bibliotheek
library

Faciliteiten en huisregels
Alle publicaties zijn beschikbaar, maar worden
niet uitgeleend. Er is gelegenheid tot kopiëren,
printen en scannen, met uitzondering van
kwetsbare en kostbare werken.

Facilities and house rules
All the publications are available,
but they cannot be taken out
on loan. It is possible to copy,
print and scan the publications,
except for the valuable and
vulnerable works.

Tarieven
- zwart-wit A4 € 0,10 en A3 € 0,20
per kopie of print
- kleur A4 € 0,25 en A3 € 0,50
per kopie of print
- scannen € 1,50 per sessie

Prices
- black and white A4 € 0.10 and
A3 € 0.20 per copy or print
- colour A4 € 0.25 and A3 € 0.50
per copy or print
- scanning € 1.50 per session

Huisregels
- Voor jassen en tassen gelieve de garderobe
bij de kassa gebruiken
- Eten en drinken is niet toegestaan
- De bibliotheek is niet aansprakelijk voor
verdwenen en/of beschadigde eigendommen
Vrienden
De vereniging Vrienden van het Van Abbe
museum steunt de bibliotheek regelmatig.
Elke maand vindt er een Vriendensalon plaats
in de bibliotheek.

House rules
- Please use the cloakroom for
your coats and bags
- Food and beverages are not
allowed
- The library cannot be held
responsible for lost and/or
damaged possessions

Openingstijden
Toegang is gratis.
Dinsdag t/m vrijdag van 11.00 – 17.00 uur.
Gesloten: 1 januari, Koningsdag, Hemelvaartsdag en opvolgende vrijdag, augustus, bevrijdingsdag en eerste en tweede kerstdag.

Opening Hours
Entrance is free of charge.
Tuesday to Friday from
11.00 a.m. – 5.00 p.m.
Closed: 1 January, King’s Day,
Ascension Day and the following
Friday, August, Liberation Day,
Christmas Day and Boxing day.

Contact
Willem Smit: +31 40 238 1028,
w.smit@vanabbemuseum.nl
Relinde Ter Borg: +31 40 238 1049,
rterborg@vanabbemuseum.nl
Odilia van Roij: +31 40 238 1005,
info@vanabbemuseum.nl
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Friends
The Friends of the Van Abbe
museum regularly support the
library. Each month a Friends’
Salon is held at the library.
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10, Eindhoven
Postbus 235, 5600 AE Eindhoven
T +31 (0)40 2381000
info@vanabbemuseum.nl
www.vanabbemuseum.nl
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Iets weten over het Van Abbemuseum en zijn
geschiedenis? Op zoek naar informatie over
een kunstwerk of literatuur op het gebied van
moderne en hedendaagse beeldende kunst?
De bibliotheek is het informatie- en documentatiecentrum van het Van Abbemuseum. De
bibliotheek heeft een leeszaal met digitale faciliteiten, een onlinecatalogus en mediabank,
blog en een studiebioscoop.

Would you like to know something
about the Van Abbemuseum and
its history? Are you looking for
information about a work of art or
literature on the subject of modern
and contemporary art? The library
is the information and documentation centre of the Van Abbemuseum. The library has a reading room
with digital facilities, an online
catalogue and media bank, a
blog and a study cinema.

Leeszaal
In de leeszaal kun je terecht met vragen over
en het aanvragen van literatuur, documentatie
en archiefmateriaal. Naast de onlinecatalogus
kun je hier de recente nummers van de belangrijkste kunsttijdschriften en informatie over
lopende tentoonstellingen raadplegen. Kunstenaarsfilms- en video’s uit de museumcollectie
zijn op aanvraag te zien, evenals de bijzondere collectie kunstenaarsboeken. Er zijn aansluitingen voor laptops en wifi is beschikbaar. De
Belgische interieurarchitect en meubelontwerper Maarten Van Severen is verantwoordelijk
voor de vormgeving van de bibliotheek.

Reading room
You can go to the reading room
with questions about or requests
for literature, documentation and
archive materials. In addition
to the online catalogue you
can consult recent issues of the
most important art journals and
information about current exhibitions. Artists’ films and videos
from the museum collection can
be viewed on request, as well as
the special collection of artists’
books. There is wifi and there
are connections for laptops. The
Belgian interior architect and
furniture designer Maarten Van
Severen was responsible for the
design of the library.

Onlinebibliotheekcatalogus
http://vubis.vanabbe.nl
De handleiding vind je op onze website onder
het kopje bibliotheek.
De ruim 130.000 titels zijn raadpleegbaar via de
onlinecatalogus: boeken, tentoonstellings- en
collectiecatalogi, kunstenaarsdocumentatie,
(historische) tijdschriften, video’s en natuurlijk
cd’s en dvd’s. Tevens kun je hier alle tentoonstellingen of collectiepresentaties van het museum raadplegen en materiaal downloaden
(o.a. zaaloverzichten, persberichten, factsheets
en folders).
Aandachtsgebieden in de collectie zijn kunstenaarsboeken en publicaties over minimal
art, conceptuele kunst en fluxus. Publicaties
worden aangevuld met uitnodigingen, affiches en speciale uitgaven. Door aankopen,
schenkingen en ruilverkeer met andere musea
proberen wij actuele ontwikkelingen in de
hedendaagse kunst op de voet te volgen. In
uitzonderlijke gevallen krijgen ook collecties
van externe organisaties een plaats in de verzamelingen van de bibliotheek.

Online library catalogue
http://vubis.vanabbe.nl
You can find a manual in the
section “library” on our website.
There are more than 130,000
which can be consulted in the
online catalogue: Books, exhibition and collection catalogues,
documentation on artists,
(historical) journals, videos and of
course, cds and dvds. In addition,
you can consult all the exhibitions
and presentations of the museum
collection and download materials (including summaries of works
in the galleries, press releases,
factsheets and folders).
Areas of attention in the collection
include artists’ books and publications about minimal art, conceptual art and fluxus. The publications
are supplemented with invitations,
posters and special editions.
We try to closely follow current
developments in contemporary
art by means of purchases, donations and exchanges with other
museums. In exceptional cases
collections from external organizations are also given a place in
the library’s collections.

Mediabank
http://mediabank.vanabbemuseum.nl/vam/
start/index
Via de mediabank kun je online materiaal
raadplegen uit het beheersarchief, tentoonstellings- en museumarchief, het Artworks Archive.
Het beheersarchief over de periode 1936-1989
is volledig raadpleegbaar en tevens met de
optie ‘Zoekwoorden’ ontsloten.

Mediabank
http://mediabank.vanabbe
museum.nl/vam/start/index
Using the mediabank you can
consult materials online from the
management archive, the exhibition and museum archive, and
the Artworks Archive. The whole
of the management archive for
the period 1936-1989 can be consulted and can also be accessed
using the option “search words”.

Bibliotheekblog
http://libraryblog.vanabbe.nl
Naast informatie over de bibliotheektentoonstellingen kun je hier materiaal vinden over
de architectuur en geschiedenis van het Van
Abbemuseum, vormgevers, de affichecollectie,
Vriendensalons en nog veel meer. De blog is
interactief met de catalogus, zodat je tevens
aanvullende informatie kunt downloaden.

Library blog
http://libraryblog.vanabbe.nl
In addition to information about
the library exhibitions, you can
find materials here about the
architecture and history of the
Van Abbemuseum, designers, the
collection of posters, salons with
friends and much more. The blog
is interactive with the catalogue,
so that you can also download
additional information.

Bibliotheektentoonstellingen
De bibliotheek programmeert binnen de eigen
muren tentoonstellingen en werkt daarbij
samen met kunstenaars, verzamelaars en uitgevers. De exposities tonen o.a. werken op papier,
bijzondere edities en kunstenaarsboeken.

Library exhibitions
The library has a programme of
its own exhibitions, working together with artists, collectors and
publishers. Amongst other things,
the exhibitions display works on
paper, in special editions and
artists’ books.

