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RUG heeft beste website

tentoongesteld. Onbekend werk 

van boekbandontwerpers als 

J.H. Isings, Jac.Ph. Wormser, Ja-

cob Nuiver, Johan Dijkstra, André 

Vlaanderen en vele anderen staat 

centraal in deze tentoonstelling.

• Tentoonstelling: Door boek-

band bekoord 

 woensdag 23 maart tot en met 

zondag 19 juni 2005 

• Locatie:

 UB Groningen

 Trappenhuis derde verdieping

 Broerstraat 4

 9712 CP Groningen

De Bibliotheek der Rijksuniver-

siteit Groningen bestaat dit 

jaar 390 jaar; onlangs werd door 

de medewerkers het feit gevierd 

dat op 28 februari 1615 de biblio-

theek van de Academie werd ge-

sticht.

Tot de hoogtepunten van dit ju-

bileumjaar mag de LIBER confe-

rentie worden gerekend, die van 

Op de planken van de boe-

kenkluis van de Afdeling 

Bijzondere Collecties van de Uni-

versiteitsbibliotheek Groningen 

staat 140 meter kunstig versierde, 

meerkleurige, soms met symbolen 

beladen boekbanden keurig in het 

gelid. Het gaat om de alleen bij 

ingewijden bekende verzameling 

protestants-christelijk drukwerk, 

onderdeel van de Nederlandse 

industriële boekbandencollectie.

Van 23 maart tot en met 19 juni 

2005 wordt een selectie van cir-

ca 200 boeken op de derde ver-

dieping van de UB Groningen 

Tentoonstelling: Door boekband bekoord

LIBER conferentie in Groningen

5 tot en met 9 juli 2005 in Gro-

ningen zal worden gehouden. De 

Bibliotheek is er trots op dat de 

gerenommeerde organisatie LI-

BER (Ligue des Bibliothèques Eu-

ropéennes de Recherche) onze 

stad heeft uitgekozen voor haar 

jaarlijkse conferentie (vorig jaar 

nog in Sint Petersburg, het jaar er-

voor in Rome...). Die vijf dagen in 

juli zal het Academiegebouw het 

hoofdkwartier zijn van de 34th 

Annual LIBER conference, met 

als thema Strategic choices: cur-

rent thinking.

• Meer informatie over de LIBER 

conferentie, programma, spre-

kers, aanmelding etc.: www.

l ibergroningen2005.nl

Invoering Metis in Groningen

In het volgende nummer van 

Pictogram een actuele bijdrage 

van Gert Jan Bokdam over de in-

voering van Metis in Groningen: 

hoe de Universiteitsbibliotheek 

door het College van Bestuur 

werd gevraagd deze schone taak 

op zich te nemen.

Bij Metis gaat het er om de on-

derzoeksgegevens van de RUG  te 

presenteren via het web. Hierover 

was al te lezen in het vorige num-

mer van Pictogram, in het inter-

view met Henk Ellermann, hoofd 

Digitale Bibliotheekvoorzieningen 

van de UB.

De website van Rijksuniversi-

teit Groningen staat in de ca-

tegorie ‘universiteiten’ wederom 

op een eerste plaats in de Over-

heid.nl Monitor 2004/2005. De 

Overheid.nl Monitor is een jaar-

lijks rapport dat wordt opgesteld 

in opdracht van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en werd 24 

maart jl. in Den Haag op de ken-

nismarkt Elektronische/Andere 

Overheid gepresenteerd. De RUG 

behaalde met haar website in het 

verleden al tweemaal eerder deze 

eerste plaats.

Meer informatie over het jaaron-

derzoek Overheid.nl Monitor:

w w w . a d v i e s . o v e r h e i d . n l /

monitor2004
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