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We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7
in contact met de buitenwereld. We wisselen informatie via devices moeiteloos uit. In
deze verbonden globale omgeving zijn snelle toegang en het delen van kennis cruciaal.
Voor ons als Library vormt kennis de rode draad. Het is onze missie om kennis vrijelijk
te laten stromen. Altijd en overal.

Terwijl we in dit proces op tal van manieren worden uitgedaagd, stellen we alles in
het werk deze missie te realiseren. We beseffen als geen ander dat de oorsprong van
kennis erkend moet worden en duurzame toegankelijkheid noodzakelijk is. In dat
kader bieden we niet alleen een schat aan wetenschappelijke informatie, ook volgen
we nieuwe ontwikkelingen op de voet. We gaan nog een stap verder, want met onze
innovaties spelen we hierop in. Onze gebruikers vormen in onze zoektocht naar nieuwe
kansen, mogelijkheden en technologieën continu het middelpunt. Alleen zó kunnen we
onderzoek en onderwijs aan de TU Delft (blijven) verbinden en verrijken.
Om dit op een efficiënte manier aan te vliegen, hebben we ons aanbod gegroepeerd
in vier domeinen. Zo draait het bij het domein ‘Discovery & Delivery’ om de zoek- en
vindtocht van relevante resources. De essentie van ‘Data @ Work’ is het eenvoudig
bruikbaar maken van waardevolle data. Vanuit het domein ‘Publication & Impact’
richten we ons op academische zichtbaarheid. Denk hierbij aan het faciliteren van het
creëren en publiceren van wetenschappelijke output. Vanuit onze ‘Library Environment’, tot slot, bieden we een plek voor inspiratie en creatie.
De komende jaren blijven we ons verdiepen in en aansluiten op nieuwe initiatieven
en vormen van onderwijs en onderzoek. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan
de productie en verrijking van Open Education en zal eind 2016 tenminste 60% van
alle TU Delft-publicaties in Open Access toegankelijk zijn. We streven ernaar in 2020
een organisatie te zijn, waar relevante wetenschappelijke informatie onmiddellijk
voorhanden, doorzoekbaar, verwerkbaar en deelbaar is. We blijven samenwerken met
andere universiteitsbibliotheken en andere relevante netwerken. Vanuit ons HR-beleid
hebben we speciale aandacht voor vitaliteit, mobiliteit en locatieonafhankelijk werken.
Onze organisatie(structuur)
hebben we aangescherpt; we
zetten alles in het werk om onze
gebruikers te helpen hun ambities
te verwezenlijken. Vandaag en
morgen.
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