Informatieblad Bibliotheek
De meeste onderzoeken in archieven beginnen vaak met een oriënterend onderzoek in de
bibliotheek. Wat is er al verschenen over het onderwerp dat ik ga onderzoeken? Wordt er in de
literatuur verwezen naar bepaalde archieven? Welke personen weten meer over het onderwerp?
Ben ik niet een onderwerp aan het onderzoeken waarover al heel veel bekend is en doe ik dus
dubbel werk?
Wat kunt u aantreffen in de bibliotheek van het RHC?
De bibliotheek van het RHC bevat ruim 40.000 titels en probeert in eerste instantie zo compleet
mogelijk alle relevante publicaties betreffende de geschiedenis en cultuur van de bij het RHC
aangesloten gemeenten te verzamelen. Daarnaast worden die werken verzameld, zonder
overigens compleet te willen zijn, over de meest nabijgelegen plaatsen in Midden- en NoordoostBrabant, Limburg en België. Ook de meest relevante publicaties over de grote Brabantse steden
en overzichtswerken betreffende de provincie Noord-Brabant zijn aanwezig. Een apart hoofdstuk
vormt de specifieke literatuur die zowel betrekking heeft op archivistiek in al zijn vormen zoals het
informatiebeheer en het materiële beheer. Daarnaast is er veel materiaal over onderwerpen die
zijdelings met het archiefonderzoek te maken hebben zoals zegelkunde, heraldiek en
genealogie. Tot slot zijn er de aanvullende en ondersteunende naslagwerken zoals atlassen,
woordenboeken, encyclopedieën en bibliografieën.
De belangrijkste bronnen voor bibliotheekonderzoek zijn:
- Boeken, scripties en rapporten verschenen binnen of buiten het officiële uitgeverscircuit.
Dit materiaal vormt het hoofdbestanddeel van de totale collectie.
- Overheidspublicaties, zowel van gemeentelijke als van provinciale aard beginnende bij de
oudste plakkaatboeken.
- Kranten en huis-aan-huisbladen.
- Jaarverslagen van de in de regio werkzame bedrijven en instellingen. - Tijdschriften.
- Documentatie.
Studiezaal RHCe
In het informatiecentrum van het RHCe vindt u op de begane grond een aparte bezoekersbibliotheek,
met daarin boeken en tijdschriften. Dit bibliotheekmateriaal behandelt vooral de algemene
geschiedenis en volkskunde van Brabant, maar ook de afzonderlijke plaatsen, die vallen binnen ons
werkgebied, komen uitgebreid aan bod door middel van de plaatselijke heemkundige periodieken en
een groot aantal standaardwerken met betrekking tot dezelfde plaatsen. Het bibliotheekaanbod in het
informatiecentrum wordt tot slot gecompleteerd met naslagwerken zoals woordenboeken en een
encyclopedie. Genealogie heeft hier vooral een plaats gekregen in de vorm van eerder verschenen
genealogieën.
Mocht u behoefte hebben aan bibliotheekmateriaal dat dieper ingaat op het te onderzoeken
onderwerp dan kunt u op www.rhc-eindhoven.nl → onderzoek→ bibliotheek, de complete bibliotheek
doorzoeken.

Documentatie
Een apart onderdeel van de bibliotheek vormt de documentatiecollectie. Deze bestaat uit twee grote
bestanden die tezamen ongeveer 12.000 titels bevatten. U kunt zien in welke collectie een document
zit door te letten op de koptekst in het document bv. Collectie Documentatie RHC Eindhoven of
Collectie Documentatie RHC Eindhoven – Collectie Helmond.

Reproducties
Reproducties (kopieën) uit boeken is mogelijk.
Uit bibliotheekmateriaal ouder dan 50 jaar en kwetsbaar materiaal zoals krantenleggers en lijvige
boeken mag niet worden gefotokopieerd. Digitale fotografie is veelal wel mogelijk.
Signaleringen
Mist u een titel in de collectie, attendeer de bibliothecaris er dan op door middel van een
signaleringsformulier. Dit is te verkrijgen bij de medewerker dienstverlening.
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