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Public Libraries 2020 is een project dat het bewustzijn bij 
Europarlementariërs en andere Europese beleidsmakers wil vergro-
ten rond het werk dat openbare bibliotheken verrichten. We hadden 
een kort gesprek met de programmaleider van Public Libraries 2020, 
Ilona Kish.

Wat is het doel van het project?
Het doel is er voor te zorgen dat het EU-beleid 
meer rekening zou houden met de waarden die 
bibliotheken kunnen bieden. Als je de meeste 
beleidsmakers vraagt wat een bibliotheek is, 
dan is dat voor hen een gebouw waar je boeken 
kan lenen. Wat niet onwaar is, maar ze denken 
er niet aan dat er ook computercursussen wor-
den aangeboden, dat er incubators zijn voor 
startende ondernemingen, dat er allerlei cul-
turele activiteiten zijn, dat mensen er gehol-
pen worden om een baan te vinden. Het zou 
dus mooi zijn moesten zij beseffen dat er een 
Europees netwerk bestaat van 65.000 open-
bare bibliotheken die klaar staan om hen te hel-
pen om hun beleidsdoelen te realiseren.

Sinds wanneer loopt het?
Wij zijn in januari begonnen, maar de Bill & 
Melinda Gates Foundation heeft al twintig 

jaar een wereldwijd bibliotheekprogramma. 
Als onderdeel daarvan hebben ze in 2007 in 
vijf Oost-Europese landen (Letland, Litouwen, 
Polen, Roemenië en Bulgarije) 130 miljoen 
dollar geïnvesteerd in de vorm van compu-
ters, opleidingen en advocacy training. Public 
Libraries 202 is er om die ontwikkeling op 
EU-niveau uit te bouwen. Je moet het veld 
niet alleen uitrusten om die nieuwe rol te ver-
vullen maar de sector moet ook klaar zijn om 
aan de beleidsmakers duidelijk te maken wat 
ze doen. Zodat zij beseffen dat ze geen nieuw 
centrum voor werkzoekenden moeten oprich-
ten, bijvoorbeeld, maar dat ze daar de biblio-
theek voor kunnen gebruiken. Bibliotheken 
weten de investering zelf op niveau te houden 
door hun werk constant onder de aandacht te 
brengen — wat voor bibliothecarissen soms 
moeilijk is omdat ze van nature wat ingetogen 
zijn. Ze doen hun werk goed, maar kunnen het 

De	voorzitter	van	het	Europees	
Parlement,	Martin	Schulz	op	bezoek	in	
de bibliotheek van Keulen.
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beter doen als ze zich gesteund weten door 
hun beleidsmakers.

Welke strategieën gebruiken jullie om dat 
bewustzijn te vergroten?
We hebben het over sociale thema’s waarrond 
bibliotheken werken. Het gaat om drie domei-
nen: digitale inclusie, sociale inclusie en levens-
lang leren. Je moet op zoek gaan naar een stra-
tegie of mechanisme waarmee je beleidsmakers 
kan tonen wat bibliotheken doen. In een van 
onze projecten verzamelen we succesverhalen 
van bibliotheken vanuit een gebruikersperspec-
tief: mensen die naar de bibliotheek gaan en 
daardoor een verandering hebben ervaren. 

In een ander project waarmee we bezig zijn, 
nemen we Europese parlementsleden mee naar 
bibliotheken. Het voorbije weekend namen 
we de voorzitter van het Europees Parlement, 
Martin Schulz, mee naar de bib van Keulen. 
Achteraf zei hij me: “Het was 10 jaar geleden dat 
ik nog in een bibliotheek was. Ik had er geen 
idee van. Het is ongelofelijk. Ik denk dat de 
bibliotheeksector met een fenomenale snelheid 
verandert”. In ten minste elk Europees land wil-
len we een vooraanstaand politicus meenemen 
naar een bibliotheek en hem of haar vervolgens 
vragen pleitbezorger te zijn van de openbare 
bibliotheek. Onze volgende gast wordt hope-
lijk Marianne Thyssen, Europees Commissaris 
voor Werkgelegenheid. Met politici praten doe 
je door hun werk erin te betrekken en door met 
belangstelling te spreken over wat ze doen.

Dus, jullie veranderen ook het imago van de 
bibliotheek?
Het gaat veeleer om het veranderen van de 
perceptie over de bib. Wat we horen en wat 

“BIBLIOTHEKEN MOETEN BESEFFEN DAT OOK  HET 
EUROPESE BELEIDSNIVEAU VOOR HEN RELEVANT IS.”

we zien is dat bibliotheken over zichzelf willen 
praten in een breder perspectief. Maar er is een 
kloof tussen wat mensen zien of denken en wat 
er werkelijk gebeurt in een aantal bibliotheken.

Jullie zien een groot aantal bibliotheken in 
heel Europa. Jullie moeten dus ook heel wat 
verschillen zien?
Een bibliotheek in Kopenhagen verschilt van 
een bib in Litouwen. In Kopenhagen heb je 
geen bibliotheek nodig om je te helpen met 
het aanvragen van landbouwsubsidies. In 
Roemenië wel. Ik heb bibliotheken gezien in 
kleine dorpen waar wekelijks een arts langs-
komt of een kapper, en die daarnaast ook boe-
ken uitlenen. Een Europees bibliotheekbeleid 
is er niet en dat hoeft ook niet; bibliotheekbe-
leid wordt nationaal en lokaal bepaald. Maar 
het is natuurlijk wel goed als ze op Europees 
niveau de digitale vaardigheden van mensen 
willen vergroten, de werkgelegenheid willen 
verbeteren, dat soort doelen, en er wordt op 
Europees niveau een beleid rond gemaakt dat 
er dan wel rekening wordt gehouden met de 
rol die bibliotheken kunnen spelen. 

Heeft Public libraries 2020 duidelijke doel-
stellingen?
Bibliotheken zijn zoals gezegd geen Europese, 
maar wel nationale of lokale materie. Dat geldt 
meestal ook voor onderwijs en opleiding. 
Daarom zijn het vooral onze doelstellingen de 
perceptie te veranderen en de subsidiemoge-
lijkheden op Europees niveau te verbeteren 

— en eventueel zelfs de bibliotheeksector wat 
meer te verenigen. 

stichting leZen & schrijven

Het project Public Libraries 

2020 wordt uitgevoerd door de 

Nederlandse Stichting Lezen 

& Schrijven, in 2004 opgericht 

door H.K.H. Prinses Laurentien 

der Nederlanden om laaggelet-

terdheid tegen te gaan. De stich-

ting mobiliseert de overheid, het 

bedrijfsleven en andere organisa-

ties in een brede maatschappe-

lijke beweging tegen laaggelet-

terdheid. Naast Public Libraries 

2020 is Stichting Lezen & Schrijven 

bij diverse andere internatio-

nale projecten betrokken, zoals 

het Europese geletterdheidsnet-

werk ELINET, waar in België o.a. 

Stichting Lezen, de Federatie 

Centra voor Basiseducatie en de 

Vrije Universiteit Brussel aan deel-

nemen.

De	bibliotheek	als	 
ontmoetingsplaats	in	Moldavië.
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