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PERSPECTIEF VAN DE BIBLIOTHEEK
Steeds meer bibliotheken bieden hun diensten online aan.

De publiekscatalogus is daardoor naast toegang tot het

bezit ook visitekaartje geworden. De interface toont de

identiteit van de bibliotheek en laat zien welke diensten

worden verleend. 

Voor de bibliotheek betekent dit dat bij de keuze van een

systeem ook de presentatiemogelijkheden een criterium

zouden moeten zijn. De ervaring leert echter dat bij de

selectie nog steeds vooral gelet wordt op functionaliteit. De

‘Lijst van selectiecriteria voor bibliotheeksoftware’1 is wat

dit betreft een graadmeter. In deze lijst, waaraan veel bibli-

otheken hebben bijgedragen, worden criteria met betrek-

king tot presentatie alleen benoemd als ze rechtstreeks te

maken hebben met de mogelijkheden die het systeem

moet bieden. Algemene eisen voor interfacepresentatie

worden niet geformuleerd.

Dat de nadruk zo sterk op functionaliteit ligt is niet ver-

wonderlijk. Een opac (Online Public Access Catalog) wordt

meestal aangeschaft als onderdeel van een groter admini-

stratief systeem dat primair bedoeld is voor het beheer van

de collectie. Wat de opac betreft is voor de bibliotheek van

belang welke diensten verleend kunnen worden. Gelet

wordt bijvoorbeeld op de zoekmethoden die kunnen wor-

den aangeboden, of de lener zoekresultaten kan manipule-

ren en exporteren, of kan worden ingelogd voor zelfservice

en of attendering geïntegreerd is. 

Met betrekking tot presentatie is het tegenwoordig boven-

dien bijna altijd mogelijk de standaardpresentatie van een

systeem aan te passen om deze toe te snijden op de eigen

doelgroep. Dit wordt door de bibliotheek zorgvuldig

gedaan. De huisstijl van de eigen organisatie wordt toege-

past, zodat de catalogus zich gaat onderscheiden van alle

andere catalogi. Kennis van de primaire doelgroep bepaalt

de detailkeuzes bij de inrichting. Bedieningsgemak en ver-

wacht zoekgedrag vormen daarbij uitgangspunten.

De bibliotheek denkt vanuit de eigen dienstverlening aan

de eigen doelgroep. Vanuit dat perspectief zijn functionali-

teit, verwachte behoefte van de gebruiker en herkenbaar-

heid van de bibliotheekidentiteit de belangrijkste kenmer-

ken van een publiekscatalogus.

PERSPECTIEF VAN DE ONTWERPER
De basis van de vormgeving van de publieksinterface wordt

vastgesteld door de inzichten van de ontwerper. Ook de

marges voor de aanpassing door de bibliotheek worden

door hem bepaald. 

Vanaf een zeer vroeg moment zijn automatiseerders zich

gaan verdiepen in de manier waarop mensen met compu-

ters werken en door onderzoek en ervaring is een grote

expertise opgebouwd over de eisen waaraan een goede,

efficiënte interface moet voldoen. Als deskundige kent de

ontwerper de ontwikkelingen op dit gebied, dat wordt aan-

geduid als human-computer interaction. In het bijzonder het

specialisme screen design houdt zich bezig met de presen-

tatie van interfaces.

Jacqueline de Ruiter

Herkenbaarheid in presentatie 
van publiekscatalogi

De presentatie van bibliotheekcatalogi is voor drie partijen van belang: de bibliotheek, de

ontwerper van het systeem en de catalogusgebruiker. Elke partij heeft echter zijn eigen kijk

op wat essentiële eigenschappen zijn voor de interface. Wat zijn die verschillen in perspec-

tief en wat betekenen ze voor de waarde die elke groep hecht aan bepaalde kenmerken van

een presentatie? 
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gewoon het eerste dat voldoende is om de informatievraag

te beantwoorden. 

Vanwege deze manier van werken is een aantal basiscrite-

ria te noemen, waaraan de presentatie van een interface

moet voldoen om de kans te vergroten dat de juiste infor-

matie wordt gevonden.

Informatiedichtheid 
Hoe meer informatie een scherm bevat, hoe langer het

duurt om die informatie op te nemen en des te groter de

kans dat hierbij fouten worden gemaakt. Een scherm bevat

daarom niet meer informatie dan op dat moment voor de

dialoog tussen gebruiker en systeem noodzakelijk is; uitge-

breidere aanwijzingen zijn alleen op verzoek beschikbaar. 

In bibliotheekcatalogi is duidelijk te zien dat in de verschil-

lende stadia van een proces, zoals het opzoeken van een

titel, een verschillende hoeveelheid informatie noodzake-

lijk is. Een zoekscherm (dialoog: ‘tonen beschikbare

opties’, ‘invoeren zoektermen’ en ‘geven zoekopdracht’) en

een scherm met zoekresultaten (dialoog: ‘presentatie

gevonden titels’ en ‘selecteren van het gezochte’) hebben

een zeer verschillende informatiedichtheid, die echter in

beide gevallen functioneel correct is. 

Structuur
De geboden informatie moet overzichtelijk gestructureerd

worden. Een duidelijke structuur zorgt ervoor dat ook bij

een grotere informatiedichtheid, zoals bij de presentatie

van zoekresultaten, de gewenste informatie snel en correct

gelokaliseerd kan worden. 

Er zijn veel visuele hulpmiddelen voor het aanbrengen of

benadrukken van structuur, zoals kleur, lettertype, omka-

dering, tussenruimte, etcetera. (Het gebruik van akoesti-

sche signalen is in een bibliotheekomgeving niet gebruike-

lijk, maar zal voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten

ongetwijfeld toegepast kunnen worden.) 

De manier waarop een ontwerper de bestaande inzichten

hanteert is afhankelijk van zijn eigen opvattingen en creati-

viteit. Voor de ontwerper zijn een goede structuur en een-

voudige bedienbaarheid hoofdkenmerken van een interface.

Bij aanpassing van het uiterlijk aan de wensen van een

bibliotheek moeten deze kenmerken onaangetast blijven.

PERSPECTIEF VAN DE CATALOGUSGEBRUIKER
De catalogusgebruiker beoordeelt als consument de pre-

sentatie van een catalogus vanuit een ander perspectief.

Functionaliteit is voor hem geen vereiste maar een gege-

ven. De identiteit van de bibliotheek die hij op dat moment

bezoekt wordt pas belangrijk als hij daadwerkelijk van haar

diensten gebruik wil maken. En de bedienbaarheid van de

catalogus wordt niet alleen bepaald door de goede opbouw

van een specifieke interface. 

Een bibliotheekgebruiker beperkt zich namelijk zelden tot

het gebruik van één bibliotheek en één catalogus. Voor

hem is van belang dat de gebruikte catalogi niet te veel van

elkaar verschillen om routine in de bediening te kunnen

ontwikkelen. Deze routine zorgt ervoor dat er minder fou-

ten worden gemaakt in de bediening en vergroot de effecti-

viteit van het gebruik van de beschikbare informatie. 

Het Handbook of human-computer interaction formuleert dit

zo: ‘One of the best ways [...] is to adopt a consistent format

for all the screens in an application or series of applications
[mijn cursief]. This consistency allows the user to develop

expectancies about where to find information on the screen,

thus making it easier for them to learn how to use a new

application that adheres to a format they already know.’2

De interfaces van de catalogi die de gebruiker bezoekt, staan

voor hem niet elk apart maar maken deel uit van het appli-

catietype ‘bibliotheekcatalogus’. Voor de gebruiker is daar-

om naast een goede inrichting van de interface ook overeen-

komst met andere interfaces van het type ‘catalogus’

belangrijk om routine in bediening te kunnen opbouwen.

ENKELE BASISCRITERIA
Onderzoek heeft uitgewezen dat een goede presentatie van

informatie op een scherm van zéér grote invloed is op de

effectiviteit van het gebruik ervan. Een belangrijke oorzaak

hiervan is dat computergebruikers schermen niet lezen,

maar scannen. Daar komt bij dat het blikveld op een

scherm een focus heeft van niet meer dan ongeveer 4,5 cm.

Een goede indeling van het scherm is derhalve noodzaak. 

Dit scannen van schermen werkt in de hand dat de gebrui-

ker zijn handelingen baseert op de vluchtige indruk die hij

door de scan verkregen heeft. Hij maakt geen zorgvuldige

keuze na overweging van alle aangeboden opties, maar

probeert de eerste de beste mogelijkheid die er waarschijn-

lijk uitziet. Het antwoord dat op deze wijze van trial and
error wordt gevonden, is meestal niet het beste, maar
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In een goede structuur is er gewoonlijk sprake van:

• groepering van informatieve elementen. Als de informatie op

een scherm in groepen is verdeeld, kan de gebruiker snel-

ler overzicht krijgen. De groepen mogen niet te groot zijn

(105 pixels in diameter) vanwege de beperkte focus van het

blikveld, maar ook niet te klein omdat dan het effect van

indeling weer verloren gaat;

• samenhang binnen de groepen. Bij de indeling van de groe-

pen moeten opties die bij elkaar horen ook bij elkaar

geplaatst worden;

• logische volgorde in groepen en losse elementen. Zowel groe-

pen als losse elementen moeten in een logische volgorde

staan ten opzichte van elkaar. 

De meest evidente toepassing van structurering door groe-

pering is het gebruik van menu’s. In het startscherm van

een catalogusmenu worden de keuzeopties voor de

beschikbare functies gegroepeerd en geordend. Knoppen

voor het starten van een zoekopdracht, het raadplegen van

persoonlijke gegevens en andere speciale diensten en voor

hulp bij het gebruik van het systeem zijn bij elkaar

geplaatst. De volgorde is logisch: eerst de centrale functie

van het zoeken, dan de persoonsgebonden opties en pas tot

slot, voor wie daar behoefte aan heeft, de extra informatie

van de hulpfunctie. In het eigenlijke zoekscherm komt

eerst de invulregel voor de zoektermen en dan pas de

‘zoek’-knop. 

Het menu bij de presentatie van de zoekresultaten bevat

gewoonlijk navigatieknoppen, die eerder nog niet van belang

waren, voor bijvoorbeeld het bladeren door de resultaten. De

losse records worden op hun beurt gepresenteerd in alfabeti-

sche, chronologische of nog een andere volgorde en die

soms ook door de gebruiker zelf kan worden gekozen.

Zoals in de illustraties op deze en vorige pagina’s is te zien,

is de precieze plaats van een menu op een scherm van

minder belang. Bij de plaatskeuze speelt echter wel een rol

dat de bovenkant en de linkerzijde van een scherm eerder

aandacht krijgen van de gebruiker dan de rechterzijde en

de onderkant. 

Grafische elementen
Ook grafische elementen kunnen worden gebruikt. Er zijn

twee soorten: 

• zuivere illustraties, zoals logo’s;

• betekenisdragende elementen, iconen voor navigatie:

afbeeldingen die iets zeggen over de inhoud van de getoon-

de informatie zoals plaatjes die materiaalsoort aangeven in

een titellijst. 

Voor beide soorten geldt dat ze begrijpelijk moeten zijn,

dat ze de aandacht niet mogen afleiden en dat ze een infor-

matieve waarde moeten hebben.

GEZAMENLIJK STREVEN
De startschermen die als illustratie zijn gebruikt geven een

indruk van de variatie die kan bestaan, ook als de basiscri-

teria wel worden gehanteerd. De gebruiker krijgt zo wel

een heldere presentatie, maar niet de voor hem wenselijke

herkenbaarheid. Vanuit zijn perspectief is juist herken-

baarheid van bibliotheekcatalogi als type interface van

belang om efficiënt en correct te kunnen werken.

Voor de bibliotheken is dienstverlening een fundamentele

taak. Het wordt daarom tijd dat zij gezamenlijk gaan stre-

ven naar een grotere overeenkomst in de presentatie van

hun publiekscatalogi. 

Daarbij moet vooral worden gelet op de herkenbaarheid

van de interface. Dit betekent dat de bibliotheken eerst

onderling globale afspraken moeten maken over bijvoor-

beeld de plaats van het menu op het scherm. Daarna moe-

ten zij de ontwerpers ervan overtuigen om met deze afspra-

ken rekening te houden. 

Dit lijken onhaalbare doelen gezien de bestaande trend van

diversificatie en de technische mogelijkheden om alles op

maat aan te passen. In het verleden is het echter ook gelukt

om (internationaal!) tot afspraken te komen over de regels

voor de titelbeschrijving en later, tot op zekere hoogte, over

de digitale formaten voor die beschrijvingen. Bovendien is

het voor de ontwerpers plezierig een richtlijn te hebben

over wat belangrijke eisen zijn voor de afnemers van hun

systemen.

Gezien het belang voor de gebruiker van een herkenbare

presentatie is het noodzakelijk dat de bibliotheken hierover

met elkaar afspraken gaan maken.

Noten

1. Bedoeld als handreiking bij het opstellen van een programma van eisen

bij de selectie van een bibliotheeksysteem. Als open source beschikbaar via

www.librarysoftware.info (het aanvraagformulier voor de lijst verschijnt

automatische als pop-up). Voorwaarde voor gebruik: eigen ervaringen

beschikbaarstellen voor het aanvullen van de lijst.

2. Thomas S. Tullis, ‘Screen design’. In: Handbook of human-computer inter-

action. Eds. M. Helander, T.K. Landauer en P. Prabhu. Amsterdam etc. : El-

sevier, 1997. Second, completely revised edition. pp. 503-531. Loc.cit. p. 516;

Eveneens zeer lezenswaardig is het recentere The human-computer interac-

tion handbook : fundamentals, evolving technologies and emerging

applications. Eds. J.A. Jacko en A. Sears. Mahwah, London : Lawrence 

Erlbaum Associates, 2003. Beide handboeken bevatten een uitgebreid

bibliografische apparaat.
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