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jaarverslag 2016

Pop up 2 vol verrassende  
combinaties
(NRC over DWDD pop-up  
museum met bijdrage UM)

De Universiteitsbibliotheek 
Groningen ziet het licht 
(DvhN)

ub in de media

Examentijd:  
studeren in de UB 
naast een smak-
kende scholier  
(NOS)

Atlas vol  
geheimen over 
mooiste kaart  
van Groningen  
(DvhN)

Dwarse jongeren 
boycotten Star-
bucks Groningen  
(DvhN)

UB heropent met 641 werk-
plekken op ‘de tweede’ 
(DvhN)

‘Copying the world’: 
gipskunst 1860-1960 
in Universiteits- 
museum Groningen 
(Groninger  Gezinsbode)

Naderende  
kamerverkiezingen 
op 15 maart 2017 
(interview bij tv programma EénVandaag 
met Gerrit Voerman over Emile Roemer)

UB zit met 25  
miljoen boeken  
in de maag  
(Groningen Nieuws)

RUG lanceert vernieuwde beeld- 
bank met duizenden afbeeldin-
gen (Groninger Gezinsbode)

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/30/pop-up-2-vol-verrassende-combinaties-1586093-a1061822
https://www.dvhn.nl/groningen/De-universiteitsbibliotheek-Groningen-ziet-het-licht-21360257.html
https://nos.nl/op3/artikel/2104267-examentijd-studeren-in-de-ub-naast-een-smakkende-scholier.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Atlas-vol-geheimen-over-mooiste-kaart-van-Groningen-21525150.html
http://www.dvhn.nl/groningen/Dwarse-jongeren-boycotten-Starbucks-Groningen-21124258.html
https://www.dvhn.nl/groningen/UB-heropent-met-641-werkplekken-op-%E2%80%98de-tweede%E2%80%99-21561913.html
http://www.gezinsbode.nl/nieuws/59333/copying-the-world-gipskunst-1860-1960-in-universiteitsmuseum-groningen/
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/70965/sp_leider_onder_vuur_
http://www.dvhn.nl/groningen/UB-zit-met-25-miljoen-boeken-in-de-maag-21187650.html
http://www.gezinsbode.nl/nieuws/59268/rug-lanceert-vernieuwde-beeldbank-met-duizenden-afbeeldingen/


9 // 9

annual report 2016
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museum met bijdrage UM)
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Groningen ziet het licht 
(DvhN)

ul in the media

Examentijd:  
studeren in de UB 
naast een smak-
kende scholier  
(NOS)

Atlas vol  
geheimen over 
mooiste kaart  
van Groningen  
(DvhN)

Dwarse jongeren 
boycotten Star-
bucks Groningen  
(DvhN)

UB heropent met 641 werk-
plekken op ‘de tweede’ 
(DvhN)

‘Copying the world’: 
gipskunst 1860-1960 
in Universiteits- 
museum Groningen 
(Groninger  Gezinsbode)

Naderende  
kamerverkiezingen 
op 15 maart 2017 
(interview bij tv programma EénVandaag 
met Gerrit Voerman over Emile Roemer)

UB zit met 25  
miljoen boeken  
in de maag  
(Groningen Nieuws)

RUG lanceert vernieuwde beeld- 
bank met duizenden afbeeldin-
gen (Groninger Gezinsbode)

(in dutch)

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/30/pop-up-2-vol-verrassende-combinaties-1586093-a1061822
https://www.dvhn.nl/groningen/De-universiteitsbibliotheek-Groningen-ziet-het-licht-21360257.html
https://nos.nl/op3/artikel/2104267-examentijd-studeren-in-de-ub-naast-een-smakkende-scholier.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Atlas-vol-geheimen-over-mooiste-kaart-van-Groningen-21525150.html
http://www.dvhn.nl/groningen/Dwarse-jongeren-boycotten-Starbucks-Groningen-21124258.html
https://www.dvhn.nl/groningen/UB-heropent-met-641-werkplekken-op-%E2%80%98de-tweede%E2%80%99-21561913.html
http://www.gezinsbode.nl/nieuws/59333/copying-the-world-gipskunst-1860-1960-in-universiteitsmuseum-groningen/
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/70965/sp_leider_onder_vuur_
http://www.dvhn.nl/groningen/UB-zit-met-25-miljoen-boeken-in-de-maag-21187650.html
http://www.gezinsbode.nl/nieuws/59268/rug-lanceert-vernieuwde-beeldbank-met-duizenden-afbeeldingen/
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