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De missie van Gabriel
Gabriel, Gateway to Europe’s National Libraries is de World Wide Web-dienst van de

nationale bibliotheken van Europa, verenigd in de Conference of European National

Librarians (CENL). Momenteel nemen 39 nationale bibliotheken van lidstaten van de Raad

van Europa deel aan CENL en Gabriel. Om Gabriel onder de aandacht te brengen van andere

bibliotheken en verwante instellingen is een Mission Statement geschreven. Deze tekst wordt

hieronder integraal gepubliceerd, met daarbij een commentaar van Marian Koren.

grote WWW-indexen of Internetgidsen, maar alleen
goed beheer van een pan-Europese bibliotheekgids kan
garanderen dat gebruikers adequate en correcte informa-
tie kunnen verkrijgen over alle beschikbare online dien-
sten van de nationale bibliotheken. Gabriel doet dienst als
zo’n gids door op een uniforme wijze informatie te
verschaffen over de inhoud van en toegang tot de on line
bibliotheekdiensten.
De nationale bibliotheken van Europa werken in diverse
Europese projecten samen om gemeenschappelijke
producten en diensten te ontwikkelen, voortvloeiende uit
hun (inter)nationale taken. Veel van deze diensten zijn
toegankelijk via de lokale bibliotheeksystemen, maar een
dienst die centraal toegang verschaft tot die gemeenschap-
pelijke diensten vergroot de zichtbaarheid en beschikbaar-
heid ervan aanzienlijk. Gabriel vestigt dus niet alleen de
aandacht op de dienstverlening van de afzonderlijke
bibliotheken, maar ook op de gezamenlijk opgezette
informatiediensten. Zelf biedt
Gabriel één index op de WWW-
diensten van de deelnemende
nationale bibliotheken.
In verband met de snelle ontwikke-
lingen op het gebied van de
informatietechnologie en geauto-
matiseerde bibliotheeksystemen,
hebben de bibliotheek-
professionals grote behoefte aan
het uitwisselen van kennis en
informatie. In dit opzicht
ondersteunt Gabriel de samenwerking door
een infrastructuur te bieden voor onderlinge communica-
tie. Tevens dient het voor de nationale bibliotheken als
een omgeving waarin geëxperimenteerd kan worden met
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatie-
voorziening.

Beschrijving van de dienst
In 1995 werd een pilot-versie van Gabriel ontwikkeld, en
per 1 januari 1997 doet Gabriel dienst als de officiële
netwerkdienst van de bij CENL aangesloten bibliotheken.
Het is een gemeenschappelijke netwerkinformatiedienst,
gebaseerd op standaard netwerktechnologie. Gabriel is in
de eerste plaats een World Wide Web-dienst, maar ook

Mission Statement

DE MISSIE VAN Gabriel is om informatie te verschaffen
over de Europese nationale bibliotheken, hun collec-

ties en hun diensten, ter verbetering van het gebruik
ervan, en om de ontwikkeling van nieuwe bibliotheek-
diensten te stimuleren, op basis van een gemeenschappe-
lijke, Europese infrastructuur.

Algemene doelstellingen
Om deze missie te kunnen volbrengen, zijn enkele alge-
mene doelstellingen gedefinieerd:
• wegwijzer - Gabriel functioneert als een beknopte en
actuele on line bibliotheekgids voor de taken, collecties en
diensten van de nationale bibliotheken van Europa;
• promotie - Gabriel ondersteunt de profilering van de
nationale bibliotheken op iedere gepaste wijze;
• samenwerking - Gabriel stimuleert het gezamenlijk
opzetten van netwerkdiensten door de nationale biblio-
theken;
• model - Gabriel doet dienst als een model voor andere
gemeenschappelijke netwerkdiensten in de bibliotheek-
sector in Europa en elders in de wereld.

Perspectief
Tot de gemeenschappelijke taken van de nationale biblio-
theken behoren het opzetten van nationale depots van
gedrukte en elektronische informatiebronnen en het
vervaardigen van de nationale bibliografieën. Nationale
bibliotheken dragen gericht zorg voor het Europese
culturele erfgoed, en hebben daarbij oog voor de histori-
sche dimensies. Door toegang tot hun collecties te garan-
deren dragen ze in hoge mate bij aan de verspreiding van
culturele waarden en wetenschappelijke kennis. Dit is hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid en tevens hun
verantwoordelijkheid jegens de internationale gemeen-
schap van wetenschappelijke onderzoekers.
Momenteel ontwikkelt iedere nationale bibliotheek zelf
on line diensten om informatie uit en over haar collecties
beschikbaar te stellen. Het gevolg hiervan is dat er een
wirwar van bibliotheekdiensten op het Europese netwerk
ontstaat. Er is geen uniformiteit in de wijze waarop
gebruikers informatie over de bibliotheekcollecties
kunnen verkrijgen, en de toegang tot die informatie-
diensten zelf is in veel gevallen niet eenvoudig te verkrij-
gen. Veel bibliotheekdiensten zijn wel opgenomen in de
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opgenomen zijn gegevens over en verwijzingen naar
andersoortige netwerkdiensten, bijvoorbeeld gebaseerd op
Telnet of Z39.50. De dienst is via mirroring op diverse
Europese netwerkservers beschikbaar gesteld, zodat
toegang gegarandeerd is.
Het beleid met betrekking tot Gabriel wordt uitgestippeld
door de Gabriel Board, waarin de directeuren van vijf
nationale bibliotheken zitting hebben. De dienst wordt
dagelijks onderhouden door een klein serviceteam,
bestaande uit medewerkers van enkele deelnemende
bibliotheken. Momenteel is de centrale redactie in handen
van de Koninklijke Bibliotheek. Omdat Gabriel een
gemeenschappelijke informatiedienst is, dragen alle
CENL-bibliotheken de verantwoordelijkheid voor het
behoud van de kwaliteit ervan. Dit blijkt in de praktijk
tevens een garantie voor het succes van Gabriel te zijn.
Enkele eigenschappen en faciliteiten van Gabriel zijn:
• uniforme presentatie van alle informatie met betrekking
tot de nationale bibliotheken;
• meertaligheid (Engels, Frans, Duits);
• een geografisch en een systematisch geordende gids
voor de diensten van de nationale bibliotheken;
• een gemeenschappelijke index op de WWW-diensten
van de nationale bibliotheken;
• een centrale helpdesk;
• een prikbord met nieuwsberichten van en over de
nationale bibliotheken;
• een elektronisch archief met publicaties van de nationale
bibliotheken;
• een overzicht van samenwerkingsverbanden en
projecten waarin de nationale bibliotheken betrokken zijn.

Gabriel is vrijelijk beschikbaar voor alle gebruikers van
Internet en aansluitende netwerken. De dienst blijkt zeer
succesvol te zijn. Gabriel is erin geslaagd de nationale
bibliotheken van Europa aan elkaar te koppelen en levert
daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van
de pan-Europese virtuele bibliotheek.

Marian Koren

Gabriel geeft de nationale
bibliotheken vleugels

IN DE ALGEHELE vernieuwing van de bibliotheek- en
informatiedienstverlening blazen ook de nationale

bibliotheken hun partij duchtig mee. Soms spelen zij hun
vernieuwersrol met verve. Ongeacht de status en toestand
van hun al dan niet wettelijk depot, worden plannen voor
elektronische depots gelanceerd. Daarbij gaat het om een
depot van elektronische documenten, geen gemakkelijke
opgave gezien de snelle opeenvolging van updates in
hardware en software waarmee die documenten leesbaar
zijn.
Een andere lastige opgave voor nationale bibliotheken
betreft de conservering van wat zij al in huis hebben. Voor
sommige perioden in de boekproductie gaat het daarbij

niet om een enkele band, maar om grote aantallen.
Vandaar het zoeken naar verantwoorde methoden van
massaconservering, waarbij het vraagstuk van welke titel
wel of niet voor een overlevingsbehandeling in
aanmerking komt, niet uit de weg gegaan kan worden.
Daarnaast kampen nationale bibliotheken met dure of
onhandige gebouwen, nieuwe of al oudere, en zien een
groot deel van hun mediabudget opgaan aan almaar
stijgende prijzen voor bijvoorbeeld tijdschriften van
(elektronische) uitgevers.
Het is een algemeen gegeven dat extra subsidie of
projectgelden grotendeels alleen verworven kunnen
worden als er op de een of andere wijze ICT aan te pas
komt. Daarmee krijgen veel voorgestelde projecten een
hightech profiel, de ene kant van een nationale
bibliotheek, om toch een aantal noodzakelijk geachte
traditionele taken voort te zetten, de andere kant van die
bibliotheek. Hebben de nationale bibliotheken daardoor
een Januskop?
Wie de gezamenlijke World Wide Web-dienst van de
nationale bibliotheken in Europa bezoekt, ziet dat zij een
engelachtig gezicht opzetten. Gabriel heeft de nationale
bibliotheken onder zijn vleugels gebracht en op
voorbeeldige wijze wijst hij de weg naar hun
dienstverlening. Hoe gevarieerd die geschiedenis, status
en achtergrond van deze nationale bibliotheken ook mag
zijn, hoe goed of belabberd gehuisvest, hoe goed of
armzalig hun collecties, hoe voortreffelijk of afstotend
hun openingstijden, Gabriel rangschikt ze alle op dezelfde
wijze, schakelt ze aan de virtuele poort allemaal gelijk.

Vleugellam
De bedoeling van Gabriel is om de Europese nationale
bibliotheken beter zichtbaar te maken, het gebruik ervan
te verbeteren en nieuwe bibliotheekdiensten te
stimuleren. Het mission statement onderscheidt
vervolgens de doelstellingen van wegwijzer, promotie,
samenwerking en modelfunctie. Het lijkt me dat de eerste
twee gemakkelijker te realiseren zijn dan de laatste twee.
In het kader van de promotie zal bijvoorbeeld in januari
1999 een virtuele tentoonstelling met topstukken uit alle
39 deelnemende bibliotheken worden gelanceerd onder
de titel: ‘Treasures from Europe’s National Libraries’.
Toch zal juist van de samenwerking en modelfunctie
afhangen of gezamenlijke promotie gerechtvaardigd is.
Het moet in elk geval geprezen worden dat het Gabriel
gelukt is de nationale bibliotheken aan elkaar te koppelen.
Zoiets is nog niet het geval in allerlei regio’s in
Nederland. Evenmin zijn alle openbare bibliotheken
virtueel verbonden, maar daar kan snel verandering in
komen als de vijftien miljoen gulden extra subsidie in
daadwerkelijke Internetkoppeling wordt omgezet, en de
plannen voor Bibliotheek.nl gerealiseerd zijn. Toch lijkt
me dat de modelfunctie die Gabriel zou kunnen hebben
meer succes zal hebben in internationaal verband, waar de
noodzaak om enige orde te scheppen en wegwijzers te
plaatsen groter is.
De doelstelling van Gabriel is nogal voorzichtig en wijst
vooral op de (nabije) toekomst: het opzetten van
netwerkdiensten. Het achterliggende overleg van de
Conference of European National Librarians (CENL)
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lijkt me van veel groter belang als het gaat om het
formuleren van een Europees bibliotheekbeleid. In feite
kan dit slechts een beleid zijn van de nationale
bibliotheken, maar het zou beter zijn een veel sterker
nationaal en vervolgens internationaal bibliotheekoverleg
te voeren.
Kunnen de nationale bibliotheken werkelijk spreken over
harmonisatie en innovatie van nationaal bibliotheekbeleid,
over ICT-implementatie, standaardisatie en conservering
zonder nationaal overleg of een landelijk platform waarin
alle bibliotheektypen zijn vertegenwoordigd? Een
internationaal overleg en internationale netwerkdiensten
nemen toe in betekenis als het nationaal draagvlak
voldoende aanwezig is. Anders dreigen nationale
bibliotheken in een geïsoleerde positie te verkeren. Ze
kunnen dan wel schuilen bij elkaar, onder de vleugels van
Gabriel, maar zijn zelf vleugellam, omdat ze op nationaal
niveau onvoldoende bindende factor van betekenis zijn.

Kerndoel
Opvallend is dat in het rijtje van onderwerpen waarover
CENL spreekt, een verwijzing naar auteursrechten,
leenrecht en kopieerrechten ontbreekt, terwijl dit toch
een factor is waar alle nationale bibliotheken mee van
doen zullen hebben en krijgen. Nu wordt er door
EBLIDA veel en goed lobbywerk op dit terrein ten gunste
van het bibliotheekwerk verricht. En op landelijk niveau is
er wel een platform: de FOBID Juridische Commissie.
Maar internationaal kunnen juist de nationale
bibliotheken wel wat gewicht in de schaal leggen als het
gaat om het verzekeren van toegang tot informatie,
wetenschap en cultuur.
Uit de activiteiten van COBRA+, het gezamenlijk
actieprogramma van nationale bibliotheken en
bibliografische bureaus, blijkt dat de samenwerking om
meer gaat dan het uitwisselen van bibliografische records.
In werkgroepen en projecten wordt aandacht besteed aan
elektronische publicaties en alles wat met de ontwikkeling
van nieuwe bibliografische diensten samenhangt.
Een van de zaken die mijns inziens ook geregeld moet
worden is de on line beschikbaarheid van nationale
bibliografieën. Die toegang is thans nog zeer
ongelijksoortig en soms te veel in handen van
elektronische uitgevers. Misschien heeft de nationale
overheid c.q. de nationale bibliotheek hier te veel uit
handen gegeven en moet, net als bij de beschikbaarheid
van nationale wet- en regelgeving, weer het primaat bij
het publieke domein liggen.
Dat lijkt me het kerndoel van Gabriel: de zorg voor het
publieke domein, het verspreiden van culturele waarden
en wetenschappelijke kennis, door het transparant
aanbieden van diensten. Die diensten zelf hebben altijd
een fysieke component: snelle acquisitie, adequate
titelbeschrijving, correcte uitlening, flexibel leenverkeer,
ruime openingstijden, zorgvuldige conservering, die de
echte service uitmaken.
Met andere woorden: Gabriel geeft de nationale
bibliotheken vleugels, maar ze moeten wel zelf vliegen!

Mr.dr. A.M.T.L. Koren is beleidsmedewerker van de
Vereniging NBLC.

Deelnemende bibliotheken
Albanië: Biblioteka Kombetare
België: Koninklijke Bibliotheek Albert I / Bibliothèque
Royale Albert 1er
Bulgarije: Narodna Biblioteka ‘Sv. Sv. Kiril i Metodii’
Denemarken: Det Kongelige Bibliotek
Duitsland: Die Deutsche Bibliothek
Estonië: Eesti Rahvusraamatukogu
Finland: Helsingin Yliopiston Kirjasto
Frankrijk: Bibliothèque nationale de France
Griekenland: Nationale Bibliotheek
Hongarije: Országos Széchényi Könyvtár
Ierland: Leabharlann Naisiunta na hEireann / Natio-
nal Library of Ireland
Italië: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Italië: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Kroatië: Nacionalna i Sveucilisna Knjiznica
Letland: Latvijas Nacionala Bibliotèka
Liechtenstein: Liechtensteinische Landesbibliothek
Litouwen: Lietuvos Nacionaliné Martyno Mazvydo Bi-
blioteka
Luxemburg: Bibliothèque nationale
(Voormalige Joegoslavische) Republiek van Macedo-
nië: Narodna i univerzitetska biblioteka ‘Sv. Kliment
Ohridski’
Malta: Bibljoteka Nazzjonali ta’ Malta
Nederland: Koninklijke Bibliotheek
Noorwegen: Nasjonalbiblioteket
Oostenrijk: Österreichische Nationalbibliothek
Polen: Biblioteka Narodowa
Portugal: Instituto de Biblioteca Nacional e do Livro
Roemenië: Biblioteca Nationala a României
Rusland: Nationale Bibliotheek
Rusland: Russische Staatsbibliotheek
San Marino: Biblioteca di Stato e Beni Librari
Slovenië: Narodna in Univerzitetna knjiznica
Slowakije: Slovenská národná kniznica v Matici slo-
venskej
Spanje: Biblioteca Nacional
Tsjechische Republiek: Národní knihovna Ceské repu-
bliky
Turkije: Millî Kütüphane
Vaticaanstad: Biblioteca Apostolica Vaticana
Verenigd Koninkrijk: The British Library
IJsland: Landsbókasafn Islands
Zweden: Kungliga Biblioteket
Zwitserland: Schweizerische Landesbibliothek / Bibli-
othèque nationale suisse

Webadressen
Gabriel is beschikbaar op:
www.konbib.nl/gabriel/
www.bl.uk/gabriel/
www.ddb.de/gabriel/
http://renki.helsinki.fi/gabriel/
http://nuk.uni-lj.si/gabriel/


