Twente Collectie,
Bibliotheek Enschede

Kom in de Centrale Bibliotheek de Twente Collectie eens bekijken en
laat u tijdens openingstijden door onze deskundige inlichtingengevers
adviseren over deze bijzondere collectie.
Wilt u een groepsrondleiding over de Twente collectie?
Meld u aan via twentecollectie@bibliotheekenschede.nl.

Twente Collectie
Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15
7511 GM Enschede
053-4804804
www.bibliotheekenschede.nl
twentecollectie@bibliotheekenschede.nl.
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In de Twente Collectie vindt u alle rubrieken die ook in de rest van

Twente Collectie,
Bibliotheek Enschede
Bibliotheek Enschede heeft een bijzondere en veelzijdige
historische verzameling publicaties van en over Enschede
en Twente, de Twente Collectie.
De collectie omvat ruim 14.000 media, voornamelijk
boeken, die of te leen of ter inzage zijn. Op onze website
vindt u bij ‘Twente Collectie’ een link naar Historisch
Centrum Overijssel waar u verwezen wordt naar talloze
interessante sites.
Bibliotheek Enschede heeft ook een collectie microfiches
met regionale kranten vanaf 1872.
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onze collectie te vinden zijn maar dan geselecteerd op een aan Twente
gerelateerde inhoud. Boeken over de natuur, onderwijs, architectuur,
kunst, waterhuishouding, beschrijvingen van steden, geschiedenis,
landschapsbeschrijvingen, literatuur etc.

In de Twente Collectie vindt u bijvoorbeeld :
• Een selectie van romans die zich afspelen in Twente
of die geschreven zijn door regionale auteurs in het Twents dialect.
• Gedichten en de Bijbel in het Twents dialect.
• (Twentse) Woordenboeken.
• Jubileumuitgaven van (sport) clubs en verenigingen.
• Kunsthistorische beschrijvingen.
• Geschiedenisboeken over Twente en Twentse steden
• Boeken over de Twentse geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog.
• Publicaties over de Twentse textielindustrie.
• Publicaties over de vuurwerkramp van 13 mei 2000.
• Monografieën over regionale kunstenaars.
• Doopboeken, trouwboeken, familieboeken.
• Publicaties over de verschillende Enschedese wijken
• Toeristische uitgaven.
• Genealogische boeken.
• Regionale tijdschriften.
• Regionale krantenknipsels, tot 1989 en van de vuurwerkramp.
• Microfiches van Twentse Courant Tubantia, vanaf 1872.
• Topografische kaarten
• Arbeidsenquête van 1890
• Overijsselse Historische Bijdragen.
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