
O NZE GEZAMENLIJKE DOELSTELLING is inzicht te verkrij-

gen in de ontwikkelingen in het Duitse bibliotheek-

wezen: de wijze waarop toegang tot (digitale) informatie-

bronnen wordt gerealiseerd, de wijze waarop men omgaat

met het afsluiten van licenties, hoe het kwaliteitsdenken in

de bibliotheken vorm krijgt, en op welke manier de biblio-

theken samenwerken met (eigen) ict-afdelingen. Natuurlijk

zou ook uitvoerig ingegaan worden op de samenwerking

tussen de zogenaamde West- en Oost-Duitse bibliotheken.

Tijdens de bezoeken blijkt dat niet overal aan alle ontwik-

kelingen aandacht wordt besteed. In het algemeen valt op,

dat we gastvrij worden ontvangen en regelmatig de direc-

teur als gastvrouw of gastheer spreken. Daarnaast wordt

open gesproken over de moeilijkheden in de organisaties

sinds 1989. Verschillen in cultuur, arbeidsmotivatie, ken-

nis- en opleidingsniveau, bedrijfsvoering: alles is bespreek-

baar. Vragen die gesteld worden, worden beantwoord zon-

der omtrekkende bewegingen en zelf aarzelen ze ook niet

het falen en feilen van de afgelopen jaren met ons te delen.

En zoals ieder ander glimmen onze gastgevers als zaken

succesvol zijn afgerond! Dit alles maakt de bezoeken voor

de deelnemers zeer waardevol.

Collecties en budgetten
De bezochte bibliotheken beschikken over een ongekend

grote hoeveelheid boeken en tijdschriften. De Staatsbiblio-

thek (SBB-PK) spant de kroon: ruim tien miljoen banden

en achtendertigduizend lopende tijdschriftabonnementen.

De gezamenlijke bibliotheken van de Freie Universität

hebben bijna acht miljoen banden, en beschikken over

vierentwintigduizend tijdschriften. En dan zijn er natuur-

lijk de speciale collecties, nauw aansluitend bij de identiteit

van de instelling. We zagen talloze herbaria op microfiche,

afstudeerverslagen (films of lijvige rapporten), kranten-

knipsels, kunstcatalogi, videobanden en nog betrekkelijk

weinig cd-roms.

De automatisering van de catalogi is pas in de jaren negen-

tig goed van de grond gekomen. Dit is mogelijk een verkla-

ring voor het feit dat er tot nu toe nauwelijks afstemming

tussen de collecties heeft plaatsgevonden. Over de omvang

van de overlap tussen alle collecties kan dus nog helemaal

niets gezegd worden.

Tussen de centrale bibliotheek van de Freie Universität en

de bibliotheek van de economische faculteit (Wirtschafts-

wissenschaftliche Bibliothek) is enige discussie gerezen

over de collectie leerboeken. De centrale bibliotheek is voor

alle wetenschapsgebieden en wil dus ook alle leerboeken in

de collectie opnemen. De faculteitsbibliotheek wil alle leer-

boeken in ieder geval ook onder handbereik hebben. Dit is

een ‘politiek treffen’ geworden: de faculteitsbibliotheek

beschikt nu weliswaar over alle leerboeken, maar het col-

lectiebudget is niet verhoogd!

De verschillende bibliotheken ontvangen hun geld van zeer

veel kanten: de rijksoverheid financiert de Staatsbibliothek,

de hogeschoolbibliotheken worden door de provincie gefi-

nancierd. Anderen kunnen hun collectie tijdschriften

alleen nog op peil houden omdat hun ‘eigen’ tijdschrift als

ruilexemplaar wordt aangeboden. Aangegeven werd dat

verschillende hogeschoolbibliotheken hun collectiebudget

vrijwel uitsluitend besteden aan tijdschriften. Voor mono-

grafieën wijken veel studenten dus uit naar bijvoorbeeld de

Staatsbibliothek of de Zentral- und Landesbibliothek

(ZLB). Deze laatste heeft nog steeds een openbare en een

wetenschappelijke functie, en heeft vanwege haar depot-

functie voor het Land Berlin ook de beschikking over een

breed geschakeerde collectie. Overigens bijzonder dat de

zogenaamde ‘Pflichtexemplare’ vrolijk worden uitgeleend!

Samenwerkingsverbanden
VÖBB

De afgelopen jaren zijn voor de openbare bibliotheken in

Berlijn zeer roerig geweest. De functie en positie van de

openbare bibliotheken veranderde door de toename van

nieuwe media, de schaalvergroting die is doorgevoerd (van

drieëntwintig ‘plaatselijke’ vestigingen naar twaalf grotere,

regionale vestigingen) en de andere wijze van financiering.

De Amerika-Gedenkbibliothek (AGB), een van de vestigin-

gen van de ZLB, heeft hierbij een leidende rol gespeeld. De
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gaan er een bezoek brengen aan tien verschillende bibliotheken. Verslag van de twintigste

studiereis van de NVB-afdelingen WB en HB naar Berlijn, 3 tot en met 7 oktober 2001.

Ellen van der Sar



de ‘Digitale Naturwissenschaftliche Bibliothek der Freien

Universität’ (http://darwin.inf.fu-berlin.de/). Bij het raad-

plegen van Darwin is te zien of van het tijdschrift de volle-

dige tekst, alleen het abstract of uitsluitend de table of con-
tents (toc) beschikbaar wordt gesteld. Opvallend is

overigens dat gebruikers snel verwezen worden naar de

Zeitschriftendatenbank (ZDB) die door de SBB-PK wordt

onderhouden, omdat daar de nieuwe issues sneller

beschikbaar worden gesteld dan in de eigen catalogus!

Zeitschriftendatenbank
Sinds 1999 verzorgt de SBB-PK de Zeitschriftendatenbank

(ZDB), maar zij is al in de jaren zeventig ontstaan. Inmid-

dels zijn meer dan een miljoen tijdschrifttitels opgenomen,

waarvan ongeveer vierhonderdduizend lopende titels. In de

ZDB (http://zdb-opac.de of www.zeitschriftendatenbank.de)

kunnen tijdschriften uit alle landen, uit alle jaren en in alle

talen worden opgenomen. Ook ten aanzien van de verschij-

ningsvorm (papier of elektronisch, cd-rom of nog anders)

wordt geen onderscheid gemaakt. Medio 2001 zijn ruim

tienduizend titels elektronisch beschikbaar. Wie via de

ZDB naar de volledige tekst van de artikelen zoekt, ver-

krijgt de toegang via de licenties die de Elektronischen

Zeitschriftenbibliothek Regensburg (EZB) heeft afgesloten.

De ZDB stelt ook een grote collectie dag- en weekbladen

ter beschikking. Hiervoor zijn aparte ontsluitingsrichtlij-

nen opgesteld. Wie geïnteresseerd is in de Duitse regels

voor het beschrijven van seriële publicaties kan gebruik

maken van ‘ZETA : Format und Konventionen für die

Zeitschriftentitelaufnahme in der ZDB auf der Basis von

RAK-WB und RAK-NBM’ (www.zdb.spk-berlin.de/Arbeits-

unterlagen/ZETA.html).

De totale collectie wordt tweemaal per jaar op cd-rom uitge-

bracht. Het is inmiddels mogelijk om op een groot en geva-

rieerd aantal velden te zoeken. Veel aandacht is besteed

aan een verwijzingssysteem ten behoeve van corporatieve

auteurs. Uiteraard zijn op de cd-rom van ZDB ook alle

naam- en adresgegevens van de deelnemende instituten en

bibliotheken te vinden en kunnen de exemplaargegevens

gemakkelijk herleid worden. Het geeft iedere gebruiker

bovendien de gelegenheid een – bibliografisch juiste – aan-

ZLB is sinds 17 september 2001 aangesloten bij het Ver-

bund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB). Vanaf

die datum zijn gerealiseerd:

• een gezamenlijke catalogus van de openbare bibliotheken

van Berlijn (www.voebb.de);

• vermelding van signatuur en beschikbaarheid van een

publicatie;

• vereenvoudigde aanvraag- en leenmogelijkheden voor de

collectie;

• één bibliotheekpas voor alle openbare bibliotheken van

Berlijn;

• terugbezorgen van de geleende publicaties bij een wille-

keurige vestiging van het samenwerkingsverband.

KOBV
In de jaren 1997-2000 is een grootscheeps samenwer-

kingsverband gestart tussen vijftien universiteits- en hoge-

schoolbibliotheken uit Berlijn en Brandenburg (Potsdam),

waaronder de door ons bezochte bibliotheken van de Freie

Universität, de Hochschule für Film und Fernsehen (HFF)

en de Fachhochschule für Technik und Wirtschaft

(FHTW), alsmede de Staatsbibliothek. Het Kooperative

Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) heeft

gekozen voor een concept waarbij de heterogene lokale

bibliotheekautomatiseringssystemen met elkaar verbonden

werden door middel van een zoekmachine. De KOBV-

zoekmachine (www.kobv.de/suche/) biedt toegang tot

diverse Aleph-500 bestanden, Allegro-C en op termijn naar

verwachting ook tot Pica.

De KOBV-projectgroep heeft het project uitvoerig gedocu-

menteerd, waarbij ook de specificaties voor de KOBV-zoek-

machine zijn gepubliceerd (zie www.kobv.de/docs). Dit

Berlijnse concept krijgt een formele status als Ex Libris 

– eigenaar van Aleph-software en bovendien partner in het

ontwikkelingstraject – in 2001 Metalib op de markt brengt,

dat grotendeels is gebaseerd op de ervaringen van dit

KOBV-project.

Darwin
De elektronische tijdschriften van de bibliotheken van de

Freie Universität worden toegankelijk gemaakt via Darwin,
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vraag in te dienen in het kader van het interbibliothecair

leenverkeer.

Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht of eind-

gebruikers via de ZDB rechtstreeks een aanvraag bij een

bibliotheek kunnen plaatsen. Overwogen wordt ook om de

ZDB te koppelen aan verschillende bibliografische- en refe-

rentiebestanden. Na een succesvolle speurtocht naar litera-

tuur kan de eindgebruiker dan direct het gevraagde artikel

bestellen. Er is echter nog geen oplossing gevonden voor

de licentieproblematiek.

Tegelijkertijd wordt onderzocht of het mogelijk is aanvul-

lende informatie van bijvoorbeeld uitgevers, tijdschriften-

agenten of antiquariaten toe te voegen, zoals abonnemen-

teninformatie, prijzen en herdrukken. Gestreefd wordt ook

naar een samenwerking buiten de landsgrenzen, waarbij

met name de contacten met enkele landen in Oost- en

Zuidoost-Europa genoemd worden.

Inmiddels is men vastbesloten om de volledige ZDB aan te

bieden aan PiCarta International.

Gebruikersondersteuning
Alle bezochte bibliotheken beschikken over een grote hoe-

veelheid informatiemateriaal voor de bezoekers. Ook de

bewegwijzering in de bibliotheken is adequaat. In de Uni-

versiteitsbibliotheek van de Freie Universität zijn zelfs

meerdere werkplekken voor mindervaliden en blinden

ingericht.

De meeste instellingen geven zeer regelmatig catalogus- en

gebruiksinstructies, onder het motto ‘Hilfe zur Selbsthilfe’.

Opvallend was de inzet van studentassistenten tijdens de

avondopenstelling bij de FHTW. De bibliothecarissen

hechten zeer veel waarde aan het goed instrueren van deze

studenten, opdat ze door dit werk ook meerwaarde voor

hun studie ondervinden!

De universiteits- en hogeschoolbibliotheken zijn uitslui-

tend van maandag tot en met vrijdag geopend; er is geen

weekendopenstelling. Uiteraard zijn de Staatsbibliothek en

de ZLB wel op zaterdag geopend. Op zondag is iedereen

aangewezen op het internet, wat natuurlijk in toenemende

mate in de vraag voorziet.

Een adequate virtuele (leer-)omgeving is niet voor alle

instellingen weggelegd. De gebouwen zijn er nog niet op

ingericht en dus is het aantal publiekspc’s met toegang tot

internet of de OPAC op de meeste plaatsen nog klein.

De meeste online catalogi dekken niet het totale bezit van

de bibliotheek. Veel administratieve procedures als uitle-

nen, reserveren of bestellen en inchecken vinden nog

handmatig plaats. De ZLB biedt de ‘oude’ cataloguskaartjes

gescand aan in een zogenaamde Image Public Access Cata-

logue (IPAC) die allemaal op één trefwoord zijn geïn-

dexeerd.

Omgaan met de geschiedenis
Vooral bij de bibliotheken van de Staatsbibliothek (SBB-PK)

en de ZLB worden we geïnformeerd over de grote cultuur-

verschillen tussen de medewerkers die oorspronkelijk uit

Oost- of West-Berlijn komen.

Een van de knelpunten is, dat de loonschalen nog niet zijn

gelijkgesteld: de ‘ossies’ verdienen maar 80 procent van de

‘wessies’ en ze werken er respectievelijk 40 en 38,5 uur voor!

Dat de Muur weliswaar fysiek is afgebroken, maar in de

Programma

Tijdens de studiereis zijn de volgende bibliotheken
bezocht:

Oost-/West-bibliotheken
• Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz
(SBB/PK) (www.sbb.spk-berlin.de)
• Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) (www.zlb.de)

Hogeschoolbibliotheken
• Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) ‘Konrad Wolf’
Potsdam (www.bibl.hff-potsdam.de)
• Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW)
(http://www.FHTW-Berlin.de)
• Fachhochschule Potsdam: Bibliothekwissenschaften 
(http://www.fh-potsdam.de/~BiB/bib_home.htm)

Bibliotheken van de Freie Universität
• Universitätsbibliothek der Freien Universität 
(www.ub.fu-berlin.de/)
• Botanischer Garten (www.bgbm.
fu-berlin.de/bgbm/library/default.htm)
• Wirtschaftswissenschaftliche Bibliothek der Freien 
Universität (www.wiwiss.fu-berlin.de/)

Speciale bibliotheken
• Siemens Fachinformationszentrum Berlin 
(www.siemens.com)
• Bauhaus-Archiv : Museum für Gestaltung 
(www.bauhaus.de)

Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, 
Haus Unter den Linden
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op de klok’. Maar de bibliotheek zelf kent geen avondopen-

stelling.

Gezien
Tussen de twee locaties van de ZLB is een shuttle-service

(bibliotheektaxi) gestart, waarmee bezoekers voor 2 € 1

naar de andere vestiging kunnen om iets in te zien of te

lenen, én weer terug.

In de bibliotheek van het Bauhaus-Archiv is een grote col-

lectie bijzondere kunstobjecten beschikbaar. Deze staat

achter slot en grendel, in een met glasdeuren afgescherm-

de kast…

Om klachten van het publiek over te lange wachttijden te

voorkomen zijn meerdere bibliotheken ertoe overgegaan

enkele van hun magazijnen voor het publiek open te stel-

len. Zonder jas of tas, maar voorzien van een boodschap-

penmandje en een literatuurlijst kunnen de bezoekers de

documenten zelf opzoeken. Het aantal klachten is overal

enorm teruggelopen.

E.C. van der Sar is Clustermanager Informatielogistiek bij de Biblio-
theek van de TU Delft (BTUD).

De reiscommissie 2001 bestond uit Jacqueline Dellaert, Hilly Hoekstra,

Yvonne May, Jacqueline Schaap, Marga Staelens en Ans ter Woerds.

geest van heel wat mensen nog steeds rechtop staat, werd

ook op een andere manier duidelijk. De ZLB is een com-

binatie van een wetenschappelijke en openbare biblio-

theek en bestaat uit twee vestigingen: Haus Berliner

Stadtbibliothek (BSB) in Oost-Berlijn en Haus Amerika-

Gedenkbibliothek (AGB) in West-Berlijn. De AGB was

heel open en werd druk bezocht, de BSB was veel geslot-

ener, had een voornamelijk wetenschappelijke collectie

en hoge budgetten. Voor beide vestigingen moest een

gezamenlijk doel gesteld worden, waarbij de collecties

beter werden verdeeld en beide vestigingen hun eigen

zwaartepunt kregen. Als gevolg hiervan werd aan het per-

soneel gevraagd waar ze wilden werken: bij hun oude

vakgebied (met als consequentie het verhuizen naar de

andere vestiging) of op hun oude werkplek (met als con-

sequentie dat zij zich op een ander vakgebied zouden

moeten specialiseren).

In de collectie van de ZLB bevindt zich een grote hoeveel-

heid nationaal-socialistische literatuur. Er gelden strenge

regels voor de inzage ervan: men moet minimaal achttien

jaar zijn, de literatuur wordt niet uitgeleend en mag uitslui-

tend in de leeszaal geraadpleegd worden, en het is verbo-

den om er fotokopieën uit te maken. Een van de vakrefe-

renten gaf tijdens de rondleiding aan, dat hij en zijn

collega’s er soms wel moeite mee hebben om deze litera-

tuur ter inzage te geven, vooral als dit zonder aanzien des

persoons moet en er ongemerkt toch vooroordelen ont-

staan over de klant die voor je staat…

Gehoord
De Staatsbibliotheek heeft een grote collectie autographen

van J.S. Bach (80 procent van het totale oeuvre, ruim 7600

pagina’s!). Met het beheer hiervan zijn veel kosten

gemoeid. Daarom wordt het publiek uitgenodigd lid te

worden van de ‘Verein der Freunde der SBB-PK’ opdat

door hun financiële bijdragen de restauratie van de Bach-

handschriften mee gefinancierd kan worden.

Niet overal is de toegang tot internet-pc’s vanzelfsprekend

of ongelimiteerd; in de ZLB kunnen mensen met een bibli-

otheekpas (jaarlijkse bijdrage € 10,23) wekelijks maximaal

één uur gebruik maken van een internet-pc.

De onderzoekers van de Botanische Tuin beschikken over

elektronische sleutels van het museum, de bibliotheek en

de magazijnen zodat ze hier 24 uur per dag toegang heb-

ben!

En bij de Filmacademie (HFF) is het gebouw ook dag en

nacht open, onder het motto ‘echte kunstenaars kijken niet

Verder lezen

De integrale verslagen van de bezochte bibliotheken zijn
gemaakt door Stefaan Jacobs, Gerdien de Jonge, Ineke Ols-
man, Ellen van der Sar en Imelda van der Weijden. Deze zijn
terug te vinden op de website van de NVB (www.kb.nl/
infolev/nvb/).

Advertentie




