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Leo Voogt

HIGH-TECH EN HIGH-TOUCH
EEN ACTUEEL PERSPECTIEF

OP IFLA

In augustus 1998 vindt in Amsterdam
de Algemene Conferentie van de Inter-
national Federation of Library Associa-
tions and Institutions (IFLA) plaats. De
Nederlandse bibliotheekgemeenschap
maakt zich op voor de invasie van zo’n
drieduizend bibliotheek- en informatie
professionals uit ruwweg honderd lan-
den. Een goede aanleiding eens wat
gerichter naar IFLA te kijken. Wat heeft
IFLA te bieden naast haar conferenties
en hoe heeft de organisatie zich in de
afgelopen jaren ontwikkeld?

Tussen IFLA en Nederland bestaat een bijzondere rela-
tie. De Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen
behoorde tot de oprichters van IFLA (Edinburgh, 1927)
en niet lang daarna sloten meer Nederlandse deelne-
mers zich aan en begon er een breder enthousiasme voor
het internationale samenwerkingsverband te groeien.
Inmiddels zijn onze nationale associaties (NVB, NBLC
en UKB) de drie trotse nationale leden, die gezamenlijk
het IFLA National Association Membership voor Nederland
dragen. Ook behoren zo’n vijftig instellingen uit Neder-
land tot de IFLA-leden. Daarnaast is (en was) een
aanzienlijk aantal Nederlandse experts actief in de be-
sturen van IFLA’s professionele groepen. Er zijn twee
ereleden in Nederland (mr W.R.H. Koops, oudbiblio-
thecaris van de RU Groningen, en voormalig secretaris-
generaal mr Margreet Wijnstroom). Ten slotte is er een
jaarlijkse bijdrage van het ministerie van OCenW aan
de secretariaatskosten, en is de Koninklijke Bibliotheek
de welwillende gastheer van het IFLA Secretariaat.

CONGRESHAZEN?

IFLA organiseert al sinds 1928 jaarlijks een Algemene
Conferentie. Deze conferentie trekt over de wereld en
heeft inmiddels veel landen en steden aangedaan. Ge-
middeld vinden zo’n tweeduizend professionals van
over de hele wereld de weg naar de conferentiestad. In
1997 vinden de 63e Raadsvergadering en Algemene
Conferentie plaats in Kopenhagen - voor nummer 64 is
de keus op Amsterdam gevallen. Al tweemaal eerder
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IFLA EN NEDERLAND

Ieder jaar vindt in de zomer de Algemene Conferentie

van de International Federation of Library Associations

and Institutions (IFLA) plaats. Na Turkije en China is dit

jaar Denemarken het gastland. Van 31 augustus tot 5

september 1997 zullen zo’n drieduizend informatie pro-

fessionals zich in Kopenhagen buigen over het thema

‘Libraries and information for human development’.

Volgend jaar is Nederland gastheer, met Amsterdam als

conferentiestad. Het thema ‘On the crossroads of

information and culture’ geeft de Nederlandse biblio-

theek- en informatiewereld een unieke kans zich te

presenteren als een innovatieve sector met aandacht

voor (multi)culturele aspecten.

Wat is de IFLA eigenlijk voor organisatie? Wat gebeurt er

in de vele secties en werkgroepen? En voor wie of wat

zijn de internationale congressen en contacten van

betekenis? Leo Voogt, secretary general van de IFLA,

schetst - in het kader van de komende IFLA-conferentie

in Amsterdam - een beeld van IFLA nu. Nederlandse

bibliothecarissen die actief zijn in de besturen (Standing

Committees) van diverse secties, geven een indruk van

de activiteiten en projecten die binnen ‘hun’ sectie

worden uitgevoerd. Marianne Pothoven vroeg enkele

personen: ‘Wat betekent IFLA voor u?’
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kwam IFLA in Nederland bijeen: in 1939 (Den Haag en
Amsterdam) en in 1966 (Scheveningen).
De interne en externe reacties op een bezoek aan de
IFLA-conferenties lopen zeer uiteen. Er is enthousiasme,
medeleven, begrip, soms zelfs wat naijver, maar ook is
wel smalend gesproken van een travelling circus of - om
Theo Thijssen te parafraseren - van een speelveld voor
congreshazen. Het enthousiasme van de deelnemers
steekt hier vaak schril bij af. Buitenstaanders vragen zich
daarom nogal eens af wat zo’n IFLA-conferentie eigen-
lijk inhoudt. Of anders gezegd: waarin verschilt zij van
andere conferenties?

GEWOON EN TOCH BIJZONDER

Een IFLA-conferentie is vooral afwijkend door haar
duale karakter. Het is eerst en vooral een ‘gewone’
conferentie van een internationale, professionele orga-
nisatie, die - onder de paraplu van een aansprekend en
aantrekkelijk algemeen thema - (inter)nationale ontwik-
kelingen in het vakgebied analyseert, vergelijkt en be-
spreekt. Met lezingen, sprekers, open forums, poster-
sessies, workshops, productpresentaties en tentoon-
stellingen biedt de conferentie variaties op een bekend
thema. Bijzonder is wel de groep deelnemers: gedu-
rende één week per jaar zijn veel van de ‘beslissers’ uit
ons vakgebied op een IFLA-conferentie te vinden. Het
gastland en de geografische regio zijn natuurlijk sterk
vertegenwoordigd, maar opvallend blijft toch de brede
belangstelling vanuit de gehele wereld. Tijdens IFLA
worden zaken gedaan, contracten getekend, contacten
gelegd enzovoort. Dat (h)erkennen ook de bedrijven die
bij de tentoonstelling hun producten en diensten aanbie-
den. De IFLA-conferentie is bij uitstek een bijeenkomst
waar het netwerken voor velen de raison d’être is van hun
aanwezigheid.

VAN HI-TECH EN HI-TOUCH

Daarnaast is de jaarlijkse conferentie dé gelegenheid
voor IFLA’s besturen en professionele groepen om bij-
een te komen. IFLA kent meer dan vijftig professionele
groepen (Sections, Round Tables, Working Groups) die
zich concentreren op onderdelen van het gehele spec-
trum van het bibliotheek- en informatieveld. Of het nu
gaat om de bibliotheekvoorziening voor visueel gehan-
dicapten, parlementaire bibliotheken, informatietech-
nologie, gebruikersonderzoek, of multimediatoepas-
singen (om er slechts enkele te noemen).
Veel van het werk van deze groepen vindt plaats op basis
van telefonisch of schriftelijk overleg. In toenemende
mate wordt ook van elektronisch berichtenverkeer
gebruikgemaakt, gesteund door een daartoe door IFLA

WAT BETEKENT IFLA VOOR U?

‘De IFLA conferenties bezoek ik al sedert

1984 en ik ben zes jaar lid geweest van een

Standing Committee. Uit persoonlijke erva-

ring kan ik zeggen dat de deelname aan IFLA

onmiskenbaar verrijkt wordt door het com-

missiewerk. Op die manier worden profes-

sionele contacten heel gemakkelijk gelegd.

Bijkomstig effect is dat men zich op de grote,

massale conferentie ook eerder thuis voelt.’

Dr. G.A.J.S. van Marle, bibliothecaris Univer-

siteit Twente en secretaris/penningmeester

van de Standing Committee on University

Libraries and other General Research Libraries

‘IFLA? Ja, ik herinner me een foto die vorig

jaar in Open stond. Een gezelschap heren en

een enkele dame, op bezoek in een ver

buitenland’.

Vakbladlezeres uit A.

‘Laatst voor het eerst IFLANET eens bekeken.

Bijzonder interessant wat je daar allemaal

vindt. Ik volg sinds kort zelfs een paar inter-

nationale discussies!’

Sabine, beginnend netsurfer uit U.

‘IFLA is een echte ontmoetingsplaats. Op de

twee conferenties die ik kon bezoeken heb

ik zoveel collega’s leren kennen, niet alleen

buitenlanders, ook Nederlanders - mensen

die ik ook nu nog regelmatig tegenkom.’

Voormalig stafmedewerker van een biblio-

theek, thans werkzaam in een management-

functie bij een automatiseringsbedrijf.

‘IFLA. Zeker weer zo’n afkorting uit de IT-

hoek. O, is het een internationale club? Dan

lijkt het me meer iets voor de vakbobo’s.’

NVB-lid uit een WSF-bibliotheek, belast met

NCC/IBL-taken
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ontwikkelde infrastructuur (IFLANET).
In de vakliteratuur werd gevreesd dat met name de
elektronische contacten (hi-tech) het bezoek aan confe-
renties drastisch zouden beperken; daarbij is echter het
belang van sociale contacten (hi- touch) danig onderschat.
De IFLA-conferentie is immers bij uitstek de gelegen-
heid voor iedereen die op een of andere wijze bij IFLA’s
activiteiten betrokken is om elkaar persoonlijk te ont-
moeten. Dat is de plek waar de besturen (Standing

Committees) van deze groepen vergaderen, projecten
worden gepland en begeleid, en informatie wordt uitge-
wisseld op de specifieke terreinen. Steeds - en het kan
geen kwaad dat nog eens te benadrukken - in een
internationaal perspectief en vanuit vertreksituaties die
qua bibliotheekontwikkeling dramatisch kunnen ver-
schillen.
Gelijktijdig vinden er tijdens zo’n conferentie tientallen
vergaderingen plaats. Veel van deze kleinere vergade-
ringen zijn ook toegankelijk voor conferentiedeelnemers.
Het aanbod is voor nieuwkomers soms overweldigend.
Het kost dan ook tijd om door te dringen in de complexe
organisatie om zo goed mogelijk te kunnen profiteren
van het gebodene.

IN DE SCHIJNWERPERS

Verder biedt de IFLA-conferentie de gelegenheid om
nationaal - in de richting van de politiek, de beleids-

makers, de financiers enzovoort - het bibliotheekwezen
en de informatieverzorging eens flink in de schijnwer-
pers te zetten. In 1998 krijgt Nederland die mogelijkheid
om de aanwezigheid van de IFLA-conferentie te benut-
ten voor nationale en internationale doeleinden. Het
tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke Biblio-
theek krijgt in dit licht zelfs nog een extra feestelijk tintje!
In 1996 kwam IFLA in China bijeen. Daar is het de
nationale bibliotheek bijvoorbeeld gelukt - gesteund
door de brede en imponerende IFLA-aanwezigheid
(circa drieduizend deelnemers) - om vrijstelling van btw
te bepleiten voor de Chinese bibliotheken. Het was ook
geen toeval dat de Chinese regering - nog geen week
voor de opening van de conferentie - een plan lanceerde
om in een tijdsbestek van tien jaar het aantal openbare
bibliotheken te verdubbelen. Mede vanwege dit externe
effect bestaat er een behoorlijke competitie tussen po-
tentiële gastheren voor de IFLA-conferentie.

CULTURELE MIX

Een IFLA-conferentie is vooral ook een zeer aantrekke-
lijke culturele mix. Doorgaans worden deelnemers uit
een kleine honderd landen geteld. Zeer veel nationalitei-
ten dus, die gedurende ongeveer een week in een gast-
land worden blootgesteld aan de nationale cultuur, met
alle eigenaardigheden en aantrekkelijkheden van dien.
Deelnemers trekken vaak samen op, cultuurverschillen
overbruggend in een gezamenlijke poging een stad of
land te ontdekken. Dat dit openingen geeft naar profes-
sionele contacten behoeft geen betoog. Het belang van
het sociale gedeelte van een conferentie (recepties, cul-
turele evenementen enzovoort) moet daarom niet wor-
den onderschat. Het is juist daar waar de zo begeerde
culturele kruisbestuiving plaatsvindt. Binnen het Am-
sterdamse thema (On the crossroads of information and culture)
zal ongetwijfeld het multiculturele karakter van de Ne-
derlandse samenleving belicht worden.

NIET BIJ CONFERENTIES ALLEEN...

De organisatie van de jaarlijkse conferentie is een van de
kernactiviteiten van en voor IFLA. Dat is recent ook door
het bestuur van IFLA vastgelegd. Het organiseren van
een conferentie met dit karakter en op deze schaal is
erkend als een van IFLA’s unieke activiteiten en de
jaarlijkse planning ervan is volledig in het werk van het
IFLA Secretariaat geïntegreerd. Sterker nog: de organi-
satie van de conferenties wordt steeds professioneler
aangepakt. Onderdeel van dat proces is het besluit de
toewijzing van de organiserende steden vanaf 1997 op
basis van een meer competitief proces te laten plaatsvin-
den, maar ook de inschakeling van PCO’s (professionele
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Everyone has the right to freedom of opinion and

expression. This right includes freedom to hold opinions

without interference and to seek, receive and impart

information and ideas through any media and regardless

of frontiers.’ Article 19 of the Universal Declaration of

Human Rights, December 1948
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congresorganisatiebureaus) moet in dat licht worden
gezien.
Naast de jaarlijkse conferentie staan IFLA nog andere
middelen ter beschikking voor de bevordering en pro-
motie van het bibliotheekwezen. Er is een breed pro-
gramma van regionale bijeenkomsten. Ieder jaar orga-
niseren diverse groepen binnen IFLA - in samenwerking
met nationale en regionale associaties - in totaal een
kleine twintig conferenties, seminars en workshops over
onderwerpen die door IFLA-leden van belang worden
geacht. Van een seminar in Chili tot een workshop in
Oost-Siberië: deze bijeenkomsten bereiken een bredere
doelgroep dan de jaarlijkse conferentie ooit zal kunnen.
Verder bereikt IFLA mondiaal ook veel professionals
door haar uitgeefactiviteiten. Voor haar leden geeft
IFLA een aantal titels uit, waaronder IFLA Journal, IFLA

Directory en IFLA Council Report. Daarnaast produceren
de diverse Secties, Divisies en Kern Programma’s nieuws-
brieven en tijdschriften. Ook geeft IFLA traditiegetrouw
twee monografische series uit: de series IFLA Publications

(vier per jaar) en de IFLA Professional Reports (onregelma-
tig).

ALIVE AND KICKING...

De vraag of associatie-activiteiten in de jaren negentig
niet sterk onder druk zijn komen staan, kan voor IFLA
ontkennend worden beantwoord. Terwijl op nationaal
niveau veel professionele verenigingen kampen met een
teruglopende belangstelling, is de trend binnen IFLA er
duidelijk een van groei. Hiervoor zijn zowel algemene
als specifieke redenen aan te voeren. Ten eerste moet
gewezen worden op de talloze aspecten van het infor-
matievak die uit de aard der zaak grensoverschrijdend
zijn. Of het nu gaat om auteursrechten, om acquisitie
van materiaal, om standaards, om bibliografische uit-
wisseling, steeds betreft het zaken die nu eenmaal niet
louter in een nationaal verband kunnen worden beke-
ken. Door de steeds sterkere ontwikkeling van economi-
sche samenwerkingsverbanden (EU, NAFTA, ASEAN
enzovoort), de groei van een internationale, elektroni-
sche distributie-infrastructuur (het Internet) en de toe-
nemende mondialisering van problemen, lijkt dat su-
pranationale belang alleen nog aan kracht te winnen.
IFLA, die zich - waar en wanneer nodig - profileert als

de universele stem op het vakgebied, probeert haar
invloed ook juist op die, bij uitstek internationale, terrei-
nen aan te wenden en vindt daar ook steeds weer de
impulsen voor de vernieuwing van haar activiteiten. De
aanwezigheid van een IFLA-delegatie van drie perso-
nen bij de WIPO-conferentie in Genève in december
1996 op het gebied van de auteursrechten in de elektro-
nische omgeving spreekt in dit verband boekdelen. Meer
specifiek heeft IFLA sinds de Istanbul-conferentie in
1995 een actieve aanpak van ledenwerving gekozen, die
ondanks stijgende lidmaatschapstarieven effect lijkt te
sorteren. Overigens kan worden opgemerkt dat met
name de problemen van veel associatieleden IFLA nauw
aan het hart liggen. IFLA’s professionele autoriteit is
voor een belangrijk deel gebaseerd op de vertegenwoor-
diging van zoveel mogelijk nationale verenigingen bin-
nen haar gelederen. Speciale projecten zijn er dan ook
op gericht nationale verenigingen te ondersteunen, in
het bijzonder op het terrein van management, opleiding
en training.
FOBID heeft zich sterk gemaakt voor een actievere
opstelling van IFLA op het terrein van de vrijheid van
meningsuiting en de vrije toegang tot informatie. Welis-
waar heeft IFLA’s Raad in 1989 artikel 19 uit de Univer-
sele Verklaring voor de Rechten van de Mens formeel
onderschreven, maar een instrument om daaraan prak-
tische actie te verbinden, ontbrak nog. Naar aanleiding
van een overleg met Rudi van der Velde, destijds voor-
zitter van FOBID, is daarom in 1995 besloten een
Commissie op te richten binnen IFLA die zou adviseren
over de aanpak van allerlei zaken op dit terrein (CAIFE
- Committee on Access to Information and Freedom of Expression).
Kandidaten zijn voorgedragen door de verenigings-
leden van IFLA en hieruit is door het bestuur van IFLA
een keus gemaakt, die recht doet aan de bestaande
culturele, geografische en politieke diversiteit binnen
IFLA. Tijdens de aanstaande conferentie in Kopenha-
gen zullen adviezen van de Commissie worden bespro-
ken. Dan zal blijken hoe moeilijk het is consensus te
ontwikkelen over een onderwerp dat ons zo na aan het
hart ligt, maar dat als geen ander de culturele,
sociaal-economische en politieke verschillen binnen de
IFLA-gemeenschap blootlegt.
Vitaal toont IFLA zich ook op het terrein van een
bredere internationale samenwerking. Vooruitlopend
op een hechtere samenwerking met FID, zijn in de loop
van 1995 en 1996 de contacten met de wereldorganisatie
voor de archieven (ICA - International Council on Archives)
strakker aangehaald. Dit laatste resulteerde in de adop-
tie van een zogenaamde Beijing Agenda die de basis
vormt voor concrete samenwerkingen in de komende
vier jaar tussen IFLA en ICA.
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EEN ELEKTRONISCH PERSPECTIEF

In 1994 maakte Bob Wedgeworth, de president van
IFLA, in zijn toespraak tot de verzamelde congresgangers
in Havana bekend dat IFLA een nieuwe strategie had
ontwikkeld voor het onderhoud van het contact met
haar leden en het realiseren van professionele activitei-
ten. IFLA zou zich in korte tijd ontwikkelen tot een all

electronic association. Hoewel velen zich nog weinig kon-
den voorstellen bij een virtueel IFLA, heeft de intensieve
aandacht die door bestuur en staf geschonken is aan de
creatie van een elektronische infrastructuur binnen IFLA,
zeer veel effect gesorteerd. Inmiddels wordt een zeer
actieve www-site onderhouden (www.nlc-bnc.ca/ifla/)
en worden centraal vier listserves ondersteund. De
gebruikscijfers zijn indrukwekkend en onderstrepen
hoezeer dit initiatief wordt gewaardeerd. Duidelijk is dat
IFLA op deze manier andere doelgroepen aanspreekt
en ook landen en gebieden bereikt waar de reguliere
IFLA-producten nog geen aanwijsbare indruk hadden
gemaakt. Hoewel de weg naar een geheel elektronische
organisatie voor IFLA zeker nog een lange is, is toch al
duidelijk dat IFLANET al sterk is geworteld binnen
IFLA en door de leden en niet-leden inmiddels onmis-
baar wordt geacht.

COMMUNICATIE TUSSEN MENSEN

De rol van tijdzones, geografische barrières en hiërar-
chische en bureaucratische obstakels is door de techno-
logische ontwikkelingen sterk verminderd. Communi-
catie kan weer de centrale aandacht krijgen die het als
proces in een organisatie als die van IFLA verdient.
IFLA moet daarom, waar mogelijk, zien te profiteren
van de opties van elektronische communicatie. Echter,
de onderliggende menselijke ‘connecties’ mogen niet uit
het oog worden verloren. In het merendeel van IFLA’s
activiteiten - onafhankelijk van het gebruikte medium -
is het communicatieaspect van vitaal belang. Uiteinde-
lijk zijn meestal de menselijke connecties beslissend, en
niet de elektronische.
IFLA, zoals ik iemand eens kernachtig heb horen zeg-
gen, is een organisatie die je teruggeeft wat je erin stopt.
Betrokkenheid bij ‘IFLA 1998’ en bij IFLA in het
algemeen biedt, kortom, een mogelijkheid dat grote,
ondoorzichtige IFLA van binnenuit te leren kennen en
in dat verband te genieten van nieuwe, (inter)nationale
contacten, zowel professioneel als persoonlijk. Ik hoop
dat binnen Nederland het enthousiasme voor IFLA
1998 zal groeien. Uit eigen ervaring weet ik dat de
voldoening achteraf zeer groot zal zijn.

‘IFLA HQ enjoys spacious, well-appointed, attractive and

technologically advanced, rent-free facilities thanks to

the hospitality of the Royal Library of the Netherlands

and its Director, Wim van Drimmelen. It is the single

largest contribution to the success of IFLA each year.’

‘The Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD - Netherlands

Library Service) is a model for centralized services to

public libraries providing centralized buying, cataloguing,

preparations, binding and printing of library materials.’

‘In the 1960’s when I came to know Amsterdam as a

student it became popular as the most accessible gateway

to Western Europe.  The ingenuity of a country rescued

largely from the sea; easy transportation to all parts of

Europe; the hospitality of the Dutch people; the

attractiveness of its many cultures and customs will

attract many participants to the 1998 IFLA General

Conference.’

IFLA-president Bob Wedgeworth (foto) over IFLA en

Nederland
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IFLA SECTIONS IN ACTIE

I F L A
IFLA SECTION ON
INFORMATION TECHNOLOGY

De sectie Informatietechnologie (IT) is
met 382 leden de op een na grootste
sectie van IFLA. De werkzaamheden
worden gestuurd door een Standing
Committee dat uit circa vijfentwintig
leden bestaat.
Wat is de missie - om eens een modern
woord te gebruiken - van de sectie IT?
Dit komt het best tot uitdrukking in
haar middellange termijnprogramma.
De ‘scope statement’ van dit pro-
gramma (vastgesteld tijdens de
IFLA-conferentie van 1996) luidt als
volgt: ‘The Section on Information
Technology serves to foster, develop
and promote information technologies
relevant to modern library and
information services. This includes
policies and technologies for the
creation, storage, retrieval and trans-
fer of information for all types of
libraries and information centers. A
fundamental aspect of this is the
development and application of a range
of international standards.’
Dit wordt geconcretiseerd in een aan-
tal doelstellingen, zoals: bevordering
van de totstandkoming van netwer-
ken tussen bibliotheekorganisaties en
remote access tot wetenschappelijke
informatie; stimulering van het gebruik
van IFLANET, het netwerk van de bij
IFLA aangesloten bibliotheken; bestu-
dering van licentiemodellen; onder-
steunen van ontwikkelingslanden bij
de invoering van IT in hun bibliothe-
ken; bevordering van standaardisatie
op het gebied van IT-toepassingen bij
bibliotheken.

Activiteiten. Het actieplan 1998-
1999 van de sectie IT heeft vooral
betrekking op het organiseren van con-
gressen en workshops en het uitvoe-
ren van een aantal projecten. Wat be-
treft het eerste: de sectie is hard bezig
het congresprogramma voor de
IFLA-bijeenkomst in Kopenhagen
(1997) voor te bereiden.
Voorafgaand aan de IFLA-conferentie
in Kopenhagen zal de sectie een semi-
nar voor bibliothecarissen uit ontwik-
kelingslanden organiseren in Aalborg
onder het thema: ‘Bridging information
gaps through technology’.
De afgelopen zijn jaren een aantal
projecten met succes voltooid. Op dit

Section on Bibliography, de Section on
Cataloguing en de Section on
Classification and Indexing. De Section
on Cataloguing identificeert proble-
men bij de formele ontsluiting van
oude en nieuwe media, en tracht daar
iets aan te doen door het ontwikkelen
en up-to-date houden van richtlijnen
en regelstandards. Vanuit de Standing
Committee, die twintig leden telt en
functioneert via werkgroepen, wordt
vooral samengewerkt met de andere
secties, met de Division of Manage-
ment and Technology, en met het IFLA
UBCIM Core Programme dat vanuit de
Deutsche Bibliothek de uitwissel-
baarheid en ontwikkeling van (MARC-)
formats ondersteunt.

Activiteiten. Omdat de activiteiten
van de Sectie veelal eerst na een
‘vertaalslag’ door onder meer de Fobid
Hoofdcommissie Catalogiseren naar
buiten komen, volgt hier een selectie
van onderwerpen. Verouderde stan-
dards worden herzien. Zo wordt thans,
aan de hand van commentaren die in
1996 ook vanuit Nederland zijn gele-
verd, aan de tweede editie van de ISBD
(Computer Files) gewerkt. Na inspectie
door de ‘ISBD Maintenance Group’,
die de samenhang tussen de diverse
ISBD’s bewaakt, volgt publicatie eind
1997. Dit jaar zal ook met de revisie
van de ISBD(’s) worden gestart.
In 1996 kwamen voor publicatie ge-
reed een nieuwe editie van Names of
Persons en een bijgewerkte lijst van
titels in Anonymous Classics. Op het
terrein van de thesaurering wordt te-
vens gestudeerd op Guidelines for
authority and reference entries (GARE),

moment zijn drie projecten in uitvoe-
ring. Het eerste heeft betrekking op de
standaardisatie van iconen voor grafi-
sche user interfaces. De door de sectie
ontwikkelde iconen worden reeds ge-
bruikt door verschillende bibliotheken,
onder andere die van Cambridge,
Edinburgh en Oxford. Thans wordt
ernaar gestreefd de iconen tot stan-
daard te laten verklaren door de ge-
zaghebbende Internet Engineering
Taskforce (IETF) en wordt een proce-
dure gestart voor verheffing van de
iconen tot een ISO-standaard. Het
tweede project betreft een onderzoek
naar het gebruik van elektronische
bronnen in bibliotheken. Een gebrui-
kersonderzoek hiernaar is gestart. Een
derde, nog te starten project heeft ook
betrekking op standaardisatie, en wel
van de elektronische weergave van de
diverse cyrillische (Russische enzovoort)
lettertekens/schriften. Ook hier is vast-
legging in ISO-normen het streven.
Een probleem dat de IT-sectie deelt
met de andere secties van IFLA is het
gebrek aan tijd om alle werkzaamhe-
den tot een goed einde te brengen.
Het is vrijwilligerswerk, waarbij het een
complicerende factor is dat al die vrij-
willigers over de hele aardbol zijn ver-
spreid. Maar een gelukkig element
daarbij is dat elektronische uitwisse-
ling van informatie via IFLANET, Inter-
net, elektronische post et cetera de
bibliotheekwereld een stuk kleiner
heeft gemaakt. De communicatie-
mogelijkheden worden ieder jaar be-
ter. Een extra stimulans voor de sectie
Informatietechnologie om haar
informatietechnologische activiteiten
gemotiveerd en met kracht voort te
zetten.

Alex Klugkist, bibliothecaris Rijksuni-
versiteit Groningen, secretaris/pen-
ningmeester Section on Information
Technology

IFLA SECTION ON
CATALOGUING

Hoofdtaak van IFLA’s Division of
Bibliographic Control is het bevorde-
ren van de internationale uitwisseling
van bibliografische informatie, opdat
men over de hele wereld adequaat kan
kennisnemen van wat gepubliceerd
wordt. De Divisie kent drie secties: de
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een project in samenhang met de revi-
sie van het ‘UNIMARC Authorities
format’. De standard Form and struc-
ture of corporate headings (FSCH) uit
1980 houdt al jaren de gemoederen
bezig. In Beijing is besloten om de
hoofdcriteria van FSCH te handhaven,
maar mede naar aanleiding van de
herziening in 1994 van de Nederlandse
regels voor de naamsvormen van cor-
poraties zullen diverse tekstonderdelen
worden gereviseerd. Daarnaast bepleit
de Sectie het opzetten van ‘online
corporate authority files’, met een uniek
nummer voor iedere corporatie. In die
context zal ook bezien worden of en
hoe de International list of uniform
headings for higher legislative and
ministerial bodies zal worden bewerkt.
Ambitieus is de studie, in samenwer-
king met met andere secties, naar Func-
tional requirements for bibliographic
records. Welke functies worden door
bibliografische gegevens en records
(inclusief ingangen) vervuld, aan welke
eisen moeten zij voldoen? Toetspunten
zijn de oude en nieuwe media, de
behoeften bij diverse soorten gebruik
(onder meer toegang op afstand via
het Internet), en kosten- en manage-
mentoverwegingen. In 1996 vond een
world wide review plaats. De officiële
rapportage wordt verwacht in augus-
tus op het congres te Kopenhagen.
Tijdens het IFLA-congres wordt elk jaar
door de Sectie een lezingenprogramma
geboden. In Beijing stonden gemeen-
schappelijke catalogiseerprojecten en
de retroconversie van kaartcatalogi
centraal. In Amsterdam 1998 zal het
vermoedelijk gaan over uitwisselings-
formats, vooral in verband met nieuwe
zoekmethoden op het Internet. Ook
de ‘toekomst van het catalogiseren’
zal onderwerp van discussie zijn.

Ton Heijligers, onderbibliothecaris Uni-
versiteitsbibliotheek Amsterdam en lid
van de Section on Cataloguing

IFLA SECTION ON EDUCATION
AND TRAINING

De sectie Education and Training (SET)
heeft als doel:
• het uitbouwen en ontwikkelen van

opleidingen voor het bibliotheek- en
informatiewezen;

• het formuleren van basisprincipes
voor het onderwijs in de bibliotheek-,
archief- en informatiewetenschap;

bibliotheekopleidingen in China. Ver-
der is veel tijd gestoken in het ontwer-
pen van een nieuw Medium Term Pro-
gramma (doelen en acties) voor 1998-
2001.
In Kopenhagen heeft de sectie als
thema ‘LIS Education and the Electronic
Environment’. Dit thema zal in Am-
sterdam worden voortgezet. Ideeën
voor de workshops (in Amsterdam
1998) zijn welkom.

Barry Wiebenga, manager externe be-
trekkingen en internationalisering bij
de HvA en participant in de Standing
Committee on Education and Training.

IFLA SECTION ON LIBRARY AND
RESEARCH SERVICES FOR
PARLIAMENTS

De Section on Libraries and Research
Services for Parliaments is een kleine,
actieve IFLA-sectie met ongeveer hon-
derd leden waarvan er per congres
zo’n vijftig aanwezig zijn. Binnen de
sectie zijn Europa en de Angelsaksi-
sche landen sterk vertegenwoordigd
en dankzij de steun van de Ameri-
kaanse Library of Congress ook een
groot aantal Oost-Europese landen.
Vertegenwoordigers uit Azië en Afrika
zijn schaarser: Japan, Korea, Indone-
sië, Turkije en Zimbabwe zijn er echter
altijd. De sectieleden streven ernaar
om in hetzelfde hotel te verblijven ter
verhoging van de efficiency en de in-
formele contacten.
Naast de gebruikelijke zaken als open
meeting en eendagsworkshop, die tra-
ditioneel altijd wordt gehouden bij het
parlement van het gastland, is er een
informele ‘problem solving’bijeen-
komst waarbij iedere deelnemer con-
crete problemen aan collega’s voor
kan leggen. Tot slot zijn er de twee
bijeenkomsten van de Standing Com-
mittee (SC), het bestuur van de sectie,
dat uit uit minimaal twaalf leden be-
staat.
Een belangrijk middel om tussen de
congressen door van elkaars activitei-
ten op de hoogte te blijven zijn de
halfjaarlijkse nieuwsbrieven en de di-
recte contacten per fax, telefoon en
e-mail.

Activiteiten. De agenda van de SC
kent een aantal vaste onderdelen: fi-
nanciën, overzicht van ontwikkelingen
en activiteiten van het afgelopen jaar,

• het uitwisselen van kennis;
• samenwerken op het terrein van

curriculum ontwikkeling;
• criteria opstellen voor de verge-

lijkbaarheid en gelijkwaardigheid van
beroepskwalificaties;

• voorwaarden scheppen voor de uit-
wisseling van studenten en mede-
werkers.

Gebruikelijk is dat tijdens het congres
de leden van de sectie twee dagdelen
vergaderen. Terugkerende onderwer-
pen zijn: samenstelling sectie, voort-
gang projecten, voorbereiding vol-
gende conferenties en vaststelling
thema’s. Voorts is er een Open Forum-
discussie en worden er (meestal) twee
workshops georganiseerd. Vast onder-
deel is ook een bezoek aan de lokale
bibliotheekschool. Wat dit laatste be-
treft volgt ook China de internationale
trend. Ook Peking heeft recent de
Library and Information Science School
omgedoopt in Department of Infor-
mation Management (van de Universi-
teit van Peking).

Activiteiten. In 1997 werden tij-
dens het Open Forum de volgende
onderwerpen behandeld: The library
as a Key to Exploiting Economic Resour-
ces, Information Technology-Oriented
Courses in LIS Curricula, Biculturalism
and Librarianship in New Zealand and
Transition of Library and Information
Science Education in China.
In de workshops werd informatie uit-
gewisseld over recente onderwijs-
ontwikkelingen in Europa, Amerika en
China en was er op de campus van de
Universiteit van Peking bij de Pekingse
bibliotheekopleiding gelegenheid ken-
nis te maken met de directies van de
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rapportage van de regionale afdelin-
gen, de activiteiten van het huidige
congres en komende congressen, pu-
blicaties van de secties en het middel-
lange termijnplan. Daarnaast kan iede-
reen agendapunten aandragen. De
sectie heeft een aantal monografieën
op haar naam staan en een aantal
lopende seriewerken waaronder de
World Directory of National Parliamen-
tary Libraries.
Alle bijeenkomsten van de sectie, ook
die van de SC, hebben een open karak-
ter en zijn bewust laagdrempelig. Het
idee van de sectie is ervaringen met
elkaar te delen en van elkaar te leren.
Daarbij is het verbazingwekkend om
te kunnen constateren dat - hoe ver-
schillend in fase van technologische
ontwikkeling de dienstverlening ook
kan zijn - er door de parlementsbiblio-
theken veel wordt gedeeld. Vragen
als: hoe bereik je de parlementsleden,
waardevrije en politieke informa- tie,
huisvesting, de mate van externe open-
stelling en de uitdagingen van het Inter-
net zijn universeel. Voor de grote
parlementsbibliotheken met een ei-
gen wetenschappelijke researchstaf
speelt de vraag hoe met de research-
rapporten buiten het politieke krach-
tenveld te blijven. De laatste jaren is
veel gesproken over en daadwerke-
lijke steun verleend aan parlements-
bibliotheken in ontwikkelingslanden
en onder aanvoering van het Ameri-
kaanse Congres aan de nieuwe demo-
cratieën in Oost-Europa. Zelf heb ik
daaraan een bijdrage kunnen leveren
door via een driehoeksruil met de bibli-
otheek van het Instituut voor Oost-
Europees Recht en Ruslandkunde
kamerstukken en staatsbladen beschik-
baar te stellen.
Bovenal is het IFLA-congres echter de
plaats om je collega’s uit binnen- en
buitenland te ontmoeten en ervarin-
gen uit te wisselen. En dat op een wat
hoger abstractieniveau, zonder last van
de dagelijkse routine met stapels stuk-
ken, vergaderingen en telefoontjes die
in de praktijk toch altijd meer prioriteit
krijgen dan praten en nadenken over
het vak. Het feit dat je daarbij deel
uitmaakt van een sectie, zorgt ervoor
dat je niet in de massaliteit van congres-
deelnemers en bijeenkomsten ten on-
der gaat. Daarnaast is het voor het
dagelijkse inlichtingenwerk erg han-
dig om door de op het congres opge-
dane persoonlijke contacten direct toe-

de speciale doelgroep circuleert. De
SVB heeft van dit netwerk geprofi-
teerd bij de opzet van een aantal Euro-
pese projecten, die zonder de nodige
bekendheid binnen het Europese
blindenbibliotheekwerk zeker niet
van de grond gekomen zouden zijn.
De pogingen te komen tot coördinatie
van een mondiale uniforme werkwijze
hebben als doel productuitwisseling te
bevorderen en ontsloten gegevens-
bestanden wereldwijd toegankelijk te
maken. In verhouding tot de totaal
beschikbare informatie beslaat de in-
formatie bestemd voor visueel gehan-
dicapten toch al een zeer kleine actie-
radius. Dit komt door de financiële
beperkingen van de dienstverlenende
organisaties in combinatie met de vaak
hoge productiekosten. Alle in normale
druk verschijnende boeken, kranten
enzovoort moeten immers in een voor
de visueel gehandicapte bruikbare
vorm ‘geproduceerd’ worden.

Activiteiten. Voorbeelden van door
de sectie opgezette projecten:
• het ontwikkelen van een de facto

standaard voor audioproductie
(Daisy-project);

• het ontwikkelen van een handboek
voor internationale braillemuziek-
notatie en het op gelijke wijze invoe-
ren van productiedata in de interna-
tionale braillemuziekcatalogus;

• gezamenlijke actie vrijdom post-
tarieven;

• gezamenlijk actie auteursrechten.
Het blindenbibliotheekwerk heeft te
kampen met een toenemend aantal,
vooral oudere gebruikers. De technie-
ken voor de productie van materiaal in
aangepaste vorm veranderen sterk en
steeds sneller. Door internationale sa-
menwerking worden risico’s bij het
aanschaffen van nieuwe productie-
methoden verkleind, is uitwisseling van
materiaal beter mogelijk en worden
cliënten beter geholpen. De investe-
ring in tijd en geld om dit internatio-
nale netwerk via de Standing Com-
mittee aan te houden komt er voor de
SVB zeker uit.

Matthijs Balfoort, Directeur Studie- en
Vakbibliotheek voor visueel en anders-
zins gehandicapten, Amsterdam en lid
van de Standing Committee of Libraries
for the Blind

gang te hebben tot de veelal hoog-
waardige informatie waarover colle-
ga-parlementsbibliotheken beschik-
ken. In dat opzicht kan in afwijking van
het gezegde een verre vriend soms
beter zijn dan een goede buur, waar-
mee niets ten kwade van onze goede
buren in Den Haag.

Jan Keukens, hoofd Bibliotheek van de
Tweede Kamer, lid van Section and
Standing Committee on Library and
Research Services for Parliaments

IFLA SECTION OF LIBRARIES
FOR THE BLIND (SLB)

De Studie- en Vakbibliotheek voor vi-
sueel en anderszins gehandicapten
(SVB) is net als de overige blinden-
bibliotheken in Nederland lid van deze
redelijk grote, actieve sectie, en daar-
naast ook lid van de Standing Com-
mittee van de SLB.
De Standing Committee treedt op als
het dagelijks bestuur van de sectie,
stimuleert en initieert internationale
samenwerking, innovatieve projecten
en tracht lokale ontwikkelingen die
gericht zijn op verbetering van de
dienstverlening aan blinden en slecht-
zienden op elkaar af te stemmen. Om
het jaar wordt vóór de grote IFLA-
conferentie een preconferentie geor-
ganiseerd, worden seminars gehou-
den en worden gezamenlijke projecten
opgezet. De seminars zijn ook voor
een deel ‘ontwikkelingshulp’ aan col-
lega’s in de minder bedeelde regio’s in
de wereld. Op deze manier ontstaat
een netwerk waarbinnen allerlei be-
langrijke informatie over het werk voor

see you in Amsterdam!


