PB - Europese subsidie voor ‘The Art of Reading in the Middle Ages’: 100
manuscripten Openbare Bibliotheek Brugge komen op Europeana.eu
De Brugse bib is niet alleen een Openbare Bibliotheek, maar ook een
Erfgoedbibliotheek. Ze bewaart enkele topcollecties waaronder de
middeleeuwse manuscripten uit de abdijen van Ten Duinen en Ter Doest. Deze
indrukwekkende boeken zijn eeuwen oud en vaak met prachtige miniaturen
versierd. Vroeg je je ooit af wie deze boeken in de middeleeuwen las? Het
project ARMA (The Art of Reading in the Middle Ages) onderzoekt de Europese
leescultuur in de middeleeuwen. En de Brugse bibliotheek is één van de
projectpartners.
De Openbare Bibliotheek Brugge werkt sinds 1 oktober 2020 mee aan het nieuwe
Europese subsidieproject ARMA. Het project wil aantonen hoe leescultuur in de
middeleeuwen een verbindende factor was in Europa.
Voor ARMA zal de Openbare Bibliotheek Brugge 100 gedigitaliseerde handschriften online
zetten op Europeana.eu. Dit is het Europese platform bij uitstek waar Europese archieven,
bibliotheken en musea hun erfgoed delen voor onderwijs, onderzoek of ontspanning.
Schepen voor cultuur Nico Blontrock: “Dankzij ARMA zullen de manuscripten uit de
collectie van de Brugse bibliotheek dus in één klap een wereldwijd bereik kennen. Het is
een unieke kans voor onze erfgoedbibliotheek.”
Voor ARMA bouwt de Openbare Bibliotheek Brugge verder op het Vlaams subsidieproject
MMMONK (voor meer info, zie brugge.bibliotheek.be/mmmonk), dat de beelden van de
handschriften beschikbaar maakt in het innovatieve internationale IIIF-formaat.
ARMA zal de geselecteerde handschriften toelichten in wetenschappelijke en educatieve
toepassingen. De centrale vraag is steeds hoe middeleeuwers uit verschillende groepen
(monniken, studenten, aristocratie, religieuze groepen) boeken maakten en gebruikten.
Burgemeester Dirk De fauw: “Dit project is opnieuw een mooie samenwerking van onze
Stad samen met Europese partners: Universiteit Leiden, Nationale en
Universiteitsbibliotheek Slovenië, Nationale Bibliotheek Tsjechië, Nationale Bibliotheek
Frankrijk, Hunt Museum en Openbare Bibliotheek Brugge. Het project wordt mede
gefinancierd door de EU met een subsidie van €524.624. Voor Brugge wordt het
toegekende bedrag aangevuld door de Stad.”
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