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Voorwoord
Wat was er nu zo bijzonder aan 2012? Welnu, voor mij persoonlijk is 2012 in ieder geval
bijzonder omdat het het laatste jaar is waar ik als bibliothecaris van de UvA en de HvA
verslag over mag doen. En het kost bij nader inzien weinig moeite om ook in 2012 weer veel
bijzondere gebeurtenissen en prestaties te onderscheiden die het verdienen om, al is het
maar bij wijze van terugblik, een beetje vereeuwigd te worden in een jaarverslag. De
overname van de collecties van het Theaterinstituut Nederland en het Muziek Centrum
Nederland bijvoorbeeld. Of de oplevering van een nieuwe studiezaal in de UB aan het
Singel; de herindeling van de organisatie van de Hogeschoolbibliotheek (HB); en achter de
schermen: de overgang naar catalogiseren in WorldCat – al zal dat de gemiddelde
gebruiker (gelukkig maar) niet zijn opgevallen.
Persoonlijk vind ik echter het belangrijkste
dat we de discussie die we in 2010 zijn
begonnen over de toekomstige
bibliotheekorganisatie hebben afgerond
met een mooie notitie: ‘De Bibliotheken
van HvA en UvA: een voorstel tot
verandering’. De notitie legt een stevige
bodem onder een ingrijpende herschikking
van de bibliotheekorganisatie, die de
Universiteitsbibliotheek (UB) en de
Hogeschoolbibliotheek (HB) in gereedheid
moet brengen voor de toekomst. Een
toekomst waarin de gevolgen van de
revolutie in de wetenschappelijke informatievoorziening zich in volle omvang zullen
manifesteren en waarin de bibliotheek zichzelf zal moeten herdefiniëren. Die notitie is dan
ook inmiddels vertaald in een Organisatieplan dat in 2013 zal worden uitgevoerd.
Zoals gezegd: dit is het laatste jaarverslag dat onder mijn leiding tot stand komt. De reeks
verslagen van 1997 tot 2012 geeft een beeld van wat er in en met de Bibliotheek van de
UvA (en sinds kort ook die van de HvA) gebeurd is. Dat is niet gering geweest. Ieder jaar
afzonderlijk heeft een reeks van ingrijpende gebeurtenissen opgeleverd. 2012 vormt daarop
geen uitzondering. Daarom durf ik ook dit jaarverslag weer warm in uw belangstelling aan
te bevelen.
Nol Verhagen, bibliothecaris van de HvA en de UvA
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Organisatieverandering
Het zal niemand die de
Universiteitsbibliotheek (UB) en de
Hogeschoolbibliotheek (HB) een beetje
van nabij volgde ontgaan zijn: 2012
stond in het teken van de
organisatieverandering. De afgelopen
vijftien jaar is er heel veel veranderd in
de wereld van de wetenschappelijke
bibliotheken (ja, daar horen de
hogeschoolbibliotheken ook bij). De
gevolgen voor de organisatie van de UB
bleven echter grotendeels beperkt tot het ‘aanschuiven’ van steeds meer nieuwe
organisatieonderdelen. Met uitzondering van de ‘fusie’ tussen de UB en de bibliotheek
Geesteswetenschappen (GW) in 1999 en die tussen het Allard Pierson Museum en de
Bijzondere Collecties in 2007 heeft dat ‘aanschuiven’ niet geleid tot echte organisatorische
aanpassingen. Vanaf 2010 voeren we daarom al een discussie over de toekomst van de
bibliotheek. In 2012 is die discussie afgerond met een voorstel tot verandering.
Die verandering heeft vier hoofddoelstellingen:
• een duidelijker en consistenter beleid ten aanzien van de ondersteuning
van onderwijs en onderzoek door de bibliotheek;
• een betere afstemming tussen front office en back office;
• meer samenwerking tussen de Universiteitsbibliotheek en de
Hogeschoolbibliotheek; en
• het creëren van een beter uitgangspunt voor uitbreiding en verdieping
van de samenwerking tussen de bibliotheken en de
informatiseringsorganisaties van UvA en HvA.
De bibliotheek moet daarom een taakgerichte in plaats van een locatiegerichte organisatie
worden. In de loop van 2012 zijn daarvoor in de Hogeschoolbibliotheek al de nodige
stappen gezet. De Universiteitsbibliotheek volgt in 2013.

Nieuwe teamindeling voor de Hogeschoolbibliotheek
De Hogeschoolbibliotheek (HB), onderdeel van de dienst Bibliotheken HvA en UvA, is per 1
mei 2012 met een nieuwe teamindeling gaan werken. De HB bevond zich op 8 locaties en
was georganiseerd in drie teams, die ieder bestonden uit zowel de bibliotheek-technisch
medewerkers als de informatiespecialisten van enkele locaties.
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Deze locatiegerichte indeling is in de loop van 2012 gewijzigd in een taakgerichte indeling:
• Het team Informatiediensten bestaat uit alle informatiespecialisten van de HB en
verzorgt de ondersteuning van onderwijs en onderzoek: informatieadvies,
collectievorming, instructies en trainingen en diverse digitale diensten.
• Het team Leercentra verzorgt de dienstverlening op alle locaties (de studieplekken,
projectwerkruimtes en collecties ter plaatse) en geeft daarnaast praktische
ondersteuning bij het zoeken en vinden van informatie en het organiseren van
diverse activiteiten op het gebied van kennisdeling.
• De Staf verzorgt alle instellingsbrede en domeinoverstijgende activiteiten en
bestaat uit het team Bibliotheektechniek (voor acquisitie en catalogisering) en het
stafbureau (voor projectleiding, webredactie, functioneel beheer en het
secretariaat).
De nieuwe teamindeling is gericht op specialisatie, efficiënte werkprocessen en
domeinoverstijgende kennisdeling. Dat biedt de mogelijkheid om nieuwe projecten te
starten en de samenwerking met de UB te versterken. Heeft het ook zo uitgepakt? Het was
wel even wennen en zoeken naar de beste manier om in de nieuwe indeling te werken.
Naast het domein- en locatieoverstijgende overleg moest immers ook de ondersteuning op
locatie goed afgestemd worden. Dat is inmiddels goed geregeld. Ook werd al snel duidelijk
dat deze indeling de bibliotheek inderdaad in staat stelt slagvaardiger te opereren en
projectmatiger te werken. De nieuwe werkwijze zorgt voor een beter gebruik van elkaars
kennis en expertise. Dat bevordert efficiëntie en een eenduidige uitstraling van de
Hogeschoolbibliotheek binnen de HvA.

WorldCat en het belang van internationale standaarden
Na een geslaagde pilot is de sector Acquisitie & Metadatadiensten
in 2012 voor het beschrijven van de collecties van UvA en HvA
overgegaan op het catalogiseren volgens internationale
metadatastandaarden in een internationaal metadataplatform,
WorldCat van OCLC. Wij zijn daarmee de eerste bibliotheken in
Nederland die daadwerkelijk overstappen naar deze werkwijze,
die ook voor de andere universiteitsbibliotheken en een deel van
de hogeschoolbibliotheken in het verschiet ligt.
De overgang naar WorldCat biedt vele voordelen, zowel voor de eindgebruiker als voor de
bedrijfsvoering van de bibliotheek:
• er kan efficiënter worden gewerkt omdat WorldCat toegang biedt tot de
allergrootste bibliografische database ter wereld, met ruim 200 miljoen records in
meer dan 470 talen;
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•
•
•
•
•

er kan gebruik worden gemaakt van allerlei aanvullende diensten in de ‘cloud’, zoals
WorldCat Selection, WorldCat Sets en Collection Analysis, en van diensten van
derden;
de vindbaarheid van onze eigen collecties wordt vergroot doordat we nu
wereldwijd zichtbaar zijn;
we kunnen profiteren van alle researchinspanningen en productverbeteringen van
OCLC, ’s werelds grootste samenwerkingsverband van bibliotheken op het gebied
van ontwikkeling, beheer en onderhoud van catalogiseringssystemen;
daarnaast wordt het makkelijker om zelf nieuwe diensten aan te bieden met behulp
van widgets, gadgets, RSS feeds, API’s en andere hulpmiddelen;
het biedt een goed uitgangspunt voor het volgen van ontwikkelingen op het gebied
van metadata.

We hebben gekozen voor een gefaseerde overgang en zijn gestart met de invoer van
gedrukte boeken en tijdschriften. In de loop van 2013 volgen de overige materiaalsoorten.

Collecties Muziek Centrum Nederland en Theaterinstituut Nederland
naar UB
Wat in januari 2012 begon als een
vrijblijvende verkenning van mogelijkheden
om tot hechtere samenwerking te komen
tussen een aantal erfgoedinstellingen in
Amsterdam (vooral op het gebied van de
podiumkunsten), kreeg in de loop van het
jaar een grimmig karakter door de abrupte
opheffing van zowel het Muziek Centrum
Nederland (MCN) als het Theaterinstituut
Nederland (TIN). Beide instellingen waren
op hun gebied uniek in Nederland en beheerden grote en kostbare collecties van boeken,
archiefmateriaal, (muziek)opnames en objecten die getuigen van de geschiedenis van
theater en muziek in ons land. Zo beheerde het MCN de collecties van Gaudeamus,
Donemus, het Jazzarchief en het Poparchief. De omvang en de reikwijdte van de collecties
van het TIN zijn te groot om hier in het kort te beschrijven.
De opheffing van beide instituten als gevolg van het cultuurbeleid van het Kabinet Rutte I
bracht deze unieke collecties in acuut gevaar. Er moest dus snel worden gehandeld: MCN
moest een deel van haar behuizing al per 1 juli verlaten, terwijl voor TIN de financiering per
31 december zou worden beëindigd. Het toeval wilde dat de UB in het UBA-boekendepot
(IWO) nog over vrije ruimte beschikte die snel kon worden ingezet voor de collecties van
MCN. Die werden in een soort spoedoperatie na een korte quarantaine in de zomer naar
het boekendepot overgebracht. Wat TIN betreft moesten eerst onderhandelingen
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plaatsvinden over de toekomstige bekostiging van het beheer van deze omvangrijke
collectie, en ook over de eenmalige kosten van de ‘transitie’. Daarbij ging het niet alleen, of
zelfs niet in de eerste plaats, om de fysieke verhuizing van de collecties, maar ook en vooral
om de overname van de catalogus en de daarbij behorende systemen en om de ‘ombouw’
daarvan naar de systemen van de UB. Daar is letterlijk met man en macht aan gewerkt.
Gelukkig kon een groot deel van de TIN-collecties voorlopig op zijn plaats blijven in de
bestaande depots. Wel werd in december en januari de bibliotheek van TIN, die zich in het
TIN-gebouw aan de Sarphatistraat bevond, overgebracht naar het boekendepot. De
inspanningen richten zich nu op het zo snel mogelijk weer toegankelijk en beschikbaar
maken van de collecties voor gebruikers.

Tentoonstellingen
In 2012 organiseerden het Allard Pierson Museum (APM) en de Bijzondere Collecties weer
een aantal spraakmakende tentoonstellingen, die er mede verantwoordelijk voor waren
dat het totale bezoekersaantal verder steeg naar een record van 95.000. Van de bezoekers
kwam ongeveer 70% voor de vaste en tijdelijke tentoonstellingen van het APM. Het jaar
begon voor het APM met de Etruskententoonstelling en eindigde met Troje. Stad. Homerus.
Turkije., die op 6 december haar deuren opende.
De tentoonstelling over Troje werd
georganiseerd in nauwe samenwerking met
het Turkse ministerie van Cultuur in het
kader van 400 jaar diplomatieke
betrekkingen tussen Nederland en Turkije.
Zowel deze tentoonstelling als de
tentoonstelling over de Etrusken werd
gerealiseerd door een team dat bestond uit
medewerkers van zowel het museum als van
de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Bijzondere Collecties wijdde tentoonstellingen aan de Geschiedenis van de vormgeving van
het gedrukte boek, 500 jaar Armeense boekdrukkunst en 125 jaar theater Carré en het
circus. In deze laatste tentoonstelling werd nauw samengewerkt met zowel Carré als het
TIN. Een bijzonder toeval, omdat juist rond de opening van de tentoonstelling bekend werd
dat de UB de collecties van TIN zou overnemen (zie pagina 6).
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Opening nieuwe samenwerkzaal in de UB
Op 28 augustus 2012 opende Paul Doop, vicevoorzitter van het College van Bestuur, een
nieuwe studiezaal in de UB. De zaal voorziet in de toenemende vraag van studenten om
samen te kunnen werken. Omdat in de meeste studiezalen van de UvA stilte geboden is,
waren studenten tot dan toe als ze samen
wilden werken aangewezen op de hoekjes en
kantines in de verschillende gebouwen. De
medewerkers van de sector Acquisitie en
Metadatadiensten, die hier tot voor kort hun
kantoren hadden, hebben bereidwillig plaats
gemaakt voor de nieuwe bestemming van
deze ruimte van ongeveer 500 m2.
De zaal heeft 120 plaatsen, er zijn ronde en vierkante tafels beschikbaar, maar ook een
aantal coupés voor 5 à 6 studenten. Er zijn ook een paar werkkamers beschikbaar waar met
gebruik van audiovisuele apparatuur kan worden geoefend voor presentaties of aan
projecten gewerkt kan worden. Er is vanzelfsprekend draadloos internet en een Join the
Pipe installatie voor fris water uit de kraan in plaats van uit een plastic flesje, en zelfs een
koffieautomaat.
De studenten hebben intussen de nieuwe
faciliteit omarmd en de waardering is
hoog. De ervaringen met het gebruik van
de zaal dienen ook als input voor de
herinrichting van de UB vestiging
Roeterseiland begin 2014.

Verbetering dienstverlening
In 2012 is de dienstverlening van de bibliotheken op verschillende manieren verbeterd.
Naast de opening van de samenwerkzaal in de UB zijn de diverse diensten van de UB voor
studenten opnieuw helder en aansprekend beschreven op de nieuwe website. Diensten
voor studenten, docenten, onderzoekers, alumni en overigen worden separaat voor het
voetlicht gebracht.
De dienstverlening aan studenten omvat de studieplaatsen met alle (technische)
faciliteiten, toegang tot online readers, hulp voor dyslectici bij het scannen van boeken en
voorzieningen voor taal(zelf)studie. Ook printen blijft belangrijk en daarom zijn de print- en
kopieerfaciliteiten voor studenten uitgebreid en verbeterd zodat studenten
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printopdrachten nu ook draadloos kunnen versturen. Hierdoor wordt het gebruik van de
eigen laptop verder ondersteund. Ter voorkoming van diefstal van laptops biedt de UB
UvA-studenten een jaar lang gratis de beveiligingssoftware VirtuaLock aan.
Online readers

De UB produceert vooral voor de Faculteit der
Geesteswetenschappen online readers en syllabi. In 2012
ging het om 70 readers die meestal uit 10 of meer
onderdelen bestaan. Deze readers zijn digitaal beschikbaar,
de student kan de reader of artikelen uit de reader
downloaden. De auteursrechten worden afgehandeld conform de readerovereenkomst
met de Stichting PRO. In samenwerking met Canon, de reproleverancier van de UvA, is de
mogelijkheid gecreëerd om van readers via printing on demand een gedrukte uitgave te
bestellen. De reader wordt dan (tegen meerkosten) thuisbezorgd of kan worden afgehaald
in de bibliotheek.
Workshops en demonstraties
Naast het aanbod aan reguliere workshops
over het zoeken op internet en in de
bibliotheek of het gebruik van RefWorks,
konden wetenschappers in 2012 voor het
eerst ook demonstraties over het gebruik
van Personal Metis (voor het beheer van
hun publicatielijst op hun persoonlijke
pagina’s) bijwonen. Ook nieuw in 2012
waren workshops over het gebruik van
webtools (zoals Google Docs en Slideshare,
RSS en Google Alerts, LinkedIn, Twitter,
Delicious, Evernote en Dropbox) voor het
vinden, ordenen, bewaren en delen van informatie.

Nieuwe website UBA
Sinds september 2012 is de website van de UvA voor het algemene publiek vernieuwd. Ook
de UB is in deze vernieuwing meegegaan, uba.uva.nl blijft daarvoor het adres. De operatie
vond plaats in het kader van een omvangrijk en langlopend UvA-project, dat in 2013 nog
wordt vervolgd. Vernieuwing was hard nodig omdat de oude website weinig uniform was,
volgens inmiddels verouderde principes ontworpen, met een onduidelijke
navigatiestructuur en een slecht werkende zoekfunctie. Bovendien was er geen weergave
voor de smartphone mogelijk.
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In het project Vernieuwing UvA-web is
een nieuw ontwerp gemaakt, de inhoud
van de site is opgeschoond en opnieuw
geordend en er is een nieuw content
management systeem (Hippo) ingevoerd.
Voor de UB-subsite is de indeling geheel
vernieuwd waardoor informatie sneller
te vinden is. In principe is de hele
website nu zowel in het Nederlands als
het Engels beschikbaar.
Prominent op alle UB-webpagina’s is de
mogelijkheid naar boeken en artikelen te zoeken in CatalogusPlus, de opvolger van de
Digitale Bibliotheek en de Catalogus. Ook evenementen zoals workshops en
tentoonstellingen worden nadrukkelijk in de etalage gezet. Uiteraard kan nog steeds
worden gechat met UBAcoach en wordt elke paar seconden het actuele aantal vrije-pcwerkplekken voor studenten per locatie getoond.
Bijzondere Collecties heeft binnen de UvA-website een eigen subsite:
http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/. De sites van UB en BC verwijzen naar elkaar en
kunnen gebruik maken van dezelfde gedeelde content.
De Hogeschoolbibliotheek (HB) heeft een geheel eigen website, die aansluit bij de site van
de HvA. Ook de site van de HB is in september heringericht: https://bib.hva.nl/nl/.

CatalogusPlus als opvolger van de Digitale Bibliotheek
De bibliotheken van de UvA en de HvA
hebben in 2011 gekozen voor het discovery
systeem Primo van Ex Libris als basis voor
hun Digitale Bibliotheek. In april 2012 werd
het systeem in beide bibliotheken in
gebruik genomen, nadat eerst een half jaar
was getest.
Primo komt in plaats van MetaLib dat circa
tien jaar bij de UB in gebruik is geweest.
Primo is aanzienlijk sneller en makkelijker
in het gebruik en levert voor de meeste
vakgebieden veel meer publicaties op.
Bovendien indexeert Primo ook de Catalogus van de bibliotheken en kunnen boeken vanuit
het systeem worden aangevraagd of gereserveerd. Het resultaat is een systeem dat de
gebruiker in één zoekgang zowel boeken als (digitale) tijdschriftartikelen biedt, waarbij de
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boeken direct voor aanvraag beschikbaar zijn en de digitale tijdschriftartikelen door slechts
1 klik full text gelezen kunnen worden. De gebruiker van de bibliotheek kent Primo onder
de naam CatalogusPlus.

Open Access en Social Media
Van 22 tot en met 28 oktober 2012 hebben universiteiten, hogescholen en
onderzoeksinstellingen wereldwijd aandacht aan open access besteed in het kader van de
jaarlijkse Open Access week. Dit jaar was het thema Open Access & Social Media. De
bibliotheken van de VU, UvA en HvA werkten dit jaar voor het eerst samen in de
voorlichting naar studenten en medewerkers.
Informatiespecialisten van de drie instellingen
gaven drie keer – één keer bij elke instelling – een
goedbezochte workshop Open Access & Social
Media aan onderzoekers, bibliotheekcollega’s en
communicatiemedewerkers.
Ter voorbereiding op de workshop zijn vier
onderzoekers geïnterviewd over hun ideeën over
Open Access en hun gebruik van sociale media. De
video’s zijn te bekijken via de Nederlandse Open
Access-website (http://www.openaccess.nl/goodpractices/useofsocialmedia), waar ook
meer informatie over het thema Open Access & sociale media te vinden is. Zie ook
http://uba.uva.nl/diensten/schrijven-publiceren/open-access/open-access.html.

De bibliotheken van de toekomst
In het jaarverslag over 2011 kon nog net meegenomen worden dat de UvA in april 2012
afzag van de beoogde sloop van twee monumenten op het Binnengasthuisterrein met het
oog op de bouw van de UB Binnenstad. In de maanden daarna is door BiermanHenket
architecten, in nauwe samenspraak met de UB, de Faculteit der Geesteswetenschappen
(FGw), monumenten- en erfgoedinstellingen en het stadsdeel Centrum, gewerkt aan een
nieuw structuurontwerp voor de bibliotheek. In dit structuurontwerp is aangegeven hoe
uitgaande van behoud van de bestaande rijksmonumenten (Tweede Chirurgische Kliniek en
Zusterhuis) een nieuwe bibliotheek kan worden gerealiseerd. In de bibliotheek komen
uitgebreide studiefaciliteiten en ontmoetingsplekken naast de collectie voor de
geesteswetenschappen.
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Alle betrokken instanties hebben met dit structuurontwerp ingestemd, zodat in het najaar
de gehele ontwikkeling van de campus Binnenstad (waar de UB een onderdeel van is) een
nieuwe start kon maken.
Roeterseiland
In het laatste kwartaal van 2012 is tevens het
Voorlopig Ontwerp voor het nieuwe Learning
Centre op het Roeterseiland vastgesteld. De
huidige Pierson Révèsz Bibliotheek en de
Bushuisbibliotheek zullen in deze nieuwe
faciliteit (ook bekend als REC H) opgaan. REC
H vormt dan UB Roeterseiland, ofwel de
gecombineerde bibliotheekvoorziening voor
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)
en de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (FMG). Oplevering is thans voorzien voor medio 2014.
Met circa 1100 studiewerkplekken krijgt REC H de grootste concentratie aan studieplekken
binnen de Roeterseilandcampus (en ook van de hele UvA). Het gebouw ondergaat een
interne renovatie waarbij openheid, flexibiliteit en duurzaamheid centraal staan.
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Varia
Opslag van onderzoeksdata in UvA Communities
In de eerste fase van het project FLUOR is software ontwikkeld
waarmee binnen de samenwerkingsomgeving UvA
Communities onderzoeksdata kan worden opgeslagen,
beheerd en gedeeld. Deze software is nu in gebruik bij vier
onderzoeksprojecten/groepen: Testweek, het Gouden Eeuw Instituut, Political
Communications en Transcultural Critical Editing.
Onderzoeksdatamanagement

In een verkenning naar Virtual Research
Environments (VRE’s) is geconstateerd dat de
focus niet zozeer op die VRE’s moet liggen, maar
op het managen van onderzoeksdata. Deze
verkenning heeft geleid tot een rapport:
Verkenning Virtual Research Environments (VRE):
een nieuwe strategie.
De aanbevelingen van dit rapport zijn
overgenomen door de directies van de drie
eenheden UB, IC en Academische Zaken en een
programma voor onderzoeksdatamanagement is in voorbereiding.
Academischecollecties.nl

Eind november werd de website
academischecollecties.nl gelanceerd. Op deze
website kan het publiek zoeken door ca. 25.000
voorwerpen uit de collecties van negen
universiteiten, waaronder 10.000 van de
Bijzondere Collecties en het Allard Pierson
Museum. De site werd in opdracht van de
Stichting Academisch Erfgoed ontwikkeld door
het Digitaal Productiecentrum van de UB. Het
ministerie van Economische
Zaken/SenterNovem verstrekte een
innovatiesubsidie voor het project. Het secretariaat van de Stichting Academisch Erfgoed is
gevestigd bij de UB.

Pagina 13

Titel

Jaarverslag UBA 2012

Juridische Bibliotheek: onderzoeksgidsen
De Juridische Bibliotheek heeft bijna 20
onderzoeksgidsen samengesteld die een
handvat bieden voor beginnende en
gevorderde onderzoekers. Er zijn
onderzoeksgidsen die een rechtsgebied zoals
Informatierecht of Notarieel recht als
onderwerp hebben
(http://uba.uva.nl/disciplines/content/rechts
geleerdheid/informatiebronnen/onderzoeks
gidsen/onderzoeksgidsen.html) en er zijn onderzoeksgidsen voor het zoeken naar
specifieke juridische bronnen zoals jurisprudentie. Met de onderzoeksgids voor het doen
van juridisch onderzoek wordt het pad geëffend voor een efficiënt onderzoekproces. De
onderzoeksgidsen zullen doorlopend bijgewerkt worden.
MuseumN8 (N8)

De jaarlijkse museumnacht bracht in november
een kleine 3.000 bezoekers naar het Allard
Pierson Museum (APM) en de Bijzondere
Collecties voor een gevarieerd programma van
lezingen en workshops. Het thema: circus. Er
was een minitentoonstelling van freaks en
monsters uit het circus en er trad een vrouwzonder-hoofd op in een tent op de
binnenplaats van Bijzondere Collecties. In het
APM werden de bezoekers de stuipen op het
lijf gejaagd door mythische fabeldieren en er werden ‘live’ demonstraties gegeven van het
mummificeren van vissen. In het Museumcafé waren er workshops acrobatiek en
koorddansen. Tijdens de N8 maken jonge bezoekers (18-30 jaar) vaak voor het eerst kennis
met UvA Erfgoed.
Summerschool Bijzondere Collecties
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Sinds enkele jaren organiseert Bijzondere
Collecties in samenwerking met de
Leerstoelgroep Boekwetenschap en
Handschriftenkunde aan het einde van de
zomervakantie een Summerschool. In een
intensief programma van workshops, colleges
en lezingen wordt de kennis van vele tientallen
deelnemers bijgespijkerd op allerlei aspecten
van de geschiedenis van het boek. In 2012 was
het thema: ‘Books from afar’, in aansluiting op
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de tentoonstelling over 500 jaar Armeense boekdrukkunst bij Bijzondere Collecties. De
Summerschool werd afgesloten met de jaarlijkse Frederik Mullerlezing, die op 31 augustus
werd uitgesproken door schrijver Alberto Manguel, met als titel The Reader as Traveller.
Directiekamer Allard Pierson Museum ingericht als senaatskamer
De Senaat van het Allard Pierson Museum
(APM) is een groeiende groep van invloedrijke
maatschappelijke partners die het APM de
komende jaren willen steunen nu het museum
een cruciale vernieuwingsfase in gaat. In 2012
werd de directeurskamer met genereuze steun
van het Amsterdams Universiteitsfonds en de
bekende antiquair Frans Leidelmeijer
omgebouwd tot Senaatskamer. Deze kamer is
hersteld naar de toestand van ca. 1930 toen het museumgebouw nog in gebruik was als
hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank. De Senaatskamer is nu te gebruiken door de
mecenassen van het museum.
Financiële steun voor UvA Erfgoed

Steeds meer fondsen, particulieren en
bedrijven zijn bereid om UvA Erfgoed
financieel te steunen. Zo ontving het Allard
Pierson Museum van het SNS Reaalfonds een
bijdrage van € 25.000 voor digitale innovatie
en doneerde de Stichting Boek en Wurm
€ 50.000 voor de restauratie van een
twaalftal handschriften van Vossius. Bij het
Amsterdams Universiteitsfonds werden
enkele nieuwe fondsen-op-naam ingesteld,
zoals een nieuw fonds voor de Joodse
boekwetenschap waaraan een particuliere mecenas € 100.000 bijdroeg.

Boeken uit Schoolmuseum digitaal (schoolmuseum.uba.uva.nl)
Boeken uit de negentiende-eeuwse collectie van het
Nederlandsch Schoolmuseum zijn in digitale vorm
beschikbaar gesteld op het web. De databank is
gemaakt met behulp van XTF in combinatie met de
Open Library BookReader. Daarmee heeft de gebruiker
een krachtige zoekmachine en een bladeraar voor het
doorbladeren van de gescande boeken.
http://schoolmuseum.uba.uva.nl/
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FLOOR

In het Leercentrum FLOOR van de
Hogeschoolbibliotheek zijn in 2012 veel
verschillende evenementen voor studenten,
medewerkers en belangstellenden
georganiseerd: van presentaties en debatten
tot filmavonden en toneelvoorstellingen. Een
van de hoogtepunten was het eerste UvAHvA-Dictee in samenwerking met Folia en
voorgelezen door Aaf Brandt Corstius. Naast
de grotere evenementen in de centrale hal
van het Kohnstammhuis vonden er in de
broedplaatsen activiteiten plaats van de excellentieprogramma’s van de domeinen
Onderwijs & Opvoeding en Media, Creatie & Informatie. Ook werd er veel gebruik gemaakt
van de studieplekken.
Verwerving miniatuur strijdwagen met hulp vrienden APM
Met steun van de Vereniging van Vrienden
heeft het Allard Pierson Museum (APM) op de
TEFAF antiekbeurs in Maastricht een miniatuur
strijdwagen verworven, een Etruskische
grafgift uit de 8ste eeuw v. Chr. Deze aankoop
was een mooi slotakkoord bij de succesvolle
tentoonstelling Etrusken – Vrouwen van
aanzien, Mannen met macht.

Schenking collectie Grieks aardewerk
Uit het legaat van mevrouw A. Frank-van Westrienen
ontving het Allard Pierson Museum een prachtige en
bijzondere collectie Grieks aardewerk. De verschillende
Griekse vazen met beschilderingen in de zwartfigurige en
de roodfigurige techniek vormen een belangrijke
aanvulling op de rijke collectie die het museum reeds
heeft.
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Collectie beweegbare boeken naar Bijzondere Collecties
In 2012 is de Lothar Meggendorfer
Bibliotheek, de verzameling beweegbare
boeken van de in 2010 overleden prof.dr.
W.A. Wagenaar, officieel overgedragen
aan de Bijzondere Collecties. Wagenaar’s
verzameling bevat ruim 100 uitgaven van
Lothar Meggendorfer (1847-1925). Deze
Duitse illustrator en uitvinder vervaardigde
fantasievolle boeken met o.a. trekbeelden,
draaibeelden en uitklapplaten.

Steun Amsterdams Universiteitsfonds voor twee projecten Bijzondere Collecties
Met financiële steun uit de
Jaarfondscampagne 2011 van het
Amsterdams Universiteitsfonds is een deel
van het archief van de Zeeuwse cartografen
Covens en Mortier aangeschaft. De
aanschaf is een wezenlijke aanvulling op de
grote clusters cartografisch materiaal van
deze uitgever bij de Bijzondere Collecties.
Tevens is een bijdrage geschonken aan het
digitaliseringsproject van unieke Armeense
boeken uit de collectie van Bijzondere
Collecties.
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Facts & Figures
Bezoekers/gebruikers UvA Erfgoed
In 2012 ontving UvA Erfgoed (Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties), inclusief de
Artis Bibliotheek, in totaal zo’n 95.000 bezoekers bij tentoonstellingen, lezingen,
boekpresentaties en andere evenementen. Daarmee werd de stijgende lijn van de
afgelopen jaren voortgezet.
2008: 50.000
2009: 65.000
2010: 75.000
2011: 85.000
2012: 95.000
Personeel
De omvang van het personeel naar geslacht en naar salarisschaal op basis van het aantal
fte. Tevens het ziekeverzuimpercentage en frequentie. (Bron UvA Data)
UB FTE's onderverdeeld naar geslacht
Personeel in dienst
Geslacht
Man
Vrouw
Totaal
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2010
87,5
95,8
183,3

2011 2012
87,3 87,2
93,8 87,8
181,1 175,0
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UB FTE's onderverdeeld naar
salarisschalen
Personeel in dienst
Schaalverdeling
15+
10 - 14
1-9

2010 2011 2012
1,0
1,0
1,0
71,1 73,5 76,8
111,2 106,6 97,2

Totaal

183,3 181,1 175,0

UB FTE's onderverdeeld naar leeftijdsgroep
Personeel in dienst
Leeftijd

2010

2011

2012

<35

13,8

10,8

8,2

35 - 39

16,9

17,4

16,8

40 - 44

17,2

14,5

18,8

45 - 49

23,7

27,1

20,3

50 - 54

32,1

30,3

35,4

55 - 59

51,7

48,4

39,0

60 - 64

27,1

32,6

35,9

0,8

0

0,6

183,3

181,1

175,0

> 65
Totaal
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UB ontwikkeling ziekteverzuim en
frequentie
Personeel in dienst
Duur

1 t/m 7 dagen
1 t/m 6 weken
6 weken t/m 6 maanden
6 maanden t/m 1 jaar

2010 2011

2012

Langer dan 1 jaar
Totaal verzuimpercentage

1,3
1,0
2,0
0,7
2,7
7,6

1,2
0,9
0,7
0,2
2,2
5,1

1,2
0,7
1,4
1,0
2,1
6,4

Meldingsfrequentie

1,7

1,5

1,5

27,8 31,1

31,5

Percentage niet ziek
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Exploitatie

In het exploitatie-overzicht treft u een algemeen overzicht van de inkomsten en uitgaven
van de bibliotheek. Dit overzicht is exclusief exploitatie van de Hogeschoolbibliotheek.
UB exploitatie-overzicht 2012 exclusief
Hogeschoolbibliotheek (HB) in euro's
Kosten-/batensoort
Inkomsten van derden
Intern budget / interne baten **
Totaal baten
Personeel (PID) **
Personeel overige lasten (PID)
Dotatie personele voorzieningen
(PID)
Inhuur personeel
Subtotaal personeel
Inventaris, apparatuur en
leermiddelen
Collectievorming
Uitbesteed werk
Overige kosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingen
Subsidies en overdrachten
Financiële lasten
Subtotaal materiële kosten
Toerekening diensten GDS ***
Totaal exploitatieresultaat

Begroting
2012
2.505.000
32.938.710
35.443.710

Werkelijk
2012
2.949.314
33.596.211
36.545.525

10.672.076 10.962.165
170.753
109.294
181.425
40.637
1.566.000 1.748.056
12.590.254 12.778.878
1.002.000 1.193.985
4.339.000
700.000
1.096.000
255.000
525.000
91.000
0
8.008.000

4.105.815
807.134
1.324.798
183.530
536.502
86.817
3.043
8.241.624

14.708.030 15.264.358
137.426

260.665

** een bedrag van 305.000 euro is te corrigeren met intern
budget
*** Kosten gemeenschappelijke diensten (Vastgoed, FS, IC
AC etc.)
Bron: UvA Data, aangepast in format
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Collectievorming
Een overzicht met uitgaven op het gebied van collectievorming onderverdeeld naar
materiaal.
Collectievorming

2010

2011

2012

Uitgaven collectievorming (exclusief FdR, AMC,
ACTA)

3.615.036

4.124.000

4.105.815

Uitgaven collectievorming (incl. FdR ,AMC, ACTA)

5.476.000

5.979.712

5.999.692

Uitgaven boeken

631.000

731.000

712.851

Uitgaven gedrukte tijdschriften

714.000

538.000

483.771

Uitgaven elektronische tijdschriften

3.085.000

3.395.000

3.387.382

Uitgaven elektronische bronnen

1.046.000

1.315.000

1.415.688

23.978

20696

15842

5.302

4755

4375

26.123

29972

36358

Aantal boekaanwinsten
Aantal lopende gedrukte tijdschriften
Aantal elektronische tijdschriften

Gebruikscijfers
Een overzicht van openingsuren van de UB, het aantal uitleningen, het aantal zoekacties in
de UvA-catalogus, PiCarta, aantal zoekacties in meest gebruikte databases, het aantal
geraadpleegde artikelen in de meest gebruikte elektronische tijdschriften.
Gebruikscijfers bibliotheek
Aantal openingsuren UB Singel met volledige
dienstverlening
Aantal bezoeken UBA website
Aantal uitleningen

2010

2011

2012

87

87

87

1.200.000

1.100.754

1.543.851

280.478

267.930

242.431

Aantal zoekacties in de catalogus

3.217.183

3.019.734

2.062.564

Aantal zoekacties in Picarta

1.368.774

1.162.853

739.012

357.044

318.731

278.046

Aantal zoekacties Web of Science
Aantal zoekacties in Journal Citation reports
Aantal zoekacties in PsycInfo
Aantal zoekacties in MathSciNet
Aantal geraadpleegde artikelen in Science direct
Aantal geraadpleegde artikelen in e-journals

19.366

21.448

19.043

339.909

341.916

318.902

75.145

46.231

43.178

900.790

993.130

1.350.659

4.324.716

4.595.265

4.961.555

Aantal geraadpleegde artikelen in Springer

154.229

219.857

199.170

Aantal artikelen geraadpleegd in Wiley Blackwell

286.767

377.698

402.994
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