Handboekerij Handschriften
U vindt de Handboekerij Handschriften op de 6e verdieping van de Universiteitsbibliotheek Uithof , in:



kast 2-12 bij de balie Bijzondere Collecties
en




kast 23 (catalogi en inventarissen van handschriften in de Universiteitsbibliotheek) en
kast 25-29 in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Indeling op onderwerp



Niet-Westerse handschriften

o

B: Arabisch, Chinees, Japans, Ethiopisch, pre-Columbiaans:




B hebr: Hebreeuws.

Westerse handschriften: Rubrieken K t/m V

o
o

K: Reeksen van facsimile-uitgaven van handschriften.
L: Verzamelingen van facsimile's uit meerdere handschriften; paleografische atlassen.
Algemeen en gemengd. Latijn.
Bij deze rubriek is een landencode van toepassing.



LB t/m LN: Volgens land van herkomst, land van verblijf of taal (het
belangrijkste criterium van een bepaald werk prevaleert).

o

M: Facsimile-uitgaven van afzonderlijke handschriften en studies daarover.





o

MB: Handschriften t/m de vijfde eeuw.
MC: Handschriften zesde–achtste eeuw.
MD: Handschriften negende–dertiende eeuw.
ME: Handschriften vanaf de veertiende eeuw.

N: Handschriftenilluminatie, miniatuurschilderkunst. Algemeen en gemengd.
Bij deze rubriek is een landencode van toepassing.



NB t/m NN: Volgens land van oorsprong. Niet volgens land van bewaring, zie
daarvoor rubriek T).

o

O: Handschriftenkunde, codicologie, paleografie. Algemene handboeken en inleidingen.
Algemeen en Latijn.
Bij deze rubriek is een landencode van toepassing.



O 20: Kleinere publicaties en overdrukken, vooral betreffende de handschriften
van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Zie ook rubriek U; catalogus
geïntegreerd in de fiche-catalogus van de handbibliotheek.



OA: Paleografie.







OAA: Paleografie in engere zin. Zie ook rubriek OO.
OAB: Diverse onderwerpen.
OAC: Tijdschriften en reeksen van monografieën.

OB t/m ON: Handschriftenkunde, codicologie en paleografie volgens land of taal.
OO: Ontwikkeling van het schrift, het alfabet. Algemeen. Zie voor de
benamingen van de schriftvormen (nomenclatuur) en voor studies over (de
ontwikkeling van) een bepaald schrift of over bepaalde schriftvormen de
rubrieken OAA, OAB en OB t/m ON.



OP: Bibliografieën en andere hulpmiddelen.








OPA: Bibliografieën van catalogi van handschriften.
OPB: Lexica op het gebied van de handschriftenkunde.
OPC: Tijdrekenkunde.

OQ: Catalogiseren van handschriften en archieven.
OR: Verzamelde werken van één of meer auteurs, Festschriften.
OS: Oude, niet meer als zodanig bestaande bibliotheken. Algemeen.



OSB t/m OSN: Oude bibliotheken volgens land. Ook catalogi van oude,
niet meer als zodanig bestaande bibliotheken, behalve wanneer de
verzameling in een thans bestaande bibliotheek is opgenomen: dan
geplaatst in de rubrieken TB t/m TN).






OT: Verzamelingen van initia en colofons.
OU: Watermerken. Zie ook rubriek OWD.
OV: Afkortingen en Tyronische noten.
OW: Beschrijfstoffen en beschrijfmaterialen. Algemeen.








OWA: Steen, etc. Epigrafie.
OWB: Papyrus. Papyrologie. Zie ook rubrieken LN en ON.
OWC: Perkament.
OWD: Papier. Zie ook rubriek OU.

OX: Editeren van teksten. Editietechniek, tekstoverlevering, tekstkritiek.
OY: Kalligrafie. Algemeen.



OYB t/m OYN: Kalligrafie volgens land of taal; inclusief de
schrijfmeesterboeken.



OZ: Diplomatiek, oorkondenleer, zegelkunde.


o

OZA: Archieven.

P: Banden, binden, conserveren, restaureren, collectioneren. Algemeen.
Bij deze rubriek is een landencode van toepassing.




PA: Boekbinden (handschriften en oude drukken).
PB en PC: Boekbanden. Algemeen (handschriften en oude drukken).





PBB t/m PBN: Boekbanden volgens land van herkomst.
PCB t/m PCN: Boekbanden volgens land van verblijf.

PD: Conserveren (inclusief klimaatbeheersing), restaureren (handschriften en
oude drukken).


o

PE: Collectioneren van handschriften.

T: Handschriftenverzamelingen. Geschiedenis, beschrijvingen en vooral catalogi van
handschriften (ook van geïllumineerde handschriften). Tentoonstellingscatalogi van
handschriften uit meerdere bibliotheken. Zie voor bibliografieën van catalogi van
handschriften rubriek OPA.
Bij deze rubriek is een landencode van toepassing.




T 29: Antiquariaatscatalogi van handschriften.
TB t/m TN: Volgens land van verblijf (ook catalogi van geïllumineerde
handschriften in een bepaalde bibliotheek en catalogi van tentoonstellingen van
handschriften in één bepaalde bibliotheek).

o

U: Ultrajectensia en werken over handschriften uit de collectie van de
Universiteitsbibliotheek Utrecht. Zie ook rubriek O 20.

o

V: Algemene naslagwerken en varia (Middelnederlands woordenboek, Van der Aa, Jöcher,
NNBW, etc.).

Landencode
Bij de rubrieken L, N, O, P en T is een landencode van toepassing:













B = Italië (Italiaans)
C = Spanje/Portugal (Spaans/Portugees)
D = Duitsland (Duits, Germaans, Gotisch, Oud-Noors, IJslands)
E = Engeland (Engels)
F = Frankrijk (Frans)
H = Zwitserland/Oostenrijk
I = België/Luxemburg
K = Nederland (Nederlands)
L = Overig Europa
M = Overige werelddelen
N = Griekenland (Grieks, of Grieks en Latijn)
Dus bijvoorbeeld: in de rubriek LK vindt u paleografische atlassen met Nederlandse teksten.

