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ZOEKEN IN de virtuele bibliotheek wordt vaak synoniem

met zoeken in de catalogus van een fysieke bibliotheek,

of in diensten als PiCarta of Bibliotheek.nl en soms zelfs

synoniem met Google. Dat is niet onbegrijpelijk, want

bibliotheken manifesteren zich tot nu toe op het internet

ook voornamelijk door middel van dit soort diensten. Toch

is de geautomatiseerde catalogus nog maar het topje van de

ijsberg. Daarachter gaat een digitale wereld schuil, die uit-

eindelijk leidt tot de kwaliteit in dienstverlening die gebrui-

kers van hun bibliotheken verwachten en ook mogen

eisen: beschikbaarheid van fysieke materialen kan getoetst

worden via de koppeling met het uitleensysteem, er kan

een reservering of een IBL-aanvraag geplaatst worden. Op

basis van abonnementen op elektronische tijdschriften en

diensten als Online Contents kan de gebruiker een artikel

full-text op het scherm krijgen of in kopie aanvragen. De

lokale openbare, wetenschappelijke of bedrijfsbibliotheek

speelt hierbij een belangrijke rol als het gaat om fysieke

beschikbaarstelling of intermediair.

De internetmens verwacht echter meer. Hij wil 24 uur per

dag en 7 dagen per week zijn vragen kunnen stellen en

daar snel een adequaat antwoord op hebben, niet alleen uit

zoekmachines of catalogi, maar steeds meer ook door dien-

sten als ‘Ask Jeeves’ of ‘Ask a librarian’. De commerciële

diensten op dit terrein lijken een voorsprong te hebben op

de bibliotheken. De virtuele inlichtingendiensten moeten

deze achterstand wegwerken – door dag en nacht een kwa-

liteitsdienst te leveren, gebaseerd op samenwerking en een

gezamenlijke kennisdatabank.

Inlichtingenwerk in de virtuele bibliotheek
Die intermediaire rol spelen bibliothecarissen in hoge

mate als het gaat om de zogenaamde inlichtingenfunctie.

Hier komt de toegevoegde waarde van de bibliotheek opti-

maal tot uitdrukking: door middel van het reference inter-

view stelt de medewerker de vraag vast en met zijn kennis

van collecties, bronnen, catalogi en websites wordt het

mogelijk om een antwoord te formuleren, dat optimaal is

afgestemd op de eisen van de vraagsteller. Jammer alleen

dat de gestelde vraag, de context en het bijhorende antwoord

slechts eenmalig gebruikt kunnen worden.

In vrijwel iedere bibliotheekorganisatie bestaat, of wordt

gesproken over de introductie van een digitale inlichtin-

genfunctie. Daarmee positioneren bibliotheken zich nog

duidelijker op het world wide web en stimuleren ze het

gebruik van de kwaliteitsbronnen in de gezamenlijke col-

lecties van bibliotheken. Met een dergelijke dienst wordt

het begrip virtuele bibliotheek opeens uitgebreid van een

digitale catalogus naar het virtuele inlichtingenbureau.

Maar nog steeds worden vraag- en antwoordpaar slechts

één keer gebruikt, of maximaal opgeslagen in een kennis-

databank ten behoeve van de eigen organisatie.

Sommige bibliothecarissen twijfelen (nog?) aan de wense-

lijkheid van virtual reference, omdat het de gebruiker zou

vervreemden van de bibliotheek. Op diverse discussielijs-

ten komt deze vraag met een zekere regelmaat terug. Ik

citeer graag Diane Kresh1 (IFLA 2002, Glasgow) die

opmerkte dat zelfs in de grootste bibliotheek ter wereld

(Library of Congress) het aantal reference vragen drastisch

is teruggelopen, maar dankzij hun nieuwe ‘Ask a librarian’

webservice nu weer aantrekt. 

‘Wij beschouwen de gebruikers op het internet ook niet

meer als remote users, maar zien onze bibliotheek eerder als

remote resource en we beschouwen het als onze taak om

ervoor te zorgen dat wij via het internet naar de gebruiker

komen, op de plaats waar zij zijn en op het moment dat zij

een vraag hebben,’ aldus Anne Lipow.2 En is het niet een

bekend feit dat veel gebruikers toch al hun onderzoek star-

ten zonder eerst de bibliotheek te raadplegen of dat zelfs

maar te overwegen? Daarom moeten bibliotheken zich pro-

minent manifesteren waar de gebruiker is: op het world

wide web.

Michel Wesseling

Het virtuele inlichtingenbureau
Samenwerking en opbouw van een database zijn altijd al belangrijke en met succes toegepaste

elementen geweest in het functioneren van bibliotheken. Het lijkt erop dat ook voor de

virtuele reference desk hier de basis voor succes ligt, stelt Michel Wesseling. Ofwel: zijn

Al@din en QuestionPoint de nieuwe samenwerkingsvormen in het bibliotheekwerk?
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Samenwerking is er dus vooral op gericht om de vraag die

de gebruiker stelt op de meest efficiënte manier zo snel

mogelijk en kwalitatief hoogwaardig beantwoord te krijgen.

Snelheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt, want zoals

Lipow het stelt: de gebruiker is niet op zoek naar een ant-

woord op een vraag, maar hij is bezig met zijn werk en wil

daarmee verder kunnen, liefst zo snel mogelijk. Daartoe is

een netwerk beschikbaar waarmee individuele bibliotheken

inlichtingenvragen kunnen doorsturen naar collega’s. Dit

kan ‘handmatig’ gebeuren door gewoon uit de lijst van

beschikbare instellingen er één te kiezen, maar ook auto-

matisch. Op basis van een profiel van de bibliotheek en

kenmerken van de vraag zal de juiste bibliotheek gekozen

worden. In het bibliotheekprofiel zijn onder meer opgeno-

men: onderwerpsgebieden binnen de collecties, materiaal-

soorten en specialisaties in de bibliotheek of van het perso-

neel. Maar ook openingstijden van de inlichtingendienst,

taalgebieden en het aantal vragen dat per week of dag

beantwoord kan worden. 

De vraag wordt verrijkt met kenmerken, zoals trefwoorden

of systematische codes, het opleidingsniveau waaraan het

antwoord moet voldoen en de taal van de vraagsteller. Ook

kan aangegeven worden binnen welke termijn een vraag

beantwoord dient te worden. 

De virtuele inlichtingendienst zorgt ervoor dat een biblio-

theek een herinnering krijgt als de tijd waarbinnen de

vraag beantwoord moet worden bijna is verstreken.

Belangrijk aspect bij het inlichtingenwerk is dat de gebrui-

ker steeds met één bibliotheek te maken heeft: die van zijn

eigen universiteit, in zijn eigen stad of dorp, of in het eigen

bedrijf. Hoewel de vraag wellicht buiten de eigen biblio-

theek of zelfs in een heel ander deel van de wereld is beant-

woord, zal het antwoord vanuit de eigen bibliotheek aan de

gebruiker worden gestuurd: de band tussen gebruiker en

bibliotheek wordt hiermee verstevigd.

Zodra een vraag is beantwoord, zal deze worden opgeslagen

in de kennisdatabank. Zo’n vraag- en antwoordpaar zal niet

alleen bestaan uit de oorspronkelijke vraag en het gegeven

antwoord, maar is verrijkt met trefwoorden, elektronische

verwijzingen naar internet resources of bibliografieën.

Tevens kan worden aangegeven hoe vluchtig het antwoord

is en of na verloop van tijd het antwoord dient te worden

bijgewerkt. De vraag: ‘Wie was de eerste koning van Neder-

land?’ lijkt wellicht op ‘Wie is de minister-president van

Nederland?’, maar het antwoord op de laatste vraag kan

over enige tijd een heel ander zijn dan nu.

De vraag- en antwoorddatabank zal in de toekomst een

belangrijke bron van informatie worden voor de zoekende

gebruikers. Liefst in één zoekactie zal hij zowel de ‘catalogus’

evenals de opgebouwde kennisdatabank willen raadplegen.

Voor het zoeken daarin zal iedere vraag worden verrijkt met

gegevens van de zoeker, zoals opleidingsniveau en gewenste

taal, zodat het meest optimale antwoord gegeven kan worden. 

Van project naar operationele dienst
Het CDRS-project is een groot succes gebleken. Daarom

hebben de Library of Congress en OCLC besloten een virtu-

ele reference dienst in het leven te roepen onder de naam

QuestionPoint.

Maar, zullen anderen dan weer tegenwerpen: zijn er al niet

voldoende commerciële diensten die deze vragen kunnen

beantwoorden? Een korte verkenning levert echter al snel

het gegeven op dat de kwaliteit van de antwoorden van

deze diensten matig tot slecht is. Dat komt omdat de vra-

gen vaak geautomatiseerd worden geanalyseerd en beant-

woord en verwijzingen worden gemaakt naar websites of

instellingen die soms allang niet meer bestaan. In een vir-

tuele inlichtingendienst van bibliotheken zal de nadruk lig-

gen op kwaliteit en menselijke interactie.

De commerciële diensten kunnen onmogelijk de taak over-

nemen die bibliothecarissen vervullen als het gaat om het

herformuleren van een vraag opdat duidelijk is wat de

gebruiker daadwerkelijk heeft bedoeld. Bonnie Nardi heeft

in 1999 in opdracht van Apple Computer onderzoek

gedaan naar het gedrag van inlichtingenmedewerkers in

bibliotheken, om na te gaan hoe automatische intelligent
agents ontwikkeld zouden moeten worden. Zij ontdekte de

speciale rol die bibliothecarissen in dit verband spelen; ze

spreekt zelfs van information therapy en beschouwt dit als

een voorbeeld van menselijke intelligentie die, toegepast

op de zoekvraag, onmogelijk door een computer vervangen

kan worden.

Samenwerking bevordert kwaliteit en snelheid
Een virtueel inlichtingenbureau moet beschikbaar zijn ook,

of zelfs juist, als de bibliotheek is gesloten. Op verschillen-

de plekken in de wereld worden experimenten gedaan om

in samenwerking tussen bibliotheken te komen tot een 24-

uursinlichtingendienst. In Nederland kennen we initiatieven

als PubliekWijzer en Al@din, in de Verenigde Staten METRO

en Incolsa. Een wereldomspannend project is CDRS.

Om aan de groeiende vraag tegemoet te komen om de digi-

tale inlichtingenfunctie uit te bouwen is enkele jaren gele-

den het project Cooperative Digital Reference Services

(CDRS) gestart door de Library of Congress. In dit project

hebben reference bibliothecarissen uit verschillende landen

in de wereld samengewerkt met de primaire bedoeling om

vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Het leuke van het CDRS-project is, dat gebruikers een

vraag kunnen stellen die wellicht niet in de eigen bibliotheek

beantwoord kan worden. Het project voorzag erin dat een

dergelijke vraag wordt doorgestuurd naar een bibliotheek

die wel de kennis en bronnen bezit om de vraag te beant-

woorden. Zo kan een vraag die aan een Amerikaanse

bibliotheek wordt gesteld over ‘Deventer koek’, worden

doorgestuurd naar de KB in Den Haag die de vraag kan

beantwoorden.
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De kern van deze nieuwe dienst is gelegen in twee belang-

rijke elementen: samenwerking en opbouw van een data-

base. Het zijn elementen die in het verleden bewezen heb-

ben in bibliotheken goed te werken: al meer dan honderd

jaar werken bibliotheken in Nederland samen aan een

(eerst kaart en later geautomatiseerde) centrale catalogus

en een daaraan gekoppeld systeem van interbibliothecair

leenverkeer. Ook in andere delen van de wereld vormen

deze twee elementen de belangrijkste basis voor samen-

werking. Het lijkt erop dat ook voor de virtuele reference

desk hier het succes ligt. 

QuestionPoint is een hosted service, waarin bibliotheken

kunnen participeren zonder te hoeven investeren in pro-

grammatuur of apparatuur. Iedere bibliotheek levert een

bijdrage door vragen van anderen te beantwoorden en deze

antwoorden op te slaan in de wereldwijde kennisbank.

Wanneer een vraag niet in de eigen bibliotheek kan wor-

den beantwoord, zal hij worden doorgestuurd naar een

andere deelnemende bibliotheek. Dit gebeurt op basis van

het QuestionPoint-profiel. 

De QuestionPoint-dienst is in hoge mate gebaseerd op de

resultaten van het CDRS-project en nu al hebben enkele

honderden bibliotheken in verschillende delen van de

wereld zich aangemeld als participant, waaronder de

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 

Is ‘goed genoeg’ nog wel goed genoeg?
Het world wide web heeft van iedere burger ogenschijnlijk

een informatieprofessional gemaakt: met Google vind je op

iedere vraag duizenden antwoorden die ‘goed genoeg’ zijn

om in de eerste behoeften te voorzien. Ook diensten als

‘Ask Jeeves’ voldoen aan deze minimale kwaliteitsnorm.

Maar naarmate de gebruikers mondiger worden, zullen ze

niet langer genoegen nemen met dit type antwoorden en

kwaliteit eisen. 

De bibliotheek en met name de reference desk kan in deze

vraag naar kwaliteit voorzien als nu wordt begonnen met

het opbouwen van de virtuele inlichtingenfunctie, deze

preferent op bibliotheekwebpagina’s beschikbaar te stellen

en vooral door in regionale, nationale en internationale

samenwerking een kennisdatabase op te bouwen met

vraag- en antwoordparen. 

In het verleden hebben we onze kracht door samenwer-

king bewezen in de GGC, Worldcat en het NCC-IBL. Zijn

Al@din en QuestionPoint de nieuwe samenwerkingsvormen

in het bibliotheekwerk?
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