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IN DE NOORDELIJKE LANDEN wordt veel gelezen. Boosaardi-

ge lieden zullen beweren dat het deprimerende klimaat

en de lange saaie winteravonden in die streken daaraan

debet zijn. Wie weet hebben ze gelijk, maar dat neemt het

feit niet weg. De cijfers, die ons werden getoond in een

presentatie bij de Helsinki City Library (zie tabel), spreken

voor zich.

De positie van Finland is prominent. Een aanwijzing dat

men de bibliotheken ziet als een voorziening voor ieder-

een, is dat bezoek- en leencijfers worden vertaald in

respectievelijk ‘uitleen per inwoner’ en ‘bezoeken per

inwoner’.

Actieve overheid
Als ik de positie en de rol van bibliotheken in Finland –

wetenschappelijk of openbaar, doet er niet toe – zou moe-

ten kenschetsen in een paar trefwoorden, dan zou ik kie-

zen voor: betrokkenheid, zorg en maatschappelijk belang.

Alle voorzieningen, activiteiten en principes zijn te herlei-

den tot een van deze begrippen. Het beleid van de overheid

is om kennis en informatie voor alle burgers maximaal toe-

gankelijk te maken. In dit beleid past het gratis onderwijs

en de gratis toegang tot alle bibliotheken die door de over-

heid worden gefinancierd. 

Studenten hoeven bijvoorbeeld nergens zelf handboeken

aan te schaffen. Zo zal het nieuwe studiecentrum Alek-

sandria, van de University of Helsinki Library vierentwin-

tig uur per dag open zijn! Het bevat vierhonderdduizend

boeken in open opstelling, waarvan tachtigduizend hand-

boeken in meerdere exemplaren.

Een groot verschil met de situatie in Nederland is, dat de

overheid zich actief bezighoudt met bibliotheekbeleid.

Waar nodig treedt zij sturend en coördinerend op. Daar-

naast is zij bereid geld, véél geld, uit te geven aan bibliothe-

ken. Niet zomaar, maar omdat men overtuigd is van het

maatschappelijke belang van de bibliotheek als instrument

van volksontwikkeling en als instrument voor het bevorde-

ren van ‘information literacy’. 

Dit mag blijken uit het feit dat voor de ontwikkeling van de

nationale digitale bibliotheek, als onderdeel van het pro-

gramma ‘Finland as Information Society’, in 2001 3,6 pro-

cent van het bruto nationale product werd uitgegeven! Om

dit te kunnen doen, verkocht de Finse staat enkele van zijn

bedrijven. De gevolgde strategie bestond uit het éérst

opbouwen van een indrukwekkende infrastructuur, die als

een van de beste in Europa wordt beschouwd, en het pas

daarna ter hand nemen van het probleem van content en

toegang.

Overheidsbemoeienis vindt men ook bij de oprichting van

het consortium FinELib, dat namens alle wetenschappelij-

ke en openbare bibliotheken onderhandelingen voert over

de licentievoorwaarden van digitale publicaties. Sinds 2002
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De bibliotheek is niet in de eerste plaats
een kostenpost!

De sectie Wetenschappelijke Bibliotheken van de NVB organiseerde afgelopen juni een stu-

diereis naar Finland en Estland. Veertig deelnemers bezochten zeventien bibliotheken in
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belangrijkste indrukken samen uit een regio waar bibliotheken van elke soort een onmis-

baar onderdeel van de samenleving lijken te vormen. 
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Internetbus
Een andere bijzondere toepassing is de internetbus, die bij

de Tampere City Library wordt ingezet om de burger in dit

dunbevolkte land ‘information literacy’ bij te brengen. Er

worden cursussen in gegeven waarvoor zoveel belangstel-

ling is, dat die al maanden van tevoren zijn volgeboekt.

Twee laatste bijzondere toepassingen worden aangetroffen

in respectievelijk de Helsinki School of Economics en de

Terkko National Central Library of Health Sciences. Bij de

eerste kan men via sms-diensten uitleentermijnen verlen-

gen, een overzicht krijgen van geleende boeken of zich toe-

gang verschaffen tot de databases van de bibliotheek. Bij de

tweede vindt men de ‘Terkko Mobile’, een informatie-

dienstverlening via een kleine zakcomputer (de PDA, Per-

sonal Digital Assistent) waarmee artsen en onderzoekers

direct toegang kunnen krijgen tot patiëntgegevens, en

waarmee men zijn PDA-boeken en -tijdschriften kan door-

zoeken.

Architectuur
Wie een van de bibliotheken die wij bezochten binnen-

loopt, wordt er onmiddellijk mee

geconfronteerd: Finland is het land

van grote architecten en van design.

De gebruikte materialen zijn van zicht-

bare kwaliteit. Absolute toppers zijn

bijvoorbeeld de Viikki Library in Hel-

sinki en de Tampere City Library. De

eerste, gelegen op een nieuw deel van

een campus een eindje buiten de stad,

huist in een zeer modern gebouw van

staal en glas, en heeft enkele fraaie

wintertuinen. De tweede ligt als open-

bare bibliotheek in het centrum en

is FinELib een permanent onderdeel van de National Libra-

ry of Finland. 

FinELib wordt aangestuurd door een landelijke stuurgroep

op hoog niveau. Men zorgt voor acquisitie, marketing, eva-

luatie en niet in de laatste plaats coördinatie voor de 107 (!)

participerende instellingen. Overigens wordt voor de ont-

wikkeling van een uniforme interface (Meta-Lib) en voor

de conservering van digitale documenten samengewerkt

met de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en de

Koninklijke Bibliotheek.

Tankstation
Een land waar met betrekking tot bibliotheken een filosofie

wordt gehanteerd die we (helaas) bijzonder moeten noe-

men, heeft bijna vanzelfsprekend voorzieningen die dat

ook zijn.

In alle bibliotheken vindt men de ‘standaard’ voorzienin-

gen, zij het dat opvalt dat er bijvoorbeeld (iets minder stan-

daard) veel uitleen- en inname-automaten zijn. Maar op

een paar plaatsen zijn er dingen te zien die niet anders dan

‘bijzonder’ genoemd kunnen worden, en die een direct uit-

vloeisel zijn van bewuste politiek ten aanzien van de infor-

matievoorziening. 

Op de allereerste plaats moet dan de Lasipalatsi Cable Book

Library worden genoemd. Deze niet zo grote bibliotheek,

van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds geopend, is een

onderdeel van de Helsinki City Library en is gehuisvest aan

een van de drukste punten van de stad. De bibliotheek

wordt ook dagelijks drukbezocht door ongeveer duizend

bezoekers, waarvan zo’n driehonderd immigranten. 

Er is een elementaire papieren collectie. Waar het om

draait zijn de online mogelijkheden. Alles is gratis toegan-

kelijk. Er zijn multimediale werkstations, scanners (ook

voor dia’s) en aansluitingen voor laptops. De meest letter-

lijke invulling van het brengen van informatie naar de bur-

gers is het ‘Information Gas Station’. Inderdaad een benzi-

nestation! Maar dan een waar informatie getankt kan

worden. Het station kan dankzij een draadloze internetver-

binding overal in de stad worden neergezet, hetzij op ver-

zoek van de klant, hetzij op initiatief van de bibliotheek. 

Het ‘Information Gas Station’ biedt instructieprogram-

ma’s, maar ook een unieke informatiedienst per e-mail.

Iedereen kan elk soort vraag stellen, en krijgt ook altijd ant-

woord. Een van de vragen schijnt ooit geweest te zijn: ‘Wat

is de zin van het leven?’. Helaas heb ik geen kennis kun-

nen nemen van het antwoord, dat toch een meerwaarde

aan de reis had kunnen geven.

Finland Sweden Denmark Norway
Inhabitants 5 155339 8 882 792 5 368 248 4 503 436
Municipalities 436 289 275 436
Main libraries 436 289 245 435
Branch libraries 463 501
Libraries total 936 1572 800 974
Book mobiles 201 112 52 48
Loans 103 403 180 79 900 000 71 657 119 23 500 000
Loans/inh. 20,5 9 13,4 5,2
Visits 64 558 100 48 400 000 32 971 500 22 500 000
Visits/inh. 12,5 6,2 6,1 5
Man-years 4 205 4 918 4 577 1 896 + 1 700 p-t.

Tabel 1. Public Libraries in the Nordic countries (data from 2000)

Boven: Tampere City
Library

Rechts: National Library 
of Estonia, Tallinn
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plaatsgemaakt voor

een democratie. Dat

betekent dat de Est-

se bibliotheken aan

een inhaalslag bezig

zijn. De overheid

wil hier zeker toe

bijdragen. 

Zo is bijvoorbeeld

door het ELNET-

consortium met

EBSCO een licentie

afgesloten die aan

die bibliotheken

vrije toegang geeft

tot EBSCO Publis-

hing’s full-text

bestanden en een

groot aantal andere

belangrijke databa-

ses. Bij ELNET zijn

de Nationale Biblio-

theek en tal van uni-

versiteitsbibliothe-

ken, openbare

bibliotheken en bio-

medische bibliotheken aangesloten. Dat betekent dat indi-

rect alle inwoners van Estland die in het bezit zijn van een

internetverbinding, en dat geldt voor dertig procent van de

huishoudens, die toegang ook hebben.

De voormalige geslotenheid vindt men terug in ex- en inte-

rieur van de National Library of Estonia, die tevens functio-

neert als parlementsbibliotheek. Het geheel oogt als een

kruising tussen een verdedigingswerk en een klooster,

afwerend en naar binnen gekeerd. Des te aardiger is het

daarom te merken, dat in de houding ten opzichte van de

gebruiker en het gebruik van de faciliteiten eerder het

tegenovergestelde het geval blijkt te zijn. Voor een luttel

bedrag van omgerekend circa 2,00 euro per jaar kan ieder-

een van zestien jaar of ouder een kaart kopen, waarmee

alle voorzieningen van de bibliotheek voor het leven zijn te

gebruiken.

Dat het land met een inhaalslag bezig is, is te zien bij de

bibliotheek van de oude (in 1632 door Gustaaf Adolf van

Zweden gestichte) en bekende universiteit van Tartu. Het

bibliotheekgebouw dateert uit 1982 en heeft een sovjetuit-

straling. Het is tamelijk slecht gebouwd, met als gevolg dat

er links en rechts gerenoveerd wordt. De voorzieningen

echter zijn up-to-date, en er is in het samenwerkingsver-

band ‘DIEPER’ met een tiental andere landen een aantal

digitaliseringsprojecten gerealiseerd.

Wie geïnteresseerd is in de afzonderlijke verslagen die van de bibliotheek-

bezoeken werden gemaakt, kan terecht op de website van de NVB,

www.nvb-online.nl.

Jos van Ginneken was voorheen hoofd Interne diensten bij de biblio-
theek van de Landbouwuniversiteit Wageningen. 

heeft een uiterst origineel ontwerp. Het koperen dak heeft

de vorm van een vogel, de auerhoen. Die originaliteit heeft

overigens ook zijn prijs. Er mag niets worden veranderd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de architect en die

toestemming wordt niet gemakkelijk gegeven. Dat bete-

kent, dat als er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld voor

het bijplaatsen van computers, nieuw meubilair op bestel-

ling in stijl moet worden bijgemaakt!

Maar ook in de andere bibliotheken worden staaltjes aan-

getroffen van mooie architectonische oplossingen en van

meubilair dat er niet uitziet alsof het middels een huis-aan-

huiscollecte werd verzameld, maar dat schoonheid en func-

tionaliteit in zich verenigt. Zo wordt het nieuwe studiecen-

trum ‘Aleksandria’ van de University of Helsinki Library –

zo nieuw dat het nog niet helemaal is afgebouwd, en waar

wij de allereerste gasten waren – vastgebouwd aan een van

de zeer oude panden in de binnenstad. Aan de buitenkant

is niet te zien dat achter het oude gebouw (dat ook volledig

wordt gerestaureerd) een uiterst modern studiecentrum

ligt. 

Een ander voorbeeld is de Terkko National Central Library

of Health Sciences, eveneens in Helsinki. Het ontwerp van

Olli Pekka Jokela heeft een volstrekt transparante uitstra-

ling door de glazen puien. Die uitstraling wordt voortgezet

in het interieur, door gebruik van lichtstraten en lichtkoe-

pels. Het patroon daarvan wordt weer herhaald in glazen

vloerplaten. 

Bijna alle bibliotheekgebouwen in Finland stralen uit dat

‘men’ (de overheid, de burger) bibliotheken niet alleen ziet

als belangrijke maatschappelijke instellingen, maar dat het

belang ook wordt vertaald in middelen.

Is er dan niets negatiefs aan te voeren over het Finse bibli-

otheekbeleid? Zeker wel. De Tampere University of Tech-

nology – en dus de bibliotheek – werd gefinancierd uit de

accijns op sterke drank, waarvan de prijs in dat land (dus?)

Olympische hoogten heeft bereikt.

Inhaalslag in Estland
Het verhaal wordt voor Estland natuurlijk volstrekt anders.

Het sovjetregime, dat niet bekendstond om zijn liberale

houding ten aanzien van de informatievoorziening, om

een understatement te gebruiken, heeft er pas onlangs

Cable Book Library (maakt deel uit van Helsinki City Library)

Bibliotheek van de Universiteit van Helsinki 




