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De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) bestudeert en onderwijst 
in een pluralistische context de veelheid van religies en wereld- en levensbeschouwingen. 
Omwille van het belang van rechtstreeks contact — beste waarborg voor gelijkwaardigheid 
en pluralisme — wordt ernaar gestreefd om onderwijs te geven door docenten die behoren 
tot die verschillende levensbeschouwingen zelf.

Hoe vullen jullie de taak als bibliotheek in?
Dit ‘van binnen uit’ informatie kunnen ver-
strekken is voor de FVG cruciaal en maakt hèt 
onderscheid uit met gelijknamige opleidingson-
derdelen. Vanuit eigen religie en cultuur doce-
rend brengt men naast kennisname van de the-
oretische lering ook inzicht bij in de praktische 
beleving. Naast onderzoeks- en onderwijsin-
stelling wil de FVG ook een plek van daadwer-
kelijke ontmoeting zijn, een levensbeschouwe-
lijke markt in de klassieke betekenis (agora), 
waar mensen uit verschillende culturen samen-
komen. Indirect werken ze daardoor ook aan 
hun bekwaamheid tot het voeren van een effi-
ciënte interculturele en interreligieuze dialoog.
De bibliotheek van de FVG heeft als eerste 
taak die pedagogisch-didactische en weten-
schappelijke doelstellingen van deze interna-
tionale vzw te ondersteunen. Naast het faci-
literen van toegang tot informatie is daarbij 
vooral het ondersteunen van reële contacten 
tussen docenten en studenten en tussen het 
eigen academisch corps en de internationale 
gemeenschap van wezenlijk belang. Religieuze 
gemeenschappen die zich willen uiten, sprekers 
over hun levensbeschouwing, tentoonstellingen 
over cultuur, … het kan allemaal in het FVG-
gebouw en ook hier speelt de bib een onder-
steunende rol.

Hebben jullie een uitgebreide collectie?
Met wereldwijd meer dan 4200 religies blijft 
het streven naar evenwicht een onmogelijke 
opgave. Onze fysieke collectie omvat momen-
teel meer dan 20.000 volumes, verdere uitbouw 
wordt wat beperkt door de relatief kleine behui-
zing, weliswaar in een mooie groene omgeving 
(kasteel Ieperman in Wilrijk). Rekening hou-
dend met de voortschrijdende digitalisering 

en met het ons omringende 
bibliotheeklandschap kun-
nen we voor enkele collectie-
onderdelen, waaronder zeker 
christiana en catholica, terug-
vallen op enkele uitstekende 
Vlaamse bibliotheken. Op 
wandelafstand hebben we een 
dankbare samenwerking met 
het Theologisch en Pastoraal 
Centrum. Tevens niet te verge-
ten de bibliotheek van de Vrije 
universiteit Brussel (VuB) 
waarmee de FVG een part-
nership signeerde. Maar het 
bovenstaande neemt niet weg dat we in som-
mige deelgebieden van de orientalia de collec-
ties van de meeste Vlaamse universiteitsbiblio-
theken overtreffen.

Verder hebben onze talrijke internationale 
samenwerkingsakkoorden een grote impact op 
de bib-werking: een akkoord tot samenwerking 
houdt, naast intensievere contacten tussen les-
gevers, meestal ook een uitwisseling van bron-
nenmateriaal in. Zo sloot de FVG op 4 april jl. 
een akkoord af met het Sanskrit Studies Centre 
(Silpakorn university – Bangkok). Overigens 
is het omwille van de verschillende talen en 
schriftbeelden van de primaire bronnen geen 
sinecure te komen tot volledige en correcte 
catalografische beschrijvingen.

Wat brengt de toekomst?
Ondanks een zeer beperkt werkingsbudget 
en een klein personeelskader van uitsluitend 
vrijwilligers blijft de FVG-bib groeien. Met een 
recent opgestart project willen we de FVG-bib 
ook in een virtuele omgeving meer profileren, 
onder meer door ons bibliotheekbeheerssys-
teem te actualiseren. Momenteel onderzoe-
ken we de mogelijkheden om aan te sluiten bij 
Anet (Brocade). Dit zal de zichtbaarheid van 
onze collectie nog doen toenemen en geeft ons 
intern meer mogelijkheden de collectie op te 
volgen. 

> Meer info: http://www.antwerpfvg.org

“DE FVG-BIBLIOTHEEK 
STAAT VOOR HET BELéVEN 
VAN RELIGIE IN EEN 
WETENSCHAPPELIJK 
KADER.”

V.l.n.r. Fr. Stappaerts (Humanisme), 
M. Strubbe (Boeddhisme), R. Dogan 
(Islam), Chr. De Lauwer (Jainisme), L. 
Bonte (Afro-American Religions), R. 
Van den Bergh (Thesisbegeleiding) 
en achteraan Chr. Vonck 
(bibliotheekverantwoordelijke).
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