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In de Universiteitsbibliotheek (UB) aan de Broerstraat 4 vindt u de collecties 
voor o.a. alle humaniora. De gehele bibliotheekcollectie van de RUG, zowel op 
papier als digitaal, wordt ontsloten door één catalogus: SmartCat.

Op de verschillende verdiepingen van de UB bevinden zich de zaalcollec-
ties voor Letteren, Theologie en Filosofie. Deze zijn specifiek afgestemd op 
het onderwijs en onderzoek van de faculteiten. Het grootste deel van de 
papieren collectie is echter geplaatst in gesloten magazijnen. Magazijn-
boeken kunt u via SmartCat aanvragen. De digitale bronnen kunt u vinden op  
rug.nl/bibliotheek onder het kopje ‘Zoeken’ en zijn vanuit huis of vanaf de 
werkplek te raadplegen.  

Naast het zorg dragen voor de collectievorming (waar u actief aan kunt 
meehelpen) biedt de Bibliotheek verschillende informatiediensten aan. Zo 
bieden wij bijvoorbeeld cursussen voor medewerkers en studenten van 
de faculteit waarin zij leren zoeken naar relevante literatuur, en geven we 
workshops over bijvoorbeeld bibliografisch management, open access en 
research impact. 

Wij hopen u hiermee een goed overzicht te geven van onze dienstverlening. 
Als u vragen heeft, schroom dan niet ze te stellen: ons e-mail adres is humani-
ora-bibliotheek@rug.nl. U kunt ook terecht bij de servicebalie in de UB, of bij 
een van onze specialisten.

U bent van harte welkom!

In the University of Groningen Library City Centre (Broerstraat 4) you will find 
the collection for the humanities. There is one central catalogue, SmartCat, 
containing thousands of electronic journals, e-books and databases. 

The printed collection can be found on on the shelves of the various floors 
of the University Library. This collection is specifically tailored to teaching 
and research at the Faculty of Arts. The main part of the printed collection, 
however, is stored in closed stacks. Books from the stacks can be requested 
through SmartCat. E-resources can be found on rug.nl/library under ‘Search’ 
and can be accessed from home or your workplace. 

In addition to the collection (we are happy to receive your acquisition sugges-
tions), the Library offers tutorials and support in literature searches; for 
instance information literacy courses and workshops on e.g. bibliographic 
management, open access and research impact.

With this brochure we aim to give you a brief overview of all our services. If 
you have any questions, please feel free to get in touch. Our e-mail address 
is humanities-library@rug.nl. You may also contact the Service desk in the 
University Library or one of our specialists.

Welcome to the University of Groningen Library!

Welkom Welcome

©Hetty Oostergetel

|https://www.rug.nl/bibliotheek
https://www.rug.nl/library/workshops
mailto:humaniora-bibliotheek@rug.nl
mailto:humaniora-bibliotheek@rug.nl
https://www.rug.nl/bibliotheek
https://www.rug.nl/library/workshops
mailto:humanities-library@rug.nl
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De collectie is gericht op de ondersteuning van onderwijs en onderzoek. 

Toegang tot de collectie
Een deel van de gedrukte collectie kunt u vinden op de studiezalen. Letteren 
op de 2e verdieping, Theologie en Filosofie op de 4e verdieping. De boeken 
zijn hier op onderwerp gerangschikt. U kunt deze boeken lenen, tenzij anders 
aangegeven (rode stip of de indicatie ‘not lendable’). Het grootste deel van 
de papieren collectie bevindt zich echter in het magazijn. Deze titels kunt 
u aanvragen via SmartCat. Daarnaast biedt de bibliotheek elektronische 
toegang tot bibliografische bestanden, elektronische tijdschriften, e-books 
etc.
libguides.rug.nl

Aanschafsuggestie? 
U kunt zelf actief bijdragen aan de collectievorming. Medewerkers kunnen 
aanschafsuggesties indienen via de website: Formulier aanschafsuggesties.

Collectie
The collection aims to support teaching and research in the Faculty of Arts. 

Accessing the collection
Part of the printed collection is located in the reading room; Arts on the 2nd 
floor, Theology and Philosophy on the 4th floor. The books are arranged by 
subject. You can borrow any of these books unless a red mark or label ‘ not 
lendable’ indicates that it is “not for loan”. 
The main part of the printed collection is stored in the closed stacks. These 
titles can be requested through SmartCat. The Library also offers online access 
to bibliographic databases, electronic journals, e-books etc.
libguides.rug.nl

Acquisition suggestions?
Staff members are invited to make acquisition suggestions. You can suggest 
titles directly via our website: Acquisition suggestions.

Collection

http://libguides.rug.nl
https://www.rug.nl/library/_shared/formdesk/acquisition-suggestions
https://libguides.rug.nl
https://www.rug.nl/library/_shared/formdesk/acquisition-suggestions
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Speciale Collecties
Archeologie
De  collectie Archeologie bevindt zich op 2e verdieping. Naast de boeken 
vindt u hier ook de archeologische tijdschriften.
Meer informatie en indeling van de collectie:
rug.nl/library/collections-locations/arts

Filmcollectie
De bibliotheek bezit ook een filmcollectie, bestaande uit documentaires 
en speelfilms. U vraagt de films aan in SmartCat. 

Zaal Bijzondere Collecties
Op de zaal Bijzondere Collecties (3e verdieping) staan de belangrijkste 
catalogi en bibliografieën over o.a. handschriften en oude drukken. 
Tevens vindt u hier werken over bijvoorbeeld paleografie en cartografie. 
Raadpleegbare materialen van voor 1901 en andere bijzondere materi-
alen kan men op deze zaal inzien. 

Collectie Wijchers
De collectie Wijchers is een zeer gevarieerde verzameling geestelijke
liedboeken (17de - 20ste eeuw), uit vele landen, alsmede een theologische
handbibliotheek. De collectie telt ongeveer 10.000 banden en is
van grote waarde vanwege haar internationaliteit en interconfessionali-
teit. De bibliotheek is bezig de collectie te catalogiseren en te ontsluiten.
SmartCat biedt dan ook op dit moment toegang tot slechts een gedeelte
van de collectie. De boeken zijn uitsluitend ter inzage. De collectie is
ondergebracht in het magazijn van de Universiteitsbibliotheek.

Beeldmateriaal
Wij beschikken over beeldmateriaal van diverse godsdiensten, met name 
van schriftloze culturen. Het gaat om ongeveer 24.000 diapositieven. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Universiteitsmuseum.
Daarnaast kunt u foto’s raadplegen op het terrein van kerkbouw en 
kerkkunst, zoals kerkgebouwen, afbeeldingen en kunstvoorwerpen in 
kerken, en religieuze kunst. De collectie is toegankelijk via Kerken in Beeld. 

Special Collections
Archaeology
The Archaeology Collection is places on the 2nd floor. Besides books, you 
will also find the archaeology journals here.
More information and overview of disciplines:
rug.nl/library/collections-locations/arts

Film collection
The Library also hosts a film collection containing documentaries and 
motion pictures. You may request these films through SmartCat. 

Special Collections Reading Room
The reading room of the Special Collections department (3rd floor) 
houses the most important catalogues and bibliographic editions on e.g. 
handwritten materials and old prints. You will also find works on paleog-
raphy and cartography. Publications dated from 1901 or earlier as well as 
other special materials can be consulted here.

Collection Wijchers
The Wijchers collection comprises approximately 10,000 volumes. It
is a diverse collection of religious songbooks (17th – 20thcentury) from
many countries and a theological reference library. The collection is very
valuable because it is both international and inter-confessional. Only part
of the collection is accessible via SmartCat. The collection is currently
being catalogued to make it more accessible. It is placed in the closed
stacks of the Library, it is not open to the public. Items are for reference
only and cannot be borrowed.

Visual materials
We have a collection of visual materials on the religions of the - princi-
pally - small scale societies, and Hinduism, Buddhism, Islam, and ancient 
cultures. For more information: please contact the University Museum. 
The collection contains about 24.000 slides with accompanying cards 
with photographs. Also, we have a collection slides/photographs on the 
subject of church building (e.g. churches, images  and  works  of   art  in  
churches)  and   religious art: Churches.

https://www.rug.nl/library/collections-locations/arts/
https://www.rug.nl/university-museum/
http://www.kerkeninbeeld.nl/
https://www.rug.nl/library/collections-locations/arts/
https://www.rug.nl/university-museum/
http://www.kerkeninbeeld.nl/
http://www.kerkeninbeeld.nl/
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Bijna alle elektronische bestanden van de bibliotheek zijn online te raad-
plegen. U vindt deze bronnen op de website van de bibliotheek.
U vindt hier ook SmartCat, met daarin het gezamenlijke bezit van alle  
RUG-bibliotheken, inclusief e-books, e-journals, bibliografieën, etc.

Nieuwe bestanden
Op de website van de bibliotheek vindt u in de rubriek ‘Nieuws’ o.a. infor-
matie over nieuwe elektronische bestanden binnen de RUG. U kunt zich ook 
abonneren op onze nieuwsbrief; deze informeert u over onder meer trials op 
en aanschaf van bestanden.

Get it! en Lean Library
Bij een groot aantal bestanden kunt u gebruik maken van de Get it!-knop: 

. Dit biedt informatie over de vindplaats van de publicatie. Bij 
tijdschriftartikelen is dit vaak een link naar de full-text versie van het artikel. 
Wilt u in uw browser snel en simpel toegang tot online informatiebronnen 
(e-journals, e-books) of artikelen in open access? Gebruik dan onze tool 
 Lean Library. 

(Graduate) LibGuide
Een literatuurgids (LibGuide) helpt u bij het vinden van de belangrijkste 
voor de RUG beschikbare bibliografieën en andere bronnen voor een bepaald 
vakgebied. De Graduate LibGuide bevat informatie over literatuuronderzoek 
en geeft literatuursuggesties, hulp bij citeren, informatie over publiceren etc. 
Voor een overzicht van beschikbare Libguides: libguides.rug.nl 

Almost all electronic databases of the Library are accessible online. The 
databases can be found on the Library’s website.
Here you will also find SmartCat containing the joint holdings of all  
UG-libraries, including e-books, e-journals, bibliographies, etc.

New in the collection
On our website you will find an overview of all new electronic databases of the 
University on the ‘News’ page. Also consider subscribing to our Newsletter. This 
will keep you up to date on trials and subscriptions to databases.

Get it! and Lean Library
In almost all Library databases you will find the Get it! button: .  
If you click on this button, the system checks whether the article or book is 
available in Groningen or not. Most recent articles are available electronically. 
Would you like quick and easy access to online information resources (e-jour-
nals, e-books) or articles in open access in your browser?  Please use our tool 
Lean Library.

(Graduate) LibGuides
The subject guides (LibGuide) will help you find the most important
bibliographies and other resources on a specific subject. The Graduate 
LibGuide includes information about conducting literature reviews & related 
book reccomendations, citation help, information on publishing etc. For an 
overview of the available LibGuides, see: libguides.rug.nl

Elektronische collectie Electronic databases

https://www.rug.nl/library/about-us/newsletter-social-media
https://www.rug.nl/library/support/lean-library
https://www.rug.nl/library/support/lean-library
https://libguides.rug.nl/ivo/graduates
https://libguides.rug.nl
https://www.rug.nl/library/about-us/newsletter-social-media
https://www.rug.nl/library/support/lean-library
https://www.rug.nl/library/support/lean-library
https://libguides.rug.nl/ivo/graduates
https://libguides.rug.nl/ivo/graduates
https://libguides.rug.nl
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RUG-pas = lenerspas 
Publicaties uit de RUG bibliotheken kunt u lenen met uw RUG-pas. Uw 
RUG-pas is tevens uw toegangspas voor de UB Binnenstad. 

Aanvragen
Boeken uit het magazijn van de Universiteitsbibliotheek kunt u aanvragen 
via SmartCat. U kunt aangeven op welke locatie u het boek wilt afhalen, daar 
blijft het 1 week voor u staan.

Reserveren
Als een boek uitgeleend is, kunt u het via SmartCat reserveren. Dit is
gratis. Zodra het boek gereed ligt, krijgt u een bericht per e-mail.

Leentermijn
De leentermijn is 4 weken, tenzij anders aangegeven.

Verlengen
Boeken worden automatisch verlengd (24 keer voor medewerkers) tenzij er 
een reservering op een boek zit. In dat geval ontvangt u een e-mail van de 
bibliotheek met het verzoek het boek terug te brengen voor of op de verval-
datum. Na 24 verlengingen moet u het boek opnieuw laten uitlenen bij de 
balie.

Terugbrengen
Geleend materiaal kunt u bij elke RUG-bibliotheek inleveren, ongeacht bij 
welke bibliotheek het geleend is.

Boete – Rappel
Het niet terugbrengen van het geleende kost geld. Bovendien leidt het tot 
uitsluiting van verdere leen totdat de kosten betaald en de boeken terug-
bezorgd zijn. Bij het niet tijdig terugbrengen van een boek betaalt een lener 
boete: € 2,50 per rappel tot een maximum van € 10,- per boek. We brengen 
daarnaast na 4 rappels de kosten voor vervanging in rekening. 

Praktische informatie
University card = library card
To borrow publications from the libraries of the University of Groningen
staff members need their University card. Your University card is also your 
access card for the University Library City Centre.

Requesting a book
You will receive an e-mail when the publication is ready for collection from
Selfservice on the ground floor. After receiving an e-mail when the book is 
available, you can collect it within 1 week on the location you have chosen.

Reserving a book
A book which is on loan can be reserved through SmartCat, using borrower 
card number and password. You will receive an e-mail once the item can be 
picked up.

Lending period
The lending period is 4 weeks, unless stated otherwise.

Renewals
Books are automatically renewed (24 times for staff) unless there is a reser-
vation on a book, in which case you will receive an e-mail request from the 
library to return it. After 24 renewals you have to show your books at the 
Service Desk.

Returning
Books can be returned at any University of Groningen Library location.

Fines – Notices
Failure to return books costs money. If another borrower reserves a book, it 
will have to be returned by the end of the loan period. You will receive a recall 
every 5 days. Not returning a book in time will result in a fine of € 2,50 per 
recall to a maximum of € 10,- per book. After four recalls we will fine you with 
the replacement costs of the book. 

Practical information



8 // Diensten voor medewerkers: Collectie Letteren

Tijdschriften
De lopende jaargangen van de tijdschriften staan in de Universiteitsbi-
bliotheek Binnenstad in de tijdschriftenkastjes op de 1e verdieping. Deze 
worden niet uitgeleend. Oudere jaargangen staan in het magazijn en kunt 
u via SmartCat aanvragen. Naast de gedrukte tijdschriften, heeft de RUG 
een grote collectie elektronische tijdschriften. Deze zijn te raadplegen via 
SmartCat en de website van de bibliotheek. 
Elektronische tijdschriften kunt u ook lezen en beheren met Browzine.
BrowZine is gekoppeld aan de abonnementen van de bibliotheek voor
directe toegang tot de fulltext, met een optie tot offline lezen van de artikelen.

Maximaal 150 boeken
U mag als medewerker maximaal 150 boeken tegelijkertijd lenen bij de
bibliotheken van de RUG. 

IBL – lenen van andere bibliotheken
Wanneer een publicatie niet in Groningen beschikbaar is, bestaat de moge-
lijkheid om via interbibliothecair leenverkeer (IBL) het boek of artikel op 
te vragen bij een andere bibliotheek. IBL-aanvragen indienen doet u via 
SmartCat.

Servicebalie
Er is één Servicebalie voor alle informatievragen. Deze balie vindt u op 
de begane grond van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Tijdens alle 
openingstijden van de UB kunt u hier terecht. Telefoon: 050 363 5020
E-mail: servicedesk-bibliotheek@rug.nl

Voor uitgebreide informatie over lenen, verlengen, reserveren, IBL, etc.
kijkt u op: rug.nl/library/borrowing

Journals
Current volumes of printed journals are located on the 1st floor of the Univer-
sity Library City Centre. They are not lendable. Older volumes are located in the 
closed stacks and can be requested via SmartCat. In addition to the collection 
of printed journals, we provide access to a large number of electronic journals. 
You can find these through SmartCat and on the the Library’s website.
Electronic journals can also be read through BrowZine. It offers a way of moni-
toring and reading scholarly journals on your mobile device, across all disci-
plines, connected to the Library’s subscriptions, with seamless access to the 
fulltext plus offline reading.

Maximum 150 books
As a staff member, you may borrow a maximum of 150 books; an expansion is 
possible.

ILL – requesting books and copies of articles from other libraries
If a book or journal article is not available in the collection of the University 
of Groningen, you can request it from another library using Interlibrary Loan 
(ILL). You have to use SmartCat to request a book from another library.

Service desk
There is a Service desk for all your questions. This desk is located on the ground 
floor of the University Library City Centre. It is accessible during the opening 
hours of the Library.
Phone: 050 363 5020
E-mail: servicedesk-bibliotheek@rug.nl

For more information on borrowing, renewing, ILL etc. please check: 
rug.nl/library/borrowing

https://www.browzine.com/libraries/1671/
https://www.rug.nl/library/borrowing/
https://www.browzine.com/libraries/1671/
https://www.rug.nl/library/borrowing/
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Bibliografisch Management
Voor het eenvoudig opslaan, beheren en gebruiken van uw literatuurverwij-
zingen kunt u gebruik maken van diverse webapplicaties. De belangrijkste 
applicaties voor bibliografisch management bij de RUG zijn RefWorks en 
Endnote. 
rug.nl/library/manage-literature-data/collect-organise

Open Access
Open access is de vrije, onmiddellijke, permanente, online en full-text toegang 
tot wetenschappelijke informatie. Het is voor de RUG van groot belang dat 
de resultaten van onderzoek voor het publiek vrij beschikbaar zijn. De RUG 
stimuleert daarom het publiceren in open access. Dankzij afspraken tussen 
de VSNU en de grote academische uitgevers, kunnen auteurs verbonden 
aan de RUG hun artikelen gratis of met korting publiceren in duizenden tijd-
schriften. Meer informatie over publiceren in open access, overeenkomsten 
met uitgevers en ondersteuning vindt u op: 
rug.nl/openaccess

Open Educational Resources
Open Educational Resources (OER) zijn leer-, onderwijs- en 
onderzoeksmaterialen in het publieke domein of onder auteursrecht, maar 
vrijgegeven onder een open licentie, dat gratis toegang, hergebruik, herbe-
stemming, aanpassing en herdistributie mogelijk maakt. De bibliotheek 
ontwikkelt diensten ter ondersteuning van docenten op het gebied van OER 
en aanverwante auteursrechterlijke kwesties en het stimuleren van het 
gebruik van OER in hun onderwijs. Bekijk onze LibGuide, volg een workshop 
of neem contact op via oer-library@rug.nl. libguides.rug.nl/OER

Pure
Pure is de onderzoeksdatabase van de RUG en het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG). U beheert zelf uw publicaties, onderzoeksacti-
viteiten, mediavermeldingen, prijzen en informatie over uw datasets in Pure. 
De UB maakt uw publicaties - wanneer dat is toegestaan - zichtbaar en open 
access beschikbaar via de onderzoeksportal van de RUG. Een in Pure geregis-
treerde ORCID wordt ook getoond op uw persoonlijke (onderzoeks)pagina.
rug.nl/pure

Bibliographic management
Several web applications are available for the easy storage, management and 
use of your literature references. The licenced applications for bibliographic 
management at the University of Groningen are RefWorks and Endnote.
rug.nl/library/manage-literature-data/collect-organise

Open Access
Open access means free, immediate, permanent, online and full-text access 
to research. For the University of Groningen it is very important that research 
results are freely available to the public. This is why the University of Groningen 
encourages open access publishing. Thanks to a series of deals between the 
Association of Dutch Universities (VSNU) and the major academic publishers, 
corresponding authors affiliated with the UG can publish their articles open 
access in thousands of journals for free or at a discount. For more information 
about open access publication, publishers’ deals and support, please visit: 
rug.nl/openaccess

Open Educational Resources
Open Educational Resources (OER) are learning, teaching and research 
materials in the public domain or under copyright but released under an 
open license, that permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation and 
redistribution by others.The Library is actively engaged in building services 
to support teachers in the area of OER and related copyright issues and 
stimulate the use of OER in their teaching. Please take a look at our LibGuide 
on OER, follow a workshop or contact us at oer-library@rug.nl.  
libguides.rug.nl/OER

Pure
Pure is the research database of the UG and the University Medical Centre 
(UMCG). You maintain your publications, research activities, media 
mentions, prizes and information on your datasets in Pure. The Library 
makes your publications open access available on the UG research portal 
when this is allowed. If you registered your ORCID in Pure this is also shown 
on your personal (research) page.
rug.nl/pure

Dienstverlening voor medewerkers Services for staff members

https://www.rug.nl/library/manage-literature-data/collect-organise/
https://www.rug.nl/openaccess
https://libguides.rug.nl/OER
https://www.rug.nl/pure
https://www.rug.nl/library/manage-literature-data/collect-organise/
https://www.rug.nl/openaccess
https://libguides.rug.nl/OER
https://www.rug.nl/pure
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Research Data Management
Do you collect, store, publish and want to protect your research data? The 
Research Data Office (RDO) offers you facilities for data management and 
advice you. In addition the RDO helps you to create research data manage-
ment plans, taking privacy and security aspects into account. 
rug.nl/researchdata

Research Impact
We support you in measuring and showcasing the academic quality, societal 
relevance and viability of your research, exploring potential collaborations or 
research trends, and more.
Explore what Research Impact Services can do for you at:
rug.nl/rise
 

University of Groningen Press
University of Groningen Press (UGP) is an open access publishing platform 
that combines traditional library expertise with advice on the latest 
publishing trends and customized technology support. UGP helps editors 
and authors affiliated with the UG in setting up and publishing open access 
scientific journals and books. 
ugp.rug.nl

Increasing your visibility with an ORCID iD
An ORCID iD distinguishes you from other researchers, connects you with 
your research publications. It’s free and stays with you throughout your 
academic career. You can easily connect it to your Pure account; this way 
your ORCID page will automatically be filled with your research output from 
Pure. rug.nl/library/publish/orcid

Research Data Management
Verzamelt, bewaart, publiceert en beschermt u onderzoeksgegevens? Het 
Research Data Office (RDO) biedt u hiervoor faciliteiten en adviseert over 
de toepassing ervan. Daarnaast is het RDO u van dienst bij het opstellen van 
research data managementplannen, waarbij privacy and security aspecten 
ook aan de orde komen. 
rug.nl/researchdata

Research Impact 
Wij kunnen u ondersteunen bij het meten en presenteren van wetenschap-
pelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en uitvoerbaarheid van uw 
onderzoek, we verkennen mogelijke samenwerking of onderzoekstrends, en 
meer.
Kijk wat Research Impact Services voor u kan doen: 
rug.nl/rise

University of Groningen Press
University of Groningen Press (UGP) is een open access publicatieplatform 
en combineert traditionele bibliotheekexpertise met advies over de nieuwste 
publicatietrends en technologische ondersteuning op maat. UGP helpt 
redacties en auteurs verbonden aan de RUG bij het oprichten en publiceren 
van open access wetenschappelijke tijdschriften en boeken.
ugp.rug.nl

Uw zichtbaarheid vergroten met een ORCID iD 
Een ORCID iD onderscheidt u van andere onderzoekers, verbindt u met uw 
wetenschappelijke werk, is gratis aan te maken en blijft tijdens uw gehele 
academische carrière bij u. Voor eenvoudige synchronisatie van uw onder-
zoeksoutput voegt u uw ORCID iD toe aan uw Pure-account.
rug.nl/library/publish/orcid

Workshops for staff: libcal.rug.nl

https://www.rug.nl/researchdata
https://www.rug.nl/rise
https://ugp.rug.nl/
https://www.rug.nl/library/publish/orcid/
https://www.rug.nl/researchdata
https://www.rug.nl/rise
https://ugp.rug.nl/
https://www.rug.nl/library/publish/orcid/
https://www.rug.nl/library/workshops
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Work places
The University Library City Centre offers separate, quiet work places for staff 
members of the University. These places are available in the reading room of 
the Special Collections department (3rd floor).

Seminar shelves
In the seminar shelves Arts you will find publications lecturers have reserved. 
You will find the seminar shelves on the 2nd floor (turn left in front of the coffee 
corner). These publications are not lendable and cannot be borrowed; they 
can only be used within the University Library City Centre, so that everyone 
can access them.
Lecturers can reserve publications for tutorials on the seminar shelves. Publi-
cations may be borrowed; therefore we ask you to request the desired litera-
ture at least 5 weeks in advance via the webform seminar shelves materials.
If you have any questions, please contact wcm-bibliotheek@rug.nl.

Compulsory literature
You will find the compulsory literature among the regular collections in the 
University Library City Centre. Are you a lecturer, and would you like the 
compulsive literature for your course(s) to be available in the University 
Library? You can submit an acquisition request for compulsory literature. 
Doing so at least 5 weeks before the start of your course, allows us to process 
your request in time.

Library instructions
The Library offers an introduction to its services for staff and students.  
Introduction for first-year students include a general introduction with the 
Library and the most important databases and the catalogue. We also offer 
instructions in literature research, in which the major online bibliographic 
databases are covered. 
An important resource covered in our Library instructions is the LibGuides.  
Literature searching: libguides.rug.nl/ivo-en

Additional instructions for students and staff
Additional instructions for (international) students and staff can be organised 
upon request. Please send an e-mail to humaniora-bibliotheek@rug.nl.

Werkplekken
De UB-Binnenstad biedt onderzoekers van de RUG de mogelijkheid om in 
een rustige omgeving te werken. Deze werkplekken bevinden zich op de zaal 
Bijzondere Collecties (3e verdieping). 

Werkcollegekast Letteren
In de werkcollegekast Letteren vindt u literatuur die voor de werkcolleges 
door docenten Letteren is opgegeven. U vindt de werkcollegekast op de 2e 
verdieping (sla linksaf vóór de koffiekamer). Deze publicaties zijn niet uitleen-
baar en zijn alleen te gebruiken binnen de UB Binnenstad, zodat iedereen ze 
kan raadplegen.
Als docent kunt u publicaties voor een werkcollege laten ‘vastzetten’ in de 
werkcollegekast. In verband met mogelijk uitgeleende publicaties verzoeken 
wij u minimaal 5 weken voor aanvang van het semester de gewenste litera-
tuur door te geven via het formulier werkcollegekast Letteren. 
Voor vragen neemt u contact op via wcm-bibliotheek@rug.nl.

Verplichte literatuur bij vakken
De verplichte literatuur staat tussen de reguliere collecties in de UB Binnen-
stad. Bent u docent, en wilt u dat de verplichte literatuur beschikbaar is 
op de UB? U kunt uw aanschafverzoek indienen. Als u minimaal 5 weken 
voor aanvang van het vak uw verzoeken doorgeeft, kunnen wij deze tijdig 
verwerken. 

Bibliotheekinstructies
De bibliotheek biedt in overleg met de vakgroepen instructies aan.  
In het eerste jaar is de instructie vaak gericht op kennismaking met de 
bibliotheek en de belangrijkste bestanden en catalogus. Daarnaast kunnen 
wij instructies verzorgen gericht op het doen van literatuuronderzoek 
waarbij de voor de betreffende studierichting belangrijke digitale bestanden 
worden behandeld. Veel instructies worden ondersteund door de LibGuides.  
Literatuur zoeken: libguides.rug.nl/ivo-nl
 
Extra instructies studenten en medewerkers
Extra instructies of rondleidingen aan groepen (internationale) studenten 
en/of medewerkers zijn in overleg mogelijk. U kunt mailen naar:   
humaniora-bibliotheek@rug.nl. 

https://www.rug.nl/library/_shared/formdesk/seminar-shelves-arts
mailto:wcm-bibliotheek%40rug.nl?subject=
https://www.rug.nl/library/_shared/formdesk/request-compulsory-literature
https://libguides.rug.nl/ivo-en
mailto:humaniora-bibliotheek%40rug.nl?subject=
https://www.rug.nl/library/_shared/formdesk/seminar-shelves-arts
mailto:wcm-bibliotheek%40rug.nl?subject=
https://www.rug.nl/library/_shared/formdesk/request-compulsory-literature
https://libguides.rug.nl/ivo-nl
mailto:humaniora-bibliotheek%40rug.nl?subject=
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Our expertise
The UL offers a growing number of services to support research and 
education. Are you seeking our expertise? Find your way with this overview:

Onze expertise 
De UB biedt een groeiend aantal diensten ter ondersteuning van onderzoek 
en onderwijs. Heeft u onze expertise nodig? Raadpleeg dit overzicht:

Onderzoeksondersteuning / Research support   Contact

Auteursrecht / Copyright copyright@rug.nl

Open Access openaccess@rug.nl

ORCID (auteursidentificatie) / ORCID (author identifier) orcid@rug.nl

Pure pure@rug.nl

Bibliografisch Management / Reference Management refmanagement@rug.nl

Research Data researchdata@rug.nl

Research Impact researchimpact@rug.nl

University of Groningen Press ugp@rug.nl

Onderwijsondersteuning  / Education support  Contact

Open educational resources oer-library@rug.nl

Informatievaardigheden / Information literacy eduteam-library@rug.nl

LibGuides libguides@rug.nl 

Verplichte literatuur / Compulsory literature library@rug.nl

Nestor en reader ondersteuning / Nestor and reader support eduteam-library@rug.nl

mailto:copyright%40rug.nl?subject=
mailto:openaccess%40rug.nl?subject=
mailto:orcid%40rug.nl?subject=
mailto:pure%40rug.nl?subject=
mailto:refmanagement%40rug.nl?subject=
mailto:researchdata%40rug.nl?subject=
mailto:researchimpact%40rug.nl?subject=
mailto:ugp%40rug.nl?subject=
mailto:oer-library%40rug.nl?subject=
mailto:eduteam-library%40rug.nl?subject=
mailto:libguides%40rug.nl%20?subject=
mailto:library%40rug.nl?subject=
mailto:eduteam-library%40rug.nl?subject=
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Address
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
050 363 5020
humanities-library@rug.nl 

Opening hours University Library
Monday-Friday: 08.30 - 00.00
Saturday/Sunday: 10.00 - 22.00

Different opening hours during
holidays and exam periods may apply.

Keep up to date! Subscribe to our newsletter.

Adres
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
050 363 5020
humaniora-bibliotheek@rug.nl 

Openingstijden UB
Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 00.00
Zaterdag en zondag: 10.00 - 22.00

Er gelden afwijkende openingstijden 
tijdens vakantie- en tentamenperiodes.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

@bibliothecaris /universityofgroningenlibrary /ubgroningen

mailto:humaniora-bibliotheek%40rug.nl%20%20?subject=
https://www.rug.nl/library/about-us/newsletter-social-media
mailto:humaniora-bibliotheek%40rug.nl%20%20?subject=
https://www.rug.nl/library/about-us/newsletter-social-media
https://www.facebook.com/ubgroningen
https://www.instagram.com/universityofgroningenlibrary/
https://twitter.com/Bibliothecaris
https://twitter.com/Bibliothecaris
https://www.instagram.com/universityofgroningenlibrary/
https://www.facebook.com/ubgroningen
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