jaarverslag 2016

Met ingang van dit jaar konden de studenten
tijdens de tentamenperiode in het weekend
studeren in de UB Zernike. De UB Zernike
was geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

de bibliotheek fysiek

Werk in uitvoering…

Cijfers 2016

Er werden dit jaar door veel afdelingen voorbereidende werkzaamheden verricht voor diverse
projecten. Er werd o.a. hard gewerkt aan:

Aantal boeken (gedrukte collectie)
Verloren kastruimte magazijn i.v.m.
renovatie
Uitleningen (selfservice, UB,
vakbibliotheken, UB, WMS)
IBL naar het buitenland
IBL vanuit het buitenland
Reserveringen
Verlengingen
Vermissingen
Verstuurde rekeningen
Wanleners rekeningen
Gastvrijheidsovereenkomsten (GVO)

›› Toegangspoortjes UB Binnenstad
›› Online reserveringstool voor UB studio’s
›› Inhuizing bibliotheekcollectie Gedrags- en
Maatschappijwetenschappen
›› De invoer van een nieuw beveiligingssysteem
voor de boeken
›› Optimalisering van diverse werkprocessen

Heropening gerenoveerde 3e en 4e
verdieping UB Binnenstad

Renovatie

Wist u dat…?
De zaal Bijzondere Collecties dient voortaan ook
als onderzoekszaal: onderzoekers en studenten
die werken uit de kluis of het magazijn willen
bestuderen, kunnen dat hier in alle rust doen.

Introductie

De bibliotheek digitaal

De bibliotheek fysiek
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De zaal Bijzondere Collecties ging half mei, na veel
interne verhuizingen en perioden van beperkte
dienstverlening, weer als vanouds open op de oude
vertrouwde plek op de derde verdieping.
De zaal beschikt nu over 22 studieplaatsen,
bestemd voor het raadplegen van bijzondere
materialen. Daarnaast is de kluis met de kwetsbare en kostbare werken helemaal vernieuwd. De
gehele collectie is tijdelijk elders ondergebracht
geweest, en nu weer teruggekeerd in een ruimte
met verrijdbare kasten en een nieuwe klimaatbeheersing.
Op 18 mei werd uitgebreid aandacht besteed aan
de heropening van de zaal Bijzondere Collecties,
maar tegelijkertijd ook aan de hele derde en vierde
verdieping van de UB Binnenstad, die nu helemaal
klaar waren. Hiermee was de renovatie op een
belangrijk punt ‘halverwege’ beland.

2016 was het jaar waarin bij de renovatie van de UB Binnenstad de grootste stappen werden gemaakt. In de
loop van het jaar werden de tweede, derde en vierde verdieping opgeleverd, en werd een aanvang gemaakt
met de transformatie van de eerste verdieping in een comfortabele werkomgeving voor de medewerkers.
Deze (ruim honderd) medewerkers verhuisden in de zomer naar de zojuist gerenoveerde studiezone op de
3e verdieping, waar ze ruim driekwart jaar zouden gaan werken in één grote ruimte. Bijzonder was, dat
iedereen via een wifi-verbinding werkte, gebruikmakend van de virtuele Universitaire Werkplek (UWP).
In de zomer van 2016 ging de UB voor het eerst in haar bestaan ruim vijf weken helemaal dicht. Dit gaf de
bouwers de gelegenheid het hele trappenhuis te renoveren; een enorme steiger werd opgebouwd om ook
nieuwe plafondschrootjes aan te kunnen brengen.
Ook de servicebalie moest verhuizen, omdat het voormalige Uitleenbureau op de eerste verdieping op
de schop ging. Het centrale informatiepunt werd vanaf oktober tijdelijk gehuisvest in de hal van de derde
verdieping. Verderop in de studiezaal kwamen ook de kasten met de aangevraagde en gereserveerde
boeken te staan, met bijbehorend uitleenapparaat in de printsluis. Zodra de begane grond ook aangepakt
was, werden nieuwe toegangspoortjes geïnstalleerd. Voor het eerst moesten studenten tijdens een drukke
tentamenperiode nu hun RUG-pas bij de poortjes aanbieden.
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Partner in onderwijs

Erfgoed

Tijdens de tentamenperiode was het ’s ochtends
een drukte van belang bij de UB. Kijk hoe
gedisciplineerd en rustig de studenten naar
binnen gingen.
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UB in de media
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annual report 2016

The UL Zernike was open from 10
a.m. to 6 p.m. at weekends during
exam periods this year.

the physical library

Work in progress...

Figures for 2016

Many departments carried out preparatory work
for various projects this year, for example:

Number of books (printed collection)
Shelf room in stacks lost due to
renovation
Loans (self-service, UL,
specialist libraries, WMS)
ILL to abroad
ILL from abroad
Reservations
Extensions
Works lost
Bills sent
Bills to non-returners
Hospitality agreements

›› Turnstiles in UL City Centre
›› Online reservation tool for UL studios
›› Relocation of Behavioural and Social Sciences
library collection
›› Introduction of a new book security system
›› Optimization of various work processes

UL City Centre third and fourth
floors reopened after renovation

Renovation

The digital library

The physical library
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The room now has 22 workstations where special
materials can be consulted. In addition, the vulnerable and valuable works vault has been completely
renewed. The entire collection, which was temporarily housed elsewhere, has now returned to a
room equipped with mobile shelving and a new
climate control system.
On 18 May the Special Collections room, as well
as the entire third and fourth floors of the UL City
Centre, which were also completed, were festively
reopened. This marked the important ‘halfway’
point of the renovation project.
Did you know that…
The Special Collections room now also functions
as a research room. All researchers and students
who want to consult works from the vault or stacks
can do so in this quiet environment.

Introduction

158.514

After many internal relocations and periods of
limited service provision, the Special Collections
room reopened in its original location on the third
floor in mid May.

Great progress was made in the UL City Centre renovation project in 2016. The second, third and fourth
floors were completed in the course of the year, and the transformation of the first floor into a comfortable
working environment for staff started.
In the summer, almost a hundred staff members moved to the newly renovated study area on the third floor,
where they would share one large space for more than nine months. Everyone worked via a Wi-Fi connection, using the virtual University Workstation (UWP).
In the summer of 2016, for the first time in its existence, the entire UL closed for more than five weeks. This
enabled the builders to renovate the staircase. Enormous scaffolding was erected in order to install the new
ceiling panels.
The service desk also had to move, because the former Loans Desk on the first floor was to be renewed.
From October, the central information desk was temporarily located in the third floor hall. The reading room
on this floor contained the shelves with requested and reserved books, and the associated loans facilities in
the printing area.
New turnstiles were also installed once the work on the ground floor was completed. For the first time,
students had to present their UG card during the busy exam period.
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The UL was a hive of activity in the morning during
the exam period. Look at how neatly and quietly
the students entered.

Heritage
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