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Cycling for libraries: 
Montpellier – Lyon
6-14 augustus 2014

La passion des bibliothèques. 
La passion du vélo. La pas-
sion de la France. La passion 
de la rencontre. Een combina-
tie van deze passies lokte een 
honderdtal bibliothecarissen 
en sympathisanten van alle 
windstreken naar Montpellier, 
campus de la Colombière. Op 
6 augustus 2014 troffen we 
daar een kleurrijk en gemengd 
gezelschap aan. Jong en oud, 
‘anciens’ die mekaar al ken-
nen van de vorige edities en 
andere voor wie het ‘de eerste 
keer’ was. Een internationaal 
gezelschap van 18 nationalitei-
ten. Boek, informatie en biblio-
theek waren de bindende fac-
tor in al die verscheidenheid. 
Het doel lag voor iedereen 
even ver: ruim 500 km van ons 
vertrekpunt. Over het middel 
om tot daar te geraken was er 
geen discussie: we zouden het 
doen op eigen kracht, met de 
fiets! Deze eerste Franse edi-
tie kreeg meteen ook een pas-
sende Franse naam: Cycling 
for Libraries – Cyclo-Biblio 
2014. 

HET CONCEPT
Zo vatten de organisatoren 
het zelf samen: “International 
unconference for  cycling 

librarians and library lovers”. 
Unconference? Woorden die 
beginnen met een negatie 
openen vaak nieuwe moge-
lijkheden en perspectieven. 
En dat is precies de bedoeling. 
Haal mensen uit hun gewone 
context, confronteer hen op 
een aangename manier met 
een sportieve uitdaging en 
je creëert een omgeving die 
uitermate geschikt is om op 
een spontane manier con-
tacten te leggen, ervaringen 
te delen, tot ontmoetingen 
te komen. Breng mensen in 
beweging en er beweegt wel 
iets. Daarom de keuze voor 
de fiets — ook als ecologisch 
statement, voor de lange 
afstand, voor de internationale 
dimensie, voor het reizen in 
groep. En de formule werkt — 
getuige de vele collega’s die 
al voor de tweede, derde of 
vierde keer deelnemen en de 
teleurgestelde reacties van 
wie er deze keer niet bij kon 
zijn. Netwerking en internati-
onale contacten zijn de kern 
van dit initiatief. Daarnaast 
wil Cycling for Libraries actief 
de bibliotheeksector promo-
ten en mensen bewust maken 
van de onvervangbare rol van 
bibliotheekvoorzieningen in 
de samenleving. Fietsende 
bibliothecarissen doorbreken 
ook met verve het ietwat stof-
fige imago dat nog steeds aan 

onze beroepsgroep kleeft. Het 
helpt als je jezelf presenteert 
in een ongewone setting: op 
twee wielen, en pleine nature.

ORgANISATIE 
Het idee om bibliotheekpro-
motie te koppelen aan fiets-
toerisme leefde al langer bij 
enkele enthousiaste Finse 
bibliothecarissen. In 2010 
werd het gelanceerd op het 
IFLA-congres in Göteborg. 
Een echte ‘conference’ dus 
als startpunt voor een suc-
cesvolle ‘unconference’. Het 
evenement is intussen aan 
zijn vierde editie toe. Na de 
eerste wilde jaren wordt het 
nu georganiseerd door de 
International Association for 
Library Advocacy. Promotie 
van de bibliotheeksector en 
het bevorderen van interna-
tionale samenwerking tussen 
bibliotheken en bibliotheca-
rissen zijn de hoofddoelen. Ze 
willen dit realiseren door mid-
del van creatieve campagnes, 
bij voorkeur in open lucht. 

PROFESSIONElE 
UITWISSElINg
Het sportieve en toeristi-
sche aspect belette niet dat 
er ook een stevige professi-
onele focus was. Als voorbe-
reidend ‘huiswerk’ kregen we 
de opdracht om een onder-
werp te formuleren dat ons 

persoonlijk boeit. De inbreng 
van alle deelnemers werd op 
de website gepubliceerd: een 
handig overzicht om je te ori-
enteren binnen de groep en 
op zoek te gaan naar colle-
ga’s met gemeenschappelijke 
aandachtspunten. Uit alle aan-
gebrachte onderwerpen werd 
voor elke dag een thema 
gekozen. Dat werd meteen de 
kapstok voor de discussies en 
gesprekken on the road. Elke 
dag werden een of meer-
dere ‘facilitatoren’ aangeduid. 
Tijdens de tocht moesten zij 
de discussie bij zoveel moge-
lijk groepjes op gang brengen. 
Zo hadden we het o.a. over 
marketing, censuur, digitale 
inclusie en nog veel meer.

Ontmoeting met lokale medi-
atheekteams was een belang-
rijk aspect van de tocht. Elke 
dag kregen we de kans om 
een of meerdere bibliotheken 
te bezoeken. Het onthaal was 
telkens hartelijk. Overal ston-
den enthousiaste medewer-
kers ons op te wachten met 
applaus, drank en hapjes. Er 
was voor elk wat wils: van de 
kleine bescheiden dorpsbi-
bliotheek over de grote ste-
delijke openbare bibliotheken 
tot de overkoepelende depar-
tementale bibliotheken. We 
bezochten ook een universi-
taire bibliotheek en de biblio-
theek van het Enssib in Lyon, 
een instituut voor vorming en 
opleiding van bibliothecaris-
sen. Op het gebied van wer-
king en inrichting was hier 
zeker inspiratie te vinden. Veel 
mediatheken die we bezoch-
ten waren recent gebouwd of 
vernieuwd.

Promotie voor de biblio-
theeksector is een van de 
hoofddoelen van Cycling for 
Libraries. Publiciteit en pers-
belangstelling zijn daarom 
essentieel om het evenement 
zichtbaar te maken in de regio. 
Ook dat werd zeer goed aan-
gepakt. Persberichten, repor-
tages op de radio en op tele-
visie zorgden voor een grote 
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herkenbaarheid en een posi-
tief onthaal bij de bevolking. 
Er werd gezwaaid, geclaxon-
neerd. “Ah, ce sont les biblio-
thécaires” was een veelge-
hoorde uitspraak. Veel mensen 
kwamen geïnteresseerd een 
praatje maken, vertellen over 
boeken die ze gelezen heb-
ben, discussiëren over het 
belang van cultuur en over 
de rol van bibliotheken daarin. 
Lokale politici kwamen ons 
vaak persoonlijk verwelkomen. 
In Lyon werden we o.a. opge-
wacht door Sinikka Sipilä, de 
voorzitster van de IFLA. Ons 
evenement sloot mooi aan bij 
de start van het IFLA-congres. 
Cyclo-Biblio had er een stand 
op de posterbeurs en enkele 

deelnemers verzorgden een 
sessie op het congres. Enkele 
collega-fietsers volgden ses-
sies op het IFLA-camp, een 
andere unconference in de 
marge van het congres. 

WAT OVERBlIJFT ...
Neen. Er zijn geen samenvat-
tingen gemaakt van alle dis-
cussies. Er is geen verslag 
gemaakt met een neerslag van 
alle dagthema’s. Er zijn geen 
conclusies geformuleerd. Er 
was geen plenum. Dit was nu 
eenmaal een ‘unconference’. 
Ook al hebben we allemaal 
exact hetzelfde traject afge-
legd, iedereen zal na afloop 
een ander verhaal hebben, een 
caleidoscoop van indrukken, 

samengesteld uit persoonlijke 
ervaringen, groepsmomen-
ten en gesprekken. Moeilijk 
om zoiets samen te vatten 
of te beschrijven. Het resul-
taat bevindt zich in de hoof-
den van de 100 deelnemers, 
die elk op hun manier gere-
ageerd hebben op deze reis. 
Vooral de chemie van wisse-
lende interacties binnen een 
groep van gelijkgestemden 
maakte er een heel bijzondere 
ervaring van. Het was hartver-
warmend en verrijkend om in 
een internationaal bibliotheek-
gezelschap al pratend en fiet-
send onze weg te zoeken door 
de mooie landschappen van 
Zuid-Frankrijk. Wat blijft is een 
gevoel, een bron van energie, 

creativiteit en inspiratie. De 
dingen die niet overgaan...

De 5e editie is al gepland! Oslo 
- Göteborg - Aarhus, van 1 tot 
10 september 2015. 
Meer informatie vind je op 
de website: http://www.
cyclingforlibraries.org/ en op 
Facebook: https://www.face-
book.com/cyc4lib

Dirk Bogaerts & fietsgezellen: 
Cindy De Smet, Eva Simon,  
geert lievens, luc Bauwens, 
Mariël geens
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