Koninklijke Bibliotheek van België
L E Z E R S GIDS

De KBR in cijfers:

7.500 m² | 150 km rekken |
6.000.000 boeken | 50.000 lezers
per jaar | 300 personeelsleden |
150 nieuwe publicaties worden
dagelijks geregistreerd | 120.000
documenten worden jaarlijks
geraadpleegd | 650 werkplaatsen

2

Inhoudsopgave
Woordje van de Algemeen directeur
Een erfgoed- en onderzoeksbibliotheek
De afdelingen
- Een leeszaal kiezen
- Documenten raadplegen
- Kaarten en plannen
- Prenten
- Hedendaagse Drukwerken
- Kranten en Hedendaagse Media
- Handschriften
- Penningen
- Muziek
- Kostbare werken
De KBR stap voor stap
Toegang tot onze bronnen
-Ter plaatse
Leeszalen
Online catalogi
Kaartencatalogi
Wifi
Vrij toegankelijke databanken
Reproducties
- Bij u thuis
Online catalogi
Interbibliothecair leenverkeer
Virtuele tentoonstellingen
Belgica
Korte geschiedenis
Meer dan een bibliotheek
- Een ontspanningsoord
- LIBRARIUM
- Concerten
- Tijdelijke tentoonstellingen
- Rondleidingen
- Bouwkundig erfgoed
- Nassaukapel
- Paleis van Karel van Lotharingen
- Royal Library Meeting Center
- Vzw’s in de Bibliotheek
- De Vrienden van de Bibliotheek
- Maar ook…
Praktische informatie
Plannen van het gebouw

5
6
10
10
10
11
12
14
15
17
18
19
20
22
24
24
24
24
26
26
26
26
29
29
29
30
30
32
34
34
34
34
35
35
35
36
36
37
37
38
38
40
42

3

4

De Koninklijke Bibliotheek, een van de tien federale wetenschappelijke instellingen, ligt op de Kunstberg in hartje Brussel.
Ze is een plek waar kennis wordt vergaard en bewaart een
omvangrijk literair, artistiek en wetenschappelijk erfgoed.
Daarnaast is ze een ruimte voor studie en onderzoek die ter
beschikking staat van het publiek.
Net als bij haar ontstaan is de Bibliotheek ook vandaag nog een
oord van herinnering en een kostbaar werkinstrument in dienst
van alle burgers. Het is een heel rijke bibliotheek waarvan de
kennis niet alleen vervat zit in miljoenen boeken, maar ook in
prenten, handschriften, partituren, penningen of op digitale
dragers.
Deze gids kan u helpen bij uw opzoekingen en laat u toe optimaal
van onze diensten gebruik te maken.
Als getuigen van de schriftculturen van het verleden en als
actieve spelers in de hedendaagse technische omwentelingen
openen de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek voor
u hun deuren en nodigen ze u uit om ze te verkennen.
Patrick Lefèvre,
Algemeen directeur van de
Koninklijke Bibliotheek van België
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Een erfgoed- en

onderzoeksbibliotheek

Sinds 1837 is de Koninklijke Bibliotheek de nationale bibliotheek
van de Belgische Staat. In gebouwen die in 1969 werden geopend
ter nagedachtenis van koning Albert I vervult onze instelling de
dubbele rol van nationale en van wetenschappelijke bibliotheek.

Als nationale bibliotheek verzamelen en bewaren we het Belgisch
erfgoed en stellen we het ter beschikking.
Als wetenschappelijke bibliotheek ondersteunen we het onderzoek
en dragen we bij tot de uitstraling van ons land.

Bewaren voor de toekomstige generaties

De Koninklijke Bibliotheek speelt dus een polyvalente rol. Dit vormt
meteen een verklaring voor de verschillende diensten die we
aanbieden. We nemen deel aan het wetenschappelijk leven door
onderzoek en publicaties, aan het cultureel leven via onze diensten
en activiteiten en aan het sociale leven door de publieke dienstverlening en verschillende pedagogische en sensibiliserende acties.
We staan ook in voor het wettelijk depot van de Belgische publicaties. In overeenstemming met deze verplichting, ingevoerd in 1966,
worden alle publicaties die in België verschijnen evenals die welke
Belgische auteurs in het buitenland publiceren door onze instelling
verworven, gecatalogiseerd, bewaard en vervolgens opgenomen
in een bibliografie. Zo beschikt u over een uniek aanbod en over
ruime wetenschappelijke informatie.
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Van papyrus tot digitale drager

Sinds het ontstaan van de librije van de Bourgondische hertogen
tot vandaag bezitten we een nationaal erfgoed dat we voortdurend
uitbreiden.

Vermeldenswaardig is bijvoorbeeld de opmerkelijke aankoop door
de Belgische Staat in 1837: de verzameling van de belangrijke
Gentse bibliofiel Karel Van Hulthem, rijk aan originele uitgaven en
goed voor een documentatie zonder evenknie over de geschiedenis
van de Zuidelijke Nederlanden. Die verzameling vormde de oorspronkelijke kern van de collectie Drukwerken.
Naast de voornoemde verzameling verwerft onze instelling ook
speciale fondsen, monografieën, tijdschriften enzovoort.

De Koninklijke Bibliotheek geniet wereldwijde erkenning en werkt
samen met tal van wetenschappelijke instellingen en bibliotheken.
Ze neemt volop deel aan de uitdagingen van het huidige tijdperk,
meer bepaald via het digitaliseren van haar erfgoed.
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Kennis tot uw beschikking

We breiden onze verzamelingen dag na dag uit met honderden
documenten. We nodigen u uit om een collectie te ontdekken die
zowel oude documenten als recente aanwinsten bevat; teksten op
perkament, papier, papyrus of ook digitale en geluidsdocumenten
die momenteel ongeveer 150 km rekken vullen, verspreid over 17
verdiepingen.
Om haar verzamelingen optimaal te bewaren is de Koninklijke
Bibliotheek een raadplegingsbibliotheek: de documenten moeten
dus steeds ter plaatse worden geraadpleegd en kunnen niet worden
meegenomen.
Om de toegankelijkheid van onze verzamelingen verder te vergroten,
willen we ons erfgoed vandaag ook digitaal aanbieden. Zo neemt
de digitale informatie in onze leeszalen en op ons platform Belgica
voortdurend toe.
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Een unieke plaats in het hart van Brussel

De Koninklijke Bibliotheek is een plek waar iedereen kan komen
leren, nadenken, studeren of zich ontspannen. Onze instelling ligt
op een centrale plaats in het culturele leven van de hoofdstad en
biedt midden op de Kunstberg een ruimte waar een nooit geziene
rust, maar ook gezelligheid, heerst.
Al onze leeszalen – zowel de grote leeszaal als de leeszalen van
onze verschillende erfgoedafdelingen – zijn ruimtes waar rust heerst
en die toegankelijk zijn voor de lezers. We zijn er om u te helpen,
of u nu komt uit nieuwsgierigheid, als student of als gespecialiseerd
onderzoeker.
Geniet van onze patio, het terras of de cafetaria met een prachtig
uitzicht over de stad.
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De afdelingen
Een leeszaal kiezen

Vroeger waren de verzamelingen bijeengebracht in de Bibliotheca
Regia van Filips II, maar als gevolg van hun geleidelijke verrijking
moesten de verzamelingen opnieuw worden ingedeeld volgens
thema en volgens de verschillende soorten dragers. Dankzij die
nieuwe indeling konden de bewaringstechnieken afgestemd worden
op de specifieke eigenschappen van elk document.
Vandaag zijn onze documenten toegankelijk in 8 verschillende
afdelingen. Specialisten bewaren en bestuderen er de verzamelingen
en beantwoorden graag uw vragen.
Kies de leeszaal die het best bij uw onderzoek of opzoekingen past:
- Kaarten en plannen
- Prenten
- Hedendaagse Drukwerken
- Kranten en Hedendaagse Media
- Handschriften
- Penningen
- Muziek
- Kostbare werken
Weet u niet goed in welke afdeling het document dat u zoekt zich
bevindt, dan kunt u de computers in de Gutenberghal bij de ingang
Kunstberg vrij gebruiken om opzoekingen te doen. In onze catalogi
ontdekt u onmiddellijk in welke leeszaal u zult vinden wat u zoekt.

Documenten raadplegen

Elke afdeling van de Bibliotheek stelt haar kostbaarste documenten
tot uw beschikking. Om hun optimale bewaring te verzekeren
verzoeken we u de richtlijnen in acht te nemen die in elke leeszaal
van toepassing zijn.
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Kaarten en plannen

De kern van deze verzameling maakte al deel uit van de bibliotheek
van de Bourgondische hertogen: de verzamelingen van Filips II
omvatten immers een reeks kaarten, wereldbollen en bundels van
kaarten. In de 19de eeuw werden de verzamelingen van de Koninklijke
Bibliotheek aanzienlijk uitgebreid met de producties van het Établissement géographique de Bruxelles en van het Militair Cartografisch
Instituut.
In februari 1923 werd de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, beter bekend als de ‘Ferrariskaart’, in bewaring gegeven
bij de afdeling. Het gaat om de eerste topografische kaart op grote
schaal van het huidige België. De kaart is vandaag beschikbaar op
Belgica en behoort tot de beroemdste en meest gereproduceerde
documenten uit onze verzamelingen.
De afdeling verwerft regelmatig nieuwe Belgische en buitenlandse
kaarten (honderden kaartbladen per jaar).
Vandaag bewaart de afdeling Kaarten en plannen meer dan
150.000 documenten waaronder atlassen, geologische kaarten,
stadsplattegronden en boeken met betrekking tot België en de hele
wereld. De afdeling bezit ook een heel mooie verzameling wereldbollen.
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Prenten

In het prestigieuze kader van het Paleis van Karel van Lotharingen,
in de noordelijke vleugel van de Koninklijke Bibliotheek, bewaart de
afdeling Prenten niet alleen gravures in alle soorten technieken,
maar ook tekeningen, foto’s, affiches, oude boeken, prentkaarten,
modeprenten en een groot aantal volksprentjes.
Hoewel buitenlandse graveurs zoals Albrecht Dürer of Gustave
Doré wel degelijk voorkomen in onze verzamelingen, zijn vooral de
Belgische scholen er vertegenwoordigd. De collectie omvat een uitzonderlijk aantal gravures en tekeningen van gerenommeerde
kunstenaars zoals Pieter Bruegel, Pieter Paul Rubens, Rembrandt,
Constantin Meunier, Fernand Khnopff, James Ensor, Henri Evenepoel
enzovoort.
De afdeling bewaart ook schetsboeken van kunstenaars, Japanse
prenten en Congolese aquarellen die binnen haar verzamelingen
stuk voor stuk specifieke schatten vormen.
Van de kunstgravure van de 15de eeuw tot de hedendaagse periode
bezit de afdeling belangrijke stukken met documentaire waarde.
Duizenden werken vinden hun onderwerp in de nationale geschiedenis, de sociale bewegingen en de stedelijke en industriële evolutie.
De dienst Chalcografie bewaart oude en moderne gegraveerde
platen. U kunt reproducties van werken van beroemde kunstenaars
kopen in de shop in de Gutenberghal.
De verzamelingen bevatten vandaag meer dan 600.000 gegraveerde documenten evenals een aanzienlijk aantal tekeningen. Ze
vormen een bron van onderzoek voor vorsers of voor gepassioneerde liefhebbers.
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Hedendaagse Drukwerken

De afdeling Hedendaagse Drukwerken heeft als opdracht alle gedrukte
werken te bewaren die van na 1830 dateren, met uitzondering van
‘kostbare’ of ‘bijzondere’ drukwerken. Daarmee is ze de grootste
afdeling van onze instelling, zowel door de grootte van haar collecties
(± 5 miljoen boeken) als door de bezoekersaantallen. Deze afdeling
beantwoordt waarschijnlijk het best aan het beeld dat u hebt van
een bibliotheek.
U kunt er de documenten van het Wettelijk Depot (sinds 1966
verplicht in België) raadplegen alsook het grootste deel van onze
collecties.
De verzameling, die zich sinds 2004 richt op de menswetenschappen,
omvat een groot aantal Belgische monografieën, tijdschriften en
thesissen, naast buitenlandse publicaties. Het is de grootste collectie
gedrukte werken en tijdschriften van ons land.
De dienst Hedendaagse Drukwerken heeft twee leeszalen: een
algemene leeszaal en een werkzaal. Bovendien kan een gedeelte
van de leeszaal als studiezaal worden gebruikt. In de algemene
leeszaal hebben de bezoekers geen vaste zitplaatsen en kunnen de
boeken slechts voor een korte periode worden gereserveerd. De
werkzaal is bestemd voor mensen die gedurende een langere
periode regelmatig in de Bibliotheek werken. Ze hebben een eigen
werkplek en kunnen boeken voor een lange periode reserveren.
Of u nu student, professor, journalist, historicus ... bent, na een
gemotiveerde aanvraag kunt u een plaats toegewezen krijgen.
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Kranten en Hedendaagse Media

Terwijl oude boeken, handschriften en prenten door een zekere
permanentie worden gekenmerkt, kennen kranten een veel korter
bestaan.

Het zijn ‘courante verbruiksgoederen’ die op goedkope dragers van
meestal slechte kwaliteit worden verspreid. Toch bieden ze een
onontbeerlijk beeld van de politieke, sociale, economische en culturele gebeurtenissen die onze samenleving vorm hebben gegeven.

De kern van de verzameling wordt gevormd door het fonds van de
(politieke) kranten die werden bewaard in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en op het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ook de invoering van de Belgische Bibliografie en vooral van het
Wettelijk Depot had een doorslaggevende invloed op de ontwikkeling van onze verzamelingen. Ook de buitenlandse pers is goed
vertegenwoordigd met niet minder dan 500 titels uit ongeveer zestig
verschillende landen.

We moeten zeker de indrukwekkende verzameling van specimens
van Belgische kranten en tijdschriften vermelden die de Belgische
journalist en bibliofiel Gaston Mertens heeft aangelegd. Belangrijk
is ook de verzameling van de beroemde cartograaf Philippe Vandermaelen (specimens van 19de-eeuwse buitenlandse kranten).

In de loop van de jaren 1960 heeft de Koninklijke Bibliotheek een
beleid ontwikkeld waarbij ze haar kranten op microfilm heeft gereproduceerd. Vaak gebeurde dat in het kader van een samenwerking met andere instellingen, waardoor talrijke oorspronkelijke
lacunes konden worden opgevuld.

Zo biedt de leeszaal, die een periode dekt van het einde van de 18de
eeuw tot vandaag, u toegang tot 200 miljoen pagina’s van Belgische
of buitenlandse kranten op papier of microfilm en tot meer dan 3
miljoen gedigitaliseerde pagina’s van Belgische kranten.
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Handschriften

De Handschriftenafdeling is de rechtstreekse erfgename van de
oude librije van de Bourgondische hertogen, een bibliotheek die
in de middeleeuwen gold als een van de meest prestigieuze van de
westerse wereld. In de 15de eeuw telde ze niet minder dan 950
volumes. Van die handschriften worden er vandaag nog bijna 300
bewaard binnen onze instelling. Ze vormen de initiële kern van
onze verzamelingen.
Sinds het einde van de 19de eeuw werd de verzameling verrijkt met
vele duizenden volumes: middeleeuwse en moderne boeken,
geschriften uit de 16de, 17de en 18de eeuw maar ook heel wat teksten
en brieven van Belgische schrijvers en kunstenaars. Elk jaar komen er
nieuwe aanwinsten bij op het gebied van de letteren, de geschiedenis en de kunsten. De afdeling is ook de trotse bezitter van twee
prestigieuze collecties: het fonds-Goethals (handschriften en gedrukte werken over de genealogie, de heraldiek en de geschiedenis
van de oude Lage Landen) en het fonds-Merghelynck (genealogie
en geschiedenis van West-Vlaanderen).

Vandaag telt de verzameling meer dan 35.000 handschriften die
alle domeinen van het denken beslaan. Daartoe behoren 4.500
middeleeuwse codices: de grootste verzameling in België. In de
leeszaal staan een keur aan naslagwerken opgesteld.

Penningen

Het Penningkabinet is de nationale collectie
die betrekking heeft op alle gebieden van
de numismatiek, maar ze brengt heel wat
meer documenten bijeen dan haar naam
doet vermoeden. U vindt er munten, bankbiljetten, jetons, decoraties, insignes, muntgewichten enzovoort.
De afdeling Penningen waakt meer bepaald over de instandhouding
en verrijking van haar bibliotheek die terecht wordt beschouwd als
een van de volledigste op haar gebied. U kunt hier maar liefst
40.000 boekdelen raadplegen.
Een van de meest prestigieuze verzamelingen is zonder enige twijfel
die van Lucien de Hirsch. Ze omvat een uitzonderlijke bibliotheek,
een collectie Griekse vazen, beeldjes en archeologische voorwerpen
van uitstekende kwaliteit en de kostbaarste
antieke munt ter wereld: de tetradrachme
van Aetna.
De verzamelingen van de afdeling
Penningen van de Koninklijke Bibliotheek van België omvatten meer
dan 200.000 voorwerpen.
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Muziek

De Muziekafdeling werd opgericht in 1965 en kan worden beschouwd
als het belangrijkste wetenschappelijk centrum van het land voor
de bewaring van muziekdocumenten (handgeschreven en gedrukte
partituren, brieven van musici, gedrukte werken, concertprogramma’s en -affiches, foto’s van musici, geluidsarchieven en diverse
voorwerpen). De afdeling bezit een uitzonderlijk patrimonium en
voert een zeer actief aanwinstenbeleid.
De Muziekafdeling kwam tot stand rond de muziekbibliotheek van
de Belgische musicoloog François-Joseph Fétis, een van de rijkste
verzamelingen van oude muziek ter wereld (met meer bepaald
handschriften van J.S. Bach, G.F. Haendel en A. Scarlatti).
Later verwierf de afdeling niet alleen een voor België unieke referentiebibliotheek, maar ook een vijftigtal fondsen in verband met
figuren of instellingen die een rol hebben gespeeld in het Belgische
en internationale muziekleven, van de 19de eeuw tot vandaag
(Franz André, Yves Becko, Paul Collaer, Marc Danval, Arthur De
Greef, Eduardo del Pueyo, Denijs Dille, Flor Peeters, Albert Roussel,
Edgar Tinel, Eugène Ysaÿe enzovoort).
U vindt hier meer dan 250.000 muziekdocumenten waaronder
meer dan 100.000 partituren en gedrukte werken, meer dan
100.000 geluidsarchieven (cilinders, 78-, 45- en 33-toerenplaten,
muziekbanden, cd’s), meer dan 8.000 brieven van musici, meer dan
8.000 muziekhandschriften en bijna 500 muzikale objecten (penningen, schilderijen, beeldhouwwerken en muziekinstrumenten).
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Kostbare werken

De afdeling Kostbare werken bewaart alle gedrukte boeken die
verschenen zijn vóór 1830 en beslaat daarmee de hele periode van
het ambachtelijk boek evenals alle Belgische bibliofiele uitgaven
vanaf dat jaartal. Voor de werken die na 1830 verschenen zijn
wordt er een keuze gemaakt op basis van het belang van het werk
in de geschiedenis van het boek, zijn zeldzaamheid of het bijzonder
belang van de illustraties of de boekband.
De afdeling dankt haar ontstaan aan de noodzaak om goederen die
als uitzonderlijk werden beschouwd te beschermen tegen de risico’s
van de Tweede Wereldoorlog en tegen de Duitse bezetter. Na gedurende enige tijd te zijn verborgen in de kelderverdiepingen van de
Nationale Bank van België keerden ze in 1944 terug naar de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek. Vervolgens werd beslist
om al die documenten samen te brengen onder de benaming
‘kostbare werken’.
De afdeling heeft haar collecties verrijkt met meerdere belangrijke
aanwinsten: het fonds Karel Van Hulthem, door de Belgische Staat
aangekocht in 1837, het fonds van de Stad Brussel in 1842 of nog
de bibliotheek van mevrouw Louis Solvay, afgestaan in 1962. Deze
laatste bevat een groot aantal autografen en boeken met illustraties
van beroemde moderne kunstenaars zoals Marc Chagall, Pablo
Picasso of Henri Matisse.
Na 60 jaar telt deze afdeling bijna 282.000 banden, gedrukte en
kostbare documenten, waarvan meer dan 3.220 incunabelen
(d.i. boeken gedrukt vóór 1501).
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1

De KBR
stap voor stap…

Schaf u een lezerskaart aan
bij de inschrijvingsdesk in
de Gutenberghal (ingang Kunstberg). Deze kaart is persoonlijk
en verplicht. U hebt hiervoor
een identiteitsbewijs nodig.

3

Kies de juiste leeszaal op
basis van het type document
dat u wilt raadplegen. In de Gutenberghal bij de ingang staan
computers waarop u een eerste
opzoeking in onze verzamelingen
kunt verrichten.

5

Geniet van de rust in onze leeszalen of
ga op zoek in onze verzamelingen met
behulp van onze online catalogus. Aarzel
niet om aan een van onze medewerkers
hulp te vragen om u wegwijs te maken in
het gebruik van onze verschillende catalogi.
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2

Gebruik de kastjes die bij de
ingangen tot uw beschikking
staan om uw jas, tas of zak, dranken,
etenswaren enzovoort op te bergen.
Deze zijn verboden in alle leeszalen.
We bezorgen u op eenvoudige
vraag een doorzichtige zak waarin u
uw persoonlijke bezittingen kunt
meenemen.

4

In de algemene leeszaal
kent het onthaalpersoneel
u een genummerde plaats toe.
In de speciale leeszalen moet u
zich laten inschrijven in het register. Vergeet in beide gevallen
niet om uw gsm uit te schakelen.

6

Zodra u uw keuze heeft gemaakt, vult u de bestelformulieren
in die beschikbaar zijn bij de hoofdbalie in de leeszaal. U
kunt ze invullen met behulp van de informatie die u vindt in de
online of kaartencatalogus. Nauwkeurig ingevulde formulieren
laten ons toe u het gewenste document zo snel mogelijk te
bezorgen. In de algemene leeszaal kunt u maximum drie documenten tegelijk bestellen. De naslagwerken (woordenboeken,
encyclopedieën enzovoort) zijn vrij toegankelijk in de verschillende leeszalen.

7

In de algemene leeszaal gaat
het lichtje bij uw plaatsnummer
branden wanneer uw bestelling
voor raadpleging beschikbaar is.

9

Vergeet niet dat u onze verzamelingen
alleen kunt raadplegen in de leeszalen
van de Bibliotheek. U mag geen enkel
document mee naar buiten nemen.
Nadat u de werken hebt geraadpleegd,
brengt u ze terug naar de balie in uw leeszaal. In de algemene leeszaal kunt u ze
gedurende 48 uur reserveren.

8

Ga naar de balie om de bestelde
documenten af te halen. Wenst u
de algemene leeszaal voor korte tijd te
verlaten, vraag dan bij de onthaalbalie
een pasje om uw genummerde plaats te
behouden.

Maak gebruik van
onze verzamelingen
en kom zo vaak
terug als u maar
wenst.
23

Toegang tot onze
Ter plaatse

bronnen

Leeszalen

Elke afdeling van de Bibliotheek beschikt over een leeszaal waar u
de documenten uit onze verzamelingen kunt raadplegen. U kunt
er opzoekingen doen dankzij onze vele catalogi, naslagwerken
(woordenboeken, encyclopedieën enzovoort) of op internet aangesloten computers, die vrij toegankelijk zijn.

Online catalogi
De Koninklijke Bibliotheek stelt u verschillende online catalogi voor:
- de algemene catalogus bevat alle Belgische werken sinds
1975, alle buitenlandse aanwinsten sinds 1985 en de werken
van de erfgoedafdelingen;
- de retrospectieve catalogus bevat de Belgische werken van
1875 tot 1974 evenals de buitenlandse werken die tussen
1930 en 1985 werden verworven.
U kunt opzoekingen doen:
- op auteur
- op titel
- op woord(en) van de titel
- op onderwerp
- of volgens een combinatie van deze verschillende gegevens

Op onze website vindt u ook de catalogi van specifiekere verzamelingen (prenten, gedigitaliseerde gedrukte werken, autografen
enzovoort).
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Kaartencatalogi
Alle aanwinsten van vóór 1984 zijn ook opgenomen in de kaartencatalogi die in de leeszalen beschikbaar zijn.
U kunt ze raadplegen: - volgens auteur
- volgens onderwerp
- volgens titel

Om uw opzoekingen te optimaliseren, bevelen we u aan om u niet
tot slechts één bron te beperken, maar zowel de online catalogi als
de kaartencatalogi te raadplegen.

Wifi
Dankzij de wifi kunt u uw draagbare pc inschakelen, onze catalogi
raadplegen, op internet surfen en e-mails versturen.

Vrij toegankelijke databanken

Bibliografische databanken, gespecialiseerde encyclopedieën en
de gedigitaliseerde verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek
worden u gratis aangeboden vanaf de algemene catalogus op de
terminals in de verschillende leeszalen.

Reproducties

U kunt fotokopieën maken van een niet-kostbaar origineel document
dat dateert van na 1850.

De toelating en de keuze van reproductiewijze zijn echter verschillend van afdeling tot afdeling; in elke afdeling kunt u de passende
formulieren verkrijgen.

26

De fotokopieerkaarten zijn verkrijgbaar aan de automatische verdeler
bij de kastjes op verdieping -2.
Als u daartoe de toelating krijgt, kunt u ook foto’s maken. Elke lezer
mag binnen de beperkingen van het auteursrecht en enkel voor
persoonlijk gebruik digitale foto’s zonder flits maken van de werken
die de Bibliotheek bewaart.
Onze dienst Fotografie kan u foto’s, gedigitaliseerde afbeeldingen,
fotokopieën enzovoort bezorgen van documenten die de Koninklijke
Bibliotheek bewaart, ook van kostbare documenten, voor zover dit
geen probleem vormt inzake bewaring of copyright.
U kunt ook reproducties van onze geluidsdocumenten bestellen.

Op onze website vindt u alle passende formulieren. U kunt uw
reproducties in de Bibliotheek of van bij u thuis bestellen.
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Bij u thuis
Online catalogi
De geautomatiseerde catalogi van de Koninklijke Bibliotheek zijn
op elk moment toegankelijk via internet, waar u zich ook bevindt.
U kunt de documenten die de Koninklijke Bibliotheek bewaart online
reserveren via de gemeenschappelijke catalogus van de federale
bibliotheken: www.bib.belgium.be. Deze catalogus bevat de gegevens
van de bibliotheken van de federale overheidsdiensten en van de
federale wetenschappelijke instellingen waartoe ook de Koninklijke
Bibliotheek behoort.
Maak uw keuze, reserveer en kom met de bevestiging van uw
aanvraag naar de Koninklijke Bibliotheek.

Interbibliothecair leenverkeer

Dankzij het interbibliothecair leenverkeer hebt u als lezer van de
Koninklijke Bibliotheek ook toegang tot werken die worden bewaard
in de grootste bibliotheken van ons land en in het buitenland. U
kunt ook de bruikleen van een van onze werken aanvragen in een
van deze erkende bibliotheken. Raadpleeg het ontleende document
in de leeszaal van de instelling die het document uitleent of vraag
fotokopieën van een bestaand werk in een andere bibliotheek.
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Virtuele tentoonstellingen

Zet bij u thuis een bezoek voort dat u op prijs hebt gesteld of
ontdek onze virtuele tentoonstellingen. Een aangename manier
om sommige van onze schatten te ontdekken.

Belgica
De Koninklijke Bibliotheek van België heeft ook haar
eigen digitale bibliotheek: Belgica.
Dit platform werd ingehuldigd in 2009 en
richt zich tot een groot publiek. Het biedt u de
mogelijkheid om onze gedigitaliseerde documenten online te raadplegen.
Deze portaalsite biedt u toegang tot verschillende categorieën van
documenten (handschriften, gedrukte werken, kaarten, muziekpartituren, geluidsopnames) en tot sommige collecties van munten, penningen en tekeningen/prenten. Bij hedendaagse
drukwerken (naslagwerken, kranten) werd gebruik gemaakt van
een technologie die opzoekingen in tekstmodus mogelijk maakt.
Belgica stelt twee methoden voor om documenten te raadplegen:
- eenvoudige of gecombineerde opzoeking (auteur, titel, sleutelwoord enzovoort);
- per collectie; een selectie van schatten wordt beschreven, in
hun context geplaatst en vergezeld van bibliografische
verwijzingen.
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Belgica:
- is een gratis instrument
- is op elk moment toegankelijk
- maakt een vlotte raadpleging van de documenten mogelijk
dankzij de navigatie
- biedt een oplossing voor de met verdwijning bedreigde
documenten
Belgica wordt regelmatig verrijkt zodat u steeds meer documenten
zult kunnen raadplegen. De collecties die u op Belgica aantreft, zijn
echter maar een onderdeel van het geheel van onze gedigitaliseerde
verzamelingen.
Bijgevolg nodigen we uit om ons volledige digitale aanbod te
komen raadplegen in onze leeszalen.
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Korte

geschiedenis
15de eeuw

De Bourgondische hertogen brengen een unieke verzameling van
verluchte handschriften samen.

1772

De Bibliotheek opent haar deuren
voor het publiek onder de hoede
van de Academie van Brussel.

1795

De verzamelingen worden overgebracht naar de gebouwen van
het Paleis van Karel van Lotharingen
en vormen de Bibliotheek van de
Centrale School van het
Dijledepartement.

19 juni 1837

De Belgische regering richt de
Koninklijke Bibliotheek van België op.

1935

Op verzoek van koningin Elisabeth
en koning Leopold III beslist de
regering een nieuwe bibliotheek te
bouwen ter nagedachtenis van
koning Albert I.

17 februari 1969
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De Koninklijke Bibliotheek Albert I
wordt plechtig ingehuldigd.

1559

Filips II brengt alle boeken in zijn
bezit samen in het Paleis van de
Coudenberg onder de benaming
‘Koninklijke Bibliotheek’.

1794

De Franse regering brengt talrijke
waardevolle documenten over
naar Parijs. Ter gelegenheid
van het Congres van Wenen
wordt een groot aantal van
die documenten in 1815
teruggegeven aan België.

1803

De Bibliotheek wordt overgedragen aan de Stad Brussel.

21 mei 1839

De Koninklijke Bibliotheek van
België gaat open voor het publiek.

1954

De eerste steen van de nieuwe
gebouwen op de Kunstberg wordt
gelegd.
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Meer dan een

bibliotheek

Een ontspanningsoord

De Bibliotheek is een plek voor studie, rust en ontmoeting, maar ze
is ook een openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is.
De leeszalen zijn uitermate geschikt voor studenten die op zoek
zijn naar een omgeving die zich leent tot concentratie.
Geniet tijdens uw lunch in de cafetaria van een onvergelijkelijk zicht
op de stad en breng aangename momenten door in de tuin bij de
Gutenberghal of op ons terras met uitzicht op de Kunstberg.
 info@kbr.be

LIBRARIUM

Breng een bezoek aan LIBRARIUM, een ontdekkingsruimte waar
u alles leert over de geschiedenis van het boek, het schrift en de
bibliotheken. Deze ruimte, die gratis toegankelijk is, werd ontworpen
om tegemoet te komen aan de verwachtingen van een zo groot
mogelijk aantal mensen, of u nu gewoon nieuwsgierig dan wel een
specialist bent. U vindt er een ruime selectie van originele documenten in een didactische en dynamische context.
Gezien de tentoongestelde stukken elk kwartaal worden vervangen,
is dit een tentoonstelling om te ontdekken en te herontdekken.
 librarium@kbr.be

Concerten

Op het programma van de middagconcerten staan jonge talenten
of ervaren musici die de ‘muzikale schatten van de Koninklijke
Bibliotheek van België’ aan u voorstellen. De concerten worden
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georganiseerd door de Muziekafdeling en stellen u elke maand
(tussen oktober en mei) een nieuwe selectie voor uit de partituren
die de Bibliotheek bewaart. De concerten hebben plaats in het
weelderige decor van het Paleis van Karel van Lotharingen of in het
auditorium Arthur De Greef.
 music@kbr.be

Tijdelijke tentoonstellingen

Elk jaar organiseert de Bibliotheek verschillende tentoonstellingen
waar het grote publiek haar uitzonderlijkste stukken kan ontdekken.
U kunt ze komen bewonderen in de prachtige Nassaukapel.
 expo@kbr.be

Rondleidingen

Om het erfgoed van de Bibliotheek aan een zo groot mogelijk publiek
voor te stellen, heeft de Educatieve dienst een uitgebreid aanbod
van animatie en rondleidingen voor alle leeftijden ontwikkeld.
Vanaf 8 jaar bieden we workshops en rondleidingen aan in de Bibliotheek, het Paleis van Karel van Lotharingen, de tijdelijke tentoonstellingen en LIBRARIUM.
 educdien@kbr.be

Bouwkundig erfgoed

De Koninklijke Bibliotheek van België, ontworpen door de Brusselse
architect Maurice Houyoux ter ere van koning Albert I, is een echt
monument ter nagedachtenis van de vorst.
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Het hele gebouw werd plechtig ingehuldigd in 1969 nadat de werken
in totaal 15 jaar hadden geduurd. Het gebouw heeft een dubbele
bestemming: het dient als eerbetoon en is een instrument ten
dienste van het publiek. Opvallend is dat de Nassaukapel en het
Paleis van Karel van Lotharingen werden opgenomen in de moderne
architectuur van de nieuwe Bibliotheek.

Nassaukapel

De Nassaukapel is het enige overblijfsel van het Paleis van Nassau
dat in de 16de eeuw werd gebouwd in de stijl die Brabantse gotiek
wordt genoemd.
Dit paleis, afwisselend in beslag genomen en door de Spaanse
regering teruggegeven aan de afstammelingen van de familie van
Oranje-Nassau, werd in 1731 de zetel van het Hof van de Nederlanden.
De kapel kende in de 19de en 20ste eeuw de meest uiteenlopende
bestemmingen, onder meer als laboratorium voor het Koninklijk
Instituut voor Natuurwetenschappen waar de iguanodons van
Bernissart werden opgesteld.
De kapel doet vandaag dienst als ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen.

Paleis van Karel van Lotharingen

In 1756 kocht de gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden,
Karel van Lotharingen, het Paleis van Nassau van zijn laatste eigenaar.
Hij liet het heropbouwen in Lodewijk XVI-stijl, met uitzondering
van de kapel. Van het Paleis van Karel van Lotharingen zijn de
neoklassieke gevel en een deel van de appartementen bewaard
gebleven.
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Binnen hebben het trappenhuis, de rotonde evenals de zomerappartementen van de vorst hun oorspronkelijke versiering behouden
en geven ze een idee van het kader waarin hij leefde. Ze nodigen
u uit om u onder te dompelen in de 18de eeuw.

Royal Library Meeting Center

Dankzij haar ideale ligging in het centrum van Brussel vormt de
Bibliotheek een ideaal kader voor uw conferenties, colloquia, recepties, evenementen, opleidingen enzovoort.
We verhuren verschillende soorten zalen. Ze zijn uitgerust met
projectoren, micro’s, computers enzovoort en hebben een capaciteit
tot 250 plaatsen.
 events@kbr.be

Vzw’s in de Bibliotheek

Tal van documentatie- en onderzoekscentra waarvan de activiteiten
verband houden met onze opdrachten hebben onderdak gevonden
in ons gebouw. Zo vindt u op één en dezelfde plaats een heel uitgebreid documentair en literair aanbod. Ontdek bijvoorbeeld het
Center for American Studies, dat onderzoek aanmoedigt op alle
gebieden van de mens- en sociale wetenschappen in verband met
de Verenigde Staten van Amerika, of ook de vzw Archives et Musée
de la Littérature, die haar activiteiten wijdt aan de Franstalige
Belgische literatuur. Beide vzw’s beschikken elk over een leeszaal
waar u toegang krijgt tot hun erfgoed. Ontdek tot slot ook het
Museum van de Boekdrukkunst, dat verschillende soorten oude
en moderne drukpersen bewaart, waaronder ook die van Félicien
Rops.
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De Vrienden van de Bibliotheek

De vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek, onder de
Hoge Bescherming van H.M. de Koningin, heeft tot doel de Koninklijke Bibliotheek van België bekend te maken bij een groot publiek
evenals haar verzamelingen te verrijken door middel van schenkingen, legaten en de opbrengst van de bijdragen van de leden. Ze
organiseert regelmatig tentoonstellingen en andere culturele
manifestaties zoals concerten, conferenties, bezoeken aan grote
bibliotheken enzovoort.
Wenst u de Koninklijke Bibliotheek te steunen, deel te nemen aan
de grote culturele evenementen, talrijke voordelen te genieten
maar ook uw indrukken uit te wisselen met mensen met dezelfde
interesses, word dan lid van de vereniging.
 vriendenkbramis@kbr.be

Maar ook…

De Bibliotheek organiseert geregeld evenementen zoals opendeurdagen, nocturnes, conferenties, wetenschappelijke colloquia,
ontmoetingen met mensen uit de literaire wereld enzovoort.
Vergeet ook niet om even langs te lopen in onze shop waar u al
onze publicaties evenals originele geschenkideeën vindt: gravures
van Félicien Rops, Fernand Khnopff… of genummerde en door
hedendaagse Belgische kunstenaars gesigneerde exemplaren,
uitgevoerd door onze dienst Chalcografie.
Stuk voor stuk goede redenen om een bezoek te brengen aan de
Koninklijke Bibliotheek van België!
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Praktische

informatie

Opening voor het publiek

De Koninklijke Bibliotheek van België is dagelijks open, behalve op
zon- en feestdagen. Uitzonderlijke sluitingsdagen worden meegedeeld op onze website.

Openingsuren

Afdeling Hedendaagse
Drukwerken
Afdeling Kranten en
Hedendaagse Media
Erfgoedafdelingen
Cafetaria
Shop

LIBRARIUM

Paeis van
Karel van Lotharingen

Van maandag
tot vrijdag

Zaterdag

Van 09.00 tot
19.00 uur

Van 09.00 tot
17.00 uur

Van 09.00 tot
13.00 uur en van
14.00 tot 17.00 uur

Gesloten

Van 09.00 tot
17.00 uur

Van 09.00 tot
15.30 uur

Van 09.00 tot
17.00 uur

Van 09.00 tot
12.00 uur en
van 13.00 tot
17.00 uur

Gesloten
Van 09.00 tot
12.00 uur en
van 14.00 tot
17.00 uur

Van 09.00 tot 17.00 uur

Op woensdag en zaterdag van
13.00 tot 17.00 uur

Bestel uw boeken aan de balie van de algemene leeszaal van
maandag tot zaterdag tussen 09.00 en 15.45 uur.

Lezerskaart
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Het gebouw is vrij toegankelijk. Om toegang te hebben tot de leeszalen van de Koninklijke Bibliotheek, moet u wel in het bezit zijn

van een lezerskaart. Die kaart wordt verkocht aan al wie ten minste 16
jaar oud is, op vertoon van een identiteitsbewijs. De lezerskaart is persoonlijk en kan worden verlengd vanaf de vervaldatum.
Dagkaart: 2,50€
Weekkaart: 5€
Jaarkaart: 20€
Jaarkaart studenten en journalisten: 10€
Dubbel: 1€

Contact

info@kbr.be
+32-(0)2-519.53.11

Website

www.kbr.be

Adres

Koninklijke Bibliotheek van België – Keizerslaan 4 – 1000 Brussel
Ingang via - Kunstberg
- Keizerslaan 2
- Museumplein 1

Bereikbaarheid

Trein: station Brussel-Centraal
Metro : lijnen 1 en 5 (halte Station Brussel-Centraal)
Tram : lijnen 92-94 (halte Koningsplein)
Bus : lijnen 29-38-63-66-71-65-86 (halte Station Brussel-Centraal)
27-95-38-71 (halte Koningsplein)
48-95 (halte Sint-Jansplein)
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N IVEAU +5

Ingang
Museumplein

Li'en en belangrijkste trappen
Cafetaria
WC
Terras
Rotonde van het Paleis van Karel van
Lotharingen (ingang via Museumplein)
Paleis van Karel van Lotharingen
(ingang via Museumplein)
N IVEAU +4
Li'en en belangrijkste trappen
Muziek
WC
Auditorium Arthur De Greef

N IVEAU +3
Li'en en belangrijkste trappen
Prenten
Paleis van Karel van Lotharingen
(ingang via Museumplein)
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Ingang
Museumplein

N IVEAU +2
Li'en en belangrijkste trappen
Drukwerken (werkzaal)
Audiovisuele zaal

N IVEAU 0

3

1

Li'en en belangrijkste trappen

4

5

2
1 - Kranten en Hedendaagse Media
2 - Hedendaagse Drukwerken (algemene leeszaal)
WC
3 - Nassaukapel
4 - Zaal Naster
5 - Zaal L. de Hirsch
Terras
Ingang Kunstberg

N IVEAU -2

6

Ingang
Keizerslaan
5

Li'en en belangrijkste trappen

1
2

3

1 - Kaarten en plannen
2 - Kostbare werken
3 - Handschri'en
4 - Chalcograﬁe (ingang via Museumplein)
5 - Houyouxgalerij
6 - Auditorium Lippens

4
LIBRARIUM
Pa7o
WC
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Koninklijke Bibliotheek van België
Keizerslaan 4
1000 Brussel

