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F r a n k  d e n  H o l l a n d e r  /  f . j . d e n . h o l l a n d e r @ r u g . n l

Met dank aan Jeroen de Lezenne Coulander

H et gaat bij dit digitaliseringsproject om 

twee deelprojecten:

1. Metamorfoze 

 Metamorfoze is het nationaal programma 

met als doel het behoud van het kwetsbare 

papieren erfgoed; het is ondergebracht bij de 

Koninklijke Bibliotheek.

Van de UB Groningen zullen 20.000 boeken 

worden gedigitaliseerd die tussen 1900 en 

1940 in Nederland zijn uitgegeven of Neder-

landstalig zijn, en nog niet elders gedigitali-

seerd.

2. Google 

 Erfgoedbibliotheken, waaronder de Uni-

versiteitsbibliotheek Groningen, krijgen in 

dit project de kans om grote delen van de 

(rechtenvrije) collectie online beschikbaar te 

stellen. Voor Groningen gaat om circa 15.000 

boeken.

Ook enkele tienduizenden banden uit ande-

re Nederlandse universiteitsbibliotheken, het 

Rijksmuseum en Tresoar worden gedigitali-

seerd. Het gaat om boeken vanaf de vijftiende 

eeuw tot 1900, in Nederland geproduceerd, 

Nederlands- of Friestalig en nog niet elders 

gedigitaliseerd.

Voordelen
De Universiteitsbibliotheek realiseert zich dat 

het langere tijd niet beschikbaar zijn van unieke 

titels uit onze collectie voor onze gebruikers 

overlast kan veroorzaken. Wij vinden het echter 

van het grootste belang dat deze collectie gedi-

gitaliseerd wordt. Na afloop van het gehele pro-

• Informatie over het project en de dienstverlening: 

www.rug.nl/l ibrary/support/metamorfoze

• Metamorphoze: www.metamorfoze.nl

• Delpher: www.delpher.nl

• Google Books: books.google.nl

ject zullen honderdduizenden boeken onbeperkt 

nationaal en internationaal raadpleegbaar zijn, 

onder meer via Delpher en Google Books.

Dienstverlening
De boeken die zijn geselecteerd om te worden 

gedigitaliseerd gaan in verschillende zendin-

gen naar de KB en zijn dan telkens ongeveer 

zes maanden niet beschikbaar. Toch zal de UB 

proberen de gebruikers zoveel mogelijk ten 

dienste te zijn bij het raadplegen van boeken uit 

deze collectie:

• Als een boek is geselecteerd voor digitali-

sering, zal dat worden medegedeeld in het 

catalogusrecord van dat boek.

• Wilt u het op dat moment niet-uitleenbare 

boek desondanks toch raadplegen, dan 

verzoeken wij u dit te melden via metamor-

foze@rug.nl . U krijgt dan bericht of het 

boek al is verhuisd naar Den Haag, of wellicht 

nog of alweer aanwezig is in Groningen. In 

dat geval kunt u het boek raadplegen op de 

zaal Bijzondere Collecties (3e verdieping UB 

Binnenstad).

Een groot aantal boeken uit de collectie van 

de Universiteitsbibliotheek Groningen die niet 

voorkomen in de collecties van andere bibliotheken 

komt in aanmerking voor digitalisering en digitale 

ontsluiting door de Koninklijke Bibliotheek (KB). 

Daarnaast is een aantal boeken uit de UB-collectie 

geselecteerd voor digitalisering door Google.

De ruim 35.000 Groningse boeken worden in de 

periode 2017-2019 gedigitaliseerd. Vrije digitale 

toegang tot deze titels zorgt ervoor dat ze voor 

iedereen bruikbaar zijn en blijven.
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• Heeft u aan rechtstreekse raadpleging niet 

genoeg, dan is er de mogelijkheid (delen van) 

het boek snel voor u te scannen in onze eigen 

scanvoorziening in UB Binnenstad.

Pica
Dit project is tot stand gekomen met steun van 

Stichting Pica, de organisatie die wetenschap-

pelijke en openbare informatievoorziening 

bevordert door onder meer het financieren van 

projecten.

Google
Google digitaliseerde wereldwijd al meer dan 

30 miljoen titels en in 2010 sloot het bedrijf een 

overeenkomst met de KB om Nederlandse titels 

zoveel mogelijk in Google Books te krijgen. Na-

dat de KB een groot deel van de eigen collectie 

digitaliseerde, werden Nederlandse univer-

siteitsbibliotheken bij het project betrokken. 

De universiteitsbibliotheken van Amsterdam, 

Leiden en Utrecht gingen al voor.

Na afloop van dit Googleproject zullen in totaal 

500.000 boeken zijn gedigitaliseerd.  <
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