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De Bibliotheek van het Bisschoppelijk Seminarie (Theologische Bibliotheek) en het Catechetisch
Documentatiecentrum hebben een eigen specificiteit.

THEOLOGISCHE BIBLIOTHEEK
De theologische bibliotheek bezit een collectie van 110.000 boeken, daterend van het begin van de 
boekdrukkunst tot vandaag. Op dit ogenblik zijn er echter maar een 15.000 boeken beschikbaar. Het zijn 
de meest recente werken in alle vakken van de theologie en filosofie.

De bibliotheek biedt ondersteuning aan het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs. Zij verzorgt de 
literatuurbehoeften van de wetenschapper op academisch niveau maar ook van priesters, kloosterlingen, 
pastorale werkers, studenten en geïnteresseerden in religieuze literatuur.

CATECHETISCH DOCUMENTATIECENTRUM
Het catechetisch documentatiecentrum biedt zowel aan godsdienstleerkrachten als aan doop-, vormsel-, 
volwassenencatechisten, jongerenbegeleiders, parochie-assistenten en parochiewerkers een geordend 
overzicht van catechetische en pastorale materialen.

Godsdienstleerkrachten vinden er alle handboeken voor godsdienst in kleuter, lager en secundair 
onderwijs, alsook didactische CD’s en DVD’s.

Er is een uitgebreide collectie materialen rond liturgie en gebed met kinderen en jongeren. Er zijn een 150-
tal spelen met maatschappelijke en religieuze achtergrond en daarnaast een 400-tal recente speelfilms 
(dvd’s) die kunnen ontleend worden. Bij veel films hoort een begeleidende map met filmbesprekingen en 
suggesties voor verwerking.
Onder nuttige links vindt u een directe link naar de lijst van de spelen en films.

Materiaal voor doopcatechese, voorbereiding eerste communie, vormselcatechese en catechese voor 
volwassenen is in ruime mate aanwezig.
Verder is er een pastoraal aanbod voor gezinnen, pastorale begeleiders, jongerenbegeleiders en rond zorg.

TIJDSCHRIFTEN
Samen beschikken beide bibliotheken over een verzameling van een 100-tal tijdschriften rond cultuur en 
maatschappij, pastoraal, catechese, liturgie, theologie en filosofie.
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GEGEVENSBESCHERMING OF GDPR

Uw persoonsgegevens worden door de bibliotheek/catechetisch documentatiecentrum verwerkt ten 
behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- om boeken of ander materiaal dat uitgeleend wordt te kunnen ontlenen
- voor het versturen van rappels en informatie (bv. boekenverkoop)
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen:
naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail. Andere gegevens van u houden wij niet bij.
We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we gegevens hebben gekregen.

De gegevens die u aan ons geeft, geven wij niet door aan derden. De bibliotheek van het bisschoppelijk 
seminarie is een dienst van het besturend bureel van het bisschoppelijk seminarie Gent, Biezekapelstraat 
2, 9000 Gent. Het catechetisch documentatiecentrum is een dienst van het bisdom Gent, Bisdomplein 1, 
9000 Gent. Zij houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens bewaren we maximaal 5 jaar na het laatste gebruik van de bibliotheek/catechetisch 

documentatiecentrum. Alle (vrijwillige) medewerkers van de bibliotheek/catechetisch documentatiecentrum 

zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij zijn gehouden aan 

geheimhouding wanneer zij door hun werk kennis hebben kunnen nemen van uw gegevens.

Er worden back-ups van de persoonsgegevens genomen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op informatie over onze diensten (bv. 
boekenverkoop), volstaat het ons dat mee te delen aan de bibliothecaris, bib.grootseminarie.gent@
kerknet.be of aan de documentalist, dirk.goossens@kerknet.be. Via deze adressen kan u ook altijd vragen
welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen indien u geen boeken of materialen 
meer ontleent.

De vicaris-generaal van het bisdom Gent, Kan. Joris De Jonghe (joris.dejonghe@kerknet.be) is 
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van het Bisdom Gent.

3



REGLEMENT VAN DE BIBLIOTHEEK

INSCHRIJVING
Men wordt gratis ingeschreven door opgave van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze 
gegevens worden enkel gebruikt ten dienste van de werking van de bibliotheek. Zie hiervoor p. 3.

ONTLENEN, TER PLAATSE RAADPLEGEN, KOPIËREN
Boeken en tijdschriften kunnen ter plaatse geraadpleegd worden. Er is mogelijkheid tot fotokopiëren. 
Het ontlenen van boeken is gratis. Het aantal banden dat per lezer tegelijkertijd kan worden ontleend, is 
in principe beperkt tot vier (4). De lezer tekent voor ontvangst van elk geleend boek.
De bibliothecaris behoudt zich het recht voor te beslissen welke boeken al dan niet uitgeleend worden. 
Bijzonder waardevolle boeken kunnen in ieder geval slechts ter plaatse geconsulteerd worden, alsook 
encyclopedieën en lopende jaargangen van tijdschriften. Voor sommige boeken kan een waarborg 
gevraagd worden.

LEENTERMIJN
De leentermijn is één (1) maand. Verlenging van deze termijn kan aangevraagd worden en is tot tweemaal 
mogelijk indien de werken niet door andere lezers zijn gereserveerd.

BOETE
Wie de ontleende werken te laat terugbrengt, betaalt € 0,50 per ontleende band en per week achterstand.

AANDACHTSPUNTEN
De lezer dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of beschadiging dient hij de schade, 
waarvan het bedrag door de bibliothecaris wordt bepaald, te vergoeden.

De handtekening van de lezer op een ontleenformulier wordt beschouwd als een bewijs dat hij op de 
hoogte is van het reglement en ermee instemt.

In de bibliotheek dient de stilte bewaard te worden. Er mag niet worden gegeten noch worden gedronken.

REGLEMENT CATECHETISC. H
DOCUMENTATIECENTRUM
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REGLEMENT CATECHETISCH
DOCUMENTATIECENTRUM

INSCHRIJVING
Men wordt gratis ingeschreven door opgave van naam, adres, GSM-nummer en emailadres. Wijzigingen 
moeten onmiddellijk aan het documentatiecentrum gemeld worden. Bij de eerste ontlening verklaart u 
zich akkoord met het reglement.

ONTLENEN, TER PLAATSE RAADPLEGEN, KOPIEREN
Alle materialen (boeken, handboeken, prenten, spelen, cd’s, dvd’s) kunnen ontleend worden. De 
tijdschriften kunnen ter plaatse geraadpleegd worden. Hieruit kan ook gekopieerd worden tegen de prijs 
van € 0,12/kopie.

Bij het ontlenen van leermiddelen, mappen,… wordt de volledige bundel meegenomen om het verlies van 
afzonderlijke delen te vermijden.

Maximaal 8 materialen kunnen tegelijk ontleend worden. Voor dvd’s en cd’s is dit aantal maximaal 6. Bij 
elkaar horend materiaal (bij voorbeeld uit de categorie ‘onderwijs’: handleiding, leerlingenboek, dvd, cd, 
…) wordt slechts als één ontleend materiaal beschouwd.

LEENTERMIJN
De leentermijn voor alle materialen is vier weken.

VERLENGING VAN DE LEENTERMIJN
De leentermijn kan op verzoek van de ontlener ten hoogste éénmaal worden verlengd, op voorwaarde dat 
de materialen niet voor een andere ontlener werden gereserveerd. Het vragen van de verlenging kan 
gebeuren in het documentatiecentrum zelf, telefonisch of via e-mail.

TE LAAT TERUGBRENGEN
Wie de geleende materialen niet tijdig terugbrengt, moet de boete betalen die hieronder is weergegeven. 
De boete wordt berekend per geleende eenheid en per week of gedeelte van een week dat men te laat is. 
Bij een laattijdig toegestane verlenging blijft de ontlener de boete verschuldigd voor het overschrijden van 
de eerste leentermijn.

Boete per week of begonnen week: € 0,50 per ontleend item.
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VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ONTLENER
De ontlener is verantwoordelijk voor de op zijn naam ontleende materialen. Bij het ontvangen van 
beschadigd of onvolledig materiaal dient de ontlener vóór het verlaten van het documentatiecentrum de 
verantwoordelijke te verwittigen om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.
Bij beschadiging of verlies wordt de kostprijs aangerekend.
Bij het terugbrengen worden de ontleende materialen afgegeven aan de verantwoordelijke. In geen geval 
worden deze materialen in de rekken geplaatst door de ontlener.

RESERVEREN
Materialen die uitgeleend zijn, kunnen gratis worden gereserveerd. De reservatie dient binnen de twee 
weken afgehaald te worden. Na deze periode vervalt de reservatie. De aanvrager van een reservatie kan 
steeds vóór de aanvang van de afgesproken periode telefonisch informeren of het materiaal niet eerder 
dan de uiterste inleverdatum teruggebracht werd.
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NUTTIGE LINKS:

www.unicat.be

limo.libis.be

www.cageweb.be

www.ijd.be

www.kuleuven.be/thomas

www.catechesehuis.be

www.collationes.be

Union catalogue of Belgian libraries

Keuzeknop Grootseminarie Gent > Bibliotheekcatalogus

De Catalogus Gentse wetenschappelijke bibliotheken biedt 
een gemeenschappelijke catalogus van 25 Gentse 
wetenschappelijke instellingen buiten Universiteit Gent 
aan. Van de bibliotheek van het Bisschoppelijk Seminarie 
vindt u er ongeveer 90.000 titelbeschrijvingen. Ook de 
catalogi van de Gentse kloosterbibliotheken (Augustijnen, 
Karmelieten, Dominicanen) vindt u

in CaGeWeb.

Op deze website vindt u de lijst van films en spelen 

van het catechetisch Documentatiecentrum.

Zeer uitgebreide website voor het Vlaamse 

godsdienstonderwijs, catechese en 

pastoraal.

o.a. exerpering van 75 catechetische, liturgische, 
pastorale, spirituele, theologische 
Nederlandstalige tijdschriften

Dit is de website van het tijdschrift “Collationes:
tijdschrift voor theologie en pastoraal” U vindt
er interessante artikels en besprekingen over de 
meest recente ontwikkelingen binnen de kerk.
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OPENINGSUREN
q Woensdag :  van 13.30 tot 17u
q Vrijdag : van 13.30 tot 17u
q Dinsdag, donderdag, zaterdag voormiddag: enkel na afspraak

GESLOTEN
q Zondag en maandag
qWettelijke feestdagen
qKerstvakantie: laatste week van het jaar
qVan 10 juli tot en met 15 augustus

LIGGING:
Het Sint-Baafshuis is gelegen in het centrum van Gent, tussen de Sint-Baafskathedraal en het 
Conservatorium (Achtersikkel).

VERANTWOORDELIJKEN:
Prof. dr. Peter Schmidt
Hoofdbibliothecaris

Marina Teirlinck
Bibliothecaris

Geert De Cubber
Bisschoppelijk gedelegeerde bevoegd voor catechese, jeugd- en gezinspastoraal

Dirk Goossens
Documentalist Catechetisch Documentatiecentrum

Versie 15 juli 2021
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