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Gebruik van de bibliotheek  

Ook in 2014 was de bibliotheek alleen op afspraak open. Dit blijkt geen bezwaar voor de 

vaste leners en lezers: ze weten de bibliotheek en de boeken te vinden. De groep vaste 

gebruikers bestaat naast leraren en rabbijnen, vooral uit gemeenteleden die derasjot, lern-

bijeenkomsten, lezingen of andere vormen van onderwijs verzorgen. De leen- en ruilkast 

(voor romans) in de Anne Frankzaal functioneert goed. Er worden boeken meegenomen en de 

kast raakt niet leeg.  

 

Collectievorming 

Door gebrek aan budget kon de collectie niet worden uitgebreid. Wel werd de collectie van de 

Stichting Robert A. Levisson incidenteel uitgebreid door een aanschaf uit haar budget. Verder 

werd er gedoneerd in de vorm van boeken. Wanneer boeken worden aangeboden aan de 

bibliotheek, wordt zorgvuldig bekeken welke boeken binnen het collectiebeleid van de 

bibliotheek passen. 

Speciale vermelding behoeft de catalogisering van ongeveer 1000 boeken. Dit waren 

voornamelijk boeken uit de privécollectie van rabbijn David Lilienthal, die hij geschonken 

heeft bij zijn alija in 2013. Met Marorgeld kon Anne-Maria van Hilst deze boeken in de 

catalogus van de bibliotheek invoeren. Met hulp van de LJG-jongeren Raz van Houts, Eli 

Menco, Ruben en Tamar van der Ven zijn vervolgens alle boekenplanken in de bibliotheek 

gereorganiseerd, waardoor er - met de nieuwe boeken erbij - weer ruimte op de planken is 

gekomen. 

 

Financiën 

De financiële situatie van de bibliotheek blijft zorgelijk. De traditie was dat LJG Amsterdam 

en de Stichting Robert A. Levisson de exploitatiekosten van de bibliotheek gelijkelijk delen, 

en los daarvan een budget voor collectievorming reserveren. Bij collectievorming gaat het 

niet alleen om aanschaf van boeken, maar ook over abonnementen op Progressief-Joodse 

tijdschriften. Het exploitatiebudget, voor onderhoud van de boeken en het bibliotheeksysteem, 

werd in 2014 op € 7000 begroot. De LJG bleek € 1500 bijdrage voor 2014 te kunnen geven, 

waarna de Stichting Levisson een gelijk bedrag bijdroeg. Een deel ervan is gebruikt voor de 

catalogisering van de David Lilienthal-collectie. 

 

Website en catalogus 

De website van de bibliotheek heeft in het verslagjaar een nieuw uiterlijk gekregen. Ook de 

gehele catalogus is er weer op te vinden. De catalogus is thans doorzoekbaar via de titel en 

auteur, maar nog niet met behulp van trefwoorden. De website met de catalogus is te vinden 

op www.ljgbibliotheek.nl of www.levissonbibliotheek.nl.  

Voor verdere informatie over de bibliotheek en de collecties verwijzen we naar 

www.levisson.nl > Over ons > Jaarverslagen waar u eerdere jaarverslagen van de bibliotheek 

kunt lezen. 


