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Z oals directeur Marjolein Nieboer al in het 

vorige nummer van Pictogram schreef: 

de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen is 

zeer in beweging. In de komende jaren zal het 

aantal bibliotheeklocaties verder teruggebracht 

worden. Afhankelijk van besluitvorming van de 

faculteit GMW kan het aantal locaties uiteinde-

lijk uitkomen op twee (een Bibliotheek Binnen-

stad en een Bibliotheek Zernike, plus uiteraard 

de Centrale Medische Bibliotheek), en zal het 

gebouw van de Universiteitsbibliotheek grondig 

worden verbouwd. Als einddatum voor deze 

grote operatie circuleert nu het jaartal 2020…

Collectie geneeskunde
In februari is begonnen met het verhuizen van 

de collectie op de studiezaal Geneeskunde in 

de Universiteitsbibliotheek naar de Centrale 

Medische Bibliotheek. De collectie wordt om-

genummerd: boeken met aanvraagnummers 

beginnend met ugnk krijgen dus nu het CMB-

signatuur.

Dit betekent dat er op de UB geen open op-

gestelde vakbibliotheek voor de medische we-

tenschappen meer aanwezig zal zijn. Hiertoe is 

besloten om plaats te maken voor de collecties 

van andere vakbibliotheken, die in de komende 

periode juist naar de UB zullen verhuizen.

Verhuizing Bibliotheek Letteren
De Bibliotheek Letteren zal eind 2013 verhuizen 

naar de Universiteitsbibliotheek. De voorberei-

dingen voor deze verhuizing zijn reeds in volle 

gang. Alle boeken uit de Letterencollectie (ca. 

120.000 titels!) kunnen uiteraard niet in één 

keer verhuisd worden; daarom is al een begin 

gemaakt met het verplaatsen van delen van de 

collectie naar de Universiteitsbibliotheek. 

Ongeveer 50% van de collectie van de Let-

terenbibliotheek zal daar in open opstelling 

komen te staan, de overige boeken zullen een 

plaatsje krijgen in het magazijn van de UB, en 

zullen via de catalogus aan te vragen zijn. Zo 

blijft de collectie beschikbaar voor onze gebrui-

kers.

Selfservice
Per 1 februari is het Uitleenbureau van de UB 

overgegaan op selfservice. Naast de uitleenbalie 

is een leenautomaat geplaatst; leners kunnen de 

aangevraagde boeken hier zelf uit de kast pak-

ken en aan zichzelf uitlenen.

Met deze nieuwe situatie neemt de bibliotheek 

een voorschot op de volledige selfservice, die 

onderdeel zal uitmaken van de voorzieningen 

in de verbouwde UB. Waarschijnlijk zal, naar 

het voorbeeld van bijvoorbeeld de Universiteit 

van Amsterdam, een selfserviceafdeling bij de 
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vernieuwde ingang van het gebouw komen, 

zodat leners niet eerst het gebouw hoeven te 

doorkruisen om hun boeken af te halen.

Meer werkzaamheden
Na de introductie van de selfservice bij het 

Uitleenbureau zal dit jaar de rest van de eerste 

verdieping op de schop gaan. Hopelijk wordt 

reeds voor de zomer een begin gemaakt met 

de verbouwing van een deel van de Digitale 

Werkplekken tot een zogeheten learning grid, 

een studielandschap met een grote variatie aan 

studievoorzieningen zoals smartboards, (groeps)

werkplekken en zelfs een Apple werkstation!

Op de hoogte blijven
Uiteraard zullen we u in volgende nummers van 

Pictogram op de hoogte blijven houden van de 

ontwikkelingen in de Groningse academische 

bibliotheekwereld.

•	Alle	verbouwingen	en	de	overlast	die	ze	met	

zich meebrengen (zoals verdiepingen die tijde-

lijk gesloten worden) kunt u op de voet volgen 

via de website http://renovatieubge-

bouw.ub.rug.nl .

 Hier kunt u zich ook abonneren op regelma-

tige voortgangsberichtjes in de mail.

•	En	uiteraard	blijft	u	op	de	hoogte	als	u	de	

Bibliotheek RUG volgt op Facebook:

 www.facebook.com/universityof-

groningenlibrary

•	en	op	Twitter:	@Bibliothecaris  <


