
LIBER heeft zich de afgelopen de-

cennia ontwikkeld tot de belang-

rijkste Europese associatie van 

universiteits- en nationale biblio-

theken in Europa en oefent een 

belangrijke invloed uit zowel op 

nationale overheidsinstellingen 

en parlementen als op de Euro-

pese Unie en de Raad van Europa. 

Jaarlijks houdt zij een conferentie 

in een Europese stad waar over 

nieuwe ontwikkelingen op infor-

matiegebied wordt gesproken en 

besluiten worden genomen over 

acties die LIBER in het belang van 

een goede informatievoorziening 

wil ondernemen, bijvoorbeeld 

over het auteursrecht, licentie-

voorwaarden, het hoge BTW-ta-

rief voor elektronische informatie 

en de conservering van gedrukte 

en digitale informatie. 
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Jaarlijkse conferentie 
 LIBER in Groningen

De wetenschappelijke bibliotheken in Europa 

zijn sinds 1921 verenigd in LIBER: Ligue des 

Bibliothèques Européennes de Recherche. 

LIBER vertegenwoordigt en bevordert de 

belangen van bijna 400 leden uit alle landen 

van Europa (alvast inclusief Turkije). Zij streeft 

ernaar de Europese wetenschappelijke 

bibliotheken tot een steeds hechter netwerk 

van informatievoorzieningen te maken. 

Links

• LIBER-conferentiewebsite: www.l ibergroningen2005.nl

• Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences 

and Humanities:

 www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html

Nielsen aan dat hij graag op die 

suggestie zal ingaan en dit in LI-

BER aan de orde zal stellen.

De conferentieweek

Tijdens de conferentieweek wer-

den maar liefst 32 lezingen ge-

houden; de meeste bijdragen zijn 

inmiddels elektronisch toeganke-

lijk op de LIBER-conferentieweb-

site. Van Groningse zijde werden 

bijdragen geleverd door prof.dr. 

G. Holstege over de bibliotheek 

als verlengde van het menselijk 

brein en drs. P.J.B.M. van Laar-

hoven over gebruiksgegevens 

van elektronische tijdschriften (zie 

hierover elders in dit nummer).

Op vrijdag 8 juli was de Annual 

Meeting van LIBER. Opdat ieder 

ook zijn sociale netwerk goed zou 

kunnen verzorgen vond er – afge-

zien van maar liefst drie diners - op 

zaterdag een excursie in de pro-

vincie plaats, waarbij zowel een 

bezoek werd gebracht aan het 

atelier van schilder Henk Helman-

tel als aan de kerken van Lopper-

sum en Krewerd.

De organisatie van de conferentie 

verliep soepel en in goede harmo-

nie. Om het de deelnemers toch 

niet al te gemakkelijk te maken, 

had de NS evenwel besloten op 

zaterdag en zondag een kleine hin-

dernis op te werpen door de trein-

verbinding tussen Groningen en 

Schiphol bij Meppel te onderbre-

ken en tussen Meppel en Zwolle 

bussen in zetten. Maar een bibli-

othecaris laat zich niet licht uit het 

veld slaan en is niet voor één gat 

te vangen. Ieder slaagde erin thuis 

te komen, zodat de bibliothecaire 

dienstverlening in Europa de daar-

op volgende maandag weer onge-

stoord kon worden hervat.

De conferentie

Voor 2005 was de keuze op Gro-

ningen gevallen: van 5 tot en met 

9 juli vond de LIBER-conferentie 

plaats in het Academiegebouw. 

Dat de belangstelling voor het 

werk van LIBER toeneemt, blijkt 

uit de meer dan 250 deelnemers: 

een aantal dat nog niet eerder was 

bereikt.

Het algemene thema van de con-

ferentie was Strategic choices, 

current thinking. Er waren vier sub-

thema’s: Access, Collection Deve-

lopment, Preservation en Library 

Management and Administration.

De opening

Op dinsdagavond 5 juli 2005 vond 

de officiële opening plaats door 

dr. S.K. Kuipers, voorzitter van het 

College van Bestuur van de RUG. 

In zijn welkomstwoord wees hij 

erop dat informatie een onmisba-

re grondstof is voor wetenschap-

pelijk onderwijs en onderzoek. Hij 

constateerde evenwel dat universi-

teiten er steeds meer moeite mee 

hebben de kosten voor weten-

schappelijke informatie op te bren-

gen. In dat verband vermeldde hij 

The Berlin Declaration on Open Ac-

cess to Knowledge in the Sciences 

and Humanities. Hierin wordt ge-

steld dat krachtig moet worden 

gestreefd naar de verbetering van 

(betaalbare) toegang tot informatie 

en dat speciaal universiteiten met 

hun vele auteurs van wetenschap-

pelijke publicaties en hun talloze 

leden van editorial boards hier een 

bijzondere verantwoordelijkheid 

hebben. Kuipers gaf te kennen dat 

de RUG de richtlijnen van de decla-

ratie zal onderschrijven en hij riep 

de voorzitter van LIBER op hetzelf-

de te doen. In zijn dankwoord gaf 

de LIBER-president Erland Kolding 
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