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Nacht van Kunst en Wetenschap
De RUG vierde in 2019 haar 405e verjaardag. 
Zaterdag 8 juni vond in dat kader de Nacht van 
Kunst en Wetenschap plaats. De UB Binnenstad 
was een prominente locatie: verschillende muzikale 
acts, een pubquiz, een Wikipedia Edit-a-thon en 
rondleidingen trokken veel bezoekers.

Reflectieruimte
Studenten die de UB intensief gebruiken, hebben 
nog wel eens de behoefte aan een moment van 
rust. Daarom opende de UB in 2019 op proef een 
zogeheten reflectieruimte in de studiezaal op de 
eerste verdieping. Deze ruimte bleek in een grote 
behoefte te voorzien, reden waarom besloten 
werd de ruimte voor de toekomst zo ingericht te 
laten.

Lezingenreeks ‘Stad en Universiteit’
De RUG organiseerde een interessante lezingen-
reeks in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. 
Van januari tot en met mei 2019 was er elke 
maand een lezing over een bijzondere RUG-hoog-
leraar of RUG-student en zijn of haar relatie tot 
Groningen.
Zo sprak prof. dr. Mineke Bosch in de eerste lezing 
over dr. Aletta Jacobs.
Na afloop konden de toehoorders blijven zitten: 
het Centrum voor Universiteits- en Wetenschaps-
geschiedenis organiseerde aansluitend een lezing 
over de bekende hoogleraar genetica Jantina 
Tammes, ook een RUG-wetenschapper die in het 
project ‘Stad & Universiteit’ werd behandeld.

UB weer present in de KEI-week en andere evenementen
Zoals elk jaar stond de UB weer met een informatiestand op de zogeheten 
KEI-markt. De nieuwe eerstejaarsstudenten waren al voorzien van een 
UB-informatieflyer, en werden vervolgens gevraagd in de UB-stand een selfie 
te maken, op Instagram te zetten en uiteraard de UB taggen.
Ook was de UB aanwezig op de beide ‘welcoming ceremonies’ voor nieuwe 
internationale studenten. Deze doelgroep is van nature erg gemotiveerd en 
wil altijd alles weten over de UB en haar producten en diensten.
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Introductie
Na de grondige renovatie van het gebouw in 2014-2017 groeide de UB 
Binnenstad uit tot een zo mogelijk nog populairdere plek; een moderne 
werkomgeving, voorzien van alle gemakken en faciliteiten voor studenten - en 
een belangrijk informatieknooppunt voor wetenschappelijk personeel.

Eindelijk: onze naam op het gebouw
Enkele jaren na de voltooiing van de renovatie werd dan eindelijk op de gevel 
van de UB Binnenstad de belettering geplaatst met de naam van het gebouw. 
De belettering vergroot de herkenbaarheid van het gebouw, maar is ook vooral 
een mooie eyecatcher.

De Bibliotheekapp wijst de weg
Vanaf nu wijst de app de weg naar waar een boek, dat de gebruiker zojuist in de 
catalogus heeft gevonden, zich bevindt.
Voor deze toevoeging aan onze app werd nauw samengewerkt met de 
Geodienst van het CIT. Later wordt deze functionaliteit nog uitgebreid met de 
mogelijkheid via de app studio’s te reserveren.

Wayfinding in de app 

Spraakmakende tentoonstelling Lost & Found
Elke dag blijven tientallen artikelen achter in de UB: pennen, schrijfblokken 
en kleding natuurlijk, maar ook minder voor de hand liggende objecten als 
telefoons, opladers, brillen en zelfs ondergoed…

De tentoonstelling Lost & Found die in alle vitrines door het hele gebouw 
honderden niet meer opgehaalde objecten toonde, trok veel belangstelling en 
zorgde voor veel publiciteit!

http://www.rug.nl/library/news/190923-wayfinding-app
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You share, we take care
Artikel 25fa van de Auteurswet, bekend als het 
amendement van Taverne, geeft de auteur van een 
kort wetenschappelijk werk dat geheel of gedeel-
telijk met Nederlandse publieke middelen wordt 
gefinancierd, het recht om dit werk na publicatie, 
na ‘een redelijke termijn’, vrij beschikbaar te 
stellen voor het publiek. De Vereniging van Neder-
landse Universiteiten (VSNU) en het Nationaal 
Platform Open Science hebben besloten een extra 
impuls te geven aan open access door een brede 
implementatie van deze wet te ondersteunen. De 
UB adviseert en ondersteunt RUG-auteurs om hun 
publicaties in dit kader open access beschikbaar te 
stellen.

Amendement Taverne 

Introductie
De UB biedt een groeiend aantal diensten ter on-
dersteuning van onderzoek. Afgelopen jaar heeft 
de UB haar dienstverlening op het gebied van open 
access-publiceren, het registreren en verspreiden 
van research output, research data management 
en research impact services verder uitgebouwd 
en geprofessionaliseerd. Onderzoekers weten de 
UB steeds beter te vinden voor advies op maat en 
workshops over deze onderwerpen. 

partner voor onderzoekpartner voor onderzoek

Request-a-copy Award
In november hebben de RUG-onderzoekers Laura 
Cuijpers, Lea Diestelmeier en Sanne te Meerman 
de allereerste Request-a-copy Award in ontvangst 
genomen. Zij kregen deze prijs omdat hun weten-
schappelijke publicaties tot de meest aange-
vraagde behoren van de RUG onderzoeksdata-
base, via de Request-a-copy-functie.

Request-a-copy Award 

Open access ambassadeurs
Om de samenwerking met de academische 
gemeenschap op het gebied van open access te 
intensiveren, adviseren sinds 2019 zogenaamde 
open access ambassadeurs het Open Access 
team. Twaalf onderzoekers die enthousiast en 
uitgesproken voorstanders zijn van open access 
en open science kunnen hun vakcollega’s rondom 
open access adviseren en in contact brengen met 
de UB.

Open access ambassadeurs 

Nieuwe serie: Meet our experts
Om onderzoekers beter op de hoogte te brengen 
van de professionele dienstverlening die de UB 
biedt, werd gestart met een reeks interviews 
waarin we de specifieke kennis en ervaring van 
onze informatiespecialisten onder de aandacht 
brengen.

Behalve open access-specialist Giulia Trentacosti 
werden ook Shaya Abdolahzadeh, research impact 
specialist, en Joost Driesens, specialist bibliogra-
fisch management, geïnterviewd.

 › Giulia Trentacosti  
 › Shaya Abdolahzadeh  
 › Joost Driesens  

Impact learning portal
Onze experts van Research Impact Services heb-
ben een interactief leerportaal ontwikkeld om we-
tenschappers te helpen hun impact te meten en 
hun zichtbaarheid te vergroten.

learnimpact.rug.nl 

Alle 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-onderzoeksda-
tabase als full-text beschikbaar. 

Onderzoeksdatabase 

http://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment
https://www.rug.nl/library/news/ug-researchers-receive-_request-a-copy_-award
https://www.rug.nl/library/open-access/contact/oa-ambassadors
https://www.rug.nl/library/open-access/news/meetgiuliatrentacosti
https://www.rug.nl/library/research-impact-services/news/meetshayaabdolahzadeh
https://www.rug.nl/library/news/meetjoostdriesens
http://learnimpact.rug.nl
https://www.rug.nl/research/portal/
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Introductie
De UB biedt informatievaardighedenonderwijs (IVO) voor studenten en ad-
viseert docenten over diverse onderwerpen zoals het hergebruik van au-
teursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs. Afgelopen jaar (her)
ontwikkelde het onderwijsteam van de UB een aantal workshops, bijv. voor 
promovendi en over bibliografisch management. 

Systematic Review
Tientallen onderzoekers per jaar maken graag 
gebruik van de onderwijsspecialisten van de UB 
om beter te leren literatuur verzamelen voor het 
schrijven van een systematic review. Het kan gaan 
om jonge onderzoekers met nog weinig ervaring, 
of senior onderzoekers die hun vaardigheden 
willen aanscherpen. Deze onderzoekers krijgen 
begeleiding op individuele basis of in kleine 
groepjes.

partner voor onderwijspartner voor onderwijs

Instructiefilmpje gaat de Noordzee over
Informatiespecialist Joost Driesens maakte een handig en vooral grappig 
filmpje ‘Op weg naar een boek’. Nadat hij dit filmpje begin 2019 op een biblio-
theekcongres had vertoond, vroeg de Universiteitsbibliotheek van Brighton of 
ze het concept van zijn filmpje mochten gebruiken voor een eigen versie…

Filmpje UB Groningen 
Filmpje University Library Brighton 

Laatste nummer Pictogram 
verschenen
Na eenentwintig jaar is er een eind gekomen aan 
het blad Pictogram, ooit opgezet door de UB in 
samenwerking met het toenmalige Rekencen-
trum, om de verschillende uitingsvormen en het 
gebruik van ICT aan de RUG te signaleren en 
beschrijven.
Alle ooit verschenen afleveringen van Pictogram 
zijn nog wel online te bekijken via University of 
Groningen Press.

Pictogram 

Master of Knowledge workshop
Promovendi van de Faculty of Science and 
Engineering kunnen sinds dit jaar een geavan-
ceerde workshop volgen waarbij ze leren hoe 
ze systematisch literatuur kunnen zoeken en 
kennis kunnen nemen van actuele thema’s zoals 
Open Access, Research Impact etc. De workshop 
bestaat uit twee middagen en twee huiswerkop-
drachten. Enkele tientallen deelnemers hebben al 
een certificaat verdiend met deze activiteit.

Project EndNote
Binnen dit project is de hele dienstverlening 
rond onze reference managers doorgelicht. In 
samenwerking met o.a. ons communicatieteam 
en het CIT zijn verbeteringen doorgevoerd met 
betrekking tot de website, het onderwijs en inhou-
delijke en technische ondersteuning. Dit project 
heeft het mogelijk gemaakt om effectief vier 
reference managers te ondersteunen: EndNote, 
RefWorks, Mendeley en Zotero.

Informatievaardighedenonderwijs (IVO) in cijfers 
Omvang doelgroep: 5043 studenten en onderzoekers
Aantal activiteiten: 104 colleges, workshops etc.
Activiteiten met een online component: 24 toetsen, leermodules etc.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal
Onder bepaalde voorwaarden mogen docenten 
auteursrechtelijk beschermd materiaal in hun 
onderwijs (her)gebruiken. De UB biedt docenten 
ondersteuning bij het bepalen op welke manier 
auteursrechtelijk beschermd materiaal beschik-
baar gesteld kan worden in het onderwijs en hoe 
bijvoorbeeld eenvoudig een goed werkende link 
gegenereerd kan worden naar materiaal dat bij de 
RUG in licentie is.
Gebruik auteursrecht in het onderwijs  

https://www.youtube.com/watch?v=G-C7n8L0nvw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1G_3zHtLO58u9Lx15NmXvaMBDCqe97hIQ/view
https://ugp.rug.nl/pictogram
https://www.rug.nl/library/support/user-groups/staff/reader-support/
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Introductie 
Bijzondere Collecties zijn onmisbaar voor een 
universiteitsbibliotheek. Ze vormen een belang-
rijke aanvulling op de reguliere collectie en 
bieden wetenschappers en studenten een uitste-
kende mogelijkheid om met kostbaar materiaal 
te werken en door onze experts geadviseerd en 
geholpen te worden. 

erfgoederfgoed

Lezingenreeks ‘Schatten uit de UB’
In de lezingenreeks ‘Schatten uit de 
Universiteitsbibliotheek: lezingen over 
Bijzondere Collecties’ vertellen wetenschappers 
over hun lopende of afgeronde onderzoek naar 
materiaal van de afdeling Bijzondere Collecties, in 
aanwezigheid van de objecten in kwestie.
De lezingen werden erg goed bezocht: de 
gelegenheid om bijvoorbeeld unieke en kostbare 
incunabelen van dichtbij te bekijken lieten veel 
boekenliefhebbers niet aan zich voorbij gaan. 

Lezingen  

Wetenschappelijke bijeenkomsten
De UB is regelmatig het podium voor wetenschappelijke bijeenkomsten. Zo 
vond op 22 maart het symposium ‘New Perspectives on Early Modern Media 
and the Book Business in Europe’ plaats. Tijdens dit symposium werden drie 
nieuwe publicaties over dit onderwerp gepresenteerd door hun auteurs: 
Andrew Pettegree en Arthur der Weduwen, Heiko Droste en Joop Koopmans.

Op 16 mei was er de boekpresentatie van De Atlas van Acker Stratingh: 
Kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839), 
een studie naar de oudste geologische kaart die in Nederland is uitgegeven. 

Bijzondere Collecties alomtegenwoordig
De afdeling Bijzondere Collecties doet steeds meer van zich spreken, binnen 
en buiten de universiteit. Zo waren de medewerkers aanwezig tijdens de 
tweejaarlijkse nationale Historicidagen en op de drukbezochte Dag van de 
Groninger Geschiedenis 2019.

Tentoonstellingen
De mogelijkheid om ook kostbaarder materiaal aan het publiek te tonen 
in de nieuwe vitrine bij Bijzondere Collecties, op de 3e verdieping van de UB 
Binnenstad, resulteerde in een aantal mooie exposities.

Zo besteedde de UB aandacht aan het 50-jarig jubileum van de Stichting 
Oude Groninger Kerken. Maar ook werd naar aanleiding van Internationale 
Vrouwendag ruimte geschonken aan de Groninger Vrouwengalerij: vijftig 
biografieën van Groninger vrouwen op mooi vormgegeven kubussen in het 
trappenhuis.

Naast fysieke tentoonstellingen werden in 2019 ook meerdere virtuele 
tentoonstellingen gerealiseerd, onder andere over vier bijzondere 
manuscripten, beschreven als resultaat van de jaarlijkse internationale 
summer school ‘Things that Matter’.

Virtuele tentoonstellingen 
Een van de topstukken op de grote Suriname Tentoonstelling in Amsterdam 
was het Groningse exemplaar van het beroemde werk van Maria Sibylla 
Merian over de Surinaamse insectenwereld.

https://www.rug.nl/library/heritage/lectures/
https://www.rug.nl/library/heritage/exhibitions/virtual-exhibitions/
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