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 VOORUITBLIK (1) | NATIONAAL COMITÉ IFLA WLIC 2023 

‘Een 
uitgelezen 
kans om 
kennis te 
maken met 
vakgenoten 
uit andere 
delen van 
de wereld en 
van elkaar 
te leren en 
elkaar te 
inspireren’

Het World Library and 
Information Congress 
(WLIC) van de Inter-
national Federation of 

Library Associations and Institutions 
(IFLA) vindt de komende zomer 
plaats in het vernieuwde Rotterdam 
Ahoy Convention Centre. Nicole 
de Jong van Bibliotheek Rotterdam 
is de projectleider van het congres 
namens het Nationaal Comité (NC). 
Directeur Theo Kemperman van 
Bibliotheek Rotterdam is voorzitter 
van het comité, dat verder bestaat uit 
vertegenwoordigers van de KB, de 
Vereniging van Openbare Bibliotheken 
(VOB), universiteitsbibliotheken en 
provinciale bibliotheken. Samen met 
IFLA en congresorganisator K.I.T. 
organiseert het NC het congres.

Doelen en onderwerpen
Het WLIC is bedoeld voor pro-
fessionals werkzaam in de informatie- 
en bibliotheekbranche waar ook ter 
wereld. Bij het congres in Dublin 
afgelopen augustus waren rond de 
tweeduizend mensen uit honderd 
verschillende landen aanwezig. In 
Rotterdam hopen we nog meer 
deelnemers uit nog meer landen te 
kunnen ontvangen. Voor Nederlandse 
collega’s is het een uitgelezen kans om 
kennis te maken met vakgenoten uit 
andere delen van de wereld en van 

elkaar te leren en elkaar te inspireren.
Tijdens het congres volgend jaar 
staan de doelen uit de IFLA Global 
Vision en de Unesco Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) centraal. 
Vanuit het thema ‘Let’s work together, 
let’s library’ verkennen we hoe 
bibliotheken kunnen bijdragen aan 
een duurzame, inclusieve samenleving: 
een maatschappij waarin iedereen kan 
meedoen. Belangrijke onderwerpen 
die aan bod komen zijn: persoonlijke 
ontwikkeling, het stimuleren van lezen, 
het ontwikkelen van taal- en digitale 
vaardigheden, de vrije toegang tot 
cultuur, digitale kennis en innovatie.

Hoe het zover kwam
Het plan om het jaarlijkse IFLA-
congres naar Nederland te halen is 
in juni 2017 ontstaan. Bibliotheek 
Rotterdam werd benaderd door 
Rotterdam Partners, een onderdeel 
van de gemeente dat zich bezighoudt 
met het promoten van de stad en 
binnenhalen van grote congressen. 
Diezelfde dag nog werd er bij enkele 
bibl iotheekcollega’s gepolst  en 
bleek iedereen enthousiast. Het NC 
maakte een bidbook, en op het IFLA-
congres in Athene in 2019 werd 
bekendgemaakt dat het congres voor 
2021 was toegewezen aan Rotterdam.
Helaas gooide corona roet in het eten 
en konden de congressen in Dublin in 

Want dan staan 
Rotterdam 

en Nederland 
in het teken 

van de 88ste 
editie van het 

IFLA WLIC, 
het grootste 

internationale 
bibliotheek congres 

ter wereld. 
Het thema: 

‘Let’s work together, 
let’s library’.
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‘Veel 
zienswijzen 
van Erasmus 
komen 
overeen 
met hoe 
bibliotheken 
naar de 
samenleving 
kijken en 
hoe IFLA 
inter-
nationaal 
bibliotheken 
verbindt’

2020 en in Rotterdam in 2021 niet 
doorgaan. Dit jaar ging het congres in 
Dublin gelukkig in de herkansing, en 
in 2023 is dus Rotterdam aan de beurt.

Allianties versterken
Op het congres in Dublin heeft het 
NC veel mensen gesproken en reclame 
gemaakt voor het WLIC van volgend 
jaar. Na de coronabeperkingen van de 
afgelopen jaren was het fijn dat het 
comité weer zo veel enthousiaste en 
gemotiveerde collega’s uit de hele wereld 
fysiek kon ontmoeten en daarmee 
bestaande allianties heeft kunnen 
versterken. Het NC ziet de uitdagingen 
die de organisatie van zo’n enorm 
congres met zich meebrengt. Meer 
nog ziet het echter de kansen die zo’n 
evenement biedt voor de Nederlandse 
bibliotheken om in de samenwerking 
ernaartoe hun netwerken te versterken 
en op het congres zelf als gastheer van 
talloze internationale netwerken de 
wereld te laten ervaren wat de impact 
van bibliotheken kan zijn op individuele 
gebruikers,  gemeenschappen en 
maatschappijen. 
In de stand van IFLA in Dublin was een 
speciale desk ingericht met informatie 
en promotieartikelen voor het WLIC in 
2023. Daar kwamen veel enthousiaste 
bezoekers op af. De meesten gaven aan 
volgend jaar zeker ook naar Rotterdam 
te willen komen.

Programma in wording
De komende maanden gaan we 
op volle kracht verder met de 
voorbere id ingen  en  promot i e 
van het congres. IFLA is primair 
verantwoordelijk voor het inhoudelijke 
programma, K.I.T. houdt zich vooral 
bezig met de organisatorische en 
logistieke kant van het congres, en 
het NC focust zich op de openings- 
en slotceremonies, de culturele avond 
en de bibliotheekbezoeken. Uiteraard 
werken de drie partijen nauw samen 
om er een gedenkwaardig congres van 
te maken en ervoor te zorgen dat zo 
veel mogelijk bezoekers uit zo veel 
mogelijk landen het congres kunnen 
bijwonen.

No-nonsensementaliteit en Erasmus
Hoe zien we Rotterdam terug in het 
programma? Allereerst door het thema 
‘Let’s work together, let’s library’. Dit 
past goed bij de no-nonsensementaliteit 
van de Rotterdammer: geen woorden, 
maar daden, handen uit de mouwen 
en aan de slag. Deze mentaliteit 
zien we ook in de congreslocatie, 
het vernieuwde Rotterdam Ahoy 
Convent ion Centre .  En in  de 
programmaonderdelen die door het 
NC worden georganiseerd, komen 
typisch Nederlandse en Rotterdamse 
elementen terug. 
Daarnaast is het congres verbonden 

met de geest van de bekendste 
Rotterdamse denker: Desiderius 
Erasmus.  Een wereldberoemde 
humanist wiens boeken de wereld 
hebben veranderd. Zijn ideeën 
droegen bij aan de ontwikkeling 
van de universele waarden van het 
humanisme en de verlichting. Veel 
zienswijzen van Erasmus komen nauw 
overeen met hoe bibliotheken naar 
de samenleving kijken en hoe IFLA 
internationaal bibliotheken verbindt. 
Een mooi voorbeeld hiervan is zijn 
uitspraak: ‘Zonder talen en literatuur 
kunnen staten niet bloeien, kan leven 
niet beschaafd zijn, kan een mens geen 
mens zijn.’

Wordt vervolgd
Via deze rubriek houden we je de 
komende maanden op de hoogte van 
de voorbereidingen van het WLIC 
2023. We laten zien wat er allemaal 
bij komt kijken, spreken mensen die 
bij de organisatie betrokken zijn en 
geven je informatie over praktische en 
inhoudelijke kanten van het congres.

Bij het verschijnen van dit nummer 
is de inschrijving voor het congres 
geopend. Zie voor meer informatie 
en aanmelden: 2023.ifla.org. Op deze 
webpagina vind je ook de ‘welcome 
video’ met beelden van Rotterdam en 
bibliotheken in Nederland. <
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