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De Humboldtuniversiteit heeft 3 afdelingen, nl. hier (human sciences), de Adler-campus 
(technische collectie) en Campus Nord (vreemde talen en living sciences). 
 
Het gebouw werd geopend in 2009 als hoofdbibliotheek van de Humboldt Universiteit. 
Architect was de Zwitser Max Dudler. Het hele gebouw met inrichting en meubilair heeft 75 
miljoen Euro gekost. 
 
Op https://www.grimm-zentrum.hu-berlin.de/architektur_gebaeude vind je meer info over de 
architectuur. Het hout is kersenhout. Ventilatie gebeurt door gaatjes in het hout. 
In de inkomhal hangt een kunstwerk: een foto van muren die beschadigd werden in 
Wereldoorlog II. 
 
Het gebouw is 100 m lang, beslaat 22.000 m

2
 en heeft 10 verdiepingen waarvan 2 

verdiepingen voor het personeel zijn. In het gebouw werden de collecties van 12 
afzonderlijke kleine bibliotheken bijeengebracht. 
 
Er zijn 2,5 miljoen items, waarvan 2 miljoen items vrij raadpleegbaar. Het is de grootste vrij 
toegankelijke bibliotheek van Duitsland. 
Ze ontvangen 7.000 bezoekers per dag, maar er zijn maar 2.500 lockers, 2.500 zitplaatsen 
en 450 computerplaatsen. 
Op elke verdieping is er een kopiecenter (weekdagen: 8u-17u) met personeel van de firma 
(RICOH). 
 
De bibliotheek is alle dagen open; ma-vrij 8u-20u, zat. 10u-20u en op zondag is enkel 
securitypersoneel aanwezig, maar de bibliotheek is wel toegankelijk. 

 
Enkel bijzonderheden zijn: 

- De “home-zone” = verdieping 2 t.e.m.6. De zitplaatsen in deze zone zijn enkel voor 
Humboldtstudenten. Op de andere verdiepingen mag je als buitenstaander gaan 
zitten (1 en 7). Het is immers moeilijk om een zitplaatsje te bemachtigen. Er zijn 28 
zitplaatsen op elk level van de binnenruimte. 

- De “parkeerkaart”. Die leg je op je werkplaats als je die verlaat. Je mag maximum 1 
uur weg zijn. 

 
De studentenkaart (Mensakaart) moet gebruikt worden voor alle betalingen en voor de 
lockers. Voor buitenstaanders kan er een kaart met logins bekomen worden. 
Alles is RFID beveiligd. 
 
Kelder: 
De kelder is niet toegankelijk voor het publiek en bevat boeken die niet uitgeleend mogen 
worden. Zo’n 500.000 oude boeken staan in rolarchiefkasten in een aangepast klimaat. 
Wegens plaatsgebrek hier staan er ook veel oude boeken op de rekken. Boeken ouder dan 
100 jaar mogen niet uitgeleend worden. 

 
Gelijkvloers: 
Er is 1 centraal infopunt, er zijn zelfuitleenbalies en er zijn twee machines die de 
gereserveerde boeken bijhouden, Jacob en Wilhelm. Met de studentenkaart kan je het 
gereserveerde boek afhalen.  
Er zijn in de inkomhal 2 terugbrengmachines die toegankelijk zijn tot 24u (enkel security is 
dan aanwezig). Die zorgen voor ‘terugname’, ‘sortering’ en ‘het brengen naar de juiste 
verdieping’ 
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Er staan nog kasten vol steekkaartjes van documenten die in de Opac moeten komen, maar 
het is wachten op geld voor dit project 
 
1

ste
 verdieping:  

Hier liggen de recentste kranten en tijdschriften. 
 
2

de
 verdieping:  

Hier liggen de oudere, ingebonden tijdschriften en kranten. 
 
3

de
 verdieping:  

Hier zijn 52 studeerruimtes, enkel voor masterstudenten wiens studiethema aanwezig is in 
deze bibliotheek. Ze kunnen voor 6 weken gereserveerd worden. 
Er zijn boekboxen: je kan er je boeken inleggen, je hoeft niet te reserveren, maar ze kunnen 
niet op slot. 
 
6

de
 verdieping:  

Hier bevinden zich o.a. speciale en zeldzame collecties, o.a. van de gebroeders Grimm 
 

7
de

 verdieping: 
Hier zijn o.a. een mediatheek en aparte leeszaal voor zwangere vrouwen en personen met 
kleine kinderen. Het speelgoed dat aanvankelijk in die ruimte voorzien was, was al na drie 
weken verdwenen. Daarom krijgen de ouders nu aan de ingang een zak mee van de security 
met speelgoed en boekjes voor de kinderen.  
 
Algemeen: 

- De akoestiek is een groot minpunt. Wat in de traphal gezegd wordt, weergalmt door 
het gebouw. Men moet er dus altijd stil zijn en er mag niet getelefoneerd worden.  

- Groot probleem: boeken die niet op hun plaats teruggezet worden omdat de lezer 
niet in de buurt van het rek kan gaan zitten, maar dikwijls op een ander verdiep moet 
gaan zitten. 
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