
Samenwerkingsovereenkomst met  IECTA en Universidad de la Cordillera 

 

Al jarenlang ondersteunt SHI het Instituut voor Studies over de Culturen en 

Technologie van de Andes (IECTA) in Chili. Joop van Kessel was de drijvende 

kracht achter de oprichting en functioneren van het IECTA. De ‘parel’ van de 

organisatie is de Bibliotheek voor Antropologie van de Andes (BAA). Het IECTA 

beleeft moeilijke tijden, nu Joop terug is naar Nederland voor een wel verdiend 

pensioen en de economische crisis voor tegenvallende inkomsten zorgt. Als SHI 

vinden wij het belangrijk dat het werk van de BAA doorgaat, omdat het kennis  

oplevert die nodig is om ontwikkeling vanuit de inheemse identiteit mogelijk te 

maken. Wij blijven het IECTA dan ook zelf steunen met de bescheiden middelen 

die we hebben.  

 

IECTA werkt al nauw samen met de universiteit van Puno. Die samenwerking 

wordt nu uitgebreid met de Universidad de la Cordillera uit La Paz, Bolivia. De U 

de la Cordillera biedt post graduate opleidingen in sociale wetenschappen van 

een hoog niveau en is sterk georiënteerd op sociale rechtvaardigheid voor de 

inheemse bevolking en een duurzame ontwikkeling van het land. Ze 

ontwikkelden het curriculum ‘Rechten van inheemse volken’ dat inmiddels door 

meerdere universiteiten in Latijns Amerika wordt aangeboden en zijn nauw 

betrokken bij de internationale onderhandelingen rond de Klimaatverdragen.  

 

We hopen dat deze samenwerking de positie van IECTA versterkt en een impuls 

is voor de Bibliotheek voor de Antropologie van de Andes. Voor de SHI betekent 

de Universidad de la Cordillera een nieuw informatiekanaal over de 

ontwikkelingen in Bolivia en de regio. 

 

In het samenwerkingsverband zijn de volgende activiteiten overeengekomen: 

1) Werkbezoek van het hoofd van de biblioteek van de Universiteit de la 

Cordillera aan de Bibliotheek van IECTA in Arica, Chili, en aan de 

Universiteit van Puno 

2) Werkbezoek van het hoofd van de Bibliotheek IECTA aan de bibliotheek 

van de Universiteit de la Cordillera in La Paz 

3) Identificatie van samenwerkingsvormen tussen beide bibliotheken (bv 

wederzijdse toegang tot catalogi en gedigitaliseerde deel van de collectie, 

mogelijkheden om een virtueel netwerk te vormen, etc) 

4) Bijeenkomst tussen de directies van IECTA en Universidad de la Cordillera 

om besluiten te nemen over mogelijke samenwerking 

5) Ondersteuning aan het beurzenprogramma voor inheemse studenten van 

IECTA 

6) Ondersteuning aan de Universidad de la Cordillera tbv uitbreiding collectie 

  

Alle activiteiten zullen in 2012 worden uitgevoerd.  

 

  

 


