
• Sinds 1 maart jongstleden overgegaan op RDA voor records die wij zelf maken. Meeste 

records worden binnengehaald via copycat. Eéndaagse cursus gevolgd (Ingressus) rest 

via zelfstudie op basis van RDA Toolkit en NL RDA-profiel. 

 

 Een aantal projecten: 

• Beveiliging: het RFID-taggen van de hele bibliotheekcollectie: beveiliging en i.v.m. Het 

beschikbaar stellen van materiaal. En niet onbelangrijk: alles komt weer een keer van 

de plank.         

Vier projectmedewerkers zijn hier mee bezig; 36 +18 uur p/w. 

 

• STCN: projectmedewerker inventariseert drukken vóór 1800 in de Rijksmuseum collec-

tie en de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Vergelijking van die 

exemplaren met beschrijvingen van gelijke titels bij de KB en andere bibliotheken in 

Nederland; indien identiek wordt exemplaar van Rijksmuseum toegevoegd. 

 Unica komen op een aparte lijst en worden later ingevoerd door medewerkers van KB.

 In twee maanden tijd inmiddels meer dan 150 unica. 

 

• Archieven van derden: het gaat om archieven die op een of andere manier iets met de 

collecties van het Rijksmuseum te maken hebben. Inventarisatie en ontsluiting door 

projectmedewerker. Bedoeling is dat die archieven ook via catalogus zichtbaar worden. 

Inhoud van het archief in PDF beschreven. 

  

• BAKA-collectie: ontdubbelen en plaatskenmerk toekennen, labelen. Door zelfde mede-

werkers als bij labelproject. 36 uur p/w. 

 

• Acquisitie 

 2014 was een jaar waarin er zeer veel boeken zijn verworven door schenkingen, lega-

 ten en aankoop. Ook de acquisitie d.m.v. ruil was overweldigend; die trend lijkt zich 

 sinds begin van  het jaar voort te zetten. Sinds 2013 worden doubletten en andere 

 ruilpublicaties op internationale lijst gezet: https://eltab.ub.uni-kl.de/ Het ruilverkeer is 

 exponentieel  toegenomen en draagt ook bij aan de zichtbaarheid van de 

 bibliotheek. Vorig jaar kwamen tenminste 1100 boeken binnen op ruilbasis. 
 

• Overzicht van bijzondere aanwinsten op lijst die via de catalogus geraadpleegd kan 

worden. 

 http://library.rijksmuseum.nl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?

 viewshelf=291&sortfield=copyrightdate 
 

• Digitalisering 

Er is een begin gemaakt met de digitalisering van receptuurboeken; project is nog in 

een beginstadium. 

Plannen voor een elektronisch platform in samenwerking met de afdeling Collectie-in-

formatie; is nog in voorbereidende fase. 

 

 Begin gemaakt met de aanschaf van e-books via Dawson-platform. 

 

• Art Discovery Group catalogue: Geert Jan Koot heeft vorig jaar drie buitenlandse reizen 

gemaakt (Washington, Manchester en Kopenhagen) voor de promotie van de Art Disco-

very group catalogue. 

 

Met de Art Discovery Group catalogue worden internationale kunstcollecties in WorldCat 

nog beter zichtbaar voor onderzoekers. Niet alleen catalogi van kunsthistorische 

bibliotheken kunnen worden geraadpleegd, maar ook een  groot aantal online 

tijdschriften en databases. Ideaal is een gecombineerde de catalogus/bibliografie die 

ook verwijsfunctie heeft: duidelijk maken wat er voor gerelateerde publicaties zijn en 

waar die zich bevinden c.q. hoe ze geraadpleegd kunnen worden: 

http://artlibraries.worldcat.org/ 
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