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Introductie

De Universiteitsbibliotheek Groningen is het infor- 
matieknooppunt van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Als centrum van expertise en dienstverlening is de UB 
innovatief, professioneel en klantgericht. De UB benut 
de mogelijkheden van ICT om de beschikbaarheid 
van informatie te vergroten, het onderzoek van de 
universiteit te promoten en wetenschappelijk werk en 
kennis te bewaren voor toekomstige generaties. 
Met op de behoeften van studenten afgestemde 
faciliteiten draagt de UB bij aan studierendement en 
werkplezier.

De UB biedt...
 › 2.000 werkplekken voor studenten en medewerkers op 3 

locaties
 › zoekmachine SmartCat met toegang tot meer dan 1,8 miljard               

digitale en fysieke bronnen
 › 3,5 miljoen gedrukte boeken en meer dan 1 miljoen e-boeken 
 › toegang tot vele honderden gedrukte tijdschriften en ruim 

30.000 e-journals
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FAIR en open research data faciliteren 
De UB ondersteunt en adviseert onderzoekers bij alle datagerelateerde vragen voor, tijdens en na hun 
onderzoeksprojecten. Het Research Data Office (RDO) helpt onderzoekers bij het schrijven van hun datama-
nagementplannen en om hun onderzoeksgegevens in overeenstemming te brengen met de privacywet-
geving. Het RDO is een samenwerkingsverband van UB, CIT en Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken. 
De UB biedt ondersteuning bij het registreren van metadata van datasets in Pure evenals diensten om 
onderzoeksgegevens tijdens het onderzoeksproject op te slaan, te archiveren volgens de FAIR-principes en 
indien mogelijk open toegankelijk te maken. In 2017 en 2018 werden door het Research data supportteam 
ruim 350 vragen van onderzoekers behandeld. Research data management 

Alle recente proefschriften digitaal

In september 2013 werd het voor promovendi 
verplicht om naast de papieren versie ook de 
digitale versie van hun proefschrift in te leveren. 
Alle proefschriften die sindsdien bij de RUG 
zijn verschenen, heeft de UB in digitale vorm 
ontvangen. Een score van 100%! 
De meeste van deze proefschriften zijn via de 
RUG-onderzoeksdatabase als full-text beschikbaar.
proefschriften digitaal 

Introductie

Innovatie van de wetenschappelijke informatie-
voorziening is en blijft een speerpunt van de UB. 
Ter ondersteuning van onderzoekers zijn twee be-
langrijke projecten geïnitieerd en uitgevoerd rond 
het open access publiceren - een van de strategi-
sche aandachtspunten van de universiteit - en op 
het gebied van research impact analyse. Daartoe 
heeft de UB twee specialisten aangenomen. In 
beide projecten werkt de UB nauw samen met de 
Strategieafdeling Onderwijs & Onderzoek en de 
afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische 
Zaken, evenals met de Centrale Medische 
Bibliotheek (CMB) van het UMCG.

Gratis open access publiceren in 
meer dan 9.000 tijdschriften

Submitting authors die aan de RUG verbonden 
zijn kunnen hun artikelen gratis open access 
publiceren in ruim 9.000 tijdschriften. Andere tijd-
schriften bieden kortingen op de Article Proces-
sing Charges (APC’s). De Open Access Journal 
Browser van de UB geeft een overzicht van de 
betreffende tijdschriften.

Lees meer 

partner voor onderzoek

Onderzoeksoutput en datasets 
zichtbaar maken

Via Pure wordt de onderzoeksoutput van de RUG 
en het UMCG zichtbaar gemaakt. In 2017 en 2018 
werden resp. 9.537 en 10.367 publicaties toege-
voegd. Sinds december 2017 zijn tevens datasets 
van onderzoek(ers) zichtbaar via de RUG-onder-
zoeksdatabase. Lees meer 

University of Groningen Press

De UB ondersteunt onderzoekers verbonden 
aan de RUG bij het oprichten en publiceren van 
ondertussen ruim twintig digitale wetenschappe-
lijke tijdschriften. Vanaf 2017 is de University of 
Groningen Press (UGP) verder geprofessionali-
seerd, onder meer door het toekennen van Digital 
Object Identifiers (DOI) voor tijdschriften. In 2018 
zijn fundamentele stappen genomen om in de 
toekomst ook boeken onder dit imprint online te 
kunnen publiceren.
 
Lees meer 

Giulia Trentacosti,  
Open Access Specialist

Shaya Abdolahzadeh, 
Research Impact Specialist Open access week 2017/2018

In 2017 participeerde de UB in de landelijke 
VSNU-campagne om open access te promoten. 
Verschillende RUG-wetenschappers hebben zich 
aan deze campagne verbonden. Tijdens de Open 
Access Week 2018 gaf prof. Nicol Keith (University of 
Glasgow) workshops en lezingen op maat voor onder-
zoekers, waarin getoond werd hoe onderzoekers hun 
kennis en expertise op het gebied van onderzoeksre-
sultaten, innovatie en impact kunnen maximaliseren 
om hun reputatie als onderzoeker te versterken.

Extra boost voor green open access

De RUG en het UMCG streven ernaar om de 
wetenschappelijke output van hun onderzoekers 
open access beschikbaar te stellen, met name via 
de zogeheten groene route. Sinds 1 januari 2017 
wordt van onderzoekers gevraagd om de finale 
auteursversie van hun peer-reviewed artikelen 
te deponeren in een open access repository. De 
UB en de CMB zorgen voor de import van deze 
publicaties naar Pure en bieden de nodige onder-
steuning. Alle onderzoeksoutput die geregistreerd 
is in Pure, wordt getoond in de onderzoeksda-
tabase van de RUG en het UMCG. Lees meer 

https://www.rug.nl/research/research-data-management/
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://www.rug.nl/research/research-data-management/
https://www.rug.nl/research/research-data-management/
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://www.rug.nl/library/open-access/gogreen/policy-to-deposit-green-open-access
https://www.rug.nl/library/open-access/deals-and-discounts/
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://www.rug.nl/library/open-access/deals-and-discounts/
https://www.rug.nl/library/news/171212-datasets-available
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://www.rug.nl/library/news/171212-datasets-available
https://www.rug.nl/library/news/171212-datasets-available
https://www.rug.nl/library/ugp/
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://www.rug.nl/library/ugp/
https://www.rug.nl/library/open-access/news/meetgiuliatrentacosti
https://www.rug.nl/library/research-impact-services/news/meetshayaabdolahzadeh
https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/
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Introductie

De UB biedt informatievaardighedenonderwijs (IVO) voor studenten en 
adviseert docenten over diverse onderwerpen zoals het hergebruik van  
auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs. 
Om haar onderwijsstrategie verder uit te bouwen en te professionali- 
seren, heeft de UB in 2017 een onderwijsspecialiste aangenomen.

Nieuw programma voor PhD studenten

De afgelopen twee jaren heeft het UB-onderwijsteam 
nauw samengewerkt met de Graduate School of Science 
and Engineering om een cursus informatievaardigheden 
te ontwikkelen specifiek voor PhD-studenten. De eerste 
cursus staat gepland voor begin november 2019. De 
cursus maakt deel uit van een breder programma dat 
junior wetenschappers helpt bij de start van hun onder-
zoek.
De UB is ook aangehaakt bij de algemene introductie 
voor PhD-studenten, die wordt georganiseerd door de 
Groningen Graduate Schools. Tijdens deze introductie 
informeren UB-medewerkers over de diensten en onder-
steuning die de bibliotheek promovendi kan bieden. 

©RUG, photo: Elmer Spaargaren

Bibliotheekinstructies en informatievaardigheden

Het IVO-team van de UB heeft in 2017 580 workshops verzorgd met in 
totaal 13.194 deelnemers; in 2018 volgden 13.442 deelnemers in totaal 
275 instructies over informatievaardigheden.

Van workshops naar interactieve hoorcolleges

Het onderwijsteam van de UB heeft samen met Educational Support 
and Innovation van het CIT een nieuwe onderwijsvorm ontwikkeld: het 
hoorcollege voor informatievaardigheden. Kenmerkend aan het hoorcollege 
zijn een aantal strikt omschreven leerdoelen, het demonstreren van een 
casestudy en het gebruik van software (Mentimeter) om interactie met het 
publiek te genereren. Hoewel er ook nog steeds workshops worden gegeven, 
zijn bijvoorbeeld bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 
40 workshops vervangen door 4 hoorcolleges. 

partner voor onderwijs

Twee nieuwe library guides en instructievideo’s

Er zijn twee nieuwe library guides (LibGuides) ontwikkeld: Een Fake News 
LibGuide en een LibGuide voor PhD studenten. Ook werden er twee 
instructievideo’s gepubliceerd die studenten helpen bij het lenen van 
een boek uit de open opstelling en bij het lenen van een boek uit de 
gesloten opstelling (magazijn). 

Introductie UB tijdens KEI 

De UB was ook weer aanwezig tijdens 
de introductieweek voor studenten
(KEI-week) en de Welcoming 
Ceremony voor internationals,
om studenten op een leuke manier kennis
te laten maken met de UB. 

https://libguides.rug.nl/fakenews
https://libguides.rug.nl/fakenews
https://libguides.rug.nl/ivo/graduates
https://www.youtube.com/watch?v=chzSadCxBTo
https://www.youtube.com/watch?v=chzSadCxBTo
https://www.youtube.com/watch?v=naSqv8ESp7w
https://www.youtube.com/watch?v=naSqv8ESp7w
https://www.rug.nl/library/open-access/gogreen/policy-to-deposit-green-open-access
https://www.rug.nl/library/borrowing/request-pick-up-return#boeken-aanvragne
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Bijzondere Collecties zijn onmisbaar voor 
een universiteitsbibliotheek. Ze vormen een 
belangrijke aanvulling op de reguliere collectie 
en bieden wetenschappers en studenten een 
uitstekende mogelijkheid om met kostbaar 
materiaal te werken en door onze experts 
geadviseerd en geholpen te worden. 

erfgoed

Erfgoed

Na de renovatie van het UB-gebouw werd in het 
trappenhuis op de 3e verdieping een nieuwe 
tentoonstellingsvitrine geopend,
waarin nu ook kostbaar materiaal gepresen-
teerd kon worden in goede klimatologische 
omstandigheden. Meerdere tentoonstellingen 
werden in 2017/2018 gerealiseerd:

 › Cha Cha! Popmuziek in Groningen
 › De Ploeg gedrukt               
 ›  Dear reader, Don’t read. Het boek als 
kunstwerk 

Lees meer 

Afscheid Conservator 
Gerda Huisman 

Na een dienstverband van 37 jaar nam 
conservator Gerda Huisman in 2018 
afscheid van Bijzondere Collecties. Ter 
gelegenheid van haar afscheid werd een 
symposium georganiseerd, waar vakge-
noten vertelden over bijzondere boeken 
en collecties. Als Huismans opvolger 
werd enkele maanden later dr. Alisa van 
de Haar aangenomen.

1000e schenking Jan Noorlandt

Op 22 november 2018 kwam dhr. Jan Noorlandt 
persoonlijk zijn 1000ste geschenk aan de UB 
overhandigen: een fraai geïllustreerde uitgave 
uit 1927 van het boek Wout de scheepsjongen 
door W.G. van de Hulst. Namens Bijzondere 
Collecties nam conservator Alisa van de Haar 
het exemplaar in ontvangst. De schenkingen van 
dhr. Noorlandt hebben voornamelijk betrekking 
op de vakgebieden Theologie en Groningana. 
Ook voor Tresoar in Leeuwarden waren er enkele 
geschenken.

Twitterbot Mulerius gelanceerd

Het Twitter-account @Mulerius presenteert meerdere malen per 
week een inspirerend beeld van een werk uit de bijzondere collec-
ties van de Universiteitsbibliotheek.

Achter het twitteraccount zit een zogenaamde twitterbot. Mule-
rius kan een willekeurig object selecteren uit de gedigitaliseerde 
UB-collecties. Volg Mulerius op Twitter 

Lezingenreeks Schatten uit de 
Universiteitsbibliotheek

In deze nieuwe lezingenreeks wordt lopend of afgerond 
onderzoek naar materiaal van Bijzondere Collecties 
gepresenteerd in de aanwezigheid van de objecten in kwestie. 
Na de lezingen heeft het publiek de gelegenheid om vragen te 
stellen aan de onderzoekers en het materiaal zelf te bekijken. 
Drie lezingen werden in 2018 georganiseerd. Lees meer 

Digitalisering van collecties:  
deelname Metamorfoze 

Metamorfoze is een nationaal programma, ondergebracht bij de 
Koninklijke Bibliotheek, met als doel het behoud van het kwets-
bare papieren erfgoed. Als onderdeel van dit programma zijn 
meer dan 20.000 titels van de UB Groningen gedigitaliseerd. 
Het gaat om boeken die tussen 1900 en 1940 in Nederland zijn 
uitgegeven, of Nederlandstalig zijn, en die nog niet elders digi-
taal beschikbaar waren. Lees meer  

https://www.rug.nl/library/heritage/exhibitions/
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://www.rug.nl/library/heritage/exhibitions/
https://twitter.com/mulerius
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://twitter.com/mulerius
https://www.rug.nl/library/heritage/lectures/
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://www.rug.nl/library/heritage/lectures/
https://www.rug.nl/library/support/metamorfoze
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://www.rug.nl/library/support/metamorfoze
https://www.rug.nl/library/support/metamorfoze
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Wensboom in de UB

In december 2018 stond in de 
entreehal van de UB een wensboom, 
waar bezoekers hun wensen 
konden ophangen. Honderden 
mensen maakten gebruik van de 
mogelijkheid om wensen kenbaar 
te maken.

Introductie

De UB (locatie Binnenstad) is een van de meest  
bezochte plekken binnen de Rijksuniversiteit 
Groningen. Na de grondige renovatie van de UB 
Binnenstad in 2014-2017 biedt deze locatie een 
moderne werkomgeving voor studenten en weten-
schappelijk personeel.

Voorbereiding reflectieruimte

Om studenten en medewerkers een mogelijkheid te bieden zich tijdelijk te 
onttrekken aan de drukte, bijvoorbeeld voor een moment van bezinning of 
meditatie, heeft het College van Bestuur (CvB) besloten om als pilotproject een 
reflectieruimte in te richten in de UB Binnenstad.
De beleidsmatige voorbereiding en de praktische uitvoering was de verant-
woordelijkheid van de UB. Het proces is afgestemd met de studentassessoren 
van het CvB en de faculteiten en de Universiteitsraad. 
De pilot start begin 2019 en wordt  daarna geëvalueerd.

library as as a place

UB Binnenstad na renovatie 
heropend

Tussen 2014 en 2017 is het gebouw van de UB 
Binnenstad grondig gerenoveerd. Op 30 mei 2017 
werd de UB feestelijk heropend. De studie- en 
werkomgeving is prettiger door beter gebruik van 
daglicht, betere luchtkwaliteit en een logischere 
indeling van de verschillende soorten studieplek-
ken (ruim 2100). 
De ideeën die zijn toegepast in de vernieuwde UB 
passen uitstekend bij de denkbeelden van de archi-
tect van het UB-gebouw Piet Tauber (1927-2017).
Terugblik 

Inhuizing Bibliotheek GMW 
in UB Binnenstad 

Op 15 mei 2018 startte de verhuizing 
van de collectie van de bibliotheek 
GMW naar de UB Binnenstad. 
Studenten konden gebruik blijven 
maken van de studieruimte en afhaal-
locatie; tevens bleef de verplichte 
literatuur beschikbaar in het 
Heymansgebouw. 

©RUG, photo: Jeroen van Kooten

Toegangspoortjes

Om de hoeveelheid bezoekers die in het gebouw zijn beter te kunnen monitoren, 
werden in december 2018 bij de UB Binnenstad toegangspoortjes in gebruik 
genomen. De UB Binnenstad is een openbaar gebouw; iedereen met een 
geldige bezoekerspas heeft toegang. Uitzondering zijn de zogeheten RUG-on-
ly-periodes, waarin in verband met de tentamendrukte de UB Binnenstad niet 
voor Hanze-studenten toegankelijk is.

https://www.rug.nl/news/2017/07/170706-renovation-film
https://www.rug.nl/library/news/180828-digital-dissertatations
https://www.rug.nl/news/2017/07/170706-renovation-film
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4.069

5.904

6.434

4.525

5.311

Roadmovie door de gerenoveerde UB

ub in de social media

1.608

2.563

3.187

3.920

http://www.gezinsbode.nl/nieuws/59333/copying-the-world-gipskunst-1860-1960-in-universiteitsmuseum-groningen/
https://www.rug.nl/library/ubgroningen2017/renovation-films
https://www.rug.nl/library/ubgroningen2017/renovation-films
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