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Zot van Anet
Het team en de werking van
Anet voorstellen is niet eenvoudig op één pagina. Wat
deze acht mannen hebben
klaargespeeld is ongezien
in het bibliotheeklandschap.
Een ding hebben ze alle acht
gemeen: Ze zijn zot van Anet.
Wat is Anet?
Jan: Anet is een netwerk van wetenschappelijke bibliotheken geconcentreerd rond
de Universiteit Antwerpen. In de eerste
plaats de UA en de Hogescholen van
de Associatie — Artesis Hogeschool,
Karel de Grote-Hogeschool en Plantijn
Hogeschool — maar ook de erfgoedinstellingen die vallen onder de stad Antwerpen
zoals de Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience, Museum Plantin-Moretus
en het Letterenhuis. Dan nog een aantal gespecialiseerde bibliotheken zoals
die van het Gemeentelijk Havenbedrijf,
de bibliotheek van de Orde van advocaten en de bibliotheek van het KMSKA.
En we hebben ook nog twee Limburgse
partners, de Universiteit van Hasselt en
de Xios Hogeschool. Zij maken allemaal
gebruik van de bibliotheektoepassing die
de UA centraal host. Zij gebruiken die
infrastructuur om hun bibliotheek te automatiseren in de meest diverse aspecten.
En dan heb je nog het Anet-team,
dat zijn wij. Wij moeten het elke dag
waar maken om die service te leveren naar de partners. Het Anet-biblio
theekautomatiseringsteam is een onderdeel van de UA. Wij zijn geen dienst die
los staat van de bibliotheek maar wij zitten echt helemaal ingebed in de bib. Dat
is belangrijk want op die manier houden
we voeling met wat er leeft in en rond de
bibliotheek.
Wat maakt jullie team uniek?
Jan: We beschikken over erg verschillende maar wel complementaire competenties. Door goed om te gaan met
de selectie van nieuwe collega’s zijn we
er altijd in geslaagd om die succesvolle
mix te behouden. Dat vind ik onze kritische succesfactor. We hebben ondertussen al een lange geschiedenis maar de
groei is eigenlijk altijd gestaag gegaan. De
belangrijkste stap was die naar Brocade
in 2000, onze grootste en belangrijkste
verwezenlijking.
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Richard: Eigenlijk was dat het onmogelijke waar maken op twee jaar. En dat kon
alleen maar met een groep zoals deze. Op
een gegeven moment gaat het niet meer
over technologie maar over volhouden en
volharden. We hebben altijd al heel duidelijk een beroep gedaan op elkaars kwaliteiten. Dat is onze bron van inspiratie.
Jan: De manier waarop de bibliotheekautomatisering hier georganiseerd is, is atypisch. Andere academische bibliotheken
zijn eerder gericht op het aanschaffen van
beschikbare software terwijl wij ons eigen
product maken. Zo hebben we een ontzettend grote vrijheid om zelf projecten
op te zetten. Maar we staan ook midden
in de bibliotheek en tussen onze gebruikers, die dagen ons natuurlijk uit.
Wat is de volgende ambitie die jullie als
team willen verwezenlijken?
Jan: Er zijn veel ambities hoor. Vorig jaar
hebben wij als universiteitsbibliotheek
een raamcontract afgesloten met de stad
Antwerpen. Hierdoor kunnen we onze
bestaande dienstverlening verder zetten
terwijl er ook een enkele nieuwe bibliotheken zoals het Rubenianum bijkomen.
Anderzijds gaan we binnen dit contract
een nieuwe activiteit ontwikkelen rond
archiefautomatisering. In eerste instantie voor het Letterenhuis. Er zijn ook heel
wat externe factoren die ons aansturen.

De academische bibliografie was bijvoorbeeld iets wat er vroeger werd bijgenomen terwijl dit de laatste jaren steeds prominenter is geworden. Daar wordt met
echt met een vergrootglas naar gekeken.
Tot slot: ook de samenwerking met Cipal,
onze commerciële partner, is een voortdurend punt van aandacht. Ook vanuit die kant zijn er voortdurend vragen
over bijkomende ontwikkeling. Wij proberen steeds op de diverse behoeften in
te spelen maar moeten tegelijkertijd ook
de consistentie van het geheel bewaken.
Tot nu toe is dat aardig gelukt. (JH)
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