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mation Centers (lAMlC) plaats, "het kleine
zusje van de IAML", zoals Bèr Deuss (voor-
zitter) het omschrijft. Nederland was
vertegenwoordigd door medewerkers van
Donemus, Gaudeamus en het RlM. Het
was de tweede keer dat de IAMIC zonder
hun grote broer vergaderden. Verleden jaar
in Parijs, nu in een regenachtig Bergen
(N.H.) en volgend jaar in Wenen/Bratislava,
wat gezien de grote deelname van midden-
en oost-Europese landen, alsmede overi-
gens de Baltische staten, te begrijpen is.
Er was duidelijk een tendens te bespeuren
om ook onder de vleugels van de IAML uit
te komen en een eigen gezicht te profile-
ren. Eén van de topics die daarbij telkens
weer terugkwam was lntemet. Een ontwik-
keling die op dit tenein in het algemeen valt
te bespeuren (de zogenaamde branche-
netwerken) was door een Amerikaanse
collega - die helaas door ziekte zelf niet
aanwezig kon zijn - ook in grote lijnen voor
de IAMIC opgezet een front end voor alle
MIC's waaöij je via een soort switch board
bij de DMC's die op lnternet zitten terecht
kunt komen. Of liever: waar je, als je via
een zoekmachine (bijvooöeeld Alta Vista)"
contemporary music" opgeeft, terecht moet
komen, zoals John Mckenzie Owen het in
een lezing omschreef. Toch konden ook
IAML-leden hun hart ophalen; de zaterdag

juni jl. vond een, door zo'n 30 werd
, geslaagd congres van de
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IAML vergaderd onder
to Music and Music ln-
ues, Collections and

Clients". Deze dag was ook toegankelijk
voor leden van de NVMB. Ten behoeve van
de ontwikkeling van een internationaal ge-
bruikersondezoek wordt assistentie van de
deelnemers gevraagd. Uit de forumdiscus-
sie blijkt dat de verschillen tussen, bijvoor-
beeld, openbare en speciale bibliotheken
bij het samenstellen van een algemeen ge-
bruikersondezoek vaak over het hoofd
worden gezien. Dergelijk ondezoek is voor
de individuele bibliotheken met name van
belang om mogelijke discrepanties tussen
de voorkeuren van de bibliothecaris en de
wensen van de gebruikers bloot te leggen.
Misschien is daarom de conclusie gerecht-
vaardigd dat de IAMIC zich niet hoeft af te
zetten tegen de IAML, omdat in het digitale
tijdperk beiden staan voor "een verschui-
ving van een oriëntatie op informatie naar
een oriëntatie op de processen waarin in-
formatie een rol speelt", zoals dezelfde
John Mckenzie Owen het in een artikel for-
muleerde (in: lnformatie Prcfessional, 1997,
nr. 1, blz. 15). En daarin gaat het niet meer
om problemen als ik ben klein en jij bent
groot, maar om onderlinge samenwerking
waarbij ieders sterke kanten worden benut.

Nienke de Boer
Els van Swol

n

^

Pogino I



Tijden
mei

den
bied.
ons op

De
Con
vatori s géén

komt pe vier
jaar elkaars

meeste bibliotheken hebben de
ontwikkelingen van de afgelo- derli

plaatsgevonden op het gebied
van de automatisering en informatisering.
De verscheidenheid in de mate van auto-
matisering alsmede in de gebruikte syste-
men is echter groot.

Een aantal conservatoria is (vrijwel) geheel
geautomatiseerd (Hilversum, Rotterdam,
Groningen). Dat wil zeggen dat de catalo-
gus (inclusief de retro-collectie) en uitleen-

Muziek cotologus Nederlond (MCN)

De stichting MCN, het samenwerkingsver-
band op catalogusgebied van 5 muziekbi-
bliotheken, zal met ingang van 1 januari
1998 worden ontbonden. Diverse ontwikke-
lingen bij de afzonderlijke organisaties (Do-
nemus, RlM, Gaudeamus, CNM, MCO)
alsook technologische ontwikkelingen lig-
gen hieraan ten grondslag.
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in CMO-verband laten voorlichten over pro-
jecten (b.v. Cantate). Uiteraard worden ook
tips en ervaringen uitgewisseld met betrek-
ki n g tot col lectionerin g, verkrijgbaarheid van
exclusieve materialen, alsmede de zaken
die spelen in hogeschoolverband.

Peter Becker, Conservatorium Rotterdam

waarbij jaarlijks de oude versie werd inge-
ruild voor een update. De versie 1997 is
echter ook los verkrijgbaar en komt daar-
mee beschikbaar voor die bibliotheken voor
wie in het verleden een abonnement niet in
aanmerking kwam. Musicrom 1997 hoeft
niet te worden geretourneerd.
De éénmalige verkoopprijs (excl. BTW) be-
draagt Í 1.494,--.

De CD-ROM heeft in de afgelopen jaren
vooral bekendheid gekregen, omdat op alle
losse titels uit een album met liederen of
songs kan worden gezocht. Vooral aan dit
onderdeel is bij de laatste update veel aan-
dacht besteed. U kunt deze titels nu ongeli-
miteerd downloaden; o.a. als WP-bestand,
dBase-bestand en Lotusbestand.
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Het beëindigen van het MCN-samenwer-
kingsverband heeft gevolgen voor de pro-
ductie van Musicrom, die sinds 1990 jaar-
lijks door MCN werd uitgebracht. Najaar
1997 verschijnt de laatste update van Musi-
crom met ca. 400.000 records. Musicrom
bevat zowel titelbeschrijvingen van klassie-
ke als van populaire muziek.
ln het verleden was Musicrom alleen ver-
krijgbaar in de vorm van een abonnement,
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C. Voorzien in een behoefte die bestaat in
landen met informatieachterstand.
Kortom een publieke omroep met een ideë-
le instelling die zich richt op alle landen
buiten Nederland. De muziekafdeling valt
onder doelstelling B, het uitdragen van een
realistisch beeld van het Nederlandse mu-
ziekleven. Jaarl'rjks wordt een veertigtal
concerten opgenomen van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest en het Koninklijk
Concertgebouworkest. Deze concerten
worden via de Europese omroepunie (EBU)
verspreid en via de Amerikaanse publieke
omroep in twee series van 13 programma's.
Daarnaast worden jaarlijks opnamen ver-
spreid uit het Holland Festival en uit het
Festival Oude Muziek. ln samenwerking
met Centrum Nederlandse Muziek (CNM)
maakt de Wereldomroep cd's op het label
NM Classics. Tot nu toe zijn er zo'n 60 titels
verschenen met Nederlandse muziek door
Nederlandse musici uitgevoerd. Ook op
Jazz, Pop en het gebied van "Wereldmu-
ziek" maakt de Wereldomroep opnamen die
op al dan niet commerciële cd's worden
verspreid over de wereld.
Sinds een aantaljaren vezorgt de Wereld-
omroep in samenwerting met NPS en CNM
de week van de Nederlandse muziek. Tij-
dens een week van de Nederlandse muziek
wordt zo'n 50 uur overgenomen van de
programmering van het gaststation, een
klassiek radiostation in het buitenland. De-
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gaan. ln het verslag
van Ledenvergadering NVMB
29 mei vroeg Martie Severt aandacht voor
het IAML-Outreach-programma. Het leek
me goed om in het kader van dit program-
ma iets meer te vertellen over mijn leuke,
maar tevens schrijnende ervaringen in Mos-
kou.
Radio Orpheus zendt alleen klassieke mu-
ziek uit en heeft enkele miljoenen luiste-
raars per dag. De week van de Nederland-
se muziek die daar ging in Mei van dit jaar
bestond uit drie blokken van twee uur. 's
Ochtends van 10 tot 12 was er oude mu-
ziek, kamermuziek en vooral rustige muziek
te beluisteren. 's Middags van 3 tot 5 ging
de "Ensemble Parade" veel hedendaagse
muziek door de voor Nederland typische
ensembles met wat uitgebreidere toelich-
tingen. 's Avonds van 10 tot 12 kwamen de
verschillende orkesten aan bod. De week
werd feestelijk geopend met een live-con-
cert door het Orkest van de 18e eeuw on-
der leiding van Frans Bruggen en tot slot
was er een concert door Het ïrio. ln één
woord was deze week een succes. De cd's
die werden gebruikt voor de programmering
hadden we bij de diverse platenmaatschap-
pijen aangevraagd als present-exemplaar.
Deze werden welwillend gegeven en wij
konden ze dus na afloop van de week aan
Radio Orpheus schenken. Daar waren zij
zo blij mee! lk citeer uit een brief die ik later
kreeg van mijn Russische collega: "ln gene-
ral we have not good times now: we can
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Discolheek RotteÍdom
ondeÍkomen

Discotheek van Nederland
al sinds "mensenheugenis" in Rot-

terdam. Sinds kort is de Centrale Disco-
theek te vinden op de benedenverdieping
van de Gemeentebibliotheek Rotterdam. ln
een interview in het Bibliotheekblad nr.18
vertelt een enthousiaste Rob Maas over de
achtergronden van de verhuizing en de
muzikale toekomst van de Centrale Disco-
theek.

9 oktober blodmuziekdog
ln de vorige Nieuwsbrief schreven we al
over de bladmuziekbeurs die twee maal per
jaar georganiseerd wordt door Biblioservice
Gelderland, de Nederlandse Bibliotheek
Dienst en het NBLC. 9 Oktober vindt er
weer een bijeenkomst plaats. Plaats van
handeling is het gebouw van de Nederland-
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nen tijdens hun bezoek

ook ng door het gebouw van
deN . Een groot aantal muziekbi-
bliotheken hebben inmiddels een uitnodi-
ging gekregen. Bent u ook geïnteresseerd?
Neem dan contact op met één van boven-
genoemde instanties. Een bezoek is meer
dan de moeite waard!

Over popmuziek in de bibliotheek
ln het Duitse vakblad "Buch und Bibliothek"
van juni 1997 beschrijft Stephan Schwering
de muzikale trends van de jaren negentig.
Hij gaat samen met de Nederlandse mu-
ziekbibliothecarissen Johan Stapel (Pica)
en Frans Westgeest (Zaanstad) in op de
popmuziek die niet in de muziekbibliotheek
gemist mag worden. Een interessant artikel
voor mensen die werkzaam zijn in het
m uziekbibliotheekwerk.
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