Reinwardt Academie
Introductie Mediatheek
COLLEGEJAAR 2022-2023

Welkom in de Reinwardt mediatheek!
Collectie
De collectie van de Reinwardt Academie bestaat uit boeken, vaktijdschriften, eindwerk,
nieuwsbrieven en audiovisueel materiaal. Er wordt gecollectioneerd op het gebied van
erfgoedtheorie, collectiebeheer, beheer en behoud, educatie, informatiemanagement,
tentoonstellingsvormgeving, marketing en cultureel ondernemen. De collectie sluit aan bij
het onderwijs van de Reinwardt Academie, het werkveld en de recente ontwikkelingen in
het vakgebied.

Hoe vind je documenten?
1) Via de boeken- en tijdschriftenkasten
De boeken staan gerangschikt op onderwerp. De onderwerpen vindt je op de vooren zijkant van de kasten. De kerncollectie cultureel erfgoed vind je in de kasten in
het midden van de mediatheek. De lopende tijdschriften staan alfabetisch in de
tijdschriften displaykast.
2) Via de catalogus op myahk:
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Mediatheekportal intranet
Op deze portal vind je de Catalogus en de Catalogus Plus, digitale bronnen,
instructiefilmpjes, de inhoudsopgave van onze tijdschriften en de de FAQ’s.

1) De Catalogus
Via de catalogus zoek je in de collectie van de Reinwardt Academie en de overige
AHK-academiebibliotheken.

2) Catalogus Plus
Via de catalogus plus doorzoek je de collectie van de AHK-academies, databanken
waar we een licentie op hebben, catalogi en websites. In EDS is veel online
documentatie beschikbaar.

Informatie zoeken:
Je kunt:
•
•
•
•
•
•

eenvoudig zoeken op trefwoord, titel en auteur
geavanceerd zoeken
zoeken via catalogus Plus de tab Publicaties naar online tijdschriften en artikelen
(zie pag. 7).
zoeken via Catalogus Plus de tab Publicaties naar e-books (bijvoorbeeld The
International Handbooks of Museum Studies).
je zoekresultaat verfijnen met de linker kolom (o.a. om de titels van de Reinwardt te
selecteren).
zoeken in externe databanken in de rechter kolom.
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Reinwardt boekencollectie
De boeken vind je in de boekenkasten oplopend op plaatscode. De plaatscode van een
boek vind je via de catalogus en staat op de rug van elk boek. Een plattegrond van de
indeling vind je achterin dit boekje en op de leestafel.

Tijdschriften
De mediatheek heeft zo’n 35 binnen- en buitenlandse (online) tijdschriften, zie lijst op p.7. De
nummers van 2022 staan alfabetisch op titel in de tijdschriften displaykast. Oudere nummers vind
je ingebonden in de kast, die tegen de achterste wand aan staat.

4

Onze huisregels
Lenen

Uitleen op vertoon van collegekaart
Maximaal 10 boeken.
De uitleentermijn bedraagt 4 weken.
Verlengen, reserveren en overige mediatheekvragen:

rwa-mediatheek@ahk.nl (telefoon: 020-5277107).
Niet te leen
Tijdschriften
Boeken met rode stip
Lesboeken lopende blok
Afstudeerscripties
Naslagwerken
Antiquarische boeken

Openingstijden
De mediatheek is geopend van 11.00 tot 17.30 uur.

Beperkte openstelling tijdens de vakanties:
Huismeesters springen dan zo nodig bij.
Herfst:
Kerst:
Voorjaar:
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Mei vakantie
2e Pinksterdag

15 t/m 23 okt.
24 dec. t/m 8 jan.
25 febr. t/m 5 maart
7 april
10 april
27 april
5 mei
18 mei
29 april t/m 7 mei
29 mei
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Verder …
•
•
•
•
•
•

Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een bedrag in rekening gebracht.
Bij verlies of beschadiging blijft de geregistreerde lener aansprakelijk.
Beperk eten en drinken in de mediatheek.
Houd rekening met elkaar.
S.v.p. niet telefoneren.
Groepsoverleg graag buiten de mediatheekruimtes.
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Online tijdschriften via Catalogus Plus
Via de vaste pc’s van de Reinwardt Academie zijn de onderstaande tijdschriften online
te raadplegen. Kies hiervoor eerst in Catalogus Plus voor Publicaties in de bovenste
menubalk.
Tijdschriften met een *) zijn ook via de link op hun site in te zien.
•

Art Newspaper International-A&A Source

•

Boekman

•

Cultuur + Educatie*
https://www.lkca.nl/over-het-lkca/cultuur-plus-educatie

•

Faro : tijdschrift over cultureel erfgoed *
https://issuu.com/faronet/stacks/cf271d28f4264735b62ab8291cbd27f3

•

Icom News
https://icom.museum/en/news/

•

Immaterieel erfgoed
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/bladimmaterieelerfgoed

•

International Journal of Heritage Studies

•

Journal of the American Institute for Conservation- A&A Source

•

Journal of Museum Education

•

KNOB bulletin
https://knob.nl/
MMNieuws

•

Museum & Social Issues

•

Museum & Society *
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/

•

Museum International- A&A Source

•

Museum Management and Curatorship

•

Museum Worlds.

•

Studies in Conservation- A&A Source

•

Tijdschrft voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed *
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2022/01/01/tijdschriftrijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed-nr.-2-van-2022
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Belangrijke externe bibliotheken
Bibliotheek

Link catalogus & onderwerpsgebieden

Universiteit van
Amsterdam

uba.uva.nl/nl/
Cultureel erfgoed, museologie
Sociologie, filosofie
Psychologie, antropologie etc.

Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Amersfoort

cultureelerfgoed.adlibsoft.com/
Archeologie, monumenten en landschappen
Erfgoed beheer Nederland
Monumentenlijst
Landschap en historische context

Koninklijke Bibliotheek Den
Haag

kb.nl/
Digitale bronnen, catalogus, databanken, e-books
J-Store met uitgebreide licenties

Boekmanstichting, Amsterdam

https://www.boekman.nl/catalogus/
Kunst- en cultuurbeleid in Nederland en Europa.

Meertens Instituut, Amsterdam

https://www.meertens.knaw.nl/bibliotheek/
Taal en cultuur in Nederland.
Antropologie, immaterieel erfgoed
https://collectie.atria.nl/

Atria, Amsterdam
Emancipatie en vrouwengeschiedenis
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THEMATISCHE INDELING
0 ALGEMEEN
000 naslagwerken, woordenboeken
010 bibliografieën
020 jaarboeken, tijdschriften
030 jaarverslagen
040 feestbundels
060 publicaties van de RWA
071 scripties Bachelor
072 scripties Master

1 CULTUURBELEID
110 overheidsbeleid
120 provinciaal beleid
130 gemeentelijk beleid
140 cultuurbeleid internationaal
150 wet- en regelgeving internationaal
160 wet- en regelgeving Nederland

2 CULTURELE ORGANISATIES
210 musea internationaal: ICOM e.a.
220 overig internationaal: UNESCO e.a.
230 musea Nederland: NMV e.a.
240 overig Nederland: fondsen, verenigingen
250 organisaties internationaal, fondsen
260 congresverslagen
270 milieuorganisaties internationaal: IUCN
280 milieuorganisaties Nederland: IVN

3 CULTURELE INSTELLINGEN
300 overzichten
310 erfgoedinstellingen nationaal/internationaal
320 collectieve catalogi
330 tentoonstellingscatalogi
340 media
350 adviesorganen
5 CULTUREEL ERFGOED
500 cultureel erfgoed algemeen
510 cultureel erfgoed theorie
520 historische cultureel erfgoed
530 cultureel erfgoed en maatschappij
540 typen cultureel erfgoed
550 erfgoedopleidingen

6 BEDRIJFSTAKEN, MARKETING, GEBOUW
600 algemeen
610 beleid
620 marketing en pr
625 cultureel ondernemen
630 gebouw
640 beveiliging

7 COLLECTIE
700 algemeen
710 collectiebeheer
720 informatiemanagement
730 documentatie
740 beheer en behoud
750 monumentenzorg
760 natuurbehoud en landschapszorg

8 PUBLIEK
800 erfgoededucatie
810 museumdidactiek
820 tentoonstellen
830 interpretatie
840 erfgoededucatie: doelgroepen
850 erfgoededucatie: bijzondere onderwerpen
860 erfgoededucatie: bijzondere activiteiten
870 onderzoek
880 externe contacten en publiciteit
890 recreatie

9 ONDERSTEUNENDE VAKKEN
900 talen en taalgebruik
910 cultuurgeschiedenis
920 kunstgeschiedenis
930 kunstnijverheid
940 volkenkunde en volkskunde
950 natuurwetenschappen en techniek
960 mens- en maatschappijwetenschappen
970 onderwijs
980 kennis van technieken en materialen
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