TU Delft Library
Verbinden en verrijken
van onderzoek en onderwijs
aan de TU Delft

We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe
doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld. Informatie
wisselen we via devices moeiteloos uit. In deze verbonden globale
omgeving zijn snelle toegang en het delen van kennis cruciaal.
Kennis vrijelijk laten stromen
Missie, visie & strategie
Voor ons als Library vormt kennis de rode draad. We zijn van mening dat
studenten, wetenschappers en bestuurders succesvoller worden als kennis
van anderen gebruikt kan worden en eigen kennis gedeeld wordt. We beseffen
als geen ander dat de oorsprong van kennis erkend moet worden en duurzame
toegankelijkheid noodzakelijk is. Zo verbinden en verrijken we onderzoek en
onderwijs aan de TU Delft. Om een duidelijk profiel neer te zetten, hebben we
onze dienstverlening ingedeeld in een viertal domeinen:

Discovery & Delivery
Find your way in all resources
Bij ‘Discovery & Delivery’ staat een optimale zoek- en vindtocht naar
resources centraal. Om dit te realiseren, bieden we wereldwijd relevante
wetenschappelijke informatie. Ons aanbod is dynamisch en wordt mede
bepaald door de faculteiten, waardoor het te allen tijde aansluit bij de actuele
behoeften van onze gebruikers.

Data @ Work
Manage all your data
De kern van ‘Data @ Work’ is het eenvoudig bruikbaar maken van waardevolle
data. Daarnaast ondersteunen we onze gebruikers in de zoektocht naar de
juiste resources. Concreet betekent dit advies, training en ondersteuning bij
het gebruik van wetenschappelijke en archiveringsplatforms.

Publication & Impact
Be read, cited & seen
In het kader van academische zichtbaarheid bieden we ondersteuning bij
het schrijven, publiceren en dissemineren van wetenschappelijke output. Zo
houden we ons bezig met datamining, bibliometrie, netwerkanalyses, Open
Access fondsen en e-learning producties.

Library Environment
Meet, study, work, relax: get inspired
We zorgen ervoor dat onze gebruikers zich in een optimale omgeving
bevinden. De diversiteit van de ruimten is belangrijk: zo bieden we ruimten
met als focus ‘stilte en concentratie’ enerzijds en ‘interactie en ontmoeting’
anderzijds.

Discovery & Delivery

Find your way in all resources
Bij ‘Discovery en Delivery’ staat een optimale begeleiding bij het vinden
van de juiste bronnen centraal. Hieronder valt bijvoorbeeld het acquireren
van skills, zoals informatievaardigheden. Om deze optimalisatie te
bereiken, ontsluiten we voor de TU Delft wereldwijd beschikbare relevante
wetenschappelijke informatie.
Statistieken

In cijfers
•
•
•
•
•
•

•

In de zomer van 2014 waren de volgende statistieken van toepassing:
42 km opslagcapaciteit;
867.000 monografieën;
55.000 e-books;
17.300 journals, waarvan 95% online;
249 indices naar online databases;
2014/ 2015: aansluiting op nieuwe (inter)nationale informatie-infrastructuur
WorldShare Platform en WorldCat in meer dan 50.000 bibliotheken en in meer
dan 90 landen;
Academisch jaar 2013/ 2014: 3.836 Bsc-studenten en 319 Msc- & PhD-
studenten aanmeldingen voor informatievaardigheden.
Dienstverlening

Van basiscollectie tot dyslexie files
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Basiscollectie. Onze basiscollectie is onmisbaar voor onderzoek en onderwijs
aan de TU Delft. We stellen onze collectie via afgesproken profielen samen en
bieden deze zoveel mogelijk digitaal aan;
Aanvullende collectie*. Deze collectie valt buiten de afgesproken profielen
voor specifiek onderzoek. De collectie wordt vanuit desbetreffende faculteit
gefinancierd of vanuit eigen onderzoeksbudget, al dan niet gesubsidieerd;
Bijzondere collecties, waaronder Trésor, TU Delft Erfgoed en de Kaartenkamer.
Ook verwerken we aanvragen van andere bibliotheken;
TU Delft Repository, de digitale database met publicaties van TU Delft auteurs;
TU Delft Image Archive, de digitale beeldbank voor foto’s en video’s van
TU Delft;
TULib: online instructietool voor informatievaardigheden;
Dyslexie files, zoals gesproken dictaten;
Integratie van genoemde informatie in één zoekomgeving (Discover).
Online self-assessments en face-to-face workshops in informatievaardigheden
ter ondersteuning van onderzoek en het schrijven van wetenschappelijk
verantwoorde publicaties*.

Data @ Work

Manage all your data
De kern van ‘Data @ Work’ is het eenvoudig herbruikbaar maken van
waardevolle (onderzoeks)data. Daarnaast ondersteunen we onze gebruikers
in de zoektocht naar de juiste resources.
Statistieken

In cijfers
•
•

In de zomer van 2014 waren de volgende statistieken van toepassing:
5600 3TU Datasets
DMA: 6800 meter papieren archief verwerkt naar SharePoint.
Dienstverlening

Van consultancy tot archivering
•
•

•
•
•

•
•

Advies, consultancy en training op het gebied van datamanagement (plannen);
Inrichting van datalabs: werkomgevingen creëren voor onderzoeksgroepen en
eventuele partners;
Data-archief voor Research Data;
Uitgifte DOI’s (Digital Object Identifiers);
Archivering van bestuurlijke, onderzoeks- en onderwijsinformatie (zowel fysiek
als digitaal);
Digitaliseren van papieren archieven;
SharePoint-trainingen en advies ten aanzien van de inrichting.

Publication & Impact

Be read, cited & seen
Bij ‘Publication & Impact’ draait alles om academische zichtbaarheid. In dit
kader bieden we ondersteuning bij het schrijven, publiceren en dissemineren
van wetenschappelijke output.
Statistieken

In cijfers
•
•
•
•
•
•

In de zomer van 2014 waren de volgende statistieken van toepassing:
40.000 Open Access-publicaties;
29.000 TU Delft foto’s en video’s;
5500 museumobjecten;
17.000 Collegerama weblectures;
12 MOOC’s;
10 jaar Delftse repositories: 5 miljoen pageviews.
Dienstverlening

Van software tot videoconferencing
•
•
•
•
•

Diensten rondom het schrijven/creëren van wetenschappelijke output
Ondersteunende software voor online journals;
Digital Collaboration Environments;
E-learning productie;
Media productie en Media Design*
Videoconferencing in studio*
Dienstverlening

Van datamining tot netwerkanalyses

•
•
•
•
•
•
•

•

Diensten rondom publiceren en dissemineren van wetenschappelijke
output
Auteursrechteninformatiepunt;
Auteursrechtenchecks en opnamen in TU Delft Repository;
Open Access-ondersteuning;
Registratiepublicaties in een CRIS (Current Research Information System);
Uitgiften ISBN, ISSN en DOI;
Bibliometrie en netwerkanalyses*
Consultancy rondom publicatiemodel en/of ondersteuning bij aanvragen van
subsidies gericht op disseminatie;
Plagiaatchecks en advies ten aanzien van de juiste manieren van hergebruik.

Library Environment

Meet, study, work and relax: get inspired
Vanuit het domein ‘Library Environment’ zorgen we voor een optimale
omgeving voor onze gebruikers om in te studeren, te werken en te
ontspannen.
Statistieken

In cijfers
•
•

•
•
•
•

In de zomer van 2014 waren de volgende statistieken van toepassing:
365 dagen per jaar geopend;
Geopend van 08.00 uur tot 24:00 uur en gedurende tentamenperioden tot
02.00 uur;
Circa 3200 bezoekers per dag gedurende tentamenperioden;
1100 studieplekken;
10 projectruimten;
2 massagestoelen.
Dienstverlening

Van studieplekken tot lezingen
•

•
•
•
•
•

Studieplekken voor studenten inclusief XXL-openingstijden gedurende
tentamenperioden;
Ruimten voor groepsbijeenkomsten inclusief presentatiemogelijkheden;
De Kaartenkamer*;
Een wiskunde- en mechanicaloket;
Locatie Faculteit Bouwkunde*;
Een breed aanbod van culturele activiteiten en tentoonstellingen, lezingen
en bijeenkomsten.

Tarieven

Het grootste deel van onze dienstverlening financieren we uit de lumpsum
die we van het College van Bestuur (CvB) ontvangen. De kosten van de
aanvullende collectie worden doorbelast op basis van de netto kosten van
de content. Hiervoor geldt dus geen extra urenberekening. De tarieven
waarbij een * staat, zijn vrijwel altijd gebaseerd op de urenbelasting van
onze medewerkers, volgens de tarievenbrieven van Finance. In overleg met
de gebruiker wordt altijd van tevoren een urenberekening opgesteld en een
offerte aangeboden.
Voor de Kaartenkamer geldt een verdeelmodel van de totale kosten gebaseerd
op een overeenkomst tussen TU Delft Library (personeel), CiTG (content) en
Bouwkunde (ruimte en apparatuur).
Voor een datalab berekenen we de netto serverkosten door. In veel gevallen
kunnen we ondersteunen met het invullen van speciale budgetonderdelen
van de onderzoeksubsidieaanvraag. Deze kosten kunnen dan in de
onderzoeksbegroting van de subsidieaanvraag worden opgenomen.

Contact:
TU Delft Library
Prometheusplein 1 (gebouw 21)
2628 ZC Delft
+31 (0)15 27 85678
Postbus 98
2600 MG Delft
library@tudelft.nl
library.tudelft.nl
facebook.com/tudelftlibrary
twitter.com/tudelftlibrary

