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De educatieve bibliotheek

Maar Wikipedia is niet zomaar een encyclopedie. Iedereen kan eraan meewerken en dat heeft consequenties voor 

het gebruik van de aangeboden informatie. Lang niet alles is honderd procent  correct en de inhoud is dynamisch: 

elke dag kan er iets aan toegevoegd of verbeterd zijn.

Bibliotheken hebben mediacoaches in dienst, die een algemeen publiek, docenten of leerlingen, maar ook historisch 

geïnteresseerden kunnen begeleiden in hun omgang met  Wikipedia.

Lang niet iedereen weet goed om te gaan met Wikipedia. Sommige docenten verbieden hun studenten om gebruik te 

maken van Wikipedia. Vaak berust een dergelijk verbod op vooroordelen.

Toch dient zorgvuldig met Wikipedia omgegaan te worden. Bibliotheken ontwikkelden educatief materiaal om jongeren, 

studenten en volwassenen vertrouwd te maken met deze encyclopedie, zodat zij er op een kwalitatief verantwoorde 

manier mee omgaan. Maar ook in de hoop dat velen uiteindelijk niet alleen als consument, maar ook als 

mede-producent deze bijzondere encyclopedie weten te waarderen.

De coördinerende bibliotheek

Zo ontwikkelen openbare bibliotheken zich tot coördinator en facilitator van digitale kanalen, waarmee allerlei 

instellingen in staat gesteld worden via Wikipedia een veel breder publiek te bereiken.

De mogelijkheden van Wikipedia zijn erg ruim en daarom voor veel organisaties moeilijk te overzien. 

Openbare bibliotheken blijken de meest logische organisaties te zijn die hier een coördinerende rol kunnen ervullen.

Enerzijds om het publiek goed te begeleiden, anderzijds om organisaties te helpen meer open te gaan staan naar een 

algemeen publiek, digitaliseringstrajecten te doorlopen en de mogelijkheden van Wikipedia op een efficiënte wijze te 

kunnen benutten.

Gemeenten kunnen bibliotheken activeren om hen en haar sociaal-culturele en educatieve partners deze 

kansen te laten benutten.

De bemiddelende bibliotheek

Omdat openbare bibliotheken op lokaal niveau vaak de spin in het sociaal-culturele veld zijn, kunnen zij bemiddelen 

om informatie van allerlei instellingen te helpen ontsluiten via Wikipedia. Zo zijn in een pilot vrijwilligers geactiveerd om 

artikelen te schrijven over lokaal in de belangstelling staande thema's, collecties van archief, museum en bibliotheek 

via Wikipedia te ontsluiten en fotografisch en filmisch materiaal te maken. Omdat vrijwilligers hiertoe worden aangezet 

worden deze consumenten steeds meer producenten.

Bibliotheken zijn goed thuis in hun regio. Zij kunnen rond thema's als monumenten, kunst, geschiedenis, 

stadsontwikkeling, architectuur en andere erfgoed-onderwerpen, vrijwilligers organiseren om uit diverse organisaties 

bronmateriaal te verzamelen, digitaliseren en op Wikipedia te plaatsen. Zo hoeft niet elke organisatie op zich het wiel 

uit te vinden en is er van geen enkele concurrentie sprake. Integendeel, thema's worden in integrale samenwerking 

aangepakt en uitgewerkt.

De bibliotheek bouwt expertise op om dergelijke trajecten tot een goed einde te brengen.
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Bibliotheken worden proactief

De branche van Openbare bibliotheken maakt aan de hand van de Agenda voor de Toekomst een innovatieproces door 

dat -samengevat- vooral gericht is op:

1.   de collectie wordt meer multimediaal van karakter;

2.   diensten worden beter zichtbaar gemaakt;

3.   de bibliotheek gaat naar de gebruiker toe en

4.   zorgt voor een connectie met de collectie.

Openbare bibliotheken staan voor een belangrijke fase in de ontwikkeling van hun bestaan. De opkomst van het internet en 

het sterk aan verandering onderhevige consumentengedrag maken duidelijk dat bibliotheken niet op de oude, vertrouwde 

voet kunnen doorgaan.

Bibliotheken hebben zeer lang bij een schaarste aan boeken kunnen voorzien in een laagdrempelige toegang tot deze 

bronnen. Maar nu is er geen sprake van schaarste meer. De komende jaren, waarin publicaties steeds meer in digitale vorm 

beschikbaar komen, zal er zelfs sprake zijn van een teveel. De gedigitaliseerde informatielawine doet veel meer een beroep 

op een andere functie van bibliothecarissen, namelijk die van selecteur en adviseur, die op inspirerende wijze maatwerk 

levert.

Naar mate een groter deel van de behoefte aan informatie, kennis en cultuur in digitale vorm geleverd kan worden, wordt de 

distributiefunctie van bibliotheken kleiner en groeit de meerwaarde van de adviesrol. Als bibliotheken in de komende tien jaar 

steeds minder 'boekenpaleizen' zijn, groeit de kans dat de burger deze instellingen meer en meer links laten liggen. 

“Die doen toch in boeken...?!” Velen hebben de grote vernieuwingen, die bibliotheken de afgelopen jaren hebben 

gerealiseerd in modernisering van de collectie en verbetering van faciliteiten, niet op het netvlies en blijven bibliotheken 

beschouwen als boekuitleners. Om de negatieve effecten van een dergelijk verouderd beeld op de moderne bibliotheek te 

pareren voert de branche van bibliotheken met de Agenda voor de Toekomst een gezamenlijk innovatiebeleid dat de 

collectie veelzijdiger en beter zichtbaar maakt voor burgers. Zo kan meer proactief een veel breder publiek bereikt worden. 

Want uiteindelijk draait alles maar om één ding: dat iedereen gemakkelijk toegang krijgt tot informatie, kennis en cultuur.

Daarbij kan Wikipedia helpen

Bibliotheken zoeken kanalen om consumenten, die op hun zoektocht naar informatie of cultuur niet aan de bibliotheek 

denken, toch van dienst te kunnen zijn. Hoe zoeken die mensen dan? Vooral door op Google te zoeken of Wikipedia te 

raadplegen. Omdat artikelen op Wikipedia heel vaak bij de eerste zoekresultaten van Google vermeld staan, kan 

samenwerken met Wikipedia voor bibliotheken lucratief zijn.

De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) gaf eind 2009 formeel opdracht aan Bibliotheek Vlissingen om een project op 

te zetten dat moet leiden tot een hechte  samenwerking tussen Wikimedia Nederland en de sector van openbare 

bibliotheken.Dit project, dat de naam Wiki loves bieb kreeg, ging vooral in op het bevorderen van een goed gebruik van 

Wikipedia, het stimuleren van een zorgvuldige vulling van deze virtuele encyclopedie én op het ontwikkelen van diensten 

van de bibliotheek die de kwaliteit van de producten van Wikimedia verder verbeteren.

Bibliotheek Vlissingen vatte deze opdracht in ruime zin op: omdat bibliotheken op lokaal niveau vaak de spin in het netwerk 

van musea, archieven, kunsteducatie en scholen zijn, ligt de uitdaging in het toepasbaar maken van de elektronische 

encyclopedie voor al die instellingen. 

Bibliotheken gaan er dus voor zorgen dat de consument voortaan via Wikipedia ook de rijkdom van culturele organisaties 

kan benutten.

De niet-actieve consument in beeld

Naar mate het leen- en leesgedrag van boeken verandert, zal ook het bezoek aan bibliotheken veranderen. Wie denkt 

er straks nog aan de bibliotheek als hij informatie zoekt over reizen, ADHD of hypotheken?

Omdat veel mensen hardnekkig blijven denken aan 'boeken' als hét product van bibliotheken, zal het bezoek aan deze 

instellingen dalen naar mate de interesse voor boeken afneemt.

Openbare bibliotheken bieden inmiddels heel veel andere media, dan alleen boeken. Denk aan kranten, tijdschriften, 

dvd's, cd's, tips in websitegebruik, databanken en adresgegevens. 

Bibliotheken willen al deze bronnen onder de aandacht brengen van consumenten door die te presenteren op 

plaatsen waar mensen hun zoektocht beginnen. Wikipedia is één van die zogenaamde startpagina's.

Bibliotheken kunnen Wikipedia helpen inhoudelijk betrouwbaarder te worden, door vrijwilligers te activeren 

bronmateriaal uit de bibliotheek te koppelen aan artikelen op Wikipedia. Maar diezelfde vrijwilligers kunnen dat 

natuurlijk ook doen voor andere instellingen.

De samenwerkende bibliotheek

Wikipedia verzamelt en ontsluit vrij toegankelijke informatie en dat doel komt sterk overeen met 

die van bibliotheken. De Nederlandse versie van deze elektronische encyclopedie bevat  

inmiddels bijna 700.000 artikelen en dagelijks worden 5 miljoen pagina's 

geraadpleegd. Wikipedia worstelt met de betrouwbaarheid van de informatie 

en met een verantwoord gebruik van die informatie. Op die punten valt 

met bibliotheken samen te werken.

Veel artikelen op Wikipedia zijn nog onvoldoende gebaseerd 

op betrouwbare bronnen. Die kunnen daaraan 

toegevoegd worden. Uit musea en archieven kan 

materiaal in de vorm van foto's, filmpjes of 

documenten gekoppeld worden aan bronnen. 

Hierdoor komt een breed publiek in aanraking 

met dergelijk materiaal, dat anders misschien 

maar zelden uit de kast komt. 

Die link tussen artikel en bronnen moet zo 

efficiënt mogelijk zijn: foto's moeten 

downloadbaar zijn, filmpjes onmiddellijk te 

bekijken. De hele collectie van samenwerkende 

bibliotheken in Nederland moet raadpleegbaar 

worden, doordat elke titel via de in aanbouw zijnde 

Nationale Bibliotheek Catalogus te lokaliseren is en 

onmiddellijk aangevraagd kan worden bij een bibliotheek 

in de buurt van de betreffende consument. 

Zo wordt een 'praktische connectie met de collectie' 

gerealiseerd.

Bibliotheken kunnen vrijwilligers werven, hen instrueren en 

begeleiden om dit vaak arbeidsintensief werk uit te voeren. 

De bibliotheek kan hiervoor gemakkelijk werkplekken beschikbaar stellen.

Deze activiteiten versterken de samenwerking tussen bibliotheek en

culturele instellingen én het motiveert en mobiliseert betrokken vrijwilligers.
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