
 

 

Overzicht van de open opstelling 

 

Leeskabinet begane grond 

RUBRIEK  ONDERWERP 

90.00 Poëzie 

90.25 Russische Bibliotheek 

90.30-90.40 Romans in het Duits en in het Frans 

90.50 Romans in het Engels 

90.55 Grenzeloos Lezen 

90.60 Romans in het Nederlands 

90.65 Literair Rotterdam 

 

Leeskabinet bovenverdieping 

RUBRIEK  ONDERWERP 

20-21 Kunst en architectuur 

24 Theater, film, TV en muziek  

30-50 Exacte vakken, techniek en natuur 

70-81 Sociale wetenschappen, hierbij psychologie (77) en reisgidsen (74) 

83 Economie, politiek  

90.05 Columns en essays 

74.30-74.50 Cartografie, atlassen en grote formaten 

90.10-90.20 Thrillers in het Engels en Nederlands 

 

Metalen kasten raamzijde 

RUBRIEK  ONDERWERP 

01-02 Naslagwerken, wetenschap algemeen 

05-06 Communicatie, boekwetenschap 

08 Filosofie 

11 Godsdienstwetenschap 

15 Geschiedenis 

16 Biografieën  

16.50 Privé-domein 

17-19 Letter- en taalkunde 

49 Kookboeken, voeding 

 

  



 

 

Over de boeknummers: 

Het boeknummer is opgebouwd uit de aanduiding RLK, het rubrieksnummer (vier cijfers) gevolgd door de eerste vier 

letters van de auteursnaam. B.v. RLK 21.01 ZUFF (= A. Zuffi, Kunst en kleur, Amsterdam 2012). 

 

Enkele rubrieken binnen kunst, geschiedenis en reisgidsen zijn geordend op werelddeel en daarbinnen op land. Als laatste 

element de vier eerste letters van de auteursnaam. B.v. RLK 15.75 az-chin HARR (‘China, a history in objects’, door Jessica 

Harrison-Hall).  

 

Biografieën staan op RLK 16.00 gevolgd door de vier eerste letters van de beschreven persoon en tot slot de vier eerste 

letters van de auteursnaam. B.v. RLK 16.00 mank JACO (K. Jacobson, Henning Mankell: over het leven van de idealist… 

Amsterdam 2012). Ook rubrieken over kunstenaars hebben een vergelijkbaar boeknummer, met na het rubriekscijfer de 

vier eerste letters van de kunstenaar over wie het boek handelt en tot slot de vier eerste letters van de auteursnaam. 

 

Slechts een klein deel van de collectie staat in de open opstelling. Kijk in de catalogus voor de ca. 250.000 boeken die in 

het depot staan, of vraag naar een titel aan de balie! 

https://www.eur.nl/campus/rotterdamsch-leeskabinet

