Handboekerij oude en bijzondere drukken
U vindt de Handboekerij Oude en bijzondere drukken op de 6e verdieping van de Universiteitsbibliotheek
Uithof, in kast 13-20 bij de balie Bijzondere Collecties en in kast 23-24 in de Leeszaal Bijzondere Collecties.
De boeken zijn ingedeeld in de volgende rubrieken:



0: Algemene bibliografieën over boek- en drukgeschiedenis

o

01: bibliografieën over boek- en drukgeschiedenis, alsmede catalogi van collecties op dit
terrein



10 t/m 19: Bibliografieën en catalogi van incunabelen

o
o
o


10: algemene bibliografieën en verzamelcatalogi van incunabelen
11: bibliografieën en catalogi van incunabelen per land, streek of stad
12: bibliotheekcatalogi van incunabelen

20 t/m 29: Bibliografieën en catalogi van oude drukken 1501–1800

o
o
o

20: algemene bibliografieën en verzamelcatalogi
21: bibliografieën en catalogi van de boekproductie in een land, streek of stad
22: bibliotheekcatalogi en catalogi van particuliere collecties, overzichten van hier
genoemde catalogi

o


23: drukkersregisters van collecties

30 t/m 49: Bibliografieën en catalogi van oude drukken per taal, per vakgebied, per auteur

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

30: bibliografieën en catalogi van drukken per taal, nationaliteit auteur
31: algemeen, onderwijs, wijsbegeerte
32: rechts- en staatswetenschap, sociologie
33: theologie, kerkgeschiedenis
34: bijbels, liturgica, catechismi, psalmen- en gezangenboeken
35: geschiedenis, economie, zeevaart, militaria
36: kunstgeschiedenis, muziek, toneel
37: geografie, land- en volkenkunde
38: geneeskunde, psychologie, gastronomie
39: biologie, geologie, jacht
40: exacte wetenschappen, astronomie, astrologie
41: taal- en letterkunde, jeugdboeken, grammatica’s, woordenboeken, leescultuur,
almanakken, boeken over spelen

o
o
o
o
o


42: boek- en bibliotheekwezen, copyright
43: journalistiek, dag- en weekbladen
44: censuur, indices, verboden boeken, w.o. illegale en clandestiene drukken, erotica
45: gefingeerde drukplaatsen en drukkers
49: persoonsbibliografieën

50 t/m 59: Geschiedenis en techniek van het boek

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

50: geschiedenis van het boek, drukkers en drukkerijen
51: drukkersmerken, zinspreuken, vignetten
52: typografie, lettertypen, letterproeven
53: boekillustratie per land, per illustrator
54: boekillustratie per onderwerp
55: analytische bibliografie en methode
56: catalogiseren oude drukken
57: techniek van het boek
58: editietechniek
59: elektronisch publiceren, digitalisering oude drukken



60: Afzonderlijke oude drukken

o

60: facsimile’s van en studies over afzonderlijke werken



70: Bibliofilie



80 t/m 99: Diverse werken van belang bij de bestudering van oude drukken

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

70: bibliofilie, boekverzorging en boekverzorgers vanaf 1800

80: encyclopedieën en woordenboeken boek- en drukgeschiedenis en techniek
81: anonieme auteurs en pseudoniemen
82: ex libris
83: boekverzamelaars en bibliofielen, miniatuurboeken
84: antiquariaatswezen, adreslijsten antiquaren
85: prijsindexen
87: feest- en verzamelbundels
89: overige naslagwerken
90: bibliografieën van veiling- en antiquariaatscatalogi
92: catalogi die een UBU-bruikleen bevatten

Zie voor de volgende rubrieken de Handboekerij Handschriften:
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