Het Peperhuis : nieuwsbrief van het Zuiderzeemuseum: 1994, nr.2

Bibliotheek gemoderniseerd
De bibliotheek van het Zuiderzeemuseum, die voorheen
alleen voor intern gebruik was bestemd, is sinds kort
opengesteld voor het publiek. Voortaan kan iedereen tijdschriften, boeken, foto's en dergelijke raadplegen over
onderwerpen die op enigerlei wijze met de voormalige
Zuiderzee hebben te maken. Het documentatiemateriaal
moet wel binnen de poorten van het museum blijven. Het
wordt niet uitgeleend aan externen. Als de verbouwing van
het binnenmuseum is voltooid, zal de bibliotheek nog
publieksvriendelijker zijn.

De

collectie van het Zuiderzeemuseum is muftdisciplinair van aard en omvat onder meer documentatie op het
gebied van topografie, scheepvaart,
visserij. walvisvaart, :imbacht en bedrijf,
VOC, ontdekkingsreizen. kunstnijverheid, klederdracht, volkskunde, agrarische geschiedenis, architectuur,
waterbouwkunde, Zuiderzeewerken,
belletrie, cartografie en museologie. In
toeaal beslaat de collectie zeven à achtduizend titels. De aanwas is 200 à 250
titels per jaar, waar bekendheid aan

wordt gegeven door middel van aanwinstenlijsten die zowel intern als extern worden verspreid. Met de bijzondere verzamelingen over de walvisvaart
beschikt de bibliotheek thans over bijna
12.000 titels plus circa 280 tijdschrifttitels, waarvan ongeveer 140 lopende
abonnementen. Ook beschikt het museum over zo'n veertigduizend foto's
die in het kader van de opbouw van
het buitenmuseum zijn verzameld.
Het beschrijven en catalogiseren van
zowel de titels als de foto's vormen

een belangrijke sleutel voor de toegankelijkheid tot de bibliotheekcollectie.
Naar verwachting zal de beschrijving
van de boeken en een deel van de tijdschriften nog voor het einde van dit
jaar zijn voltooid. Die van de fotodocumentatie vergt nog enige jaren.
Door de verbouwing van het binnenmuseum krijgt de bibliotheek een nieuwe en grotere ruimte op een centrale
plaats toebedeeld. Ze zal op een andere, publieksvrlendelijke manier worden
ingericht en een aancal extra functies
krijgen.
Boeken, tijdschriften, microfiches en
foto's kunnen direct worden geraadpleegd. Er komt een topografischhistorische atlas in de vorm van foto's,
kaarten en literatuur.
Plannen zijn er voor een bestand van
scheepsbouwtekeningen in het museum, die kunnen worden gefotokopieerd, en een audiovisuele hoek, waar
videomateriaal kan worden bekeken.
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