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SSINDS 1977 VINDT onder de naam UKB samenwerking

plaats tussen de universiteitsbibliotheken, de Konink-

lijke Bibliotheek en de bibliotheek van de KNAW (NIWI).

De samenwerking is gericht op het verbeteren van zowel 

de dienstverlening aan de eigen gebruikers als van de

wetenschappelijke informatievoorziening in Nederland in

het algemeen.

Door de technologische revolutie waarin we ons bevinden,

is in de wetenschappelijke informatievoorziening het accent

steeds meer komen te liggen op het digitaal ter beschikking

stellen van informatie. Voor de klanten maakt het niet meer

uit waar de informatie zich bevindt, waardoor voor biblio-

theken het “toegang geven tot” belangrijker is geworden

dan het “in bezit hebben van”. 

Omdat innovatie van producten en diensten sneller en effi-

ciënter tot stand kan komen door taken te verdelen en

krachten te bundelen, is goede samenwerking tussen de

universiteitsbibliotheken onderling, en tussen bibliotheken

en rekencentra noodzakelijk. In dat kader vond in de jaren

negentig min of meer regulier landelijk overleg plaats tus-

sen de leden van het UKB en de Coördinatievergadering

van Directeuren van Universitaire Rekencentra (CVDUR).

Een gezamenlijke werkgroep legde in het rapport “De

grensverleggende bibliotheek” de visie neer dat er een lan-

delijke Virtuele Wetenschappelijke Bibliotheek zou moeten

worden ontwikkeld met een metacatalogus voor zowel

gedrukt als elektronisch materiaal: de hybride bibliotheek.

Vijf jaar na dato blijkt die analyse van de wetenschappelij-

ke informatievoorziening nog altijd actueel. Van de aanbe-

velingen uit het rapport is nog betrekkelijk weinig terecht-

gekomen, terwijl juist nu een actievere en bewustere

invulling van de samenwerking nodig is. Op de informa-

tiemarkt-in-beweging moet het UKB zich vanuit een eigen

visie verder ontwikkelen tot een belangrijke speler. De

UKB-bibliotheken voelen zich meer dan ooit verantwoor-

delijk voor de vormgeving van het informatielandschap en

achten de tijd rijp voor een herbezinning op het beleid. 

De nieuwe visie van het UKB is neergelegd in het beleids-

plan 2001-2003, dat hier nader wordt toegelicht. Het beleid,

dat in vijf punten is samen te vatten, krijgt vorm in con-

crete activiteiten, waarbij de leidraad blijft: samen sterker
door samenwerken.

Universiteit als uitgever 
In het wetenschappelijke informatielandschap veranderen

de bedrijfskolom en positie daarin van de verschillende

spelers. Onder invloed van internet en de ‘nieuwe econo-

mie’ vervagen de grenzen tussen afzonderlijke deelproces-

sen en de partijen die zich traditioneel hiermee belasten.

Zo ontwikkelen universiteiten zich tot uitgevers door het

zelf publiceren van wetenschappelijke resultaten, en verla-

ten uitgevers hun traditionele distributiekanalen en rich-

ten zich rechtstreeks tot hun afnemers. Bibliotheken ver-

vullen een nieuwe, faciliterende rol tussen deze beide en

geven hun traditionele taken nieuwe inhoud. 

De universiteit als informatieproducent nieuwe stijl bete-

kent, dat het niet meer alleen gaat om het leveren van arti-

kelen en boeken voor publicaties van of via uitgevers, maar

om het rechtstreeks op de eigen server elektronisch publi-

ceren van zowel onderzoeksresultaten als onderwijsmateri-

aal. Inmiddels zijn met steun van IWI de projecten Roquade

en ARNO gestart. Op internationaal niveau beoogt het

UKB aansluiting bij het Open Archives Initiative.1 Bibliothe-

ken zijn deskundigen bij uitstek op het gebied van verza-

melen en beheren van dataverzamelingen. Ultiem doel

van het OAI is de koppeling van identiek afgestelde ser-

vers over de hele wereld, servers met daarop de weten-

schappelijke productie van de eigen instelling. Door de

onderlinge koppeling via internet kunnen gebruikers deze

in één zoekactie doorzoeken als “one virtual public library”.2

Aan dergelijke Open Archives zitten zowel technische als

inhoudelijke aspecten: hoe te komen tot een gestandaardi-

seerde infrastructuur en wat is de beste manier om de

inhoud van de productie te stroomlijnen. Inhoud (‘con-

tent’) moet verworven worden, niet alleen van de universi-

teiten zelf, maar ook van of via onderzoeksinstellingen als

NWO en KNAW, met wie het UKB allianties zal moeten

sluiten. UKB heeft een werkgroep Elektronisch publiceren
opgestart om deze doelstelling te bereiken. 

Verbetering van toegankelijkheid 

Licenties
Het niet meer in eigendom hebben van de door klanten

verlangde informatie maakt de positie van bibliotheken

tegenover uitgevers kwetsbaar. Een belangrijk speerpunt

van UKB is daarom het maken van goede afspraken met

uitgevers over prijzen en toegang tot informatie; goede

afspraken zowel in commerciële als in juridische zin. UKB

heeft daarvoor een speciale werkgroep Relatie met uitgevers
in het leven geroepen, die onderhandelt over licenties en

de belangen van UKB-instellingen behartigt voor zo breed

mogelijke toegang tegen zo gunstig mogelijke voorwaar-

den. Voor de onderlinge afstemming heeft UKB boven-

dien een licentiecoördinator aangetrokken, die tevens lid is

van de werkgroep.

Momenteel richt de werkgroep zich op de afronding van

de koepelovereenkomsten met twee grote uitgevers, name-

lijk Elsevier Science en Kluwer Academic Publishers. Lei-

draad voor deze overeenkomsten zijn de licentieprincipes

van ICOLC3, waaraan UKB destijds heeft bijgedragen. Het

tot stand brengen en nader invullen van dergelijke over-

eenkomsten is een arbeidsintensief maar vanuit gebrui-

kersperspectief zeer gewichtig proces. UKB wil met andere

uitgevers vergelijkbare overeenkomsten sluiten. In dit

kader wordt gezocht naar verdere versterking van het

‘licentiebureau in wording’, in samenwerking met IWI.

Via IWI kan hopelijk het commitment van de instellingen

en hun besturen worden versterkt. 

Linking
Als het de klant niet meer uitmaakt waar de informatie die

hij nodig heeft vandaan komt, dan is het van belang dat

alle componenten van de Virtuele Wetenschappelijke

Bibliotheek op één plek overzichtelijk worden gepresen-

teerd met de mogelijkheid om de verschillende bestanden

integraal te doorzoeken. Voorwaarde is een optimale tech-

nische integratie van het informatieaanbod op zowel

lokaal, landelijk als internationaal niveau. UKB heeft een

werkgroep Integratie en linking van bestanden opgericht,

die met aanbevelingen moet komen voor het wederkerig

linken van bronnen. 

Het gaat hierbij dus om het verbinden van primaire,

secundaire en tertiaire informatiebestanden, met andere

woorden: ‘content’, catalogi en referentiebestanden, en bij

voorkeur ook management-informatiesystemen (zoals

OZIS). Het gebruik van information portals (Metalib, Deco-

mate) kan daarbij behulpzaam zijn. Maar ook wil UKB

nauw samenwerken met (inter)nationale specialisten op

het gebied van het ‘catalogiseren’ van elektronische bron-

nen, bijvoorbeeld met specialisten van OCLC/Pica. Verder

zijn de kwalitatieve ontsluiting van internetbronnen via

(subject)gateways en de verdere gezamenlijke vormgeving

van de Virtuele Wetenschappelijke Bibliotheek belangrijke

aandachtspunten.

Digitalisering
De Virtuele Wetenschappelijke Bibliotheek groeit door het

aanbod van nieuwe elektronische publicaties, maar vooral

ook door de retrospectieve digitalisering van al in gedrukte

vorm in bibliotheken aanwezige publicaties, zoals tijd-
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schriften en ander veelgevraagd materiaal. Belangrijke

aspecten zijn de keuze van het materiaal en de technische

aanpak (format, opslag). Uit een onderzoek van NWO zijn

voor de selectie geen duidelijke aanwijzingen gekomen.4

Voor een grootschalige aanpak is zeer veel geld nodig.

UKB wil daarom eerst ervaring opdoen in een pilot ‘retro-

digitalisering tijdschriften’, die zou moeten worden uitge-

voerd met steun van IWI.

Integratie in het onderwijs
Vanouds hebben bibliotheken instructie verzorgd voor stu-

denten en andere klanten om informatie te leren zoeken

en vinden, om de zogenaamde informatievaardigheden

aan te leren. In de elektronische omgeving zijn deze vaar-

digheden nog meer van belang, waarbij de aandacht ver-

schuift van het vinden naar het beoordelen van de resulta-

ten. Selectie van bronnen op kwaliteit was altijd al een

sterk punt van bibliotheken, en in een omgeving waar met

één trefwoord een gigantische stroom informatie wordt

gegenereerd, is een dergelijke vaardigheid van groot

belang. De educatieve rol van bibliotheken zal daarbij

alleen maar toenemen.

Daarnaast zal steeds meer op bibliotheken een beroep

worden gedaan bij de inpassing van elektronische bronnen

in het curriculum van de vakgroepen (digitale leeromge-

ving). Ook hierbij is de technische ondersteuning in het

vervaardigen en gebruikmaken van informatie door bibli-

otheken onmisbaar.

UKB heeft een werkgroep Ondersteuning digitale leeromge-
ving ingesteld, die voorstellen zal doen voor de integratie

van bronnen in het curriculum en de ondersteuning aan

studenten en docenten in de vorm van vaardigheidstrai-

ning en het beheer van digitale leermiddelen. Daarvoor zal

worden samengewerkt met docenten en deskundigen op

het terrein van ICT in het onderwijs, zowel bij de instellin-

gen zelf, als op landelijk niveau met SURF Educatie. 

E-archiving
Om toegang te kunnen blijven bieden tot oudere elektroni-

sche informatie, moeten bibliotheken met uitgevers goede
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contractuele afspraken maken over ‘perpetual access’.

Maar nog belangrijker is de oplossing van technische

vraagstukken die op termijn de toegankelijkheid bedrei-

gen. Door de snelle vervanging van hard- en software en

de nog onbekende vervalsnelheid van digitale data kunnen

elektronische publicaties al in korte tijd ontoegankelijk

worden. Een apart probleem is de informatie die via websi-

tes wordt aangeboden. Deze informatie of de gehele websi-

te kan van de ene dag op de andere vervangen of beëin-

digd worden. De dreigende ontoegankelijkheid van derge-

lijke publicaties raakt niet alleen bibliotheken, maar is een

algemeen maatschappelijk en cultureel probleem, dat een

gezamenlijke, liefst internationale aanpak vereist. 

UKB sluit zich daarom aan bij de resultaten van onder-

zoek en deelprojecten die op dit gebied op lokaal en

(inter)nationaal niveau worden uitgevoerd. De Koninklijke

Bibliotheek heeft onlangs aan IBM de opdracht gegeven

voor de bouw van een nationaal Depot met zeer grote

opslagcapaciteit. In dit verband doet IBM ook onderzoek

naar het probleem van de beperkte houdbaarheid van elek-

tronische publicaties. De KB is actief betrokken bij inter-

nationale, vooral Europese initiatieven. Een gezamenlijke

commissie van de Library of Congress, de nationale biblio-

theek van Australië en de KB (voorzitter) bereiden een

onderzoeksprogramma voor en een resolutie ten behoeve

van de algemene vergadering van UNESCO in dit najaar.

Met steun van IWI voert de bibliotheek van de TU Delft

samen met de universiteitsbibliotheken in Utrecht en

Maastricht het project e-archiving uit.

Bevordering van efficiency 
Door taken te verdelen en gezamenlijk op te trekken

bevorderen de UKB-bibliotheken de wetenschappelijke

informatievoorziening in het algemeen. Gemeenschappelij-

ke onderhandeling met uitgevers over prijzen en leverings-

voorwaarden en gemeenschappelijke inkoop zal leiden tot

een beter aanbod voor de klanten van de bibliotheek. 

UKB legt voor de komende jaren sterk de nadruk op de

elektronische ontwikkelingen. Dit laat onverlet dat het

overgrote deel van de wetenschappelijke informatie (en de

UKB-collecties) vooralsnog uit papier bestaat in de vorm

van boeken en tijdschriften. Ten aanzien van het oudere

bezit zal UKB actief aanhaken bij de ontwikkelingen op

het gebied van behoud, conservering en digitalisering. 

Zowel bij de aanschaf als bij het afstoten van gedrukte

boeken en tijdschriften streeft UKB naar afstemming. Ver-

deling van taken bij landelijk collectiemanagement (voor-

heen coördinatie van de collectievorming genoemd) zal

kunnen zorgen voor verdere groei en verbreding van een

landelijk samenhangend geheel van decentrale collecties,

die optimaal kunnen voorzien in de lokale vraag. Op aan-

drang van IWI en de KB zal NWO opnieuw bekijken of de

samenwerking die op het gebied van de geestesweten-

schappen tot stand is gekomen, in aanmerking komt voor

additionele financiering. 

Om de eigen prestaties te kunnen verbeteren verzamelen

de UKB-bibliotheken op uniforme wijze actuele manage-

mentinformatie. De resultaten van het project benchmar-
king, dat IWI financieel heeft gesteund, worden nu in de

praktijk toegepast. De KB coördineert de verzameling van

de gegevens. 

Belangrijk aandachtspunt is de samenwerking tussen

bibliotheken en wetenschappers. Bibliotheken staan dicht

bij de gebruiker en kunnen een brug vormen tussen ener-

zijds informatieproducent en informatiemarkt en ander-

zijds informatiemarkt en informatiegebruiker. Op lokaal

niveau zijn er gemeenschappelijke commissies die advise-

ren over collectievorming, maar de samenwerking moet

worden geïntensiveerd en verbreed. 

Het UKB heeft inmiddels laten zien dat de gezamenlijke

bibliotheken slagvaardig kunnen optreden. Dit beleid zal

in de komende jaren worden voortgezet. Meer dan voor-

heen zal er aandacht zijn voor public relations. Nog dit jaar

zal het UKB met een eigen website naar buiten treden. 

En verder
De werkgroepen zullen de beleidsvoornemens moeten

omzetten in concrete activiteiten. Sommige werkgroepen,

zoals de werkgroep Relatie met uitgevers, hebben al resul-

taten geboekt. Andere werkgroepen zijn net ingesteld en

zullen eerst nog doelen en aanpak moeten vaststellen. Alle

werkgroepen rapporteren over hun resultaten in de verga-

dering van UKB-leden, zodat de vinger aan de pols kan

worden gehouden. 

Het dagelijks bestuur van het UKB, gesteund door de

beleidsmedewerker die door de KB wordt geleverd, ziet toe

op de voortgang en zorgt voor de coördinatie. Waar dit nut-

tig is, bijvoorbeeld bij het onderhandelen met uitgevers

over licenties, zal de samenwerking worden verbreed tot

het HBO. Waar mogelijk zal steun worden gevraagd van de

stuurgroep IWI, die dit jaar niet meer een tender voor pro-

jecten heeft uitgeschreven, maar een meer generiek pro-

gramma heeft opgesteld. Het beleidsplan van het UKB be-

vat mogelijke thema’s voor de aanpak van dit programma.

De ontwikkelingen gaan zo snel, dat het beleidsplan gere-

geld moet worden bijgesteld. Het UKB stelt kritisch com-

mentaar op prijs, ook van de lezers van dit blad. De eerste

toetsing en bijstelling is eind dit jaar voorzien. 

Noten
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