBLC), sectie Lectuurvoorziening
1968-1971
38.Commissie Landelijke samenwerking bibliotheek- en lectuurvoorziening 1968-1970
39.Rijksinspectie der openbare bibliotheken 1968, 1970
40.Diocesane secretariaten pastorale gesprekken 1968
41.Correspondentie met het episcopaat 1968-1970
42.Financiële aangelegenheden 1968-1970
43.Volksbibliotheken 1968
44.Stichting Informatiedienst inzake lektuur (IDIL) 1969-1970
45.Blindenbibliotheek "Le Sage ten Broek" te Nijmegen 1968-1970
46.Vereniging van katholieke functionarissen aan openbare bibliotheken te Utrecht
1968-1970
47-49.Verenigingsblad #Mens en boek#. Geordend op onderwerp 1968-1970
Bevat 3 stukken
47.Redactieraad
48.Kopij
49.NV Uitgevers maatschappij "De Gelderlander" te Nijmegen
50.Centrum voor staatkundige vorming, commissie Bibliotheekwetgeving 1968-1970
51.Centrale vereniging voor openbare bibliotheken 1968-1969
52.Centrum lectuurvoorziening voor missionarissen en kerken overzee (CLM) te
Tilburg 1968-1969
53.Bureau international catholique de l'enfance te Parijs (Frankrijk) 1968-1970
54.Centrale commissie voor bibliotheekwerk der Sint Vincentiusvereniging in
Nederland 1968-1970
55.Schoolbibliotheken 1968-1970
56.Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen 1969-1970
57.IDIL 1968-1971
58.Protestantse stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen en de
lectuurvoorziening in Nederland 1968
59.Lectuurvoorziening voor bejaarden 1968-1969
60.Werkgeversorganisatie Bibliotheekwezen te Utrecht 1969
61.Personeel 1968-1971
62.Correspondentie met diverse bestuursleden 1968-1970
63.Huisvesting 1968-1970
64.Rapport "Inventarisatie van het parochiebibliotheekwerk in Limburg", samengesteld
door de Dienst openbare bibliotheken der Provinciale bibliotheek centrale Limburg
1968
65.Verzekeringen verenigingsbureau 1968-1970
66.Ouderverenigingen 1968-1969
67.Adviesnota van de commissie Lectuurvoorziening Zeeland, ingesteld door
Gedeputeere Staten van Zeeland inzake de lectuurvoorziening door de Stichting
federatieve provinciale bibliotheekcentrale Zeeland 1968
68.Brievenboek 1970-1971
69.Huishoudelijk reglement 1968
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70.Rijkssubsidies 1968-1971
71.Begeleidingsinstituut van het KBLC 1968-1969
72.Comissie Landelijke samenwerking 1968-970
73.Uitgegane brieven aan diverse personen en instellingen. Alfabetisch op naam
geadresseerde 1969
74-75.Cursusmateriaal voor bibliothecarissen van het Nederlands schriftelijk
studiecentrum Culemborg en de Nederlandse katholieke boekverkopersbond onder
auspiciën van de Federatie Sint Jan 1954-1969
Bevat 2 stukken
74.1954-1969
75.1954-1969
76.Correspondentie met diverse personen en instellingen 1968-1972
77.Scriptie #Gij leent (en houdt!) geen vaas, geen beeld, geen schilderij; waarom dan
wel een boek? of is dat vogelvrij?# over de ontstaansgeschiedenis van de
"Openbare leeszaal en boekerij op R.K. grondslag te 's-Hertogenbosch" in de
periode 1915-1936. [1977]
78.Map van het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum houdende stukken
betreffende een gezamenlijke studiedag van het Christelijk Lektuur Centrum en het
Katholiek Lektuur Centrum op 2 februari, 1974. Met bijlagen. 1972-1975
rubriek_1.Instelling, ontwikkeling en opheffing.
Bevat 4 stukken
rubriek_2.Bestuursorganen.
Bevat 4 stukken
rubriek_3.Bestuursleden en personeel.
Bevat 2 stukken
rubriek_4.Leden.
Bevat 3 stukken
rubriek_5.Provinciale en plaatselijke afdelingen.
rubriek_6.Financiële aangelegenheden.
Bevat 5 stukken
rubriek_7.Contacten met derden.
Bevat 36 stukken
rubriek_8.Activiteiten.
Bevat 6 stukken
rubriek_9.Overige.
Bevat 2 stukken
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