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Ons aanbod
TU Delft Library is de grootste technisch-wetenschappelijke 
bibliotheek van Nederland, een fysieke en virtuele ontmoetings-
plek. We bieden toegang tot een grote hoeveelheid online 
materiaal, een fysieke collectie van bijna 900.000 boeken, 
een kaarten kamer en een schatkamer. De Library helpt bij het 
vinden van waardevolle kennis die nodig is voor onderwijs en 
onderzoek, en bij het publiceren en bewaren van de gegenereerde 
kennis van de TU Delft. Onze Repository geeft toegang tot alle 
open wetenschappelijke publicaties van de TU Delft. 

De TU Delft Library is de drijvende kracht achter het Open Science 
programma van de TU Delft en coördineert het 4TU.Centre for Research  
Data. De TU Delft Library: een plek om elkaar te ontmoeten, te studeren,  
te werken, te ontspannen en inspiratie op te doen. Met diverse studie
plekken, samenwerkingswerkplekken en vergaderruimtes, evenementen 
en tentoonstellingen waar kennis wordt gedeeld. Zo kunnen onder
zoekers, studenten en docenten van verschillende disciplines elkaar 
ontmoeten. Iedereen kan gebruik maken van het New Media Centre,  
voor de productie van video, animatie, grafisch ontwerp en virtual reality. 

De TU Delft Library biedt diensten en deskundig advies over de  
volgende thema’s:

 ● Academisch Erfgoed
 ● Copyright
 ● Ondersteuning van het onderwijs
 ● Nieuwe media
 ● Open Science, Open Access, Open Publishing, Open Education
 ● Research Data Management
 ● Onderzoek en analyse
 ● Studium Generale

 
www.tudelft.nl/library

https://www.tudelft.nl/library/


Voor studenten
 

De Library ondersteunt studenten bij het vinden 
van hun weg in de enorme hoeveelheid informatie 
en biedt 365 dagen per jaar een inspirerende 
leeromgeving.

 ● Iedereen is welkom om gebruik te maken van  
onze verschillende studie- en projectruimten;

 ● Maak prints en kopieën in de printerkamer met  
je campuskaart;

 ● Vind nuttige hulp in onze online gids over 
informatievaardigheden;

 ● Kijk op onze website voor alles wat je moet  
weten over auteursrecht;

 ● Check ons online naslagwerk bij het zoeken  
naar informatie; 

 ● Sla je scriptie op in de Repository; 
 ● Haal je readers op bij onze informatiebalie;
 ● Ga naar de VRzone voor je VR- en Augmented 

Reality-projecten; 
 ● Krijg volledige toegang tot de collecties en  

offcampus ondersteuning met VPN en Lean Library 
Extension; 

 ● Bekijk zoektips over online lezingen en tekstboeken 
op onze website;

 ● Wij bieden ondersteuning bij dyslexie met Tekst Aid
 ● Een interdisciplinaire programmering met 

betrekking tot maatschappij, cultuur en nieuwe 
mediaprojecten;

 ● TU Students Plus (TUS+), een gezamenlijk initiatief 
van culturele en milieugerichte studentenorganisaties 
en de TU Delft Library.

Library voor studenten

https://www.tudelft.nl/library/actuele-themas/library-voor-studenten/


“In de Library word 
ik geïnspireerd door 

iedereen die om me heen 
werkt. Het motiveert me 

om te studeren.”
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“Ik ben altijd verrast 
door wat jullie bieden. 

De Library ondersteunt 
mij in elke fase van  
mijn onderzoek.”



Voor onderzoekers
Van het vinden van de juiste bronnen, het beheren van 
onder  zoeksgegevens tot het publiceren en verspreiden van 
onderzoeksresultaten: Library Research Services ondersteunt 
onderzoekers gedurende de hele ‘research lifecycle’. Onder-
zoekers profiteren van strategisch en praktisch advies,  
afgestemd op de individuele behoeften en ervaring. 

De TU Delft Bibliotheek biedt expertise en advies op het gebied van 
Research Services:

 ● Ontdek de financieringsmogelijkheden van je onderzoek en  
Open Access Funding;

 ● Ondersteuning bij het analyseren van trends in je onderzoeksveld  
en de impact van je onderzoek;

 ● Vind alle informatie over het beheer van onderzoeksgegevens;
 ● We zijn op de hoogte van de laatste aanvragen voor nieuwe publicaties;
 ● Ontdek de speciale afspraken die zijn gemaakt met bepaalde open 

access uitgevers;
 ● Wij ondersteunen de vrije stroom van kennis met Open Science en 

beantwoorden al je vragen over Open Access, Open Publishing en 
Open Education;

 ● Je publicaties beschikbaar maken via de TU Delft Repository:  
wij laten je zien hoe dat werkt; 

 ● Deel en publiceer je onderzoeksgegevens met 4TU.ResearchData;
 ● Laat je helpen met je academische zichtbaarheid en gebruik ISBN, 

DOI, OrciD enz.;
 ● Toegang tot tijdschriften, boeken en databases;
 ● Gebruik de Academic Writing Assistant om je schrijfproces te 

ondersteunen;
 ● Schrijf je in voor onze trainingen en workshops over het starten, 

uitvoeren en impact maken met je onderzoek; 
 ● De Data Stewards staan klaar om je te helpen met praktisch advies 

over datamanagement.
Library voor researchers
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https://www.tudelft.nl/library/actuele-themas/library-voor-onderzoekers/


Voor docenten
Docenten kunnen bij het team Onderwijsonder-
steuning terecht om de vaardigheden op het 
gebied van informatievoorziening in hun cursus-
programma in te bedden. Deze vaardigheden 
helpen TU Delft studenten en promovendi bij het 
leren vinden en gebruiken van wetenschappelijke 
informatie. Wij bieden online informatie en 
training over de processen van oriëntatie, 
verkenning, literatuuronderzoek, verwerking 
en publicatie. In het kader van academische 
zicht baar heid bieden we ondersteuning bij 
het schrijven, publiceren en verspreiden van 
academische output.

De Library biedt:
 ● Naast het beschikbare digitale materiaal aanvullende 

content via open bronnen. Wij geven je alle 
informatie over Open Education Resources;

 ● Ondersteuning bij het maken van lesmateriaal, 
bijvoorbeeld over open tekstboeken, auteursrecht  
en videodiensten;

 ● Herkenning van plagiaat: is het opzettelijk, 
nalatigheid of gewoon slechte bronvermelding?

 ● Cursussen Informatievaardigheden die zijn ingebed 
in verschillende onderwijsprogramma’s;

 ● Trainingen in het schrijven en verspreiden van 
academische output om kwalitatief onderzoek  
door studenten en promovendi te verbeteren;

 ● Een ‘Academic Writing Assistant’;
 ● Overleaf Professionalaccounts. Een online  

LaTeX/Rich Text Editor voor je projecten.

Library voor docenten
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https://www.tudelft.nl/library/actuele-themas/library-voor-docenten/


“Ik kan altijd 
een beroep doen 

op de TU Delft Library 
voor hun grote bron 

aan lesmateriaal, zeker 
nu informatie open 
beschikbaar wordt.”
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Contact
Gebouw 21
Prometheusplein 1
2628 ZC Delft
Telefoon +31 (0)15 27 85678
Email library@tudelft.nl
www.tudelft.nl/library
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