Pictogram 4 | november/december 2007

Spinoza in de
Groningse UB
Frank den Hollander f.j.den.hollander@rug.nl

Met dank aan Theo van der Werf

Het Spinozahuis in Rijnsburg wordt binnenkort
grondig gerestaureerd. De restauratie zal
ongeveer een jaar gaan duren. De in het
huis aanwezige boekerij zal gedurende deze
periode worden ondergebracht in de Groningse
Universiteitsbibliotheek.
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Twee geschenken aan de bibliotheek; een voordracht door J. Kingma
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www.rug.nl/Bibliotheek/collecties/UB/spinozaGeschenken

