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De bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam bestaat uit de Universiteitsbibliotheek
aan het Singel en zeven faculteitsbibliotheken, verspreid over ongeveer vijfentwintig locaties
in de stad Amsterdam. Tot de collecties van de UB behoort ook het Universiteitsmuseum.
De bibliotheek staat primair ten dienste van staf en studenten van de Universiteit van
Amsterdam, maar ook andere belanghebbenden kunnen – al dan niet tegen betaling –
gebruik maken van de bibliotheek. De bibliotheek stelt niet alleen informatie beschikbaar
uit de omvangrijke en belangrijke papieren collectie die aanwezig is in de bibliotheekvestigingen en de depots, maar biedt in toenemende mate ook toegang tot informatie in
elektronische vorm, waar die zich ook bevindt. De elektronische informatie is toegankelijk
via het netwerk van de universiteit en daarmee beschikbaar op alle werkstations die op het
universitaire netwerk zijn aangesloten.
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Voorwoord
Dit is de laatste gelegenheid om nog eens nostalgisch terug te blikken naar ‘Y2K’, zoals
het in de turbotaal van het ICT-tijdperk heet. Wat een ophef hebben we erover gemaakt,
en toch liep het met een sisser af… Hoewel: die ene computer die we bij de voorbereiding
van De Nieuwe Tijd over het hoofd hadden gezien, hield het op 1 januari 2000 wel voor
gezien!
En toen werd alles anders!? Nou, dat viel natuurlijk mee. De wereld verging niet, zoals u
weet en op 3 januari ging iedereen weer verder waar hij of zij voor Kerstmis 1999 gebleven was. Wij bijvoorbeeld met de verhuizing van de collectie Bibliografische Informatie
van het E-gebouw naar een prominente plek op de eerste verdieping, om aan te sluiten bij
het InformatieCentrum. De vrijgekomen ruimte is ingenomen door de collecties van
Klassieken & Archeologie, terwijl de collectie van het Moderne Nabije Oosten een plek
kreeg in een studiezaal op de derde verdieping. Een frappante illustratie van de samenvoeging van de UB met de faculteitsbibliotheek Geesteswetenschappen. Deze verhuizingen
hebben ruimte vrijgemaakt aan de Oude Turfmarkt – die benut zal worden om de
Bijzondere Collecties van de UB een passend en inspirerend onderkomen te geven.
Verhuizingen, schaalvergroting, samenvoegingen zijn niet alleen in de UB, maar ook in de
faculteitsbibliotheken vandaag de dag bekende verschijnselen. Deels heeft dat te maken
met de hergroepering van de faculteiten van de UvA in de afgelopen jaren, waardoor
afzonderlijke bibliotheken organisatorisch en vervolgens vaak fysiek worden samengevoegd. Het heeft ook te maken met ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek, die zich
steeds vaker over meerdere disciplines uitstrekken. De ontwikkelingen in de wetenschappelijke informatievoorziening maken tenslotte de zelfstandige instituutsbibliotheek voor
een beperkt vakgebied steeds meer tot een anachronisme. Bibliotheken zijn ingewikkelde
organismes, waarin alles met alles samenhangt. Het is de paradox van de moderne bibliotheek dat zij een hoge mate van professionaliteit en specialisatie moet bieden in een grote
organisatie, en tegelijkertijd ‘dicht bij haar klanten’ wil zijn. De digitale bibliotheek biedt
een deel van de oplossing van dit probleem. Een veranderde taakopvatting en taakvervulling van de bibliotheekmedewerkers vertegenwoordigt het andere deel van de oplossing.
Beide aspecten hebben in het afgelopen jaar nadrukkelijk op de agenda van de UBA
gestaan. Waarvan acte.

Nol Verhagen, bibliothecaris
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Dienstverlening en vernieuwing
De bibliotheek ondersteunt het onderwijs, onderzoek en de patiëntenzorg van de Universiteit van
Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en het Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam. De bibliotheek richt zich zoveel als zij maar kan naar de behoeften en verlangens van
haar gebruikers en opdrachtgevers.

Modernisering van de dienstverlening wordt sterk gestimuleerd en ook afgedwongen
door de ingrijpende wijzigingen in de processen van wetenschappelijke communicatie en
wetenschappelijke informatievoorziening, die samenhangen met de digitalisering van
informatie. Een voorbeeld daarvan zijn de digitale tijdschriften, die in sommige disciplines
inmiddels de plaats hebben ingenomen van de gedrukte tijdschriften. Het digitale format
van informatie biedt nieuwe en veelbelovende mogelijkheden om informatie te zoeken, te
combineren en te gebruiken in onderwijs en onderzoek, maar ook om zelf (digitale) informatie te produceren en beschikbaar te stellen. Dit confronteert de bibliotheek met nieuwe
mogelijkheden en uitdagingen en dwingt haar ook tot verandering en modernisering,
waarbij haar bestaansrecht steeds vaker zal worden afgemeten aan de waarde die zij toevoegt aan de primaire processen van universiteit en ziekenhuis.

Enkele van de vernieuwde en nieuwe diensten:
Webversie van de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam
De nieuwe web interface van de Catalogus van de UvA kwam op 14 april beschikbaar.
Naast een aantrekkelijker interface en een grotere mate van gebruiksvriendelijkheid, biedt
deze webversie een aantal belangrijke vernieuwingen. De elementen van de titelbeschrijving, zoals titelwoorden, auteur, trefwoorden, basisclassificatie enzovoort, zijn nu zo
geprogrammeerd dat met een klik op de muis nieuwe zoekacties kunnen worden opgestart vanuit de beschrijving. Ook kunnen elektronische tijdschriften en bestanden rechtstreeks benaderd worden via de catalogus door het aanklikken van de URL in het desbetreffende record.
Elektronische artikelen
Bij veertien bibliografische databanken werd een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd:
directe links werden toegevoegd naar de tekst van het elektronische artikel. Zo is het
mogelijk om onmiddellijk vanuit de databank toegang te krijgen tot het artikel zelf.
Attenderingsdiensten
Op 1 oktober werd een nieuwe elektronische attenderingsdienst aangeboden. Hiermee
kan de klant binnen eenentwintig databanken zoekprofielen opslaan, waardoor men automatisch en regelmatig op de hoogte wordt gehouden van recent verschenen boeken en
tijdschriftartikelen op een gebied dat men zelf heeft gedefinieerd. Op het e-mailadres ontvangt de klant dan de nieuwe bibliografische records inclusief links naar de tekst van het
betreffende elektronisch artikel indien dat aanwezig is.
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Persoonlijke bibliografie
Vanaf 1 oktober wordt het gebruik ondersteund van het persoonlijk bibliografisch programma EndNote, dat beschikbaar is via een campuslicentie. Er zijn filters gemaakt voor
zevenentwintig belangrijke bestanden, inclusief de Catalogus van de UvA, zodat automatisch bibliografische referenties kunnen worden verwerkt in EndNote. Daarnaast worden
ook connectionfiles aangeboden zodat de klant vanuit het EndNote programma zoekacties kan verrichten in een aantal belangrijke bestanden die de bibliotheek aanbiedt.
Elektronisch Publiceren
Als uitvloeisel van vijf jaar innoveren op het gebied van de digitale bibliotheek en van een
rondreis in de VS in 1999, heeft de bibliotheek een notitie opgesteld waarin bepleit wordt
binnen de UvA een Digitaal Productie Centrum op te richten. De universiteit krijgt daarmee de mogelijkheid, al dan niet in samenwerking met de Amsterdam University Press,
een rol te spelen bij het produceren en verspreiden van de wetenschappelijke informatie
die aan de UvA (en eventueel andere universiteiten) wordt ontwikkeld. Het Digitaal
Productie Centrum is ingericht en gaat in 2001 van start.
Instructieprogramma
Er is een raamwerk ontwikkeld voor een webcursus Informatievaardigheden. Deze cursus
leert studenten wetenschappelijke informatie via catalogi, de digitale bibliotheek en het
internet systematisch op te sporen.
Het raamwerk is ingevuld voor de colleges Informatievaardigheden Geesteswetenschappen.
Vanaf september is de cursus in gebruik. Inmiddels is ook de invulling begonnen voor de
vakgebieden Pedagogiek en Onderwijskunde, Psychologie, Biologie en Geneeskunde.
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De cursus staat op internet, zodat ook andere (beginnende) bibliotheekgebruikers er hun
voordeel mee kunnen doen. Bijstelling en verbetering van de webcursus naar aanleiding van
reacties van klanten zijn voortdurend aan de orde.
Voorziening voor slechtzienden
Voor slechtzienden worden in de UB grote hoeveelheden tekst door middel van scan- en
optical character recognition-technieken in de vorm van computerleesbare tekstbestanden in
allerhande formaten geproduceerd. Na correctie ontvangt de klant deze teksten per post of
e-mail. Er wordt niet alleen gewerkt voor blinde of slechtziende studenten en medewerkers,
maar ook voor mensen die kampen met enige vorm van dyslexie. Eind 2000 heeft de
Commissie Voorzieningen Gehandicapten van de UvA een bedrag beschikbaar gesteld om
een speciale werkplek in het Informatiecentrum in te richten voor slechtzienden en dyslectici. De werkplek wordt uitgerust met een pc met groot beeldscherm, een scanner en speciale
software waarmee men schermteksten kan uitvergroten en zich tekst kan laten voorlezen.

Klantenonderzoek
Sinds jaar en dag wordt om de twee jaar een gebruikersonderzoek uitgevoerd. Tot voor kort
had dit de vorm van een enquête naar de tevredenheid van de gebruikers over de dienstverlening door de UBA. De resultaten daarvan waren grosso modo uitermate bevredigend: de
klanten toonden zich tevreden tot zeer tevreden over de bibliotheek. Nadat dit een aantal
keren geconstateerd was, is besloten het onderzoek een ander karakter te geven en te proberen meer diepgang te bereiken. Daartoe is in 2000 gekozen voor een beperkt aantal panelgesprekken, met als onderwerp de bekendheid met en de mening over de digitale bibliotheek.
Het resultaat is minder representatief dan een breed opgezette enquête, maar levert wel veel
meer nuttige informatie op. Een belangrijke constatering was dat de bibliotheek er onvoldoende in slaagt om haar gebruikers te informeren over alles wat zij te bieden heeft. Er is
dus sprake van een onderbenutting van de mogelijkheden. De bibliotheek doet veel aan
communicatie, geeft bijvoorbeeld samen met het Informatiseringscentrum het blad UvALink uit, verzorgt een digitale nieuwsdienst, brengt nieuwsbrieven uit, geeft cursussen en
verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten. Maar verbetering van de communicatie, informatie en
instructie, vooral in samenhang met onderwijs en onderzoek, blijft een uiterst belangrijk
agendapunt voor de komende jaren.
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Verwerving en Ontsluiting
De bibliotheek koopt gedrukte informatie en toegang tot digitale informatie. Zonder adequate
selectie van informatiedragers en zonder catalogus is de bibliotheek al snel niet veel meer dan een
verzameling papier. En ook voor de digitale bibliotheek geldt: zonder structurering en ontsluiting
geen effectief gebruik.

Verwerving
Collectievorming en onderwerpsontsluiting verliepen binnen de daarvoor geldende financiële kaders en landelijke afspraken.
In het laatste kwartaal kwamen alle tijdschriften van Elsevier Science elektronisch
beschikbaar, evenals de niet-juridische tijdschriften van Kluwer. Aan het eind van het verslagjaar werden in totaal bijna 3000 elektronische tijdschriften aangeboden. Ongeveer
75% van de ongeveer 350 papieren abonnementen van de uitgevers Elsevier en Kluwer is
opgezegd.
Het nog resterende deel van de toekenning door NWO in het kader van het project
Bibliotheekvoorziening Geesteswetenschappen voor de jaren 1998-1999 is in 2000 alsnog
besteed. Het ging om circa 10% van de in totaal aan de UvA toegekende ƒ 942.000. De
vervolgaanvraag voor de periode 2000-2002 is in de zomer door NWO afgewezen.
Pogingen om NWO toch tot een vervolgtoekenning te bewegen, hadden eind 2000 nog
niet tot een concreet resultaat geleid.
In december kwam de UB in het bezit van het omvangrijke legaat Russische boeken over
de geschiedenis van Rusland, de Sovjet-Unie en de deelrepublieken van de overleden
hoogleraar J.W. Bezemer. De collectie is in het UBA-boekendepot in het IWO geplaatst
en zal voorlopig alleen via een collectieve titel beschikbaar zijn.
Dankzij een gezamenlijke sponsoring door het Steenbergenfonds en de H. de la Fontaine
Verwey Stichting kreeg de UB een bijzondere schenking: een door ‘meesterafsetter’ Dirk
Jansz. van Santen rijk geïllumineerd, met prenten en kaarten doorschoten exemplaar van
een Keur-bijbel uit 1682, voorzien van een kapitale band.
De portrettencollectie die door het Universiteitsmuseum wordt beheerd, werd verrijkt
met twee portretten van Jankarel Gevers, die van 1988 tot zijn dood in 1998 bestuursvoorzitter van de UvA was. Het eerste portret, met een borstbeeld van Voltaire, is
gemaakt door Ernst van de Wetering, hoogleraar kunstgeschiedenis, in opdracht van het
College van Bestuur. Ger van Elk vervaardigde het tweede portret in opdracht van het
Academisch Medisch Centrum, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het College van
Bestuur.

Catalogusproductie
In het verslagjaar zijn 38.677 catalogusrecords geproduceerd; circa 25.000 beschrijvingen
hadden betrekking op publicaties bestemd voor de facultaire bibliotheken. Naast de niettelbare databasebewerkingen zijn 16.000 thesaurusrecords ingevoerd.
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Retroconversie
In het verslagjaar zijn 93.602 titels verwerkt. De werkvoorraad is, mede door retroactiviteiten in de faculteiten, teruggelopen tot ongeveer 210.000 titels aan het eind van het
jaar. Bij een productie van gemiddeld 90.000 titels per jaar zou het project over ruim 2 jaar
voltooid kunnen zijn. Omdat het team geleidelijk in omvang gereduceerd zal worden, is
het realistischer om uit te gaan van een afronding tegen het einde van 2003.

Plaatsingssysteem
In samenwerking met de Letteren Bibliotheek van de Universiteit Utrecht is gewerkt aan
de ontwikkeling van een gezamenlijk plaatsingssysteem voor alle geesteswetenschappelijke collecties, gebaseerd op de Nederlandse Basis Classificatie. Dat leidde in de zomer
tot de vaststelling van de tweede versie van het ‘Plaatsingssysteem voor de
Geesteswetenschappen op basis van de Nederlandse Basis Classificatie’. Dit systeem
wordt zowel in Utrecht als in Amsterdam onderworpen aan een test op bruikbaarheid en
toepasbaarheid. In 2001 worden de tests afgerond; daarna volgt besluitvorming over de
definitieve vaststelling, en eventuele introductie, van het nieuwe plaatsingssysteem.

Ontsluiting Bijzondere Collecties
Het Universiteitsmuseum en de Sector Elektronische Diensten hebben een beelddatabank
van de portrettencollectie ontwikkeld. Hiermee is de basis gelegd voor een virtueel universiteitsmuseum. Er is gebruik gemaakt van internationale standaards, waarmee het
mogelijk wordt tegelijkertijd verschillende bestanden op het internet te doorzoeken.
De ontwikkelde procedure kan ook worden toegepast op andere collecties.
Het Universiteitsmuseum registreerde 2.224 objecten. De catalogus van het museum is
ingevoerd in de Gemeenschappelijke Geautomatiseerde Catalogus, de omzetting naar het
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Lokaal Bibliotheek Systeem in de Online Publiekscatalogus is nog in ontwikkeling.
De standplaatsenlijst van het archief van de Studenten Sociëteit Olofspoort is voltooid.
Er is goede voortgang gemaakt met de ontsluitings- en behoudsprojecten ‘Brieven en personalia’ en ‘Prenten’ van de Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het
Boekenvak, gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Aan het Prentenproject is de ontsluiting van de prentencollecties van de Kerkelijke
Collecties toegevoegd, waarvoor apart middelen zijn verworven. De database van veilingcatalogi is aangevuld met specialistische gegevens.
De beschrijving van de Van Eeden-collectie in het kader van het Metamorfoze-project is
voltooid en die van de collecties Albert, Mea en Floris Verwey is goeddeels afgerond.
De specialistische ontsluiting van het oude kaartenmateriaal werd ‘gedicteerd’ door de
grote verplaatsingsoperatie in verband met het preserveringsproject van de Mondriaan
Stichting.
De index op de driedelige Inventaris der archiefstukken berustende bij de Vereenigde
Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam nadert zijn voltooiing. De digitale versie daarvan
bewijst al veel nut aan de gebruikers. De gedrukte versie verschijnt in 2001. De UB participeert in het landelijke onderzoeksproject ‘Elitevorming onder doopsgezinden in de
Republiek’, waartoe met behulp van NWO-middelen door het NIWI een database wordt
ingericht.
De inventarisatie van de Collectie Bruining (Surinaams joods archiefmateriaal) is afgerond. Grote prioriteit is toegekend aan de voorbereidende fase van het catalogiseringsproject gedrukte hebraïca, gefinancierd uit de Tegoeden Tweede Wereldoorlog, Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een tweede project, uit dezelfde bron gefinancierd,
betreft de samenstelling van een biografisch woordenboek van Nederlandse joden in de
20ste eeuw. Dit project is in de loop van het verslagjaar geïncorporeerd in het Menasseh
Ben Israel Instituut.
In het verslagjaar zijn in totaal tien tentoonstellingen in de Tentoonstellingszaal en in de
Galerij Bijzondere Collecties georganiseerd.
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Huisvesting en voorzieningen
In alle bibliotheekvestigingen is sprake van samenvoeging van collecties en mogelijke verhuizing
naar een nieuwe locatie. De voorbereidingen worden in projecten uitgevoerd waarin achterstanden
in catalogisering worden weggewerkt, en collecties worden geharmoniseerd en geïntegreerd.
Tegelijkertijd fungeren de projecten als een soort vliegwiel voor organisatorische veranderingen en
voor modernisering van de dienstverlening.

Bèta-bibliotheek
Met de samenvoeging van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
op het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer zullen ook de bibliotheken bijeengebracht worden in de Watergraafsmeer. In afwachting van deze operatie is gezocht naar
mogelijkheden om de bibliotheken Natuurkunde, Wiskunde/Informatica en Scheikunde
te huisvesten op één locatie op het Roeterseiland.

Pierson/Révészbibliotheek
In augustus zijn de Piersonbibliotheek en de Révészbibliotheek fysiek en organisatorisch
samengevoegd in de Piersonbibliotheek. De Pierson/Révészbibliotheek die zo gevormd is,
richt zich met name op de gebruikers van de faculteit Economie en Econometrie, van de
afdelingen Psychologie en Ruimtelijke Wetenschappen van de Faculteit Maatschappij en
Gedragswetenschappen (FMG), en op de klanten van de afdeling Europese archeologie
van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
In 2000 heeft de FMG besloten ook de bibliotheek Pedagogische en Onderwijskundige
Wetenschappen in de Pierson/Révészbibliotheek te huisvesten en daarin op te laten gaan.
Deze verhuizing is gepland in augustus 2001.

Bibliotheek Bushuis
De voorbereiding van de verhuizing van de vier bibliotheeklocaties van Politicologie en
Sociaal-Culturele Wetenschappen naar de nieuwe bibliotheekvesting in het Bushuis aan de
Kloveniersburgwal in 2001 heeft een belangrijk deel van de activiteiten van de vaste staf
van de bibliotheek en de tijdelijke medewerkers in de verslagperiode gevormd. Er is hard
gewerkt aan de ontdubbeling en integratie van de vier collecties. Met de bibliotheek van
Scheikunde zijn afspraken gemaakt over de integratie van een deel van de collectie ‘wetenschapsdynamica’ in de bibliotheek PSCW.

Medische Bibliotheek
De Medische Bibliotheek van het Academisch Medisch Centrum werkt voor wat betreft
de voorzieningen voor studenten nauw samen met de afdeling COMMON (Computer
Ondersteunende Medische Modellen in het Onderwijs) van het AMC.
De ruimtelijke indeling van de bibliotheek is herzien, waardoor ruimere openingstijden
mogelijk zijn, terwijl ook de toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie verbeterd zijn. De studenten van de Hogeschool van Amsterdam hebben toegang tot de collectie en de studieplekken in de Medische Bibliotheek.
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Bibliotheek Rechten
De bibliotheek is nu op twee locaties is gehuisvest. Omdat het perspectief op samenvoeging nog ontbreekt wordt voortdurend gewerkt aan het optimaliseren van de huidige
locaties Oudemanhuispoort en Turfdraagsterpad. Zo is het materiaal in de studiezalen in
de Bibliotheek Internationaal Recht opnieuw ingedeeld, waardoor meer ruimte voor pc’s
beschikbaar is gekomen.

Nieuwe UB
De ontwikkeling van de UB is de afgelopen jaren in hoge mate bepaald geweest door het
voornemen van de universiteit om de UB een nieuwe huisvesting te geven. De bedoeling is
dat de centrale bibliotheek en de bibliotheek voor de faculteit Geesteswetenschappen op
een (dubbel)locatie worden bijeengebracht, samen met de faculteit Geesteswetenschappen
zelf. Deze voornemens hebben direct geleid tot de fusie tussen de UB en de faculteitsbibliotheek.
De voorbereiding van de nieuwbouw sleepte zich met wisselend succes voort. Voor de locatie Oude Turfmarkt, waar de Bijzondere Collecties en het Universiteitsmuseum een onderkomen zullen vinden, werden plannen ontwikkeld die nu zover uitgekristalliseerd zijn dat ze
in een Voorlopig Ontwerp kunnen worden omgezet. Voor de locatie Binnengasthuisterrein
werden in gezamenlijke opdracht van de UvA en de Gemeente Amsterdam ‘inpasbaarheidsstudies’ uitgevoerd, die tijdens de inspraakprocedure evenwel op heftige tegenstand van
diverse betrokkenen zijn gestuit. De afronding van dit debat op niveau van de Gemeenteraad
moest enkele keren worden opgeschoven. Begin december dook de ABN/AMRO-bank aan
de Vijzelstraat plotseling op als mogelijke alternatieve locatie, zodat daar haastig nader
onderzoek naar moest worden gedaan, dat aan het eind van het jaar nog niet was afgerond.

UB Singel
De herinrichting van de UB-Singel die in 1999 is gestart om plaats te maken voor enkele
collecties van de locatie Oude Turfmarkt, is medio 2000 afgerond. De vrijgekomen ruimte
op de eerste etage van het hoofdgebouw is ingericht met een uitgebreide collectie bibliografieën en naslagwerken. De resterende collectie van de voormalige Zaal Bibliografieën
en Naslagwerken is verplaatst naar het magazijn in de UB. Ook zijn delen van het
gebouw ontruimd en aangepast voor de inhuizing van de collecties Klassieken &
Archeologie en Moderne Nabije Oosten. Het IBL-bureau is verhuisd en in de voormalige
ruimte van het bureau werd een voorziening voor het bekijken van microformaten ingericht. Resterende collecties op de studiezalen zijn gedeeltelijk afgestoten naar de faculteitsbibliotheek Rechten en het UB-magazijn.

Universiteitsmuseum
In 2000 is duidelijk geworden dat het museum in verband met de restauratie van de
Agnietenkapel in de loop van 2001 zijn huidige behuizing zal moeten verlaten. Daarom is
begonnen met de voorbereiding van een tijdelijke huisvesting achter het Maagdenhuis aan
het Spui.

Verhuizing Collecties Geesteswetenschappen
De collecties Klassieken & Archeologie en Moderne Nabije Oosten zijn ontdubbeld en
herschikt, waarna ze van de Oude Turfmarkt (OTM) naar de UB Singel zijn verplaatst.
De huisvesting van deze collecties is nu vanuit de bibliotheek gezien goed geregeld, terwijl ook een aantal organisatorische problemen door deze verhuizing is opgelost. Een deel
van de gebruikers, die zijn achtergebleven aan de OTM, ervaart de verhuizing evenwel als
een achteruitgang van hun werkomgeving.
Een soortgelijke operatie vond plaats met de collectie Amerikanistiek, die is verplaatst van
het BCP Janssen-Instituut naar het PC Hoofthuis. Dit vereiste in het PC Hoofthuis weliswaar geen ingrijpende verbouwing, maar wel een ingrijpende reductie van het daar aanwezige materiaal, omdat plaats moest worden ingeruimd voor de omvangrijke collectie
Amerikanistiek. Aangezien de wetenschappelijke staf is meeverhuisd naar de Spuistraat,
stuitte deze verplaatsing niet op bezwaren.
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Beveiliging collecties in de UB Singel
In 2000 zijn de open opgestelde collecties beveiligd door middel van beveiligingsstrips.
Op een aantal centrale plekken zijn demagnetiseerunits geplaatst. In juli zijn beveiligingspoortjes in de centrale hal van de UB in gebruik genomen. De portiers houden toezicht
bij de poortjes. Het beveiligingssysteem functioneert goed.

UBA-boekendepot in het IWO
De projecten op het gebied van ontdubbeling en herschikking van boeken en tijdschriften in
het UBA-boekendepot in het IWO zijn vrijwel afgerond, waardoor in totaal meer dan 8000
strekkende meter kastplank is vrijgemaakt. Doordat er ook veel materiaal is bijgeplaatst,
onder meer als gevolg van de herschikking bij Geesteswetenschappen, is de resterende
beschikbare ruimte toch beperkt gebleven. Daarom is uitbreiding van het depot nog steeds
een bittere noodzaak. In 2000 zijn hiervoor plannen gemaakt. In het jaar 2001 kan met de
bouw worden begonnen, waarbij ook tentamenzalen voor de UvA zullen worden gecreëerd.
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Beheer en behoud
De UBA is de beheerder van belangrijk cultuur-historisch erfgoed. Zij is verantwoordelijk voor het
bewaren van dit erfgoed voor het nageslacht en voor het beschikbaar stellen daarvan voor onderwijs,
onderzoek en maatschappelijke en educatieve doeleinden.

Het Universiteitsmuseum heeft opnieuw de hoogste prioriteit gegeven aan de conservering van de Historische Collecties van de Universiteit van Amsterdam, met subsidie van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de zogenaamde Nuisgelden.
Door de ervaring die is opgedaan in 1999 konden nieuwe conserveringsplannen voor de
collecties bij de faculteiten en andere beheerseenheden worden uitgewerkt.
De Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica stelde formatie beschikbaar
voor het opstellen van een plan van aanpak voor beheer en behoud van de historische
bèta-collecties.
In het UBA-boekendepot in het IWO is verder gewerkt aan het herordenen van de veilingen antiquariaatscatalogi van de Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het
Boekenvak, van het archief Israël en van verschillende collecties van de Bibliotheca
Rosenthaliana. Als nasleep van het omvangrijke preserveringsproject van kaarten en atlassen,
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dat met een uitvoerige eindrapportage aan de Mondriaanstichting is verantwoord, is verder gewerkt aan het technisch optimaliseren van de in dat kader aangeschafte planokasten.
Conserveringsurgenties die in het Mondriaanproject niet zijn behandeld, konden dankzij
het restauratiefonds van de UB toch ter hand worden genomen. Drieëntwintig kaarten
zijn gerestaureerd, waaronder de vogelvluchtkaart van Amsterdam door Cornelis
Anthonisz uit 1544. De binderij van de UB heeft vele doosjes vervaardigd voor de
opvouwbare kaarten, die vervolgens in een aparte berging zijn opgeslagen. Medewerkers
van het retroproject hebben aan een concordantie gewerkt van oude naar nieuwe plaatsingsnummers, terwijl de standnummers van de nieuwe verpakkingen zijn gecontroleerd
en zonodig verbeterd. Dit laatste geldt ook voor de boeken, brochures en kaarten. In
samenwerking met het Universiteitsmuseum zijn twee geschilderde portretten van Vondel
en enkele andere schilderijen gerestaureerd en tegen houtworm behandeld.
De prentenverzamelingen van de Kerkelijke Collecties zijn voorzien van zuurvrije dozen
en nieuwe signaturen en in het prentenmagazijn geplaatst. Het restauratieproject van de
Cassuto-collectie is met hulp van het restauratiefonds afgerond. Dankzij een subsidie uit
de Tegoeden Tweede Wereldoorlog van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport, kon een begin worden gemaakt met de actieve conservering van het oude bezit van
de Bibliotheca Rosenthaliana.

Metamorfoze
De UB participeert in het landelijke Metamorfoze-project dat zich richt zich op het
behoud van handschriften, boeken, kranten en tijdschriften van Nederlandse origine uit
de periode 1840-1950. De originelen worden geregistreerd in het landelijk
Gemeenschappelijke Geautomatiseerde Catalogiseersysteem (GGC), overgezet op microfilm, zuurvrij verpakt en onder optimale condities in het magazijn bewaard. Centrale
registratie vindt ook plaats in het European Register of Microform Masters (EROMM).
Inmiddels is in de UB veel expertise opgebouwd zowel over de organisatie als over het
proces.
De voorbereiding voor de verfilming van de Verwey-collecties is nagenoeg afgerond, en het
projectvoorstel Réveil (deel I) werd goedgekeurd. In totaal zijn 23.623 titels verwerkt, waarvan 17.113 gemarkeerd zijn voor verfilming. Eind 2000 zijn 15.384 titels verfilmd en zuurvrij verpakt. De eerste microfiches met boeken, kranten en tijdschriften van Nederlandse
origine uit de periode 1840-1950, kwamen beschikbaar voor de gebruikers. Twee nieuwe,
kwalitatief hoogwaardige microfiche-readers/printers zijn in gebruik genomen.

Preservering
In verband met de talrijke verplaatsings- en herschikkingsoperaties hebben de faculteitsbibliotheken en de UB een gemeenschappelijk bindbeleid geformuleerd. Ook zijn er collectieve afspraken gemaakt over alternatieve opslagmethoden, de selectie van bindwerk, de
kwaliteit van bindwerk en over de controle op de staat van het materiaal bij opslag in het
UBA-boekendepot in het IWO. Mede op basis van de ervaringen met het Metamorfozeproject is begonnen met de formulering van een UBA-breed beleid voor beheer en
behoud.
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Strategie en Beleid
De relatie tussen de centrale en decentrale bibliotheekvoorzieningen van de universiteit vergt
constante zorg en aandacht, en ook tact en wijsheid. De samenwerking met de andere universiteitsbibliotheken in Nederland wordt steeds hechter.

De universitaire bibliotheekcommissie ontwikkelt de strategie en bewaakt de eenheidwaar-mogelijk en verscheidenheid-waar-nodig binnen de UBA. Alle belangrijke voorgenomen ontwikkelingen binnen de UBA zijn besproken en er is verslag gedaan van de
resultaten en bevindingen van ondernomen activiteiten.
De koers die in 1998 in de nota Nieuwe Formule werd uitgezet, is doorgezet: versterking
van samenhang en samenwerking binnen de UBA, voortzetting en uitbreiding van innovatieprojecten, samenvoeging van de UB en de faculteitsbibliotheek
Geesteswetenschappen, modernisering en uitbreiding van de dienstverlening door middel
van informatie- en communicatietechnologie. Dit vraagt ook bijzondere aandacht voor de
samenwerking met het Informatiseringscentrum, dat immers de voorzieningen in stand
houdt waarlangs de bibliotheek een groot deel van haar werkzaamheden realiseert.
Het College van Bestuur en de decanen zijn het eens over de koers die de bibliotheek
moet varen, hoewel niet iedereen daar dezelfde invulling aan geeft of dezelfde consequenties aan verbindt. Met name de relatieve afhankelijkheid versus autonomie van de faculteitsbibliotheken blijft een punt van discussie, evenals de vraag in hoeverre faculteiten zelf
hun bibliotheek willen blijven beheren.
De fusie tussen de UB en de faculteitsbibliotheek Geesteswetenschappen leidde tot een
hernieuwd doordenken van de taken en de organisatie, en ook daarover is intensief
gecommuniceerd. De implementatie van de strategische doelen van de UB(A) gebeurt als
het ware werkendeweg. Het overgrote deel van de activiteiten van de UBA is immers een
‘ongoing process’.

Mission Statement
In 2000 is een UBA-brede discussie gestart over een Mission Statement voor de UBA. De
tekst en de toelichting daarbij is tot stand gekomen in intensief overleg tussen de faculteitsbibliothecarissen en de sectorhoofden UB, waarbij overigens ook meningsverschillen
duidelijker aan het licht traden dan tot dan toe het geval was. De missie is breed in de
organisatie verspreid en er hebben enkele hoorzittingen plaatsgevonden. De discussie
wordt in 2001 afgerond en dan moet ‘handen en voeten’ worden gegeven aan de uitvoering. Hoewel de missie betrekkelijk open is geformuleerd, geeft zij toch een duidelijke
richting aan voor de toekomst. Het is geen revolutionair stuk in de zin dat nu alles anders
gaat; het is eerder een consolidering van wat de afgelopen jaar gegroeid is en wat betrekkelijk breed door de organisatie gedragen wordt.

Samenwerking in landelijk verband
De UBA werkt nauw samen met de bibliotheken van de andere universiteiten, met de
Koninklijke Bibliotheek en met het NIWI, de bibliotheek van de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen. Dit samenwerkingsverband, UKB genaamd, wordt steeds belangrijker voor het goed kunnen functioneren van de bibliotheek. In het verslagjaar is door
UKB veel aandacht en tijd besteed aan onderhandelingen met een aantal grote uitgevers.
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Er zijn goede resultaten geboekt met Elsevier Science en Kluwer Academic over de levering van het totale pakket van elektronische tijdschriften van deze uitgevers tegen aanmerkelijk betere condities dan waar voorheen sprake van was. Dit is een eerste opstap naar
nieuwe klant-leveranciers relaties tussen bibliotheken en uitgevers enerzijds, en naar een
nieuw type van wetenschappelijke informatievoorziening anderzijds. Tegelijk zet juist dit
type overeenkomsten de bestaande interne samenwerkingspatronen binnen de UBA
onder druk, doordat veelal namens de instelling als geheel wordt onderhandeld, en doordat overeenkomsten met uitgevers veel meer de hele instelling dan de afzonderlijke faculteiten betreffen.

ARNO-project
Samen met de bibliotheken van Katholieke Universiteit Brabant en de Universiteit Twente
wordt het ARNO-project (Academic Research in the Netherlands Online) uitgevoerd.
Dit door IWI (Innovatie Wetenschappelijk Informatievoorziening) gesubsidieerde project
heeft als doel het inrichten van universitaire documentservers ten behoeve van de elektronische beschikbaarstelling van de wetenschappelijke output van de deelnemende instellingen.
Het bouwt voort op eerdere IWI-projecten op het terrein van elektronisch publiceren en op
internationale initiatieven zoals het ‘Santa Fe Open Archives Initiative’.
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Internationale Samenwerking
Binnen de Sector Verwerving en Ontsluiting is voor de Section on Cataloguing van de
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) een inventarisatie-onderzoek verricht naar structuren en vormen van corporaties in de internationale
bibliografische praktijk. De resultaten zijn neergelegd in een rapport dat ook op het
IFLA-net is gepubliceerd.
De bibliotheek Biologie, onderdeel van de Bèta-bibliotheek, nam deel aan het project
Nursery Catalogue Collections, waarin in Europees verband kwekerscatalogi worden geïnventariseerd. Initiatiefnemer is de bibliotheek van de Royal Horticultural Society in Londen.

Samenwerking op disciplineniveau
Ook op disciplineniveau zijn er talrijke samenwerkingsverbanden. Zo stemt de Pierson/
Révészbibliotheek haar tijdschriftencollectie Economie af met de bibliotheek van de Vrije
Universiteit (VU). Ook heeft deze bibliotheek een samenwerkingsverband met de VU
voor enkele databestanden op het gebied van de Economie.
De Juridische bibliotheek onderhoudt contact met de Juridische bibliotheek van de Vrije
Universiteit over de collectie.
De Bèta-bibliotheek streeft binnen het Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer naar samenwerking en afstemming met de bibliotheken van het Centrum voor
Wiskunde en Informatica, het Nationaal Instituut voor Hoge-Energie Fysica en het
FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica.
De Medische Bibliotheek van het AMC heeft zich sterk gemaakt in het Convent van
Academische Medische Bibliotheken In Nederland (CAMBIN) om een brede wetenschappelijke biomedische collectie te waarborgen. Het AMC heeft als eerste Academisch
Ziekenhuis een contract met Nederlands instituut voor wetenschappelijke informatie
(NIWI) gesloten voor documentlevering.

HvA/UvA
In 2000 is in het kader van het voornemen tot uitbreiding van de samenwerking tussen
UvA en Hogeschool van Amsterdam (HvA) een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden en beperkingen van samenwerking tussen de centrale diensten, en dus ook tussen de
bibliotheken van de UvA en de mediatheken van de HvA. Ook is opdracht gegeven tot
een klein onderzoek naar de beeldvorming over en weer, om te achterhalen of er in de
voorfase van een dergelijke samenwerking belangrijke problemen op te lossen zijn.
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Organisatie en Personeel
De UBA is een procesgerichte organisatie. De organisatiestructuur van de bibliotheek weerspiegelt
dan ook in hoge mate de belangrijkste processen die er in de UB en de faculteitsbibliotheken plaatsvinden. De kwaliteit en de inzet van de medewerkers zijn de belangrijkste ‘succesfactoren’ van de
bibliotheek. Veel aandacht gaat uit naar de professionele ontwikkeling van het personeel, het werkoverleg en de functioneringsgesprekken.

Organisatie
Een groot deel van de processen binnen de organisatie bestaat uit dienstverlening aan
gebruikers van de bibliotheek; of zij nu gebruikmaken van de studiezalen, de collectie
raadplegen, materialen lenen, of de digitale bibliotheek willen bezoeken. Daarvoor is in de
loop der tijd een geoliede machinerie ontwikkeld die deels de vorm heeft van een frontoffice, met uitleenbalies, informatiecentra en websites, en deels bestaat uit een backoffice.
De processen in het backoffice, zoals bestellen, catalogiseren, magazijnopslag, verzorgt de
UB voor het geheel van de UvA. Dat geldt ook voor de opbouw van de digitale bibliotheek en de dienstverlening die over het netwerk plaatsvindt. Bij de sturing van deze processen is de centrale doelstelling op zijn minst handhaving en liefst verbetering van de
dienstverlening.
Sturing van processen en actualisaties en verbeteringen gebeuren in nauw overleg tussen
UB en faculteitsbibliotheken, die voor hun functioneren in toenemende mate van centraal
beheerde systemen en processen afhankelijk zijn. Om de dienstverlening aan gebruikers te
bevorderen, wordt in dat overleg gestreefd naar uniformering, harmonisering en integratie.
Enerzijds om onnodige verdubbelingen in aanschaf en ontwikkeling te voorkomen, anderzijds om aan de gebruikers als bibliotheek ‘één gezicht’ te tonen. Dat is vrijwel onontkoombaar bij de inrichting van de digitale bibliotheek, maar ook de regels en procedures
van inschrijving, uitleen, interbibliothecair leenverkeer komen daarvoor in aanmerking.

Overleg Faculteitsbibliotheken en UB
Met uitzondering van Geesteswetenschappen hebben alle faculteiten hun eigen bibliotheek, die onder de beheersmatige en bestuurlijke verantwoordelijkheid van de betreffende faculteit valt. Veel van de faculteitsbibliotheken zijn momenteel verwikkeld in een proces van fusie, clustering en schaalvergroting als gevolg van de clustering van de faculteiten.
De formele zeggenschap van de bibliothecaris van de universiteit beperkt zich tot ‘functionele verantwoordelijkheid’. In de praktijk strekt die verantwoordelijkheid zich echter
nogal ver uit, doordat een groot deel van de meest essentiële processen in faculteitsbibliotheken wordt aangestuurd vanuit de UB.
De faculteitsbibliotheken en de UB streven naar een zoveel mogelijk gezamenlijk handelen. Veel onderwerpen die zich aandienen, worden dan ook in werkgroepen of commissies
uitgediept en geoperationaliseerd. Er is veel aandacht besteed aan het harmoniseren van
visies en attitudes, zodat er op de meeste punten geen wezenlijke meningsverschillen zijn
over de strategie. Toch blijft het zoeken naar nieuwe evenwichten van belang, omdat er
wel degelijk sprake is van belangrijke verschuivingen in taken en verantwoordelijkheden.
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In de praktijk komt dat neer op het verminderen van de zelfstandigheid en ook van de
beslissingsvrijheid van de faculteitsbibliotheken. In het overleg met de Centrale Facultaire
Bibliotheken (CFB-overleg) krijgt de samenwerking tussen de faculteitsbibliotheken en
de UB gestalte. De naam dekt de lading niet helemaal meer: in de praktijk is dit het
afstemmings- en coördinatie-orgaan van de UBA, waarin faculteitsbibliothecarissen en
directie en een aantal sectorhoofden van de UB participeren.

Bibliotheek Rechten
Sinds 1 januari 2000 wordt de bibliotheekorganisatie van de Faculteit Rechten, die de
Algemeen Juridische Bibliotheek en de Bibliotheek Internationaal Recht omvat, de
Juridische Bibliotheek genoemd. Het gaat nog niet om een fysieke unilocatie; deze wordt
wellicht mogelijk als de bibliotheek van Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen
verhuist naar het Bushuis.

Pierson/Révészbibliotheek
Bij de samenvoeging van de Piersonbibliotheek en de Révészbibliotheek zijn de functies
van de medewerkers opnieuw beschreven. Veel aandacht is besteed aan het breed inzetbaar maken van het personeel. De individuele benadering van de stafleden van de leerstoelgroepen en het aanbod van diensten op maat werden geïntensiveerd.

Bèta-bibliotheek
In het organisatieplan voor de Bètabibliotheek dat in het najaar verscheen, is de structuur
van de bibliotheek vastgelegd. De vier faculteitsbibliotheken zijn samengevoegd tot één
organisatie. Er zijn drie clusters gevormd die elk verschillende vestigingen omvatten:
Watergraafsmeer, locatie Roeterseiland en locatie Plantage. Elk cluster kent een locatiecoördinator die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

Medische Bibliotheek AMC
De implementatie van de nieuwe overlegstructuur met de AMC-gebruikers en de bibliotheekcommissie is geslaagd. De per divisie ingestelde decentrale bibliotheekcommissies
hebben gemiddeld twee maal met de Medische Bibliotheek (MB) overleg gevoerd over de
collectievorming, gewenste cursussen en het te leveren maatwerk. De centrale bibliotheekcommissie heeft tweemaal plenair overlegd. De nieuwe overlegstructuur heeft bijgedragen
aan een geslaagd reorganisatietraject.
De inpassing van de bibliotheken Sociale Geneeskunde, Huisartsengeneeskunde en
Vrouwenstudies is voltooid voor wat betreft personeel, collectie en organisatie. De dienstverlening in de dependance in het Psychiatrisch Centrum wordt nu vanuit de MB verzorgd. De functies van de medewerkers zijn aangepast en de medewerkers zijn op een
nieuwe functie geplaatst. Naast drie coördinatoren, die elk de verantwoordelijkheid dragen voor een sectie, is het takenpakket volgens een matrixstructuur ingevuld.
De clinical librarian, ofwel informatiespecialist, ondersteunt het onderwijs, het onderzoek
en de patiëntenzorg per divisie en onderwijsinstituut. Naast collectievorming, selectie en
aanschaf van de benodigde literatuur worden instructie en ondersteuning geleverd.
In overleg met de bibliotheekcommissies zijn door de medewerkers van de MB acht presentaties en cursussen ontwikkeld. De cursussen worden frequent aangeboden. Ze zijn
opgenomen in het cursusaanbod van divisie K (Klinische informatiekunde) van het AMC.
Eind 2000 werd 30% van het totaal aantal tijdschriften elektronische aangeboden. Ook
het elektronisch aanvragen van documenten en het beschikbaarstellen van een aantal
elektronische handboeken ondersteunen de ingeslagen koers van de bibliotheek: ‘elektronisch tenzij’.
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UB
In 2000 is de reorganisatie van de UB en de faculteitsbibliotheek Geesteswetenschappen
afgerond met het vaststellen van alle functiebeschrijvingen, volgens een nieuw format, met
inbegrip van het vaststellen van de functiewaardering. Sinds de reorganisatie is de organisatie opgedeeld in een aantal sectoren, die meestal weer een aantal afdelingen kennen.
De bibliothecaris, de onderbibliothecaris en de sectorhoofden vormen samen het
SectorHoofdenOverleg, of het Managementteam, van de UB. Op centraal niveau is er ook
nog het AfdelingshoofdenOverleg, dat zowel de sectorhoofden als de afdelingshoofden
omvat; het is minder op besluitvorming gericht dan op interne communicatie. De sectoren
zijn weliswaar geen ‘resultaatverantwoordelijke eenheden’, maar ze zijn wel in hoge mate
verantwoordelijk voor een specifiek deel van het takenpakket van de UB.

Opleiding en training
Er is weer veel aandacht besteed aan interne opleiding en scholing, individueel en in
groepsverband, vooral op het gebied van de digitale bibliotheek en ook op catalogiseergebied. Zo is binnen de Sector Verwerving en Ontsluiting de cursus ‘werken met GGC en
LBS’ voor UBA medewerkers ontwikkeld. Daarnaast wordt zo ruimhartig als maar enigszins mogelijk is gelegenheid gegeven tot het volgen of bijwonen van externe opleidingen,
cursussen, conferenties en voorlichtingsbijeenkomsten. De focus is daarbij enerzijds het
specifieke eigen functiegebied van de medewerker en anderzijds de toepassing van ICT in
de bibliotheek.
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Financiën
De financiële middelen voor de wetenschappelijke informatievoorziening van de universiteit komen
uit diverse bronnen. Een nieuwe vorm van verantwoording van de besteding van de middelen is de
‘benchmarking’ van de Nederlandse universiteitsbibliotheken.

De faculteitsbibliotheken ontvangen hun budget van het faculteitsbestuur, de UB ontvangt haar budget voor het belangrijkste deel als basisbudget van het College van Bestuur,
aangevuld met enkele substantiële werkbudgetten voor het innovatieprogramma
Elektronische Diensten UBA (EDUBA) en het restauratieprogramma Metamorfoze.
De faculteit Geesteswetenschappen draagt een bedrag van rond vier miljoen gulden over
aan de UB in ruil voor de verzorging van de wetenschappelijke informatievoorziening ten
behoeve van de faculteit. Dit gebeurt op basis van een convenant dat de UB met de faculteit heeft gesloten bij de fusie van de beide bibliotheken.
Tenslotte verwerft de UB jaarlijks een belangrijke hoeveelheid zogenaamde externe baten
(ongeveer drie miljoen gulden per jaar) voor projecten. De belangrijkste daarvan zijn het
restauratieprogramma Metamorfoze, waarin het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen 70% en de UvA 30% van de middelen fourneert, en de projecten in het
kader van de voorbereiding van de Nieuwe UB, inclusief de retrocatalogisering en de
deselectie en herplaatsing van de collecties Geesteswetenschappen. De projecten worden
deels uitgevoerd door zittend personeel, zodat een deel van de lasten voor personeel-indienst als het ware wordt terugverdiend, en deels door personeel-niet-in-dienst.
De nieuwe uitdagingen waar de UB voor staat op het gebied van de digitale bibliotheek en
de digitalisering van de informatievoorziening noopten tot grote nieuwe uitgaven met een
structureel karakter. Zo is de sector Elektronische Diensten uitgebreid tot 13.5 FTE en
geeft de UB structureel zowel aan digitale informatie als aan IT-apparatuur een bedrag van
bijna twee miljoen gulden per jaar uit. Deze uitgaven weerspiegelen ook de strategische keuze
voor innovatie en modernisering. Een andere
strategische keuze, namelijk het beschermen van
de positie van de Bijzondere Collecties, heeft
geleid tot een substantiële uitbreiding van het
aanschafbudget voor deze sector. Ook de herziening van het bindbeleid past in deze keuze.

Benchmarking
In UKB-verband is een proces van benchmarking opgezet dat op den duur meer inzicht moet
geven in overeenkomsten en verschillen in werkwijze, efficiency en effectiviteit van de processen
die in de bibliotheken worden uitgevoerd. De
eerste resultaten daarvan zijn in de loop van
2001 te verwachten.
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Keuze uit de overige activiteiten
en gebeurtenissen
I

I

I

I

I
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Van 14 januari tot en met 3 maart was in de galerij Bijzondere Collecties de tentoonstelling te zien Letter, drukker, drukletters - moderne typografie in de UB.
Van 24 januari tot en met 3 maart was de expositie Nederlandse industriële boekbanden 1830-1940 te bewonderen. Het materiaal was voornamelijk afkomstig uit de
collectie van Albert S.A. Struik.
De expositie MM Memento Mori; dansen met de dood was van 10 maart tot en met
26 mei te zien in de tentoonstellingszaal. Bij de tentoonstelling verscheen de catalogus
‘MM - Dansen met de Dood: de dodendans in boek en prent’ met 120 pagina’s verhalen over de dodendansen. Bij de opening voerde Adva Zakai de dans op waarvoor
choreograaf Yusuf Daniels opdracht kreeg in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Ook de schrijf – en dichtkunst kwam in het kader van de samenwerking met het
Amsterdams Fonds voor de Kunst aan het bod. Op 24 april verscheen Verten van
Papier met, een essay van Hella Haasse en zes gedichten van Elma van Haren. Beiden
lieten zich inspireren door de Kaartenzaal van de UB. Een jaar lang staat een dichtregel van Elma van Haren in zeegroene belettering op de ramen van de UB.
De schaduw is terug: van 22 juni tot en met 31 augustus 2000 was in de Galerij
Bijzondere Collecties van de UB een kleine expositie te zien over het werk van
detective-romanschrijver Havank uit de jaren 1946-1955. De tentoonstelling was ingericht naar aanleiding van het verschijnen van de Havank-Bibliografie 1946-1955 bij
Uitgeverij C.J. Aarts & Antiquariaat Masjenka, Amsterdam.
Het verheven en verdorven Azië was van 14 juli tot en met 1 september te zien. Deze
tentoonstelling toonde een nieuwe interpretatie van de Icones et Habitus Indorum
(1604), de illustraties bij het Itinerario van Jan Huygen van Linschoten. Hierbij
verscheen de gelijknamige publicatie van Ernst van den Boogaart bij uitgeverij het
Spinhuis.
Op 5 juni was er een themabijeenkomst over het Universiteitsmuseum en de historische collecties van de universiteit. Zowel de beheer- als presentatiefunctie kwamen ter
sprake. Ook werd besproken dat het Universiteitsmuseum geen museum is in de
traditionele zin van het woord en dat het zijn publieksfuncties op vernieuwende wijze
moet waarmaken door op uiteenlopende locaties, binnen en buiten de UvA, exposities
in te richten.
Bij de opening van het academisch jaar op 4 september werd Ton Heijligers, hoofd van
de Sector Verwerving en Ontsluiting van de UB, benoemd tot Ridder in de Orde van
de Nederlandse Leeuw voor zijn verdiensten op het gebied van de bibliografie, met
name het vestigen van een internationale standaard voor titelbeschrijvingen.
In het kader van de landelijke manifestatie Vaarwel Negentiende Eeuw was van
18 september tot en met 18 oktober een expositie te zien over vijf verschillende, voor
een deel verloren gegane negentiende-eeuwse bibliotheektypen.
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Van 18 september tot en met 6 oktober 2000 was in de Galerij Bijzondere Collecties
van de UB een kleine expositie te zien met Jiddische boeken en handschriften uit de
collectie van de Bibliotheca Rosenthaliana: Jiddische Bücher und Handschriften aus
den Niederlanden; tweehonderd jaar Jiddisch in Mokum.
De tentoonstelling Strijd om de ruimte die van 2 november 2000 tot en met 19 januari
2001 werd gehouden sloot aan op het grote congres van het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap en de UvA Geografie 2000!, dat op 2 en 3 november in
de Aula van de UvA plaats vond. ZKH Willem-Alexander hield een openingsrede
over waterbeheer. Aan de hand van kaarten en afbeeldingen liet de expositie de
eeuwige strijd om de ruimte zien vanuit de drie invalshoeken ‘stad’, ‘grondgebied’ en
‘water’.
Tijdens de eerste Amsterdamse Museumnacht op zaterdag 11 november heeft het
Universiteitsmuseum een programma aangeboden onder de titel Mercurius, Amor en
Kunsten.
Klein land, grote schrijvers: 10 jaar Nederlands Literair produktie- en Vertalingsfonds
was van 8 december 2000 tot en met 19 januari 2001 te zien in de Galerij Bijzonder
Collecties en in de vitrines in de UB. De expositie belichtte onder andere de
Nederlandse en Vlaamse literatuur in vertaling door middel van een keur aan boeken
in de meest uiteenlopende talen en gedaanten.

foto: Katja Turnnen
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Bibliotheekcommissie
De Bibliotheekcommissie adviseert het College van Bestuur over alle bibliotheekaangelegenheden
en in het bijzonder over de onderlinge afstemming van de Universiteitsbibliotheek en de faculteitsbibliotheken.

De commissie besprak onder andere de tekst van de Mission Statement, het projectplan
Elektronische Diensten UBA (Eduba) en de licentie-problematiek.
Samenstelling:
prof.dr. H. Pleij, voorzitter
prof. mr. E. Du Perron
prof.dr. J.J.M. Franse
mevrouw drs. P. Goedegebuure
mevrouw prof.dr. S. Leydesdorff
J. van der Schaaf, namens de Centrale Studentenraad
mevrouw mr. M.A. Rümke, voorzitter van de Vereniging van Vrienden
prof.dr. A.W. Schram
drs. N. Verhagen
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Vereniging van Vrienden
De Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam telde in december 2000
circa 950 leden. De vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de collectie van
de bibliotheek. In september kwam de eerste aflevering van de halfjaarlijkse nieuwsbrief
‘Amsteldamsche Bibliotheek’ uit. In oktober werd de eerste vriendenlezing gehouden.

Het bestuur bestond uit:
I mevrouw mr. M.A. Rümke (voorzitter met ingang van 19 mei)
I drs. A.R.A. Croiset van Uchelen (penningmeester)
I mevrouw drs. C. van Lakerveld (1e secretaris)
I mevrouw drs. C.J. Godfried (2e secretaris)
I prof.dr. J.Th. Leerssen
I mevrouw prof.dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen
I P. Nijhoff Asser
I mevrouw drs. F.F.J.M. Pieters
I drs. N. Verhagen, bibliothecaris
I mr. P.M. Witteman

De Vereniging van Vrienden heeft in 2000 aan de UB de volgende geschenken aangeboden:
Jan van den Velde (1578-1623) – Groote Nieuwe Capitalen ABC Voor-Letter-Boek.
Door J. vande Velde. Middelburg: Aäron van Poulle (I) s.a. [tussen 1677 en 1704]. –
Enige bekende exemplaar.
I Contemporaine perkamenten verzamelband die, in volgorde van binden, de volgende
uitgaven bevat:
I
Cornelius Crocus – Colloqviorum pverilium formulae ex optimis quibusque
autoribus coactae jam recognitae & nonnulis locis auctae per Cornelium Crocum
Aemsterodami Ludimagistrum. Köln: Pauli s.a.
I
Christopher Hegendorf, Methodus conscribendi epistolas per Christophorum
Hegendorphinum. [...]. Paris: Chr. Wechel 1531.
I
Jacob Schoepper – Catechismvs brevis et catholicvs, in gratiam ivventutis
Tremonianae conscriptus, denuo recognitus, & auctus. Autore Iacobo Schoeppero.
[...]. Zwolle: Jan van Ruremunde 1551.
I
Petrus Apherdianus [Peter van Afferden] – Tyrocinivm lingvae latinae ex optimis
quibvsqve avtoribvs collectum, & in capita digestum [...]. Authore M: Petro
Apherdiano. Zwolle: Jan van Ruremunde 1551.
I
Desiderius Erasmus – Familiarivm colloqviorvm D. Eras. Rot. tomus tertius
convivivm religiosum.
I
Sebaldus Heyden – Formvlae pverilivm colloqviorvm avtore Sebaldo Heyden. [...].
Zwolle: Jan van Ruremunde s.a.
I
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Gemeenschappelijke
Ondernemingsraad Diensten
De Gemeenschappelijke Ondernemingsraad Diensten is de Ondernemingsraad (OR) van het Bureau
van de Universiteit, van het Informatiseringscentrum en van de Universiteitsbibliotheek.

Vooral in de eerste helft van het jaar 2000 stond de nasleep van de reorganisatie van de UB
nog op de agenda van de Overlegvergaderingen (de maandelijkse vergadering tussen de
bestuurder en de OR). Het duurde tot eind juni 2000 voordat de functiebeschrijvingen
gereed waren, en hierover was de OR in een evaluatie over het reorganisatieproces zeer
kritisch. Het resultaat, een dik ‘boekwerk’ met functiebeschrijvingen, kon wel rekenen op
de goedkeuring van de OR.
De directeur van de UB was van mening dat de communicatie tussen de speciaal ingestelde
OR-reorganisatiecommissie en hem goed was verlopen. Hij was de OR erkentelijk voor de
constructieve opstelling, waardoor het reorganisatieproces geen vertraging had opgelopen.
Voor een goede evaluatie zou een Risico Inventarisatie en Evaluatie worden afgewacht,
waarin onder andere de individuele beleving van de medewerkers aan de orde zou komen.
De uitslag hiervan wordt begin 2001 verwacht.
In het jaar 2000 vonden voor alle Ondernemingsraden verkiezingen plaats. De opkomst
bij de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad was relatief hoog (47%). Onder de dertien
verkozen leden bevonden zich vier personeelsleden van de UB.
Per 1 juli ging het AVC (Audio-Visueel Centrum) over van de UB naar het IC. Hierover
had de OR een positief advies uitgebracht. De OR zag door de samenvoeging met het IC
kansen voor ontplooiing van de medewerkers. Het zou niet alleen gaan om het beheer bij
‘een ander’ (IC), maar uiteindelijk om volledige integratie.
De huisvesting en de eventuele verhuizing van de UB naar het Binnengasthuisterrein en
de panden aan de Oude Turfmarkt, hoefden formeel niet voorgelegd te worden aan de
OR-diensten; dit lag op het terrein van de Centrale Ondernemingsraad (COR). Op verzoek van de OR kwam dit onderwerp echter wel ter sprake tijdens de Overlegvergadering
van begin oktober. De directeur van de UB deed tijdens een informatieronde uitvoerig
verslag van de situatie, mogelijkheden en onmogelijkheden op dat moment.
Uit de in november gepresenteerde Management Overeenkomst (MO) van de UB bleek
dat er vanaf 1 oktober een selectieve vacaturestop wordt gehanteerd voor alle afdelingen
en sectoren - behalve de sector Elektronische Diensten - als gevolg van de 2% bezuiniging
die ook de UB moest doorvoeren.
Over het algemeen beoordeelde de OR deze MO positief, met name de sterkte/zwakteanalyse, en het evalueren van de vorige MO. Men miste wel de afloop van de reorganisatie
en een plan om de bezuinigingen te realiseren. De vacaturestop had gemeld moeten worden en het HRM-beleid ontbrak in de MO. Op verzoek van de OR werd dit hoofdstuk
alsnog toegestuurd.
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Bijlage 1
Mission Statement UBA
De UBA is
I een samenhangend geheel van bibliotheekvoorzieningen ter ondersteuning van de
primaire taken van de UvA
I klantgericht
I innoverend
I een verantwoordelijk beheerder van belangrijk cultuur-historisch erfgoed.
De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UBA) is het geheel van bibliotheken van de
Universiteit van Amsterdam (UvA), het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Academisch
Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Haar kerntaak is het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van informatie ter ondersteuning van de primaire taken van deze organisaties. Haar
primaire gebruikers zijn de medewerkers en studenten van UvA, AMC en ACTA. Daarnaast stelt zij
haar diensten ook beschikbaar aan anderen die daar voor studie en beroep gebruik van willen
maken. Dit geldt in het bijzonder voor studenten en medewerkers van instituten en instellingen
waarmee de UvA een samenwerkingsverband heeft.
De UBA stelt zich ten doel haar gebruikers optimaal van dienst te zijn en uitstekende faciliteiten aan
te reiken bij het gebruik van door de bibliotheken toegankelijk gemaakte informatie. De bibliotheken die deel uitmaken van de UBA werken zoveel mogelijk samen bij het uitvoeren van hun taken.
Zij oriënteren zich voortdurend op de behoefte van hun klanten en de veranderingen daarin.
De UBA is een innoverende organisatie, die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe, in
het bijzonder digitale diensten en producten op haar gebied.
De UBA is ook de beheerder van belangrijk cultuur-historisch erfgoed. Zij voelt zich verantwoordelijk voor het bewaren van dit erfgoed voor het nageslacht en voor het beschikbaar stellen daarvan
voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke en educatieve doeleinden.
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Bijlage 2
Projecten
De nieuwe UB
Ter voorbereiding op de verhuizing naar een nieuw UB-gebouw heeft het College van Bestuur ƒ 10
miljoen uitgetrokken voor het gereedmaken van de collecties voor plaatsing in de nieuwe UB.
Het werk wordt uitgevoerd in twee projecten:

Herschikking en ontsluiting collecties
Doel: het met 30% in omvang verminderen van de in open opstelling geplaatste collecties.
Methode: ontdubbeling en afstoting naar het magazijn, herschikking en verwerking in de computercatalogus.
Budget: 5 Mln
Looptijd: 1999-2003
Humaniora Bibliotheek Retro
Betreft de retro-conversie van tot dan toe niet in de online catalogus opgenomen titels.
Doel: het in de online catalogus brengen van 600.000 titels die slechts in kaartcatalogus ontsloten zijn.
Methode: overnemen van de kaartgegevens, controle en aanvulling.
Budget: 5 Mln
Looptijd: 1996-2003

Overige projecten
Metamorfoze
Landelijk project voor het behoud van nationaal cultureel erfgoed.
Doel: het voor langere tijd veiligstellen van uniek en waardevol materiaal.
Methode: vastleggen op microfilm, waarna het origineel niet meer wordt uitgeleend.
Budget: 3 Mln
Looptijd: 1997-2002

EDUBA
In twee fases: 1996-2000 en 2001-2005.
Doel: De EDUBA projecten 1996-2000 hebben zich in eerste instantie gericht op het wegwerken
van een achterstand bij de UBA op het gebied van a) toegang op afstand tot digitale informatie
(UBAweb, elektronische bestanden) en b) elektronische voorzieningen en infrastructuur voor eindgebruikers. In tweede instantie zijn innovatieve projecten opgezet.
De periode 2001-2005 biedt een reeks nieuwe uitdagingen: Integratie van heterogene informatiesystemen, Informatie & diensten op maat, Digitaal publiceren en projecten ‘Beyond Text’.
Eduba 1:
Budget: 1.9 Mln
Looptijd: 2001-2005
Eduba 2:
Budget: 2 Mln
Looptijd: 2001-2005
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Digitaal Productiecentrum (DPC)
De oprichting van een digitaal productiecentrum dat de technische knowhow kan leveren ter ondersteuning van projecten die resulteren in digitale publicaties of producten. Op selectieve wijze kan dit
leiden tot een formeel of zelfs commercieel publicatieproces waarbij de Amsterdam University Press
als partner optreedt.
Budget: 2 Mln
Looptijd: 2001-2004

Bijzondere Collecties
Naast enkele projecten die onder de Metamorfoze-paraplu worden uitgevoerd zijn er ontsluitingsprojecten voor Kerkelijke Collecties, prentenverzamelingen en collecties uit de Bibliotheca
Rosenthaliana.
Deze projecten worden gefinancierd met bijdragen van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek, De Nederlandse Bank, KoninklijkeVereniging van het Boekenvak en
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Prentencolleties:
Budget: 75 Kf
Looptijd: 2000-2001
Kerkelijke collecties
Budget: 100 KF
Looptijd: 2000-2001

Universiteitsmuseum
Conserveringsprojecten voor diverse collecties (foto’s, bèta-collecties), medegefinancierd door het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen(de zgn Nuisgelden) en de Faculteit
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Depot en Fotocollectie
Budget: 300 KF
Looptijd: 1999-2001-06-06
Bèta-collectie
Budget: 165 KF
Looptijd: 2000-2001
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Bijlage 3
Leners, lenerspassen en gebruikersaccounts 2000
(en cijfers uit 1999 ter vergelijking)

42

Overzicht actieve leners
Lenertype
Medewerker UvA
Medewerker Nederlandse universiteit
AdamNet – UBA
AdamNet – extern
Overige particulieren
Student UvA
Student VU
Student overige Nederlandse universiteit
Student HBO-Amsterdam
IBL (1 maand)
IBL (2 maanden)
Bedrijven
Interne dienst
Medewerker UB (werkpas)
Medewerker FB (werkpas)
Dagpas / maandpas
Gratis lid
UvA-kaarthouder
UHA-student
HvA-student
HvA-medewerker
Alumni
Totaal

Aantal 2000
2.954
628
590
403
3.145
14.578
1.551
1.297
65
1.200
295
45
4
183
527
537
110
17
3
631
22
31
28.816

Aantal 1999
3.110
679
614
443
3.339
16.168
1.616
1.544
129
1.575
384
48
3
180
585
726
103
24
7
486
18
5
31.786

Verkochte lenerspassen
Type lenerspas
Lenerspassen à fl 40,00
Adamnetpassen à fl 65,00
Dagpassen à fl 5,00
Weekpassen à fl 10,00
Maandpassen à fl 15,00
Vervangende passen à fl 10,00
Alumnipassen à fl 30,00
Totaal

Aantal 2000
2.466
327
513
—
121
191
25
3.643

Aantal 1999
2.967
352
631
61
90
186
5
4.292

Verkochte gebruikersaccounts elektronische werkplekken UB
Accounts elektronische werkplekken
Aantal 2000
Dagaccounts à f 5,00
136
Maandaccounts à f 10,00
252
Jaaraccounts à f 50,00
104
Totaal
492

Aantal 1999
182
317
95
594
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Bijlage 4
Uitleencijfers faculteitsbibliotheken en UB over 2000
(en cijfers uit 1999 ter vergelijking)
Faculteit
UB centrale vestiging
UB Geesteswetenschappen (decentrale vestigingen)
Rechtsgeleerdheid
Bètawetenschappen
I WINS 3.673
I Scheikunde
I Biologie (*)
Medische Wetenschappen
I Geneeskunde
I Tandheelkunde
Maatschappij en Gedragswetenschappen
I POW
I PSCW (***)
Piersonbibliotheek/Révèsz-bibliotheek (**)
I Ruimtelijke Wetenschappen
I Economie/Econometrie
I Psychologie
Totaal
344.766
*

Uitleningen in
PICA 2000
136.625
75.591
48.076

Uitleningen in
PICA 1999
137.634
76.455
54.162

3.696
1.884
* 780

1.775
*

2.858
5.005

3.460
3.459

9.181
30.424
30.469
**
**
**
357.492

9.328
34.452
24.239
**
**
8.832

Biologie heeft twee vestigingen. De Plantagebibliotheek heeft nog een handmatige uitleen (er zijn geen cijfers
beschikbaar), de bibliotheek van de vestiging Anna’s Hoeve is met ingang van juli 2000 geautomatiseerd
gaan uitlenen.

** De Piersonbibliotheek/Révèsz-bibliotheek is met ingang van zomer 2000 de bibliotheek van de Faculteit
Economische Wetenschappen en Econometrie (FEE), van Ruimtelijke Wetenschappen (Faculteit Maatschappij
en Gedragwetenschappen) en van Psychologie (Faculteit Maatschappij en Gedragwetenschappen). De uitleencijfers van Psychologie uit de eerste helft van 2000 zijn opgenomen in het totaal van deze bibliotheek.
*** De vestiging Sociologie (PSCW) is in de loop van 2000 gesloten; de collectie is voor een deel ondergebracht bij
de overige vestigingen van de PSCW.
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Bijlage 5
Collectie en uitgaven aan informatiedragers
Collectie (cijfers uit 1999*)
Faculteitsbibliotheek
UB/IWO
Geesteswetenschappen
Rechtsgeleerdheid
Bèta-wetenschappen
Medische bibliotheek
Tandheelkunde
Piersonbibliotheek
Maatschappij & GedragsWetenschappen
Totaal 126.560

Collectie
in meters
76.661
19.859
4.719
2.878
3.087
441
2.176
7.808
13.309

Aantal lopende
abonnementen
3.496
2.218
980
489
1.240
146
700
1.631
2.945

Aantal
studieplaatsen
606
912
383
102
334
39
182
273

* de cijfers betreffen de tellingen uit 1999

Uitgaven boekenbudget 2000
2000
Monografieën Tijdschriften
Faculteiten
881.629
4.242.975
UB (incl.GW) 1.261.084
890.927
Totaal UvA
2.142.713
5.133.902

Druk-en
195.425
435.748
631.173

Dissertaties
3.480
40.093
43.573

Audio-en
9.322
0
9.322

Diversen
8.031
66.958
74.989

Totaal
5.340.862
*2.694.810
8.035.672*

* incl. bestedingen t.l.v. van NWO-gelden, excl. centraal gefinancierde elektronische bestanden: f 629.000,-

Specificatie uitgaven tlv facultaire boekenbudgetten 2000 (excl. UB/GW)
Faculteit
Monografieën
Rechtsgeleerdheid
242.842
Bèta-wetenschappen (FNWI)
43.512
Economie
29.452
PSCW
134.790
Psychologie
38.821
POW
20.575
Ruimtelijke Wetenschappen
54.909
Informatiseringcentrum
—
Subtotaal – 1
564.901
Rechtstreekse bestellingen deze faculteiten
(niet via UB)
262.692
Subtotaal – 2
827.593
Tandheelkunde
6.675
Geneeskunde
45.438
CEDLA
1.923
IVAM/RW — 3.192
Subtotaal– 3 (Gnk/Thk/etc.)
54.036
Totaal (subtot. 2+3)
881.629
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Tijdschriften
276.000
1.554.317
193.860
226.554
179.819
119.631
122.991
2.492
2.675.664
59.117
2.734.781
68.902
1.425.507
10.593
1.508.194
4.242.975
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Bijlage 6
Bestellen en catalogiseren
Aantal verwerkte bestellingen en tijdschriften
Lopende abonnementen*
Beschikbare online only-abonnementen**
Ingecheckte tijdschriftafleveringen
Bestelde monografieën
Verwerkte banden
Nieuwe catalogusrecords in GGC (tijdschr.)
Records verwerkt bij tijdschriftenmatching

Aantallen 2000
10.042
1.500
66.687
11.209
14.120
6.187
10.000

1999
10.921
—
71.396
14.524
13.970
4.680
2.825

Aantal 2000
16.987
8.978
440
6.053

1999
14.000
10.500
4.000
7.000

929 200
—
1.700
883
35.970
2.707
38.677

2.300
—
—
38.000
6.000
44.000

Aantal 2000
19.447
7.640
27.097

1999
8.645
16.500
25.145

Aantal 2000
93.602
—
6.051
7.143
106.796

1999
82.964
8.455
—
11.498
102.917

* waarvan 1500 abonnementen óók online beschikbaar zijn
** betreft online ONLY abonnementen - in 1999 niet vermeld

Aantal gecatalogiseerde publicaties
Type
Monografieën: aanschaf
Monografieën: geschenken + proefschriften
Themanummers, supplementen e.d.
Meerdelige publicaties
Elektronische documenten/AV-materiaal
(1999: Elektronische doc.)
Ouder materiaal
Oude drukken (1999: Ouder materiaal)
Cartografisch materiaal*
Subtotaal
Retroconversie
Totaal
* in 1999 niet bekend

Aantal op onderwerp ontsloten publicaties
UB/GW (in 1999: afd. Onderwerpsontsluiting UB)
In (overige) faculteitsbibliotheken
Totaal
Aantal retrotitels
Retro in UB (inclusief GW)
Retro tbv Metamorfoze-project
Retro oude drukken*
Retro ‘bijzondere talen’
Totaal
* in 1999 niet vermeld
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Bijlage 7
Gebruik website en elektronische bestanden
Gebruik UBAwebsite: http://www.uba.uva.nl
Bezoeken per maand
Aantal hits per jaar
Aantal hits per maand
Aantal pagina’s per bezoek
Elektronische bestanden
Bestanden
ERL **
Citrix** (3 zoek-acties per login)
UBAweb
Pica
PiCarta
Online Contents
NCC
AdamNet
ORS **
Online
BNSW *
Literatuurinformatie*
NOD *
Opmaat (documenten)
Pardos *
ERIC E*Subscribe

2000
90.503
4.306.140
358.845
3,96

1999
58.487
2.162.915
180.242
3,08

1998
31.424
1.181.279
98.440
3,13

1997
10.584

Zoekacties 2000
1.851.688
56.355
1.086.030

Zoekacties 1999
101.732
58.509
701.844

Zoekacties 1998
61.552
19.107
377.088

223.561
78.342
217.026
5.592
37.646

83.092
103.709
240.005
6.324
28.392

9.938
102.390
213.206

1.557
14.883

18.411

2.926
18.281

88

—

—

23.197

* De leveranciers van deze online-bestanden zijn nog niet in staat gebruiksgegevens te leveren.
** Zie specificatie in de volgende tabellen.

Specificatie bekeken records ERL-bestanden
Bestand
Art Index
Biography Index
Biological Abstracts
Dissertation Abstracts
EconLit
Education Library
ERIC
INSPEC
LISA (Libr.& Inform. Sc.Abstr.
LLBA (Ling.&Lang.Beh.Abstr.)
MathSci
Medline 3
MLA Bibliography
MLA Directory of Periodicals
PAIS (Public Aff. Inf. Services)
Periodical Abstracts
Philosopher’s Index
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Zoekacties 2000
13.080
10.333
87.050
53.375
24.533
11.179
68.170
248.233
13.367
12.978
24.255
55.396
48.143
3.629
19.994
71.368
14.213
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Political Science Abstracts
PsycLit
Serline
Sociological Abstracts
Soil CD
Ulrich’s Periodical Dir.
Totaal
Specificatie zoekacties Citrix bestanden
Bestand
Alg. Databank Wet- en Regelgeving
Art Bibliographies Modern
Acta Sanctorum Database
Bibliorom
Bizon
Database of Classical Bibliogr.
Dyabola
English Prose Drama
Euroref
Far Eastern Economic Review
Film index
Fiscale bibliotheek
Fiscale bibliotheek
Fiscale bibliotheek
Historical Abstracts
International Corpus of English
Int. Bibliogr. Zeitschriftenliteratur
Index Translationum
Intern. Medieval Bibliography
Inf.bank Ruimt. Ord. & Volkshuisv.
Int. Social Sc. & Hum. Proceedings
Int. Sc. & Technology Proceedings
Juridische Bibliotheek 1
Juridische Bibliotheek 2
Juridische Bibliotheek 3
Justis Celex 1
Justis Celex 2
Literaire Tijdschriften in Nederland
Middelnederlands Woordenboek
Opleidingen & Beroepen
Religion Database
Routledge Encycl. Of Philosophy
Romanticism
SDU-Register Officiële publ.
Social Research Methodology
Social Sciences Citation Index
Statistical Masterfile
Statline
Volkskrant
Voltaire
Wing Short-Title Catal. 1641-1700
Vrouwen & Recht
Woordenboek der Nederl. Taal
Women’s Studies on Disc
Totaal
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10.965
674.118
2.553
58.223
16.505
10.028
1.851.688

Zoekacties 2000
5.484
828
180
666
981
213
567
78
396
294
885
1 2.418
2 1.110
3 645
33
168
315
108
732
522
513
174
12.336
3.909
1.653
372
138
204
2.322
147
432
1.443
309
948
261
441
135
744
9.999
216
66
87
2.703
180
56.355
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Specificatie zoekacties ORS-bestanden
Bestand
Zoekacties 2000
BNTL (Bibliografie van de Nederlandse
Taal- en Literatuurwetenschap
7.426
CEN (Catalogus Epistularum Neerlandicarum)
1.266
GLIN (Grijze Literatuur in Nederland)
942
HFD (Het Financiele Dagblad)
11.415
HinT (Historie in Titels)
6.268
ICODO* Bibliotheekcatalogus
22
ISTC (Incunabla Short Title Catalogue)
150
NCRD (Nederlands Centrum voor Rechtshistorische
Documentatie en Rechtsiconografie)
131
Onderwijsdatabank
425
RGN (Repertorium Geschiedenis Nederland)
984
STCN (Short- Title Catalogue Netherlands)
7.338
SWIDOC-SWL (Sociaal-Wetenschappelijke Literatuur Databank)
1.279
Totaal
137.646
Specificatie gebruik elektronische tijdschriften
Elektronische Tijdschriften 2000
American Chemical Society
American Society for Microbiology
JSTOR (Journal Storage)
Project Muse
Science Online
Science Direct
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Abstracts
794
61.610
12.348
3.318
6.654

Full text
10.675
63.802
5.003
4.898
15.462
34.076

Zoekacties 1999
9.122
2.004
1.620
—7.318
—144
91
437
916
5.857
1.883
28.392

Zoekacties
655
45.059
7.401
4.947
11.188

jaarverslag 2000:jaarverslag 2000

14-07-2010

14:57

Pagina 49

Bijlage 8
Informatiebalie UB

49

Aantal gestelde vragen aan informatiebalie UB in 2000 naar type aanvraag
Maand 2000
Algemeen
GebruikersReferenceOndersteuning
Vragen
Januari
824
882
297
Februari
850
983
326
Maart
1.037
1.122
403
April
681
718
285
Mei
826
846
280
Juni
636
594
219
Juli
736
715
209
Augustus
674
528
169
September
1.024
625
190
Oktober
969
736
287
November
906
1.053
365
December
481
402
164
Totaal
9.644
9.204
3.194

2.003
2.159
2.562
1.684
1.952
1.449
1.660
1.371
1.839
1.992
2.324
1.047
22.042

Aantal gestelde vragen aan informatiebalie UB in 2000 naar wijze van stellen
Maand 2000
Mondeling
Telefonisch
Elektronisch
Januari
1.537
391
75
Februari
1.747
334
78
Maart
2.045
409
108
April
1.389
199
96
Mei
1.645
208
99
Juni
1.172
217
60
Juli
1.307
297
56
Augustus
1.088
210
73
September
1.532
240
67
Oktober
1.692
181
119
November
1.889
289
146
December
806
163
78
Totaal
17.849
3.138
1.055

Totaal
2.003
2.159
2.562
1.684
1.952
1.449
1.660
1.371
1.839
1.992
2.324
1.047
22.042
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Bijlage 9
Bibliotheekformatie
Formatie in fte per 31 december 2000
Bibliotheek
UB (incl. Geesteswetenschappen en APM)
Rechtsgeleerdheid
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Geneeskunde
Tandheelkunde
Maatschappij- en Gedragswetenschappen:
POW
PSCW
Pierson/Révész-bibliotheek*
Totaal

Aantal fte
174,8
13,4
15,9
22,0
2,6

* De Pierson/Révész-bibliotheek is met ingang van zomer 2000 de bibliotheek van de Faculteit Economische
Wetenschappen en Econometrie (FEE), van Ruimtelijke Wetenschappen (Faculteit Maatschappij en
Gedragwetenschappen) en van Psychologie (Faculteit Maatschappij en Gedragwetenschappen).
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2,5
13,7
14,7
259,6
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