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Volkswagen Universitätsbibliothek
vrijdag 20 juni 2014
De
Volkswagen
Universitätsbibliothek
huisvest in een gebouw twee afzonderlijke
bibliotheken: die van de Technische
Universität (TU), de grootste met 2,4
miljoen items en die van de Universität der
Künste (UdK) met een kleinere collectie
van 575.000 items. Beide bibliotheken
hebben
afzonderlijke
organisatiestructuren
en
hebben
gescheiden
financiële stromen, maar werken verder
wel erg nauw met elkaar samen: ze
gebruiken hetzelfde bibliotheeksysteem
(Aleph), lezers worden in eenzelfde
bestand geregistreerd, beide bibliotheken
hanteren dezelfde spelregels (leenfaciliteiten, bibliotheekreglement) en nemen gezamenlijk
initiatieven met betrekking tot opleiding van personeel en public relations.

Collectie
Acquisitiebudget
Personeelsleden
Studenten

TU
2.400.000
2.500.000
128
31.400

UdK
575.000
270.000
34
3.700

In het gebouw zijn verder een aantal speciale
departementen
gevestigd:
het
Universiteitsarchief,
het
Museum
voor
Architectuur, de Horticultural Library en de
University Press.
Deze bibliotheek kreeg haar naam omwille van
financiële steun van Volkswagen in de bouw
van de bibliotheek die in 2004 openging. De
bibliotheek heeft een vloeroppervlakte van
2
30.000 m waarvan meer dan de helft voor het
publiek toegankelijk is. Het is een sober en
functioneel
ingerichte
bibliotheek,
soms
smalend maar m.i. onterecht “ein Parkhaus für
Bücher“ genoemd. Langs de buitenkant is de
bibliotheek weinig indrukwekkend, maar eens
binnen valt meteen de grote vide op. De
collecties
staan
in
clusters
per
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wetenschapsgebied
in
open
kast
(800.000 items) en langs weerzijden van
de vide opgesteld. Tussen de collecties
staan er
1.200 goed uitgeruste
werkplekken. Elke etage heeft zijn eigen
team dat instaat voor zowel de front- als
de
backoffice.
Alhoewel
minder
indrukwekkend dan de Philologische
Bibliothek van de Freie Universität of het
Jacob und Wilhelm Grimm-Zentrum,
mag deze bibliotheek best gezien
worden.

Punten van overeenkomst met de andere universiteitsbibliotheken die we bezochten, zijn:










Ruime opeingstijden (ma-vr van 9u00 – 22u00)
Omvangrijke collecties in open kast
Zelfbediening voor leen en teruggave, beveiliging op basis van RFID
Gebruik van webscale discovery service op basis van Primo
Afzonderlijke lokalen (ca. 10) voor groepswerk
Afzonderlijke en grote stille ruimte (laptop en GSM niet toegelaten)
Book scanners in zelfbediening
Security agenten bij inkom
Studenten werken doorgaans op eigen laptops en vaste PC’s zijn er maar in beperkte
mate
 Er is een afzonderlijke ruimte voor ouders die met hun kind in de bibliotheek willen werken
Wat mij bij bezoek verder opviel:
 Zelfbediening voor ophalen van gereserveerde werken en magazijnaanvragen (zie foto
hierboven)
 Lezers die veel materialen gedurende langere tijd in de bibliotheek willen gebruiken,
kunnen de materialen lenen en ze vervolgens in afsluitbare boekboxen in de bibliotheek
achterlaten voor later gebruik.
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