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Onderwerp

Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2019-2022 ‘Open Kennis!’
Geacht College,
Op 15 juli jl. ontving de COR uw Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA “Open Kennis!”. De COR heeft
nog een aantal vragen over deze notitie.
De geschetste ambities in dit document, het “organiseren van openheid”, het “opereren als een
netwerkorganisatie die een wezenlijke bijdrage levert aan open kennisverspreiding” en “een etalage
voor kennisbenutting en een brug naar stad en samenleving” zijn alle zeer nastrevenswaardig. Het
document biedt echter weinig informatie om inzicht te krijgen of deze ambities ook realiseerbaar zijn
en geeft ook erg weinig inhoudelijke achtergrondinformatie.
De COR zou daarom graag een toelichting op een aantal facetten willen ontvangen:
•

De digitale revolutie raakt ook de beschikbaarheid van artikelen en data in de UB. De UB wil
aangesloten blijven op de ontwikkelingen op dit vlak en zou volgens dit beleidsplan graag
gebruik maken van kennis en toepassingen die bij eigen faculteiten worden ontwikkeld. Iets
meer toelichting zou welkom zijn om wat voor kennis en toepassingen het dan precies gaat en
hoe zo’n band vorm gaat krijgen. Ditzelfde geldt voor de plannen rondom AdamNet die zeer
interessant zijn, maar in dit document nauwelijks verder worden toegelicht.
De COR zou graag meer inhoudelijke informatie ontvangen over zaken die in dit beleidsplan
worden genoemd.

•

In dit kader is het goed om te vermelden dat de UB vele bijzondere collecties bezit die tot nu
toe niet zichtbaar zijn door de opslag in het depot bij het AMC. Beschrijving en fotograferen
van objecten is kostbaar maar zou een enorme aanwinst zijn voor onderzoekers, maar zeker
ook voor andere belangstellenden. Voorbeelden daarvan zijn oude schilderijen, historische
computerapparatuur, historische fysische en chemische instrumenten die door bekende UvA
wetenschappers zijn gebruikt en talloze andere zaken. Hoewel er openheid wordt nagestreefd
op het gebied van objecten en fysieke (boek)materialen, wordt tegelijkertijd een reductie van
het aantal vierkante meters (pag. 15) voorgesteld. Dat lijkt nogal tegenstrijdig en is ook
zorgelijk. De COR zou graag meer informatie willen ontvangen wat de gevolgen zijn van de
reductie van vierkante meters.
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•

De “open kennis” vraagt een investering om beschikbaar materiaal (boeken, objecten, data)
toegankelijk te maken. Daarom is het vreemd dat deze ambities moeten worden gerealiseerd
door een organisatie waarop wordt bezuinigd. Betekent “open” in dit geval niet meer dan een
enkele tentoonstelling in Allard Pierson en een paar webprojecten of kan dit plan rekenen op
een reële financiële ondersteuning zodat deze nastrevenswaardige plannen ook realiteit
kunnen worden?

•

Het lijkt erop dat de financiële ondersteuning in vorm van fondsen en giften uit het
bedrijfsleven moet komen. Uiteraard is dat iets dat onderzocht en zo mogelijk omarmd moet
worden. De COR zou graag inzicht krijgen in de haalbaarheid van een en ander, zowel op
korte termijn als lange termijn.

De COR ziet graag uw reactie tegemoet.
Hoogachtend,
Gerwin van der Pol,
Voorzitter
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