1e NIEUWSBRIEF
KNVI STUDIEREIS 2020
Londen & Cambridge
#knviuk
Beste collega’s,
De reiscommissie van de interessegroep O&O van de KNVI heeft het voornemen om in 2020 weer een
studiereis te organiseren. Na het afwegen van de verschillende mogelijkheden hebben wij gekozen voor
het Verenigd Koninkrijk (ondanks de Brexit): Londen met een uitstap naar Cambridge op de woensdag.
Zoals gebruikelijk willen we weer een rijke schakering aan bibliotheken èn bibliotheekcollega's gaan
bezoeken die interessant zijn voor informatie professionals van universiteiten, hogescholen en speciale
wetenschappelijke bibliotheken.
De thema’s waaraan we dit keer extra aandacht willen geven zijn onder andere:
• Open Access / Open Data / Open Science
• (Sustainable) library buildings
• Bridging customers, technology and knowledge
• Diversity, cooperation and network
• Digital information literacy
• The library in the community
• Privacy and copyright
Uiteraard zijn deze onderwerpen nog afhankelijk van de afspraken die we met de bibliotheken kunnen
maken.
We hebben een aantal bibliotheken op het oog, maar dit is ook afhankelijk van hun mogelijkheden om
ons te ontvangen. Op ons lijstje staan:
• The British Library
• University of the Arts London – Central Saint Martin’s College of Arts and Design
• JISC / CILIP
• University College London
• King’s College – Maughan Library
• Wiener Library for the Study of the Holocaust and Genocide
• SOAS School of Oriental and African Studies
• LSE London School of Economics and Political Science
• Cambridge University Library
• BBC
• Imperial College London (Science, Technology, Medicine)
• DANA Research – Science Museum
• Victoria and Albert Museum – National Art Library
• Peckham Library
• National Gallery Research Centre
• Royal Society of MedicineChelsea College of Arts Library
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Reisperiode
De reisperiode loopt van zaterdag 21 tot en met zaterdag 28 maart 2020.
We reizen per trein vanaf Amsterdam met de Eurostar naar Londen.
Kosten
De totale kosten voor de reis komen op ongeveer € 1.100,- tot € 1.250,- ex. btw per persoon op basis van
verblijf in een tweepersoonskamer. Voor een éénpersoonskamer moet je rekening houden met een
opslag van ongeveer € 450,- ex btw.
De reiskosten omvatten de reis- en verblijfkosten van/naar/in Londen en Cambridge. De kosten van de
welkomstborrel, het slotdiner, cadeaus voor onze gastheren/-vrouwen betalen we zo veel mogelijk uit
een subsidie van het O&O bestuur en eventuele sponsors.
Kosten voor lunches, overige diners, annulerings- en reisverzekering komen voor eigen rekening.
De definitieve reissom moet nog worden vastgesteld.
Aanmelden en plaatsingsprocedure
Als je serieuze belangstelling hebt voor deze reis, dan kun je je aanmelden door het sturen van een e-mail
naar m.bakker@niod.knaw.nl. De sluitingsdatum is 15 november 2019.
Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan de reis. Deelnemers moeten lid zijn van de KNVI
(individueel/institutioneel lidmaatschap) of de VVBAD.
Voor het plaatsen hanteren we de volgende procedure:
1. Alle aanmeldingen moeten op naam worden gedaan.
2. Als er van een instelling meer dan één medewerker meegaat, dan moet de indiener een volgorde van
plaatsing aangeven.
3. Alle deelnemers krijgen een plaatsingsnummer op basis van de aanmeldingsdatum.
4. Na de sluitingsdatum plaatsen we eerst alle nummers 1 (van de diverse organisaties), vervolgens de
nummers 2, etc. totdat we 40 deelnemers hebben. Als niet alle nummers geplaatst kunnen worden,
dan beslist de aanmeldingsdatum
5. De Reiscommissie valt buiten deze procedure
Met vriendelijke groet, namens de O&O reiscommissie,
Marjo Bakker
3 oktober 2019
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