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We’re drowning in information and starving for knowledge – Rutherford D. Rogers (1915)
Deze wijze woorden prijken op een wand in het Informatiecentrum Huygens van de Universiteitsbibliotheek
(UB). En niet voor niets, want ze zijn uitermate toepasselijk op een bibliotheek in deze tijd.
We merken dat u ondanks een groot aanbod van informatie behoefte heeft aan méér, onze groeiende papieren en digitale collecties worden steeds intensiever gebruikt. Maar met de razendsnelle digitale ontwikkelingen zoekt u houvast in betrouwbaarheid en relevantie voor uw studie, onderzoek of onderwijs. Als informatiemanager zien we een belangrijke rol voor ons weggelegd om op deze behoeften in te spelen door ons
informatieaanbod af te stemmen op onderwijs en onderzoek aan de Universiteit. Met onze cursussen helpen
we u om relevante informatie te vinden, te beoordelen en te ordenen.
U bent inmiddels gewend dat u altijd bij informatie kunt op internet. Het is niet haalbaar om 24x7 onze gebouwen open te stellen, maar u heeft wel altijd online toegang tot onze digitale collecties en diensten. Desondanks hebben we de openingstijden van de UB weer flink uitgebreid: we zijn regelmatig open tot 24:00 uur
én op (feest)dagen waarop de rest van de Universiteit gesloten is. In 2009 hebben we lockers in gebruik genomen in de UB, waarmee u ’s avonds en in het weekend uw aangevraagde materialen op kunt halen als de balie
gesloten is. U komt trouwens onze bijzondere collecties ook tegen in musea en andere instellingen, in Leiden
en zelfs aan de andere kant van de wereld. In 2010 organiseerde de UBL samen met het Fotomuseum en met
het Rembrandthuis tentoonstellingen rondom onze fotocollecties. Andere stukken reisden zover als New York.
In dit jaarverslag leest u onze hoogtepunten van 2009 en 2010, geordend volgens onze doelstellingen uit het beleidsplan Voor onderwijs & onderzoek.
Overigens sluiten we met dit jaarverslag de beleidsperiode 2006-2010 af. Ons
nieuwe beleidsplan voor de periode 2011-2015 Partner in kennis is inmiddels
in uitvoering. Graag wijs ik u erop dat met de reorganisatie naar één bibliotheekorganisatie dit jaarverslag over alle bibliotheken van de Universiteit
Leiden (UBL) gaat, behalve waar expliciet de naam van een individuele
bibliotheek genoemd is.
Kurt De Belder, MA MLIS
Bibliothecaris van de Universiteit, directeur Universitaire Bibliotheken Leiden
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Universiteitsbibliotheek

1. Klantgericht
De UBL stelt zich ten doel haar gebruikers optimaal van dienst te zijn en uitstekende faciliteiten
en diensten aan te reiken bij het gebruik van door de bibliotheek toegankelijk gemaakte
informatie. Zij oriënteert zich voortdurend op de behoeften van haar klanten en veranderingen
daarin.
Feestelijke opening Informatiecentrum Huygens
In 2008 werd de voormalige Tielehal van de Universiteitsbibliotheek omgebouwd tot het moderne Informatiecentrum Huygens. Bezoekers hebben nu de keuze uit diverse soorten studieplekken die passen bij uiteenlopende werkzaamheden. Zo zijn er ruime plekken met computer of met alleen een laptopaansluiting, maar
ook comfortabele fauteuils en een ruime leestafel. Van alle soorten plekken wordt veelvuldig gebruik gemaakt.
De computerplekken worden vooral benut om digitaal informatie bij elkaar te zoeken en te verwerken. Steeds
meer bezoekers brengen hun eigen laptop mee en werken online via het draadloze netwerk. De fauteuils zijn
favoriet bij degenen die rustig een boek of tijdschrift willen lezen en de leestafel wordt vaak gebruikt om meerdere tijdschriften en boeken tegelijkertijd door te bladeren. Van 12:00 tot 16:00 zien we de piek in de bezoekersaantallen met een gemiddelde bezetting van tweederde van de werkplekken. Het gaat hier voornamelijk
om studenten (91%). In tentamenperiodes zijn rond die tijd vaak alle werkplekken bezet en zien we regelmatig nog een maximale bezettingspiek vanaf 21:00 uur ’s avonds.
De opening van het vernieuwde hart van de bibliotheek werd op 7 april 2009 gevierd met een feestelijk middagprogramma. De rector magnificus opende het centrum en u kon luisteren naar lezingen door prof.dr.
Ingrid Tieken, studente Ylva Klaassen, auteur Eva Maria Staal en onderzoeker prof.dr. Vincent Icke. Bovendien kon u verschillende workshops volgen om een goed beeld te krijgen van onze diensten en collecties.
• U ging tijdens een rondleiding Op zoek naar een boek in het magazijn. Daardoor kreeg u een idee van de
enorme omvang van de collectie en de ingewikkelde ruimtebesparende manier van opslag op formaat in
plaats van auteur of onderwerp. Geen wonder dat de collectie in de Universiteitsbibliotheek niet in open
opstelling aangeboden kan worden, u zou hier niet zelf uw weg kunnen vinden!
• Aan de hand van Het grote plagiaatspel werden uw kennis en inzicht getest rondom het (on)juiste gebruik
van informatie van anderen in uw eigen werk. U dacht misschien dat het eenvoudig was, maar kwam toch
voor verrassingen te staan.
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• In de workshop Hyves: Always in touch with your library? discussieerde u mee over wat sociale netwerken
kunnen betekenen voor het contact met uw bibliotheek. Wie wil ons online ontmoeten en wat zijn de verwachtingen daarbij?
• U luisterde naar en praatte mee over Wat de bibliotheek voor onderwijs kan betekenen, met name in het kader
van ons nieuwe faculty liaison programma: aansluiting bij het studieprogramma en begeleiding bij het vinden en beoordelen van wetenschappelijke informatie.
• Bij Jouw scriptie online? Kreeg u alvast een vooruitblik op het Scriptie Repositorium, waarmee scripties in
de nabije toekomst online toegankelijk gemaakt kunnen worden, net zoals dat nu al mogelijk is voor wetenschappelijke publicaties in het Leids Repositorium.
• De onderwerpen Auteursrecht en Open Access werden met u onder de loep genomen. Zo ontdekte u dat het
vaak gemakkelijker is dan verwacht om uw publicaties online wereldwijd zichtbaar te maken.
• Een aantal Leidse studentenverenigingen streed tegen elkaar in Dat zoeken we op: quiz met Leidse studentenverenigingen, waarbij zij zo snel mogelijk een antwoord op de vragen moesten vinden door gebruik te
maken van internet en onze zoeksystemen. De quiz werd gewonnen door Jeroen Florisse en Jurgen Rinkel
van SIB Leiden (Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen).
Groeiend gebruik van een groeiend aanbod
Het grootste deel van onze fysieke en digitale collecties kunt u doorzoeken met de Catalogus en de Digitale
Bibliotheek.
Catalogus
De afgelopen jaren zat er een stijgende lijn in het gebruik van de Catalogus: van 2005 tot 2009 nam het aantal
zoekacties per jaar toe van 3 miljoen naar ruim 4,2 miljoen. In 2010 zien we voor het eerst weer een daling, naar
3,7 miljoen zoekacties. Toch blijft het aantal uitleningen groeien: met 3,4% in 2009 en nog eens 8,6% in 2010.
Digitale Bibliotheek
In zowel 2009 als 2010 heeft u zo’n 370.000 keer ingelogd in de Digitale Bibliotheek. U klikte in beide jaren
ongeveer 1,8 miljoen keer op het SFX menu voor uitgebreide informatie, waarbij u vooral op zoek bent naar
fulltext: tweederde van de SFX clicks leidt tot het openen van fulltext. In totaal bekeek u weer meer elektronische artikelen dan het jaar daarvoor: in 2009 1.650.000 artikelen en in 2010 1.800.000 artikelen. Deze verkreeg u onder meer door zoekacties in de verschillende databases aangeboden in de digitale bibliotheek: in
2009 verrichte u meer dan 1.700.000 zoekacties en in 2010 1.500.000 zoekacties.
Van de recent aangeschafte databases staat de multidisciplinaire database Academic Search Premier direct in
de top 5 van meest geraadpleegde databases in de Digitale Bibliotheek. U vindt uitgebreidere informatie over
nieuwe raadpleegbare databases in hoofdstuk 2.

Aantal downloads van e-journals per pakket*

2010

2009

54.271

51.404

Academic Search Premier

164.468

68.609

Blackwell – Wiley

190.876

158.215

Brill Online Journals

12.737

5.953

Cambridge Journals Online

33.724

27.222

Elsevier Science Direct

603.850

604.981

JSTOR

205.164

210.913

Nature

136.553

124.904

Oxford Journals Online

69.573

71.029

Periodicals Archive Online

11.535

31.725

Project MUSE

25.290

22.264

PsychArticles

182.870

78.504

SAGE

55.487

44.213

Springer

93.594

96.500

ACS Webeditions

* Dit overzicht is beperkt tot de meest gebruikte pakketten. Het totale aanbod is veel groter.
U maakt intensief gebruik van de e-bookpakketten. Als je kijkt naar de gebruikscijfers van de drie grote ebook pakketten, blijkt dat het gebruik van Early English Books Online (EEBO) weliswaar flink gedaald is,
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maar nog steeds goed is voor bijna 15.000 downloads in 2010. Het gebruik van Springer eBooks Medicine &
Biomedicine is juist toegenomen met bijna 23% (2.744 downloads in 2010). Het aantal downloads in
Eighteenth Century Collections Online (ECCO) is zelfs meer dan verdubbeld (van 13.712 downloads in 2009
naar 29.339 in 2010).
Van de databases wordt Web of Science nog altijd het meest geraadpleegd. Het gebruik van Online Contents
en de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) verschuift sterk richting Picarta. Dat komt waarschijnlijk vooral
door veranderingen in onze instructies en de presentatie ervan in de Digitale Bibliotheek, ten gunste van
Picarta.
Snellere aanschaf en verwerking van nieuwe publicaties
Sinds 2009 wordt er gewerkt met approval plans voor Nederlands en vaderlandse geschiedenis. Bij deze aanschafmethode sturen boekhandels op basis van vooraf opgestelde profielen nieuwe publicaties toe die passen bij de informatiewensen voor onderwijs en onderzoek. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuw verschenen publicaties of boeken veel sneller opgenomen worden in de collectie. Er hoeft minder voorbereidend werk
uitgevoerd te worden om nieuwe aanschaffen per titel te selecteren en bestellen. Voor Engelse taal- en letterkunde, geschiedenis en sociale wetenschappen is momenteel een approval plan in voorbereiding. De aanschafprofielen worden door de vakreferent in samenspraak met de faculteit ontwikkeld en worden geregeld
bijgesteld waardoor veranderingen in de behoeften bij onderwijs en onderzoek doorgevoerd worden. Ook in
de verwerkingsprocessen bij de klassieke aanschafmethode zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd die
de doorlooptijd met name in 2010 flink korter hebben gemaakt.
Betere aansluiting tussen bibliotheek en faculteit
In 2009 is het faculty liaison programma verder ontwikkeld. In het kader van dit programma houden de vakreferenten nauw contact met (nieuwe) wetenschappelijke medewerkers aan de Universiteit Leiden om af te
stemmen wat de bibliotheek kan betekenen voor onderwijs en onderzoek. In totaal zijn er in 2009 alleen al
bijna 100 gesprekken gevoerd met docenten en onderzoekers vanuit de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Dit heeft geleid tot onder meer de volgende succesvolle ontwikkelingen:
• er is aansluiting gerealiseerd van de cursussen informatievaardigheden op de curricula van Talen en culturen van Indonesië, Slavistiek en Ruslandkunde, en Nederlands;
• een nieuwe cursus informatie beoordelen is ontwikkeld en geïntroduceerd;
• een digitale onderzoeksomgeving voor het NWO VICI project Tales of the Revolt is in gebruik genomen
(zie ook hoofdstuk 2: Een virtueel kenniscentrum voor historici);
• paper clinics voor MA studenten zijn opgestart (zie ook hoofdstuk 4: Cursusaanbod)

In 2008 heeft de bibliotheek in overleg met alle faculteiten een collectieplan opgesteld om bestaande collecties en de aanschaf van nieuw materiaal aan te laten sluiten bij het onderwijs en onderzoek. In 2009 is aansluitend hierop een nieuw verdeelmodel voor het collectiebudget voor Geesteswetenschappen tot stand gekomen. De bestaande verdeelsleutels waren vooral historisch gegroeid maar reflecteerden niet langer de
prioriteiten van de faculteit. Nu zijn deze vervangen door een rationeel model waarin onderzoeks- en onderwijsintensiteit belangrijke criteria zijn naast factoren zoals uniciteit van de opleiding/collectie op landelijk
niveau. Dit betekende wel dat er belangrijke verschuivingen plaatsvonden in de wijze waarop bepaalde deelgebieden financieel worden ondersteund in collectievorming. Belangrijk hierbij is dat de Faculteit der Geesteswetenschappen ook een meerjarentraject heeft ingezet om het informatiebudget substantieel te verhogen.
Voor het eerst kon nu in nauw overleg met de faculteit een reëel collectievormingsprofiel opgesteld worden.
U vindt meer informatie over het collectieplan en collectievormingsprofielen op onze website:
bibliotheek.leidenuniv.nl/bibliotheeklocaties/organisatie-locaties/introductie-collecties.html
Kleine verbeteringen met een groot effect
• Uit een enquête onder regelmatige bezoekers van de Leeszaal Bijzondere Collecties Dousa bleek dat u
behoefte had aan ruimere openingstijden. De Leeszaal is nu dagelijks 1¼ uur langer geopend: maandag tot
en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.
• De kantine van de Universiteitsbibliotheek is verbouwd tot koffiekamer. Er zijn meer automaten geplaatst
om te voorzien in broodjes, warme en koude dranken en snacks. De ruimte is gemoderniseerd met nieuw
meubilair. Het bestaande meubilair is verplaatst naar de Noordhal waar het nu dankbaar gebruikt wordt,
vooral door groepjes samenwerkende studenten. In de koffiekamer zijn twee grote presentatieschermen
geplaatst ter vervanging van de lichtkrant die bij de ingang hing. Via deze schermen wordt u in het Nederlands en in het Engels op de hoogte gehouden van huishoudelijke mededelingen, cursusaanbod, tentoonstellingen en andere informatie.
• De verbouwing van het entreegebied van de Universiteitsbibliotheek is gerealiseerd. Naast een compleet
verbouwde entree is ook de receptiebalie vernieuwd en verplaatst richting de ingang. De detectiepoortjes
zijn vernieuwd en tourniquets zijn geïnstalleerd. De kluisjes voor jassen en tassen zijn verplaatst naar de
vernieuwde koffiekamer om ruimte te maken voor een nieuwe, toegankelijke tentoonstellingsruimte bij de
entree.
• De aparte informatiebalie van de UB is in 2010 opgeheven. Er is nu één balie in het Informatiecentrum
Huygens waar alle vragen worden afgehandeld.
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Boeken afhalen wanneer het u schikt
Sinds de zomer 2009 kunt u in de Universiteitsbibliotheek uw aangevraagde materialen zelf uit zogenaamde
lockers halen: kluisjes die u kunt openen door uw lenerpas te scannen. Dankzij deze lockers hoeft u niet meer
in de rij te staan voor de uitleenbalie en u kunt uw boeken ook afhalen wanneer de balie gesloten is, zoals ’s
avonds en in het weekend.

“Wereldwijd is dit type lockers een primeur,” vertelt projectleider Bas Vat: “U vraagt simpelweg uw materiaal aan in de Catalogus, onze medewerkers leggen het voor u klaar in een locker, en zodra u het materiaal uit de locker haalt registreert het systeem dat het aan u is uitgeleend. In tegenstelling tot zelfbedieningssystemen bij andere bibliotheken hoeft u dus niet nog zelf de boeken uit te checken. U bent de enige
die bij het materiaal kan komen omdat de locker met uw materiaal alleen voor uw lenerpas opent.” Jacqueline van der Linde (Hoofd Beschikbaarstelling) voegt daaraan toe: “Leners kunnen nu hun aangevraagde
werken afhalen tijdens openingsuren van het gebouw, ook ’s avonds en in het weekend als de balie gesloten
is. Onze medewerkers hebben nu meer tijd om efficiënter te kunnen werken in de backoffice. We krijgen veel
positieve reacties van bezoekers op de lockers. We hebben zelfs een keer een cake met een bedankje teruggevonden in één van de lockers van een wel heel enthousiaste lener!”
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Bibliotheek Gorlaeus

2. Innoverend
De UBL is een innoverende organisatie, die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe,
in het bijzonder digitale diensten en producten op haar gebied. De UBL maakt op alle terreinen
gebruik van het potentieel van technologie om haar missie te realiseren.
Aanschaf digitale publicaties
Ook in 2009 en 2010 zijn er belangrijke bestanden aangeschaft in de Digitale Bibliotheek, zoals:
• Taylor & Francis tijdschriften. De collectie Taylor & Francis Library omvat ca 1.160 tijdschriften op alle vakgebieden: natuurwetenschappen, humaniora en gammawetenschappen. De tijdschriften zijn online
beschikbaar vanaf 1997.
• ProQuest Historical Newspapers en British newspapers 1600-1900 geeft toegang tot archieven van internationale kranten zoals New York Times, The Guardian en oude nationale en regionale dagbladen van de
Britse eilanden.
• Cambridge Contemporary Authors. Deze database bevat biografische en bibliografische gegevens van meer
dan 120.000 hedendaagse Amerikaanse schrijvers.
• Academic Search Premier. Deze multidisciplinaire database biedt indexering en samenvattingen aan uit circa
8.300 tijdschriften, waarvan bijna 4.700 full text, op alle vakgebieden en is uitermate geschikt voor gebruik
door studenten.
• SC (StaatsCourant) Online biedt gedetailleerde informatie over alle nieuwe Nederlandse wetgeving en wetgevingsvoorstellen.
• State Papers online, 1509-1714 verleent toegang tot tekst en beeld uit manuscripten en kalenders over de
geschiedenis van de vroegmoderne tijd in Engeland en Europa. Deze stukken zijn afkomstig uit verschillende instellingen zoals de National Archives of London en the British Library. Relevante thema’s zijn politiek en bestuur, religie, economische en sociale geschiedenis.
• LexisNexis Congressional Hearings Digital Collection, Part A. De UBL biedt als enige in Nederland online
toegang tot alle gepubliceerde en niet-gepubliceerde hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de
periode 1824-1979. De PDF’s zijn volledig doorzoekbaar en bevatten niet alleen de transcriptie van de hoorzitting maar ook de bijbehorende documenten zoals rapporten, artikelen en correspondentie.
• De Gruyter e-archieven van tijdschriften: bijna 100 wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van de
geesteswetenschappen, geneeskunde, rechtsgeleerdheid en exacte wetenschappen. Hiermee komen al
deze tijdschriften van De Gruyter elektronisch beschikbaar vanaf 1826 tot heden.
• In Oxford Journals is een archief met e-tijdschriften voor de bètawetenschappen beschikbaar gekomen.
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• Wiley Blackwell Archive bevat 75 tijdschriften op het gebied van de bètawetenschappen, waaronder klassiekers als Acta Crystallographica, Angewandte Chemie, Astronomische Nachrichten, Chemische Berichte,
Journal of Experimental Zoology, en Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie
• Sage e-archieven voor tijdschriften voor humaniora, social sciences en exacte wetenschappen
• Oxford Scholarship Online: e-books op het gebied van religie, klassieke studies, geschiedenis, rechten, literatuur, filosofie, politicologie en psychologie
• Een bijzondere aanschaf is Early European Books Online. De UBL heeft hiervoor als eerste in Nederland
een licentie afgesloten. Het betreft een database met boeken die in Europa zijn gedrukt voor 1701 en boeken die voor 1701 in Europese talen zijn gedrukt in de rest van de wereld. Early European Books vormt een
aanvulling op Early English Books Online, maar onderscheidt zich van deze database doordat de boeken in
een hoge resolutie en in kleur zijn ingescand. Bovendien zijn van de boeken ook de band, de randen, blanco
bladzijden, losse bijlagen en dergelijke gedigitaliseerd, waardoor de onderzoeker een schat aan extra informatie verkrijgt over de fysieke staat en herkomst van het boek.
Beeldmateriaal voor onderwijs en onderzoek bij Geesteswetenschappen
Het omvangrijke aanbod van digitale collecties van voornamelijk beeldmateriaal voor onderwijs en onderzoek voor de geesteswetenschappen was verspreid over verschillende systemen. In 2009 zijn de digitale collecties van de Faculteit onder de naam Digital Humanities ondergebracht bij de UBL. Digital Humanities bevat
nu meer dan 67.000 digitale items. Dit beeldmateriaal kan apart doorzocht worden of gezamenlijk met Digital Special Collections van de UBL onder de noemer Digital Sources.
• Digital Sources is in omvang verdubbeld tot 442.748 digitale items mede dankzij de uitbreiding met Digital Humanities.
• Digital Special Collections is in 2009-2010 uitgebreid met onder meer 19 nieuwe collectiebeschrijvingen
waaronder de archieven van De Sitter en Kaiser (onderdelen van het Sterrewachtarchief), het archief van
het voormalige Oosters antiquariaat Smitskamp en de collectie van de kunstenaar D.P.G. Humbert de
Superville en de Stichting Walter Spies.
• Van de collectie middeleeuwse handschriften werden vijf belangrijke handschriften compleet gedigitaliseerd. De digitalisering vond plaats in samenhang met nationale en internationale onderzoeksprojecten
rond deze handschriften of (in het laatste geval) met de uitlening aan de Dorestad tentoonstelling van het
Rijksmuseum van Oudheden. De handschriften zijn op disc.leidenuniv.nl onder meer terug te vinden met
de signatuur die achter elk stuk vermeld wordt.
– het enig overgeleverde handschrift met Lodewijk van Velthems continuatie van de Spiegel historiael (BPL
14 E),
– een van de oudste handschriften waarin de toneelstukken van de klassieke auteur Plautus zijn overgeleverd (VLQ 30),

– een geïllustreerd handschrift met de Psychomachia van de Spaanse Christelijke schrijver Prudentius (BUR
Q 3),
– handschriften met Martianus Capella’s De Nuptiis Philologiae et Mercurii (VLF 48),
– en de Aratea, een handschrift vervaardigd aan het hof van Lodewijk de Vrome met fameuze miniaturen
van de sterrenbeelden die teruggaan op antieke modellen (VLQ 79).
Een virtueel kenniscentrum voor historici
Digitale ontwikkelingen bieden prachtige mogelijkheden voor onderzoeksgroepen om het onderzoeksproces in digitale vorm te ondersteunen. De onderzoeksgroep Tales of the Revolt, onder leiding van prof.dr. Judith
Pollmann, werkt samen met de UBL aan de opzet van een Virtual Knowledge Centre in een project gedeeltelijk gefinancierd door het landelijke SURFshare programma. In deze pilot kunnen de onderzoekers digitaal
hun beeld- en tekstueel materiaal verzamelen, analyseren en becommentariëren. Bovendien kunnen ze online
samenwerken aan wetenschappelijke publicaties, presentaties en andere vormen van verspreiding van onderzoeksresultaten. Daarnaast experimenteerde de groep met een aparte website waarin deze resultaten voor een
breder publiek toegankelijk wordt gemaakt: dutchrevolt.leidenuniv.nl.
Tijdens de Week van de Geschiedenis vertelden twee Tales of the Revolt onderzoekers uitgebreid over deze
nieuwe manier van samenwerken en over het onderzoek zelf. Na afloop kon u een kleine selectie van de onderzoeksmaterialen uit de Leidse collecties doorbladeren en in persoonlijk gesprek met de onderzoekers meer
horen over het onderzoek en de getoonde materialen. De bijeenkomst werd bijgewoond door ruim 35 geïnteresseerden uit diverse hoeken, waaronder universitaire medewerkers (onderzoekers en docenten), studenten, bibliotheekmedewerkers uit het land, Vrienden van de UB en historici.
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Eerste Hulp Bij Open Access
In oktober 2009 sloot de UBL aan bij de internationale Open Access Week. Wereldwijd werden wetenschappers gestimuleerd om hun publicaties online te publiceren via het principe van open access (vrije toegang
voor iedereen) door middel van voorlichting en activiteiten. UBL organiseerde Eerste Hulp Bij Open Access:
Bibliotheekmedewerkers met verstand van open access en auteursrecht trokken de faculteiten in om voorlichting te geven en vooral om wetenschappers persoonlijk te helpen hun publicaties online te zetten via het
Leids Repositorium. Zo konden ze meteen uw vragen beantwoorden, onzekerheid weghalen en problemen
bij het invoeren verhelpen. In 10 dagen tijd werden ruim 300 nieuwe publicaties toegevoegd aan het Leids
Repositorium. De vaste kern van wetenschappers die al gebruik maakte van het Leids Repositorium is uitgebreid en is na deze week actiever geworden in het uploaden van publicaties.

Open Access en de ontwikkelingen in het wetenschappelijk publiceren: een gesprek tussen een
hoogleraar en een bibliothecaris
Aan het einde van de themaweek werd een Flip (mini-HD camera) verloot onder de wetenschappers die
publicaties geupload hadden. Willem van der Does, hoogleraar experimentele psychopathologie, was de
gelukkige winnaar. De prijs werd persoonlijk overhandigd door Kurt De Belder, directeur van UBL en Bibliothecaris van de Universiteit. Tijdens de overhandiging wisselden de hoogleraar en de bibliothecaris van
gedachten over Open Access en de ontwikkelingen in het wetenschappelijk publiceren.
Open Access tijdschriften
Van der Does merkt ook in zijn vakgebied een steeds grotere belangstelling voor Open Access-tijdschriften
(zoals Public Library of Science). Voor sommige wetenschappers is het een belemmering dat het vaak recent
ontwikkelde tijdschriften zijn, met de daarbij behorende nog lage impactfactor. “Aan de andere kant zijn
er ook nog uitgevers die een standaard-contract opsturen, waarin de volledige overdracht van auteursrecht
gevraagd wordt” voegt Van der Does eraan toe. Dat laatste, legt De Belder uit, is in het geheel niet nodig.
Bij het Auteursrechten Informatiepunt van de bibliotheek zijn verschillende opties beschikbaar waarmee
een auteur zich bepaalde rechten, zoals het plaatsen in een repositorium, kan voorbehouden.
Kosten
De kosten die gemoeid zijn met het systeem van publiceren van wetenschappelijke tijdschriften zijn een
belangrijk aandachtspunt. Van der Does vraagt zich af of universiteiten niet teveel en zelfs steeds meer teveel
betalen voor hun abonnementen. De Belder beaamt dat er veel geld in omgaat, maar nuanceert ook. Volgens hem hebben de prijsstijgingen ook te maken met de stijgingen in het aantal per jaar gepubliceerde artikelen. De universiteiten sluiten bovendien steeds betere deals met de uitgevers. Met Springer bijvoorbeeld

is afgesproken dat de Nederlandse universiteitsbibliotheken licenties nemen op alle gepubliceerde tijdschriften, maar dat daarbij de artikelen van alle auteurs verbonden aan Nederlandse universiteiten in Open
Access verschijnen. Daartoe heeft dan dus de gehele wereld vrije toegang. De Belder: “Er komt een verschuiving van betalen voor toegang met als extraatje vrije toegang voor iedereen tot Nederlandse artikelen
– naar betalen voor Open Access met toegang tot de resterende tijdschriften als bonus”.
Rol van de wetenschapper
Van der Does ziet een duidelijke rol voor wetenschappers zelf weggelegd. “Waarom zeggen we eigenlijk niet:
als het systeem zo blijft, dan review ik niet meer? Het is een belangrijke taak in het proces, die we nu kosteloos uitvoeren.” Het zou volgens Van der Does helemaal niet zo gek zijn als er voortaan betaald zou moeten worden voor peer review, uiteraard op voorwaarde dat geaccepteerde publicaties vrij toegankelijk zijn.
Ook wetenschappers in redacties van tijdschriften kunnen invloed uitoefenen, voegt De Belder eraan toe.
Zij zouden met de uitgevers het commercieel beleid van hun tijdschrift moeten bespreken, in het belang van
de zichtbaarheid en verspreiding van de publicaties.
Hulp
Over de hulp tijdens de Open Access Week was Van der Does erg tevreden. “Toen de gelegenheid
zich voordeed om een afspraak te maken, heb ik dat maar meteen gedaan. Publicaties uploaden
is niet ingewikkeld, maar op die manier wist ik dat ik er tenminste aan toe zou komen. Het bleek
inderdaad een fluitje van een cent!”
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Zoals uit onderstaande cijfers af te lezen is, werden in 2010 1,5 keer meer publicaties opgenomen in het Leids
Repositorium dan in 2009. In totaal bevat het Leids Repositorium nu ruim 12.700 publicaties. Hiervan staan
zo’n 2.000 publicaties onder embargo, 100 minder dan in 2009. Het gebruik van de publicaties is met 50%
toegenomen tot ruim 935.000 downloads.
2010

2009

Aantal nieuw gedeponeerde items

1.537

1.076

Totaal aantal items in repositorium

12.731

11.194

2.007

2.104

935.233

606.764

Repositorium

– waarvan onder embargo
Aantal downloads

Geautomatiseerd plaatsen
Onder de Universiteitsbibliotheek worden de talrijke collecties opgeslagen in het magazijn, verspreid over
twee kelderverdiepingen. Dat lijkt veel ruimte, maar gezien de nog steeds groeiende omvang van de collecties moet er toch efficiënt mee omgegaan worden. De boeken worden dan ook op formaat geplaatst in plaats
van op auteursnaam of onderwerp, in een zo compact mogelijke opstelling. Tot voor kort was dit een bewerkelijk proces: de maten werden met de hand gemeten en op basis van deze gegevens werd met een ingewikkelde registratie de uiteindelijke plaats in het magazijn bepaald. De plaatsingscode (signatuur), waarmee het
boek voor uitleen of inzage kan worden teruggevonden, moest worden ingetikt en geprint op een etiket voor
op de rug van de band.
In 2009 werd een nieuwe applicatie ontwikkeld, waarmee hoogte, breedte en dikte van een boek veel sneller
kunnen worden bepaald met behulp van apparatuur. De applicatie kent automatisch een signatuur toe aan
het boek op basis van gegevens over beschikbare plankruimte in de magazijnen en print direct het bijbehorende rugetiket uit. Dankzij deze efficiencyslag kunnen we nieuwe materialen in kortere tijd aan u beschikbaar stellen.
Alle bibliotheken op één website
Als een gevolg van de reorganisatie van de universitaire bibliotheken (zie hoofdstuk 6) zijn in 2010 alle bibliotheeksites voor wat betreft inhoud en stijl ondergebracht in één overkoepelende website in aansluiting op
de nieuwe organisatie. Het totale aantal webpagina’s is daarbij teruggebracht. Het aantal bezoeken in 2010 is
ten opzichte van 2009 voor zowel de Nederlandse als de Engelse website gedaald met respectievelijk 25% en
13%. Het aantal unieke bezoekers is echter nagenoeg gelijk gebleven. Tijdens het bezoek worden minder pagina’s aangedaan (van 5,5 in 2009 naar 3,7 in 2010). Een conclusie zou kunnen zijn dat de bezoeker in de her-

nieuwde structuur sneller de beoogde informatie vindt, maar aanvullend kwalitatief onderzoek is nodig om
hierover hardere uitspraken te doen.
Eind 2008 kwam een geheel Engelstalige versie van de bibliothekenwebsite beschikbaar: library.leiden.edu.
De statistieken van 2009/2010 laten zien dat 1/6 van de bezoekers aan de bibliothekenwebsite (Nederlands en
Engels samen) de Engelstalige website bezoekt.
Een primeur met Chinees in de Catalogus
Vanaf november 2010 bevat de Catalogus van de Universitaire Bibliotheken Leiden Chinese boeken in karakterschrift. Tot dan bevonden de Chineestalige titels zich in een aparte database, Chinabase, omdat het niet
mogelijk was andere schriftsoorten dan de westerse weer te geven in de Catalogus. Dankzij het gebruik van
de internationale coderingsstandaard Unicode kan dat nu wel. Leiden is daarmee de eerste bibliotheek in
Nederland die niet-Westerse schriftsoorten kan tonen in de Catalogus.
Nieuwe online diensten
Ook dit jaar worden een aantal nieuwe online diensten aangeboden door de UBL:
• U kunt de aanwinsten van de bibliotheken nu direct volgen per discipline door middel van een RSS-feed
op de online aanwinstenlijst van uw keuze. In de aanwinstenlijsten worden opgenomen: boeken, abonnementen op (digitale) tijdschriften, materiaal dat niet eerder in de Catalogus opgenomen was en bestanden
die aan de Digitale Bibliotheek zijn toegevoegd. De RSS-feeds vindt u op bibliotheek.leidenuniv.nl/aanwinsten/nieuwe-aanwinsten.html
• Wanneer u in de Digitale Bibliotheek een artikel vindt krijgt u nu ook suggesties voor andere artikelen die
u mogelijk interesseren, op basis van wat andere lezers van dit artikel verder opzochten. Op die manier
kunt u titels op het spoor komen waar u zelf niet aan gedacht had. U vindt de beschikbare suggesties onder
de SFX knop naast de titel van het artikel in de Digitale Bibliotheek. De UBL was de eerste bibliotheek in
Nederland die deze dienst introduceerde.
• Als u een vraag heeft over onze bibliotheekdiensten of hulp nodig heeft in het vinden van wetenschappelijke literatuur kunt u onmiddellijk ondersteuning krijgen zelfs wanneer u niet in de bibliotheek bent. Dit
is mogelijk omdat we de Stel een Vraag dienst op onze website uitgebreid hebben met een chatfunctie. Door
middel van chat kunt u snel een korte vraag stellen en direct antwoord verwachten van één van onze medewerkers. In 2009 werden 256 chats opgestart, in 2010 waren dat er 285. De chatservice is beschikbaar van
maandag tot en met vrijdag tussen 11:00 en 15:00 uur. Natuurlijk kunt u ook gewoon nog steeds het webformulier van ‘Stel een Vraag’ invullen. U gebruikt Stel een vraag inmiddels vooral in plaats van e-mail:.Het
aantal e-mails daalde van 1.000 in 2008 naar 352 in 2010, terwijl het gebruik van het formulier steeg van 950
keer in 2008 naar 2.020 keer in 2010.
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3 . P a r t n e r b i j h e t a a n l e r e n va n
i n f o r m at i e va a r d i g h e d e n
De UBL levert een bijdrage aan het opleiden van gebruikers in en buiten de bibliotheek via een
programma van informatievaardigheden zodat zij informatie kunnen lokaliseren, kritisch
evalueren en managen.
Toolbox Wetenschappelijke informatie vinden
Met het steeds maar groter wordende aanbod van informatie vooral digitaal maar ook op papier, wordt het
– bijna paradoxaal – juist moeilijker om de juiste en gecertificeerde literatuur en andere informatie voor uw
onderzoek te vinden. En hoe bepaalt u of de informatie die u vindt betrouwbaar is? En weet u waar de grens
ligt tussen citeren en plagiaat?
UBL heeft een digitale Toolbox ontwikkeld met online cursusmateriaal om wetenschappelijke informatie te
vinden, te beoordelen en te verwerken. Het meeste materiaal was al online beschikbaar op verschillende plekken, bij verschillende bibliotheken. In de Toolbox hebben we die instructies samengebracht op één plek en
aangevuld waar nodig met onze eigen content. Een belangrijk selectiecriterium voor de Toolbox is dat de
instructies zo interactief mogelijk zijn waardoor u snel en prettig leert. Er zijn verschillende modules die los
van elkaar te volgen zijn:
• Zoeken van wetenschappelijke informatie: gebruik een 5-stappenplan en de tips voor effectieve zoektermen.
• Leidse Catalogus en Digitale Bibliotheek: leer hoe u digitale en gedrukte materialen kunt vinden bij de
bibliotheken van de Universiteit Leiden.
• Beoordelen van gevonden informatie: leer hoe u de betrouwbaarheid en kwaliteit van gevonden informatie evalueert.
• Verwerken en verwijzen: maak een literatuurlijst en voorkom plagiaat.
• Wetenschappelijke publicaties: begrijp wat een publicatie wetenschappelijk maakt en wat het verschil is
met ‘gewone’ publicaties.
Om te bepalen welke modules nuttig zijn voor u, kunt u in de Toolbox een test doen voor een persoonlijk
advies. Opleidingen van de Universiteit Leiden kunnen de Toolbox in het curriculum integreren via Blackboard.
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Cursusaanbod
In 2009 organiseerden de individuele bibliotheken nog elk hun eigen cursussen voor informatievaardigheden, klassikaal dan wel online. Ondanks de verschillen in opzet leren ze u zo snel en zo goed mogelijk informatie te vinden voor uw studie of onderzoek.
• De Bibliotheek Sociale Wetenschappen organiseerde in 2009 cursussen bibliotheekvaardigheden voor 1.281
studenten en medewerkers verdeeld over 69 sessies. De cursussen zijn op maat gemaakt voor 15 verschillende doelgroepen.
• Bij de Bibliotheek Archeologie kregen 5 groepen van 20 studenten elk 2x 2 uur werkcollege over het zoeken in de Catalogus en de Digitale Bibliotheek.
• De Juridische Bibliotheek hield 62 sessies informatievaardigheden. Daarnaast namen bijna 500 studenten
deel aan de verplichte Moot Court instructies. Het Practicum Beschrijvende Criminologie (ook verplicht)
zag circa 100 deelnemende studenten. Verder maakten 60 studenten gebruik van scriptie ondersteuning en
circa 120 studenten van het LL.M Advanced programma bezochten een basiskennismaking met de bibliotheek. Naast de klassikale cursussen biedt de Juridische Bibliotheek een virtuele rondleiding door de bibliotheek die tegelijkertijd algemene informatie geeft over het gebruik van de bibliotheek. Deze virtuele rondleiding is in 2009 in het Engels vertaald, terwijl de Nederlandstalige versie bijgewerkt is.
• De Universiteitsbibliotheek heeft een 4-weekse cyclus van inloopcursussen over de Catalogus, de Digitale
Bibliotheek en Endnote. In 2009 zijn er in totaal 130 sessies gegeven. Daarnaast zijn de Paper Clinics (individuele scriptiebegeleiding voor MA studenten) na een succesvolle pilot in 2008 opgenomen in het vaste
cursusaanbod. In 2009 zijn er 20 paper clinics gegeven. De vakreferenten geven verder cursussen op maat
voor opleidingen bij Geesteswetenschappen, waar een rondleiding door het gebouw ook vaak deel van uitmaakt.
In 2010 zijn op de verschillende locaties bij elkaar 288 cursussen gegeven. Daarmee hebben we ruim 3.600
deelnemers bereikt. Dit zijn veelal eerstejaars op alle faculteiten maar ook steeds meer studenten in andere
fasen van de opleidingen. Zo steeg het aantal Master studenten in de afgelopen jaren van minder dan 1% naar
6% van de deelnemers. De cursussen worden positief geëvalueerd door de deelnemers. Ze vinden de inhoud
interessant en direct toepasbaar op hun studie. We hebben voorbereidingen getroffen voor een uniform cursusaanbod voor de verschillende locaties vanaf 2011. Bovendien streven we ernaar de cursussen meer in studieprogramma’s te integreren, zoals dat al succesvol gebeurt bij Slavische Talen en Ruslandkunde, Talen en
Culturen van Indonesië en de Moot Court Instructions bij Rechten.

4 . V e r a n t w o o r d e l i j k b e h e e r d e r va n
c u lt u u r h i s t o r i s c h e r f g o e d
De UBL is de beheerder van internationaal belangrijk 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.
Fondsenwerving
Om de collecties op grote schaal te restaureren, te digitaliseren en beschikbaar te stellen, nemen we actief deel
aan nationale subsidieprogramma s. Daarnaast prijzen we ons gelukkig met de financiële steun van diverse
fondsen, stichtingen en particulieren. Door opname in Digital Special Collections komen de collecties wereldwijd beschikbaar voor onderwijs en onderzoek en kunnen ook andere belangstellenden kennis nemen en
genieten van deze unieke collecties.
We beperken ons hier tot het noemen van fondsprojecten die in 2009 en 2010 bij de UBL werden opgestart
of afgerond, of waar een interessante ontwikkeling heeft plaats gevonden:
Metamorfoze
UBL is een vaste deelnemer aan Metamorfoze, het landelijke programma voor conservering van bibliotheekcollecties en archieven die door verval worden bedreigd. Het programma wordt door de Koninklijke Bibliotheek gecoördineerd met financiering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De collecties worden waar nodig gerestaureerd en geconserveerd. Er wordt een surrogaatkopie vervaardigd die het
origineel kan vervangen als dit onverhoeds verloren gaat. Sinds 2008 worden zulke surrogaatkopieën gemaakt
in de vorm van digitale scans in plaats van microfilm. Daardoor kunnen de geconserveerde collecties nu ook
digitaal beschikbaar gesteld worden.
Onder Metamorfoze hebben we deze twee jaar de volgende ontwikkelingen gezien:
• In 2009 werden de conservering en digitalisering afgerond van de collectie Illegalia – een particuliere collectie illegale gedrukte werken uit WO II. Hiervoor werd ook subsidie toegekend door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gedigitaliseerde gedrukte werken zullen de basis gaan vormen voor
de website www.tweedewereldoorlog.nl over erfgoed uit WOII, dat in opdracht van het Ministerie wordt
uitgevoerd door het programma Erfgoed van de Oorlog.
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• Samen met de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam, Utrecht en de Koninklijke Bibliotheek
neemt UBL deel aan het programma voor conservering van gedrukte werken uit de periode 1840-1950. Van
elk gedrukt exemplaar in Nederlandse bibliotheken wordt één exemplaar geconserveerd en voor de toekomst behouden. UBL werkt aan de periode 1870-1899.
• De literaire collecties Busken Huet en Haverschmidt en de cultuurhistorische collectie Boekenoogen zijn in
2009 geconserveerd en gedigitaliseerd.
Samenwerkingsproject met het NIOD
UBL en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) hebben subsidie verkregen voor het
digitaliseren en ontsluiten van de collectie foto’s die Emmy Andriesse tijdens en kort na de tweede wereldoorlog maakte van het alledaagse leven, de Duitse bezetting, de hongerwinter in Amsterdam en verwoestingen in diverse Nederlandse steden. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met de Leidse masteropleiding Photographic Studies. De gedigitaliseerde foto’s en metadata worden in 2010 zowel in Digital Special
Collections als in de Beeldbank WOII van het NIOD gepubliceerd.
Voltooiing STCN
In juni 2009 werd met een feestelijk symposium in de Koninklijke Bibliotheek de ‘Short Title Catalogue
Netherlands’ (STCN) afgesloten. Dit is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800. Deze bevat ruim 190.000 titels en meer dan 500.000 exemplaren van in Nederland gedrukte
boeken (ongeacht de taal) en buiten Nederland gedrukte Nederlandstalige boeken (Belgische uitgezonderd).
De STCN is samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek op basis van belangrijke collecties in binnen- en
buitenland.
Een groot team van STCN-medewerkers is de laatste jaren onder andere in de Leidse Universiteitsbibliotheek
werkzaam geweest om ook alle Leidse drukken in de catalogus op te nemen. Ter gelegenheid van de afronding van het project werden alle medewerkers uitgenodigd hun favoriete boek(en) van Leidse drukken die
alleen in de Leidse collecties te vinden zijn, op een tentoonstelling te presenteren. Deze expositie werd onder
de titel Vreemdigheden en rariteyten; zeldzame boeken uit Leidse collecties onder grote belangstelling geopend.
En nog meer catalogisering voltooid
Mede dankzij financiële steun van particulieren, fondsen en stichtingen, plus de inzet van deskundige vrijwilligers, kon in 2009 een grote stap gezet worden in de catalogisering van de Leidse bijzondere collecties:
• De bruikleencollectie van Thysiana (boeken na 1800) en de collectie Bibliotheca Mathematica van J.D. Bierens de Haan (publicaties over onder andere astronomie, zeevaart en civiele techniek) zijn geheel ontsloten en via de Catalogus opvraagbaar.

• De catalogisering van de Groenhout collectie, de bibliotheek van de parochie van Sint-Jeroen te Noordwijk
ressorterend onder het bisdom Rotterdam, is voltooid. Deze bibliotheek bestaat uit ruim 500 oude drukken, een meerdelige unieke zeventiende-eeuwse atlas en een viertal handschriften. De Historische Commissie van de parochie vond het niet langer verantwoord om de werken in de parochie te bewaren en bood
de collectie als bruikleen aan bij UBL. De Universiteit Leiden beschikte nog niet over een katholieke collectie, dus deze bruikleen vervult een belangrijke leemte voor onderzoek en onderwijs. Ter gelegenheid van
de voltooide catalogisering bracht de burgemeester van Noordwijk samen met twee historici een bezoek
aan de UB. Zij doneerden een bedrag voor de hoognodige restauratie van de collectie.
Bijzondere aanwinsten en schenkingen
• Ruiten Alfabet en het portfolio Nine van Annesas Appel.
Deze jonge kunstenaar onderzoekt in haar werk op quasi-wetenschappelijke wijze wetmatigheden van kleuren en taal. In het Ruiten Alfabet relateert zij 208 kleuren aan even zoveel voorwerpen die karakteristiek zijn
voor diezelfde kleuren. De letters van de woorden worden met eenvoudige wiskundige formules vertaald
in de coördinaten van een vierkant. Dit leidt tot vlakken met horizontale en verticale strepen. Iedere kleur
krijgt zijn eigen unieke vierkant, als een Schots ruitpatroon. Een keuze van negen patronen werd door haar
verwerkt tot grote zeefdrukken: Nine. De onderzoekende kwaliteit van het grafische werk van Appel is bij
uitstek op zijn plaats in een universitaire kunstcollectie waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. Het
werk van Appel kan bovendien in een lange traditie geplaatst worden van kunstenaars die zochten naar
wetmatigheden in de kunst, onder wie de eerste directeur van het Prentenkabinet, D.P.G. Humbert de
Superville (1770-1849).
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• Portret van een stierenvechter, gemaakt door de wereldberoemde fotografe Rineke Dijkstra. De foto is aangekocht bij de fotografe zelf.
• Convoluut met Middelnederlandse geestelijke traktaten (uit particulier bezit).
De verzameling teksten omvat dicta, preken, brieven, gebeden, overdenkingen, oefeningen, excerpten uit
en vertalingen van devote literatuur. Deze aanwinst werd gesteund door Verwervingsfonds van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het boek biedt een blik op de geesteswereld van een 15de-eeuwse
zuster van de derde orde: Katherina Jan Hamersdr.
• Het portret dat Koos Breukel maakte van het model ‘Lotta’ met de camera van George Hendrik Breitner,
uit het bezit van UBL.
Dit portret is het resultaat van een hedendaagse ervaring met portretfotografie met een historische camera.
Het portret wordt in 2010 geëxposeerd in de tentoonstelling Fotografie! Een Bijzondere Collectie van de Universiteit Leiden in Fotomuseum Den Haag, samen met de camera zelf, een tekst over de ervaring van Breukel tijdens het fotograferen met de historische camera en een 19e-eeuwse foto door Breitner, waarschijnlijk
met dezelfde camera gemaakt.
• Vier kunstzinnige plattegronden van de stad Leiden door grafisch ontwerper Jos Agasi.
De karakteristieke vorm van het centrum van Leiden levert verrassende resultaten op als kunstwerk: een
plattegrond opgebouwd uit gefotografeerde straatnaambordjes, een alternatief vervoersplan over water
weergegeven als een metrokaart, een kaart van Leiden volgens De Stijl en de sexy ‘Groeten uit Leiden’. De
vier kaarten zijn recente producten op het snijvlak van cartografie en kunst. Leidse kartografie valt binnen
het collectievormingsprofiel voor bijzondere collecties.

• Een bijzondere collectie van negenentwintig islamitische handschriften in het Arabisch, Perzisch en OeigoersTurks uit de autonome regio Xinjiang (Volksrepubliek China).
Prof.dr. Fred de Jong (emeritus hoogleraar Arabisch aan de Universiteit Utrecht, islamoloog en auteur)
verzamelde deze collectie tijdens zijn veldwerk. Een van de handschriften, een Arabisch lofdicht op de Profeet Mohammed, werd tijdens de Culturele Revolutie in een spouwmuur verborgen en toont daardoor aanzienlijke vochtschade. De islamitische cultuur van de Oeigoeren staat sterk onder druk door het overheidsoptreden en de toenemende immigratie van Han-Chinezen. Deze collectie, aangeschaft in overleg met
de Leidse turcoloog Dr. Jan Schmidt, kan inzicht verschaffen in de verspreiding van klassieke islamitische
teksten in het moderne Xinjiang.
Bijzondere schenkingsovereenkomsten
In 2009 werd een bijzondere schenkingsovereenkomst gesloten met hedendaagse fotograaf Hendrik Kerstens:
De fotograaf schenkt van iedere foto die hij maakt en die hij officieel rekent tot de beroemde serie portretten van zijn dochter Paula, één exemplaar als hoogwaardige inkjet print op het formaat 50 x 40 cm, aan de
UBL.
UBL en het Ministerie van Justitie hebben op 23 juni 2009 een schenkingsakte getekend waarbij de historische boekencollectie (gedrukte werken voor 1800) van het ministerie officieel werd overgedragen aan UBL.
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De tentoonstellingsruimte werd financieel mogelijk gemaakt door: VSB fonds, Fonds 1818, Springer
Uitgeverij, Meyvaert Glass Engineering, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Stichting Vrienden
van de Leidse Universiteitsbibliotheek, Stichting Vrienden van het Prentenkabinet van de Universiteit
Leiden, Dr. K.J.J. Korevaart, Prof.dr. H.M.J. Krans, Mr. T. Landheer, en nog vele giften van onze vrienden.

Een nieuwe tentoonstellingsruimte
Met de verbouwing van het entreegebied van de Universiteitsbibliotheek ontstond de mogelijkheid om een
nieuwe tentoonstellingsruimte in te richten in het entreegebied. Er zijn verschillende redenen waarom we
daar een tentoonstellingsruimte willen, ook al bracht het grote uitdagingen.

Chantal Keijsper, Sectorhoofd Bijzondere Collecties:
“De locatie bij de ingang is ideaal om onze collecties met een breed publiek te delen vanwege de laagdrempelige toegang en de betere zichtbaarheid van de tentoonstelling – elke bezoeker loopt er min of meer langs.
We konden een ruimte creëren waarin de tentoongestelde collectie volledig tot haar recht kan komen. De
ligging stelde echter ook hoge eisen aan klimaat en veiligheid voor de vaak kwetsbare stukken die we willen tonen. Zo mogen veel bijzondere materialen niet blootgesteld worden aan daglicht, temperatuurschommelingen of tocht. We beschikken bovendien over unieke collectiestukken die goed afgeschermd moeten worden tegen beschadiging en diefstal. In 2009 kregen we voldoende positieve response van zakelijke en
particuliere contacten om de kostbare vitrines te financieren die aan zulke eisen kunnen voldoen. De inrichting van de nieuwe ruimte begon meteen in 2010. We openden de ruimte in het voorjaar met de tentoonstelling Liefde en erotiek. Verleid door de collecties van de Universiteit Leiden. Meer dan 230 geïnteresseerden woonden de feestelijke bijeenkomst bij. Voortaan zal de bibliotheek samen met docenten,
onderzoekers en studenten in deze nieuwe ruimte circa vier tentoonstellingen per jaar organiseren. We krijgen regelmatig enthousiaste reacties op onze tentoonstellingen. Zo schreef iemand die de opening bijwoonde
van Glorie van de Muzen. Lieveling van het Volk. Dante in Leiden ons de volgende dag: “Nogmaals, ik
vond het een mooie dag gisteren, en het is goed te zien met hoeveel liefde en aandacht de boeken verzorgd
worden.” Een bezoeker aan onze tentoonstelling Beste Huismannen. Grafiek en tekeningen uit de collectie Huisman-van Bergen in het Kamerlingh Onnes Gebouw schreef: “Ik werd vooral getroffen door de precisie en zorgvuldigheid waarmee alles is gedaan, ook in de catalogus. Het verschil tussen een wetenschappelijke en een museale aanpak werd mij weer eens duidelijk.”

Tijdens de verbouwingsactiviteiten in het Informatiecentrum Huygens en het entreegebied werd een tijdelijk onderkomen elders in de UB gerealiseerd voor de vitrines. In 2009 werden hier vijf tentoonstellingen georganiseerd, de meeste ter gelegenheid van een congres of symposium aan de Universiteit Leiden. Een voorbeeld hiervan is de tentoonstelling ‘Arminius, Arminianism and Europe’ die een onderdeel vormde van het
door de Opleiding Religiestudies van de Universiteit Leiden op 9 en 10 oktober georganiseerde congres over
Arminius. In 2010 werden vier tentoonstellingen gehouden in de nieuwe ruimte. De moderne faciliteiten hebben ons geïnspireerd om de opzet van tentoonstellingen te professionaliseren. We leren met iedere tentoon-
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stelling beter om heldere en toegankelijke teksten te schrijven voor een breed publiek; de tentoongestelde collecties worden aangevuld met attributen die het verhaal versterken of het geheel visueel aantrekkelijker maken.
Waar toepasselijk wordt een verband gelegd met vandaag. Een voorbeeld van dat laatste is de tentoonstelling
Facebook in the 16th century over de alba amicora van humanist Vulcanius Bij de openingen van tentoonstellingen in 2010 waren gemiddeld 100 belangstellenden aanwezig, een verdubbeling ten opzichte van de openingen in de oude stijl.
U vindt het tentoonstellingsprogramma en onze digitale tentoonstellingen op onze website: bibliotheek.
leidenuniv.nl/bibliotheeklocaties/universiteitsbibliotheek/tentoonstellingen.
De bijzondere collecties op reis
De Universiteit Leiden leent regelmatig bijzondere collectiestukken uit voor nationale en internationale tentoonstellingen met een wetenschappelijk of cultureel doel. Zo zijn ze zichtbaar voor een breed publiek en in
de context van bijpassend collectiemateriaal dat bij andere instellingen bewaard wordt. In 2009 en 2010 reisden onze collecties heel wat af:
• In het Limburgs Museum in Venlo bestond de tentoonstelling Op weg naar de Gouden Eeuw voornamelijk
uit tekeningen en prenten van de kunstenaars Hendrick Goltzius en Jacob de Gheyn uit de bijzondere collecties van de Universiteit Leiden, aangevuld met enkele bruiklenen. De tentoonstelling werd samengesteld
door de Leidse hoogleraar Prent- en tekenkunst Gert Jan van der Sman, conservator Jef Schaeps en een
aantal studenten. Het was de eerste keer dat de rijke Leidse collectie van deze twee kunstenaars onder de
aandacht van een groot publiek werd gebracht en de presentatie werd goed ontvangen in de pers:
‘Niet groot, wel groots’ – Dagblad De Limburger, 1 december 2009
‘Goltzius maakte virtuoze en feilloze gravures’ – NRC Handelsblad, 7 december 2009
• Op de tentoonstelling Zicht op Oman in de Nieuwe Kerk in Amsterdam waren veel van onze bijzondere
Oosterse handschriften en een handgetekende kaart te zien.
• Het fraaie Psalter van Lodewijk de Heilige werd tentoongesteld in het Braunschweigisches Landesmuseum
ter gelegenheid van de tentoonstelling Otto IV – Traum vom welfischen Kaisertum.
• De vermaarde codex Per F 17 reisde af naar The Metropolitan Museum of Art in New York ter gelegenheid
van de tentoonstelling Pen and Parchment: The Art of Drawing in the Middle Ages.
• Andere stukken uit onze bijzondere collecties waren onder meer te zien in Nationaal Natuurhistorisch
Museum Naturalis, het Rijksmuseum van Oudheden, Stedelijk Museum De Lakenhal, Museum Boerhaave,
het Frans Hals Museum en Museum Meermanno.
In 2010 werden twee grote tentoonstellingen geheel gewijd aan de collectie Fotografie van de UBL. In het
Fotomuseum Den Haag vond de tentoonstelling Fotografie! Een bijzondere collectie van de Universiteit Leiden

plaats die een recordaantal van 350 belangstellenden trok voor de opening. Bij deze tentoonstelling verscheen
een prachtig geïllustreerde catalogus, die net als de tentoonstelling was samengesteld door Maartje van den
Heuvel, conservator bij de UBL, en Wim van Sinderen, conservator bij het Fotomuseum Den Haag. In totaal
bezochten 22.500 mensen de tentoonstelling en/of de workshops rond fotografie. De tentoonstelling werd
zeer goed ontvangen in de pers. De Volkskrant kopte op 29 januari 2010: ‘Om dit soort verrassingen gaat het’,
en NRC Handelsblad schreef op 23 januari 2010: ‘Het is voor het eerst dat de fotocollectie van de Leidse
Universiteitsbibliotheek op zo’n grote schaal wordt tentoongesteld. [...] Op internationaal niveau is de faam
van de Leidse collectie groot.’ In Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam werd een tweede tentoonstelling gewijd aan de Leidse collectie. De tentoonstelling In atmosferisch licht. Picturalisme in de Nederlandse
fotografie werd geopend door de fotograaf Erwin Olaf en werd door 54.000 belangstellenden bezocht.
Het Scaliger Instituut
Het Scaliger Instituut heeft als doel het gebruik van de bijzondere collecties in onderwijs en onderzoek te stimuleren en faciliteren door studenten en onderzoekers uit alle disciplines in contact te brengen met de collecties via colleges, lezingen, onderzoeksprojecten en andere activiteiten. Prof.dr.H. Beukers is directeur en
bezet de Scaliger leerstoel. Een uitgebreid jaarverslag van het Scaliger Instituut vindt u op de website: bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/scaliger-instituut.
Scaliger herdacht
In 2009 organiseerde het Scaliger Instituut een aantal activiteiten om Scaliger’s sterfdag, 400 jaar geleden, te
herdenken. Zo sprak visiting Scaliger hoogleraar Prof. Anthony Grafton (Henry Putnam University Professor aan Princeton University) op 21 januari een laudatio rede uit in het Academiegebouw aan het Rapenburg.
In het voorjaar was een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te zien rond Scaliger en de Oriëntalistiek met als titel ‘All my books in foreign tongues’. Scaliger’s Oriental Legacy in Leiden 1609-2009 en in het
najaar werd een internationaal symposium georganiseerd rond de nalatenschap van Scaliger met als titel The
Legacy of Joseph Scaliger (1540-1609).
Viering 400ste sterfdag Carolus Clusius
In het jaar 2009 viel bovendien de 400ste sterfdag van de botanist en stichter van de Hortus botanicus van
Leiden: Carolus Clusius (1526-1609). Van 2 april tot 1 juni was in de Universiteitsbibliotheek Leiden de tentoonstelling The Exotic World of Carolus Clusius. An exhibition on the quartercentenary of Clusius’s death, 4
April 2009 ingericht met belangrijke boeken en handschriften uit de nalatenschap van Clusius. De tentoonstelling resulteerde in veel media-aandacht van verschillende dagbladen, radio West en TV West.
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Het Clusius jaar was mede aanleiding om namens de Clusius Stichting weer een visiting professor aan te stellen. De keus daarvoor viel op Dr. Nicolas Robin (Friedrich-Schiller Universität Jena, Duitsland) die gedurende een periode van drie jaar onderzoek zal doen naar botanie- en tuingeschiedenis. Daarbij worden de
collecties van de UBL, de Hortus Botanicus en het Nationaal Herbarium intensief gebruikt.
Onderzoek
Jaarlijks steunt het Scaliger Instituut onderzoek van 15 tot 20 fellows en gastonderzoekers. In 2009 en 2010
kwamen zij uit Brazilië, België, Duitsland, Verenigde Staten, Australië, Canada, Ierland, Zweden, Engeland,
Frankrijk, Italië, Spanje, Japan en Nederland. Zij deden zeer uiteenlopend onderzoek naar onder meer Nederlandse prenten en kunstenaars, Vulcanius’ Album Amicorum, Ethiopische handschriften, na-oorlogse Nederlandse fotografie, kaarten van het grondgebied van de Universiteit Leiden, botanische geschiedenis, de privé
bibliotheek van Siebold, en Leidse hoogleraarportretten.
Lezingen
Voorbeelden van de vele lezingen die in 2009 en 2010 door het Scaliger Instituut (mede) georganiseerd zijn:
• Op 21 april 2009 nam Scaligerhoogleraar prof.dr. H. Beukers ruim 120 belangstellenden mee door de rijkdom van de anatomische geschriften in de bijzondere collecties van UBL in zijn lezing ‘Over drakenbloed
en drakentanden’. Aanleiding was de jaarlijkse Dijksterhuislezing van Stichting Academisch Erfgoed (SAE),
een stichting die zich inzet voor het behoud en bekendmaken van academische erfgoedcollecties in onderwijs en onderzoek. UBL organiseerde de lezing dit jaar als lid van de organisatie.
• Het Scaliger Instituut organiseerde met Studium Generale en het Academisch Historisch Museum in de
universitaire lustrumweek en in het najaar van 2010 een lezingenserie met mini-exposities om het lustrumthema Ratio en emotie onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

5 . Pro f e s s i o n e e l e n e xc e l l e n t
De UBL ontwikkelt zich als een professionele bibliotheekorganisatie waarbij zij investeert in
haar medewerkers door training en ontwikkeling. Medewerkers op alle niveaus worden aangemoedigd de gewenste competenties en expertise te ontwikkelen en uitstekende prestaties te
leveren. De UBL streeft vooral excellentie en kwaliteit na in haar klantgerichtheid en dienstverlening.
Klantgericht werken
Naar aanleiding van een leertraject rondom ‘klantgericht werken’ kwamen onze medewerkers in publieksgerichte functies tot nieuwe inzichten en suggesties ter verbetering van de dienstverlening. In 2009 brachten
zij in kleine groepjes werkbezoeken aan een aantal wetenschappelijke en openbare bibliotheken om te kijken
hoe klantgericht daar gewerkt wordt. Op basis van hun bevindingen hebben ze een advies uitgebracht aan
het Management Team van de UBL over verbetering van de klantgerichtheid.
De cursus heeft ook geleid tot het idee om regelmatige bezoekers aan de studiezalen van de Universiteitsbibliotheek door middel van een enquête te betrekken bij de herinrichtingsplannen. De response was veel
groter dan we verwacht hadden. Er werd vooral gevraagd naar meer verschillende soorten werkplekken: van
laptoploze stiltewerkplekken tot werkplekken voor groepjes. In 2011 worden de plannen afgerond en wordt
bepaald wanneer de verbouwing kan beginnen.
De werkbezoeken en enquête hebben geleid tot een aantal snel uit te voeren acties ter verbetering in de UB:
• De kopieerapparaten werden begin 2010 meer verspreid door het gebouw opgesteld, het aantal is uitgebreid en er zijn scanmogelijkheden toegevoegd.
• Er is een mogelijkheid gecreëerd om boeken snel in te leveren in het entreegebied.
• In de Noordhal is meubilair geplaatst dat kan fungeren als groepswerkplekken.
Inbreng van medewerkers
In oktober 2010 kregen alle medewerkers van de UBL de kans om mee te praten en te denken over de doelstellingen voor de beleidsperiode 2011-2015 tijdens de Beleidsdag. De output van deze dag vormde de basis
voor het meerjarenbeleidsplan dat in 2011 zal worden afgerond. Tijdens het schrijfproces voor het plan worden de medewerkers nog regelmatig uitgenodigd te reageren op conceptteksten.
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In de loop van 2009/2010 kreeg de basis van het UBL Intranet vorm op een platform in Sharepoint. In 2009
werd het platform vooral gebruikt als informatiekanaal voor de reorganisatie. Toen de nieuwe organisatie
een feit was is het platform aangepast om als intranet verder te gaan. Het intranet is een project in ontwikkeling waarbij de eerste stappen erop gericht zijn om nieuws, weetjes en ideeën te delen. Alle medewerkers
kunnen zelf berichten plaatsen in vrijwel alle categorieën. In volgende stappen zal het mogelijk moeten worden voor afdelingen en projectgroepen om hun eigen domein op intranet te krijgen waar informatie en documenten gedeeld kunnen worden. Het intranet moet de onderlinge samenwerking, (bottom-up) communicatie en kennisdeling tussen verschillende afdelingen en locaties bevorderen.
Web 2.0
In 2009 kregen alle medewerkers de gelegenheid om de online cursus 7 Dingen te volgen over social media
gericht op bibliotheken. In dit programma – gebaseerd op het Learning 2.0 programma zoals dat ontwikkeld
is door Helene Blowers, en dat in het Nederlands vertaald is door Rob Coers in 23 Dingen – leert de cursist
verschillende internet toepassingen gebruiken waarbij interactie mogelijk is, zoals weblogs, social bookmarking, Flickr, YouTube, sociale netwerken en LibraryThing.

Anneke Dirkx, Afdelingshoofd Informatiediensten, leidde de projectgroep die de cursus specifiek geschikt
maakte voor UBL:
“De cursus Web 2.0 is door 100 medewerkers gevolgd. In de eerste les moesten ze een weblog aanmaken
waarop ze tijdens de cursus resultaten, ideeën en vragen konden delen; of gewoon konden schrijven over iets
wat ze bezighield. Dit laatste zorgde ervoor dat veel collega’s elkaar opeens op een andere manier leerden
kennen, want de blogs gingen niet alleen over het werk. Maar het grote doel van de cursus was om medewerkers mee te laten denken over wat de nieuwe internettoepassingen kunnen betekenen voor ons werk in
de bibliotheek. Dat kan uiteenlopen van de invloed die internet heeft op één van onze kerntaken – namelijk informatie leren vinden en beoordelen – tot het inzetten van internet om contact te zoeken met collega’s of klanten om bijvoorbeeld informatie te delen. De cursus is afgesloten met een bijeenkomst waarin de
deelnemers konden reageren op elkaars ideeën over de mogelijkheden voor onze bibliotheken. Er zijn mooie
voorstellen uitgerold waar verder naar gekeken wordt.”
We zijn actief op web 2.0, met verschillende weblogs en profielen op onder meer LinkedIn, Twitter, Facebook en Flickr. Voor een overzicht van de online aanwezigheid van de UBL als organisatie en van medewerkers (vanuit hun functie), zie onze website: bibliotheek.leidenuniv.nl/bibliotheeklocaties/organisatielocaties/volg-ubleiden-online.html

6 . E e n a s s e t vo o r d e U n i v e r s i t e i t
De UBL is door de hoogwaardige toegang die zij biedt, zowel ter plaatse als digitaal, tot haar
rijke collecties en diensten een asset voor de universiteit, een positieve factor die medebepalend
is bij de keuze voor werken en studeren aan de Leidse universiteit.
Universitaire Bibliotheken Leiden
In 2009 is het plan Naar 1 Bibliotheekorganisatie (N1B) goedgekeurd door het College van Bestuur en de Universiteitsraad. Sinds 1 juni 2009 vormen de bibliotheken van de Universiteit Leiden (met uitzondering van
de Walaeus Bibliotheek bij het LUMC) één bibliotheekorganisatie.
Door de bibliotheken in één organisatie samen te brengen, wordt niet alleen voldaan aan de bezuinigingsdoelstellingen van de universiteit; het is nu ook mogelijk om de bibliotheken op één lijn te plaatsen voor wat
betreft beleid en dienstverlening. Denkt u bijvoorbeeld aan uitgebreide bereikbaarheid van onze balies, snellere toegang tot nieuw aangeschafte collecties en eenvoudiger gebruik van het aanbod verspreid over de verschillende bibliotheken.
Eind september 2009 viel het formele startschot van een reorganisatie die op 1 juli 2010 resulteerde in een
vernieuwde UBL-organisatie. Dit proces had voor alle medewerkers van de UB en de faculteits- en instituutsbibliotheken een grote impact. Om de opgedragen structurele bezuiniging van 1 miljoen € te realiseren dienden ca 18 formatieplaatsen te verdwijnen in vergelijking tot de peildatum 31 december 2007. Voor het
overgrote deel van de medewerkers kon een passende plek gevonden worden; tien personen (7,4 fte) werden
als herplaatsingskandidaat aangemerkt. De in september 2009 nieuw gekozen Dienstraad van de UBL was
intensief betrokken bij het reorganisatieproces.
Het reorganisatieproces gebeurde grotendeels achter de schermen. Voor een deel van u was wel merkbaar dat
een aantal kleine bibliotheken zijn verhuisd naar de grotere locaties. Voor sommigen was dat wel slikken,
maar na een gewenningsperiode zijn de voordelen ook duidelijk.
• De bibliotheken van de vakgroep Kunstgeschiedenis, de faculteit Archeologie en Instituut Kern verhuisden naar de Universiteitsbibliotheek, waar we u een uitgebreidere dienstverlening en langere openingstijden kunnen aanbieden.
• De kleinere bibliotheken van het Clusius Laboratorium en Van der Klaauw Laboratorium zijn verhuisd
naar de Gorlaeus Bibliotheek. De Bibliotheek Theoretische Biologie verhuisde naar de Bibliotheek Wis-
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kunde & Informatica in het Snellius Laboratorium. Voorafgaand aan de verhuisoperaties zijn de collecties
gesaneerd, vooral door te kijken welke materialen ook al elektronisch beschikbaar zijn. De inkomsten van
verkoop van dubbel materiaal zijn gebruikt om een collectie recente veldgidsen voor onderwijs aan te schaffen.
• De bibliotheken voor Sinologie, Japanologie en Koreanistiek zijn samengebracht in de East Asian Library
in het Arsenaal.
Andere, voor u merkbare, veranderingen zijn:
• Het bibliotheeksysteem is gekoppeld aan de universitaire personeelsadministratie. Universitaire medewerkers hoeven nu niet meer apart bij de bibliotheek geregistreerd te worden voor een bibliotheekpas en
hoeven tijdens hun aanstelling bij de universiteit de pas niet langer te vernieuwen. Via het ULCN account
kan de medewerker nu van alle diensten gebruik maken, dus ook voor het aanvragen van materiaal voor
lening of inzage.
• In 2009 zijn de regels voor lenen voor alle bibliotheken van de Universiteit Leiden grotendeels gelijkgetrokken. Dat is een stuk helderder als u bij verschillende locaties materiaal leent. Daarnaast is het toezicht
op de rappelregeling verscherpt zodat de uitleenbare materialen goed beschikbaar blijven voor zoveel mogelijk geïnteresseerden. Door een verslapte aandacht voor de rappels bleven materialen te lang bij één lener
liggen of werden ze zelfs niet teruggebracht. Om te laten zien dat we de verscherping van het toezicht serieus nemen is een grote inhaalactie gehouden om boeken (soms na jaren) terug te halen in de bibliotheekcollectie. Die actie was voor een kleine groep leners met hoge boetes een bittere pil, maar voor ons en de
meesten van u een groot succes: ruim 800 als verloren beschouwde boeken werden alsnog terugbezorgd en
zijn nu weer beschikbaar.
• De UBL informatiesystemen zijn aangesloten op het nieuwe universitaire Gasten Management Systeem
(GMS). Voor gasten betekent dit dat ze direct aan de UBL balies ingeschreven kunnen worden, een bibliotheekpas kunnen ontvangen en onmiddellijk toegang kunnen krijgen tot de verschillende informatiesystemen zoals de Catalogus en de Digitale Bibliotheek. Voorheen moest een gast minstens een dag voor het
bezoek al een gastaccount aanvragen.

Financieel versl ag
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De begrotingen 2009 en 2010 zijn conform de richtlijnen van het College van Bestuur sluitend opgesteld en
voorzagen in een resultaat van k€ 0. Het boekjaar 2009 is, na een extra aanvulling van de reorganisatievoorziening 2006, afgesloten met een verlies van k€ 296. Het resultaat 2010 liet een overschot zien van k€
92.
Per ultimo 2009 lag de gerealiseerde fte bezetting boven het begrote aantal. Deze overschrijding was het gevolg
van de samenvoeging van alle universitaire bibliotheken in het Expertisecentrum Universitaire Bibliotheken
Leiden (UBL). De effecten van de reorganisatie en de daarmee samenhangende gegevens waren bij het opstellen van de begroting 2009 nog niet opgenomen in de UBL begroting. In 2010 zijn de financiële en personele
gegevens wel volledig verwerkt in de begroting.
Gedurende de jaren 2009 en 2010 is de UBL doorgegaan met investeringen om de werkomstandigheden van
het personeel te verbeteren. Daarnaast zijn er verbouwingen uitgevoerd in het entreegebied en het Informatiecentrum Huygens is volledig afgerond.
Exploitatieoverzicht Universitaire Bibliotheken Leiden 2009-2010
Baten

Universitaire bijdrage
Bijdrage geoormerkte projecten CvB (KvT/VNF)
KNAW baten
NWO baten
Baten werk i.o.v. derden
Overige baten
Totale baten

Begroting
2009 (k€)

Realisatie
2009 (k€)

Begroting
2010 (k€)

Realisatie
2010 (k€)

8.094
362

11.296
628

11.806
446
2

3.537

8.301
663
40
-23
202
4.293

4.120

72
3.882

11.993

13.476

16.044

16.208
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Lasten

Begroting
2009 (k€)

Realisatie
2009 (k€)

Begroting
2010 (k€)

Realisatie
2010 (k€)

Salarislasten inclusief sociale lasten
Inhuur personeel
Mutatie schuld vakantiedagen
Overige personeelslasten
Dotaties personele voorzieningen

5.199
7

6.888
189

336
37

6.437
360
-13
309
304

6.720
404
-35
444
500

Personeelslasten

5.579

7.397

7.705

8.033

Huisvestingslasten
Afschrijvingslasten
Algemene lasten
Inkomensoverdrachten
Financiële lasten

42
100
6.272

298
27
6.002
53
-5

80
100
8.159

476
45
7.411
145
5

Materiële lasten

6.414

6.375

8.339

8.082

11.993

13.772

16.044

16.115

0

-296

0

93

Begroting
2009 (fte)

Realisatie
2009 (fte)

Begroting
2010 (fte)

Realisatie
2010 (fte)

Eigen Personeel

93,0

113,8

117,7

117,2

Totaal Personeel

93,0

113,8 1

117,7

117,2

Totale lasten
Exploitatieresultaat gewone bedrijfsvoering

628

Formatieoverzicht 2009-2010
Universitaire Bibliotheken Leiden

1

De begrote formatie 2009 betreft alleen de UB, de gerealiseerde formatie 2009 betreft de UBL.
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