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Hoofdlijnen zoals vermeld in de samenvatting (p.1) 

 
Het Beleidsplan Rotterdamsch Leeskabinet (2013-2018) beschrijft de kerntaken en de ambities van het Lees-

kabinet. Het vormt het kader voor het uitwerken van verdere activiteiten en projecten. 

 

Het Leeskabinet missie en plaatsbepaling  

Voor het Rotterdamsch Leeskabinet stond bij de oprichting in 1859 vermeerdering van kennis en beschaving 

centraal. Anno 2013 biedt het Leeskabinet literaire ontspanning en wetenschappelijke, culturele en maat-

schappelijke informatie. Daartoe beschikt het over een omvangrijke bibliotheekcollectie van wetenschappelijk 

niveau (ruim 250.000 banden) en worden er regelmatig lezingen georganiseerd. Sinds 1969 werkt het Leeska-

binet nauw samen met de Erasmus Universiteit. Het Leeskabinet biedt een research-collectie, vooral op het 

terrein van de humaniora. Maar het Leeskabinet is meer. Studenten en medewerkers van de EUR en de leden 

van het Leeskabinet kunnen zich hier geconcentreerd verdiepen in literatuur, poëzie, kunst, geschiedenis, 

godsdienstwetenschappen, filosofie, cultuur en maatschappij. Het Leeskabinet biedt daarmee tevens een 

combinatie van intellectuele verdieping en van ontspanning.  

 

Diensten en activiteiten van het Leeskabinet 

De collectie vormt de kern van het Leeskabinet. Het Leeskabinet wil beeldbepalend blijven als brede algemene 

en literaire collectie voor leden en voor de gemeenschap van de EUR. De collectievorming zal steeds moeten 

aansluiten bij het veranderd leesgedrag van leden en van de EUR gemeenschap. Ook zal de verdere internatio-

nalisering van de universiteit de collectie meer gaan bepalen. Het Leeskabinet heeft de ambitie om het (literai-

re) e-boek in de collectie op te nemen. 

Een andere ambitie is de verbetering van het collectiebeheer op het gebied van geschenken en tijdschriften. 

Inspiratie en attendering blijven wezenlijke taken van het Leeskabinet. De huidige attendering via aanwinsten-

tafels blijft gehandhaafd, maar wordt uitgebreid met een aantrekkelijke digitale variant met behulp van ‘social 

media’. De attendering zal worden uitgebreid tot digitaal en elders beschikbaar materiaal.  

Voor leden en voor medewerkers en studenten wil het Leeskabinet een plek zijn die uitnodigt om even geeste-

lijk bij te tanken. Er heerst een sfeer van ontspanning, maar tevens van intellectuele verdieping en van concen-

tratie. De geplande renovatie van het B-gebouw (in de periode 2015-2016) biedt de mogelijkheid een dergelij-

ke ruimtelijke omgeving, in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek, te realiseren.  

Het Leeskabinet wil bezoekers niet alleen intellectueel inspireren door de collectie, maar ook door lezingen en 

andere activiteiten. Voor de komende periode wil het Leeskabinet de samenwerking bij het organiseren van 

activiteiten binnen en buiten de Erasmus Universiteit intensiveren. Lezingen en activiteiten bieden een goede 

mogelijkheid om studenten en andere Rotterdammers op de campus met elkaar in contact en in discussie te 

brengen. 

 

Samenwerking 

Het Leeskabinet wil in de komende beleidsperiode de vruchtbare samenwerking met de Erasmus Universiteit 

en in het bijzonder met de Universiteitsbibliotheek voortzetten en waar wenselijk en noodzakelijk intensive-

ren. Het Leeskabinet staat in deze samenwerking voor de brede, algemene en ook ontspannende collectie. 

Binnen de digitale hightech Universiteitsbibliotheek biedt het Leeskabinet een primair papieren collectie. Het 

Leeskabinet is voor de UB een brug naar de stad en biedt de Rotterdamse gemeenschap een eenvoudige toe-

gang tot de Universiteitsbibliotheek die hiermee mede invulling geeft aan haar maatschappelijke functie.  



 
 

Het Leeskabinet heeft veel contacten met culturele instellingen in de stad Rotterdam. Ook samenwerking met 

deze instellingen wordt gecontinueerd en geïntensiveerd. 

 

Financiën en personeel  

Het huidige bestedingspatroon vooral voor de collectievorming dient ook in de beleidsperiode als uitgangs-

punt. De financiële middelen van de vereniging vormen daartoe voldoende basis. Om de ambities in dit be-

leidsplan uit te voeren is voortdurende scholing van de medewerkers van het Leeskabinet noodzakelijk. 


