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VVBAD’s grote Europese zus EBLIDA bestaat 25 jaar. Om dat te vieren, hield ze haar jaar-
lijks congres in de prachtige Europese cultuurhoofdstad van 2017: Aarhus, Denemarken. Er 
waren deelnemers uit twintig verschillende landen om samen na te denken over het herover-
wegen en actualiseren van de positie van de bibliotheek in de steeds veranderende samen-
leving. Wat heeft EBLIDA de afgelopen 25 jaar kunnen verwezenlijken en wat zijn hun ambi-
ties voor de toekomst?

WAT IS EBLIDA?
De noodzaak voor een Europese biblio-
theek- en archiefvereniging kwam 
al in 1987 naar boven, tijdens een 
IFLA-conferentie in Brighton. EBLIDA 
werd vervolgens (onder leiding van 
Groot-Brittannië en Nederland) in juni 
1992 opgericht in Den Haag, als het 
European Bureau of Library, Information 
and Documentation Assocations. De 
onafhankelijke koepelorganisatie is 
belangen behartiger op Europees niveau 
en biedt bibliotheken en archieven daar-
naast een platform voor kennisuitwisse-
ling en samenwerking.

EBLIDA vertegenwoordigt ook enkele 
algemene waarden zoals vrijheid van 
informatie, vrijheid van meningsuiting 
en verzet tegen alle vormen van cen-
suur. De organisatie ondersteunde in 
het verleden bijvoorbeeld de neutrali-
teit van de Franse bibliotheken tussen 
1995-1996, wanneer er steeds meer druk 
op hen kwam te staan door het Front 
National. Verder staat EBLIDA voor 
ongehinderde toegang tot informatie in 
het digitale tijdperk en het belang van 
bibliotheken en archieven daarin.

EBLIDA werd opgericht door dertien 
organisaties,  afkomstig uit Frankrijk, 
Nederland, Groot-Brittannië, Spanje, 
Griekenland, Denemarken, Duitsland, 
Italië en Portugal. Vandaag bestaat 
het ledennetwerk echter uit orga-
nisaties afkomstig uit 36 Europese 
landen (waarvan 27 EU-landen, zes 
kandidaat EU-landen en drie landen uit 

de vrijhandelsassociatie) en dat onder 
leiding van Jukka Relander en Vincent 
Bonnet.

Voor België zijn naast VVBAD ook de 
Association Belge de Documentation 
(ABD-BVD), de Koninklijke Bibliotheek, 
de Universiteit Antwerpen, de biblio-
theek van het Europees Parlement, de 
Bibliothèque Interuniversitaire de la 
Communauté française de Belgique 
(BICfB), de Franse Gemeenschap en 
Cultuurconnect lid van EBLIDA.

VErWEZENLIJKINgEN
De focus van EBLIDA ligt voorname-
lijk op richtlijnen en wetgeving van de 
Europese Commissie omtrent leen-
recht, de bescherming van databanken, 
auteursrechten en andere acties die een 
impact kunnen hebben op Europese 
bibliotheken en archieven. Vandaag de 

dag is de organisatie bijvoorbeeld erg 
actief omtrent e-books. Hieronder een 
beknopte terugblik op haar belangrijk-
ste verwezenlijkingen.

Reeds in november 1992, een paar 
maanden na de oprichting van de orga-
nisatie, wist EBLIDA de richtlijn van de 
Europese Economische Gemeenschap 
over leenrechten en auteursrechten 
positief te beïnvloeden. Ze kregen al in 
september 1993 het statuut van waar-
nemer in de Wereldorganisatie voor 
de Intellectuele Eigendom (WIPO). 
Sindsdien geeft EBLIDA op een con-
structieve manier feedback omtrent 
richtlijnen en beslissingen over auteurs-
recht van de Europese Commissie. 
Zo richtten ze onder meer in 1994 
het ECUP (European Copyright User 
Platform) mee op. In 2001 werd boven-
dien een initiatief goedgekeurd om de 

Deelnemers aan de conferentie in Aarhus eerder dit jaar. Foto: Helene Bagger voor DLA.
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auteursrechten over alle landen van de 
Europese Unie met elkaar te harmo-
niseren en om de ontwikkeling van de 
informatiesamenleving verder te onder-
steunen.

Vooral in de jaren ’90 was EBLIDA een 
erg belangrijk communicatiekanaal om 
de Europese bibliotheken in te lichten 
over de verschillende culturele pro-
gramma’s van de Europese Commissie. 
Die programma’s leken toen als padden-
stoelen uit de grond te schieten. EBLIDA 
zorgde ervoor dat de bibliotheken en 
archieven niet op de achtergrond ble-
ven, maar net optimaal gebruik konden 
maken van subsidies en Europese pro-
jectondersteuning.

EBLIDA werkt ook samen met Europese 
partners en netwerken, zoals het 
European Forum for Arts and Heritage 
(AFAH) dat sinds 2008 s heet. 
Daarnaast vergroten ze de zichtbaar-
heid van de Europese bibliotheeksector 
op evenementen zoals de EU Code 
Week 2016, bieden ze ondersteuning bij 
Europese cultuurprojecten voor biblio-
theken en archieven en organiseren ze 
workshops Lobbyen voor bibliothecaris
sen over de hele Europese Unie.

MANIFEST: TAKE DOWN THE 
DIgITAL BArrIErS
Aan het einde van hun jaarlijks congres 
in Denemarken, publiceerde EBLIDA dit 
jaar het manifest Take Down the Digital 
Barriers. Met dit pleidooi voor de rol 
van bibliotheken in de veranderende 
samenleving benadrukte de organisatie 
het belang van een goed digitaliserings–
beleid maar ook van de verdere ontwik-
keling van bibliotheken als kennis- en 
creativiteitshubs.

Het manifest, gericht aan de Europese 
overheden, is een oproep tot het her-
overwegen en actualiseren van het 

“ BIJ DEZE VRIJE TOE-
GANG TOT BETROUW-
BARE INFORMATIE 
HOORT OOK EEN 
UITZONDERING OP 
AUTEURSRECHTEN 
OMTRENT DIGITALE 
PUBLICATIES VOOR 
BIBLIOTHEKEN.

lokale en nationale bibliotheekbeleid. 
Daarin wijst EBLIDA onder meer op 
bibliotheken en archieven als toegangs-
punt tot betrouwbare digitale infor-
matie. Bovendien nemen bibliotheken 
eveneens een ondersteunende rol op 
betreffende het ontwikkelen van kriti-
sche denkvaardigheden bij burgers in 
een tijd van fake news en information 
overload. Bij deze vrije toegang tot 
betrouwbare informatie hoort ook een 
uitzondering op auteursrechten omtrent 
digitale publicaties voor bibliotheken.

Ze sluiten het manifest af met een 
oproep om de rol van bibliotheken te 
erkennen bij het promoten en bereiken 
van de Duurzame Ontwikkelingsdoel-
stellingen van de Verenigde Naties.

WAT NU?
Uit bovenstaande lijst verwezenlijkin-
gen lijkt EBLIDA alvast een succes-
verhaal. De organisatie heeft echter 
nog een aantal uitdagende ambities 
voor de toekomst. Haar huidige grote 
project is het online Knowledge and 
Information Centre (KIC), een platform 
waarop statistische gegevens worden 
verzameld over de Europese bibliothe-
ken en archieven. Aan de hand van dit 
cijfermateriaal trekt EBLIDA regelma-
tig naar de Europese Commissie en het 
Europees parlement om te pleiten voor 
het belang van bibliotheken en archie-
ven als aanbieders van informatie voor 
elke Europese burger.

Daarnaast ondersteunen ze bibliothe-
ken die projecten opzetten voor het 
verwelkomen van vluchtelingen en blij-
ven ze ijveren voor een nieuw Europees 
beleid omtrent het legaal aanbieden van 
e-boeken in bibliotheken. Genoeg te 
doen dus! 

> www.eblida.org
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