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Master in Kunst- en cultuurwetenschappen

Boekwetenschap



‘“Een sterk programma met een 
specialistisch en stevig academisch profiel”, 
schreef de visitatiecommissie over 
Boekwetenschap, en daar zijn we trots op!’

Duik in de fascinerende wereld van middeleeuwse 
manuscripten en ervaar hoe de boekdrukkunst de wereld 
veranderde. Leer werken met archieven van uitgeverijen en 
boekbeschrijvingen maken, vormgeving en lettertypen 
herkennen en boekbanden, kaarten, tekeningen en prenten 
identificeren. Bij Boekwetenschap ontdek je nieuwe aspecten 
van de Gouden Eeuw in nooit-onderzochte archieven, leer je 
hoe sprookjes tot kinderboeken werden, wat de beste 
marketingstrategieën zijn voor hedendaagse boekhandels en 
dat het digitale tijdperk níet het einde betekent voor het 
boek. 
Boekwetenschap geeft je alle ruimte voor eigen onderzoek en 
specialisatie in: Middeleeuwen, Kinderboeken, Cultureel 
ondernemen in het boekenvak, Historische cartografie of het 
panoramisch opgezette Book Studies. Het onderwijs is hands 
on – met de schatten uit Bijzondere Collecties voor je op 
tafel.

Prof. dr. Lisa Kuitert



Wat is een boek? 
(6 EC)
Een middeleeuws 
handgeschreven 
boek had een oplage 
van één exemplaar. 
Van de eerste 
gedrukte boeken 
was de oplage 
gemiddeld al 300 
exemplaren, rond 
1800 al zo'n 1200 
exemplaren, om in 
de 19de eeuw te 
groeien tot soms wel 
enkele tienduizen- 
den. De eerste 
illustraties waren 
houtsneden, daarna 
verschenen gravures 
en etsen. In de 19de 
eeuw explodeerde 
het aantal reproduc- 
tietechnieken. Nu 
zijn de mogelijk- 
heden voor digitaal 
drukwerk nagenoeg 
onbegrensd. In dit 
vak krijg je een goed 
inzicht in al deze 
ontwikkelingen.

Carrièreperspectief

Boekwetenschap bereidt je goed voor 
op werk in de boekenwereld. Je weet 
hoe boeken in heden en verleden zijn 
gemaakt en hoe boeken, ook in digitale 
vorm,  fungeren als cultuurdrager. Door 
je ruime academische onderzoekvaar- 
digheden ben je multi-inzetbaar. Heb je 
bij ons ook een stage gedaan, dan 
beschik je bovendien al over werk- 
ervaring. Je kunt gaan werken bij 
bijvoorbeeld: uitgeverijen, archieven, 
bibliotheken, erfgoedinstellingen, 
musea, veilinghuizen, antiquariaten en 
boekhandels, of zelfstandig een carrière 
opbouwen als onderzoeker of publicist.

Een vak belicht



Diploma
Master of Arts
Kunst- en 
cultuurweten- 
schappen

Duur
1 jaar / 60 EC

Vorm
Voltijd / deeltijd

Start
1 september

Voertaal
Nederlands

Croho
60087

Kerngegevens
Toelatingseisen

Boekwetenschap is open voor 
aanmelding voor kandidaten met een 
universitair bachelordiploma in 
de Geesteswetenschappen. Voor de 
volgende universitaire bachelors is de 
master Boekwetenschap bijzonder 
geschikt:
• Nederlandse taal en cultuur
• Kunstgeschiedenis
• Klassieke talen
• Religiewetenschappen
• Geschiedenis
• Cultuurwetenschappen
• Media en cultuur
Heb je een ander bachelordiploma dan 
hierboven genoemd dan geldt als 
toelatingsvoorwaarde dat je de minor 
Boekwetenschap (30 EC) hebt gevolgd 
of, in overleg, deficiënties door middel 
van het instapprogramma hebt weg- 
gewerkt. Zie voor meer informatie:
uva.nl/ma-boekwetenschap
> Toelating en inschrijving

Contact

Faculteit der 
Geesteswetenschappen
Admissions Office
T: +31 (0)20 525 4481
E: admissionsma-fgw@uva.nl


