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Uitnodiging

Bekijk deze e-mail in uw browser

Uitnodiging

Digitaal open access platform Tijdschrift voor Geschiedenis 1886-2008

HuygensING, Tijdschrift voor Geschiedenis en Amsterdam University Press nodigen u van harte uit voor de
lancering op vrijdag 13 oktober 2017 van het complete digitale platform van TvG. Op het platform zijn in open

access alle nummers te zien die zijn verschenen van 1886 tot en met 2008.

De jaargangen vanaf 2009 worden aangeboden door AUP (open access na 3 jaar).

Programma

15.00 Inloop met koffie en thee

15.30 Welkom 
| Jan-Peter Wissink, directeur Amsterdam University Press

15.40 Introductie
| Jacco Pekelder, voorzitter redactie Tijdschrift voor Geschiedenis
| Ineke Huysman, onderzoeker HuygensING

16.00 TvG en de beeldvorming over de historicus en de geschiedwetenschap
| Bart Jan Teunissen en Dennis Klein Wolterink, studenten Universiteit Utrecht

16.10 Langetermijntrends in de academische historische interesse in Nederland: een verkenning van TvG
digitaal
| Susan Hogervorst, Open Universiteit/EUR
| Kees Ribbens, NIOD/EUR
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16.30 Diepteboring in TvG digitaal: joodse geschiedenis door de jaargangen heen
| Ewoud Sanders

16.50 Lancering
| Maarten Prak, bestuurslid KNAW

17.00 Borrel

Aanmelding

Aanmelden via e-mail bij: ineke.huysman@huygens.knaw.nl.

Bij overtekening worden de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Locatie van de presentatie

Amsterdam University Press, Nieuwe Prinsengracht 89, Amsterdam | 020-4200050

Deel Deel Tweet Stuur door

Tijdschrift voor Geschiedenis is het enige Nederlandse historisch-wetenschappelijke tijdschrift dat de hele geschiedenis
van de Oudheid tot het heden bestrijkt en daarbij aandacht besteedt aan zowel Nederlandse als niet-Nederlandse

geschiedenis.
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