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De Bibliotheek was jarig…
Op 23 augustus 1614 werd de Hoogeschool van Stad en Lande plechtig ingewijd. Een half jaar later
besloot de Provinciale Landdag ook een bibliotheek voor de Academie op te richten. Daarom viert
de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen, zoals de organisatie tegenwoordig heet, in 2010 haar
395-jarig bestaan!

D

at deden we eind september met een
Open Dag in de Universiteitsbibliotheek,

een Lustrumsymposium en een week met talloze
publieksactiviteiten op alle bibliotheeklocaties.

Open Dag
Voor de Open Dag was het gebouw van de UB
aan de Broerstraat versierd als gold het een echt
verjaardagsfeest: slingers, ballonnen en spandoeken wezen de bezoeker op de respectabele
leeftijd van de bibliotheek. Vooral de rondleidingen door het doorgaans gesloten magazijn
trokken veel publiek: ook studenten die deze dag
‘gewoon aan de studie’ waren, benutten deze
kans om eens in de krochten van de UB te kijken.
Enthousiaste magazijnmedewerkers hielden de
bezoekers soms meer dan een uur aan de praat;
over zo’n collectie is natuurlijk veel te vertellen!

Lustrumweek
De publieksactiviteiten waren vooral bedoeld een
Tot slot konden bezoekers elke dag rond

en smartphone - en hebben niet altijd behoefte

organisatie te geven. In kleine groepen konden

lunchtijd binnenlopen bij het zogenaamde

aan fysiek materiaal. Wel is er een voortdurende

geïnteresseerde bibliotheekgebruikers eens

Broodje met… Hier vertelden bibliotheekmensen

behoefte aan studie- en werkplekken. De dage-

meemaken hoe het er daar aan toegaat. Zo volgde

over topstukken uit onze collectie, innovatieve

lijkse drukte in de bibliotheken toont dit aan.

telkens een groepje van vijf personen de zogeheten

projecten, de filosoof Frans Hemsterhuis, maar

Gang van het Boek: wat gebeurt er als er een nieuw

bijvoorbeeld ook over de bibliotheekgebouwen

altijd behoefte aan de fysieke bibliotheek. Ze

boek bij de afdeling expeditie binnenkomt, en

door de eeuwen heen.

waarderen wel de digitale diensten van de bibli-

unieke kijk achter de schermen van de bibliotheek-

otheek, met name voor onderzoek en onderwijs.

welke route volgt zo’n boek voordat het eindelijk,
met plaatsingsnummer en al, in de kast staat?
Soms kon noodgedwongen niet meer dan één

Medewerkers van de universiteit hebben niet

Symposium Panta Rhei

Op het symposium Panta Rhei gingen sprekers

Bestaat de bibliotheek nog in het jaar 2060? We

uit het onderzoek- en onderwijsveld in discus-

persoon aan een activiteit meedoen: zo was er

leven in een tijd, waarin veranderingen elkaar

sie met collega’s en publiek over de toekomst

voor één snelle reageerder plaats in het busje

snel opvolgen. Veranderingen, zoals digitalise-

van de academische bibliotheek. Er waren drie

van de expeditie, dat elke dag een ronde maakt

ring, web 2.0-toepassingen en nieuwe wensen

hoofdthema’s: Organisatiecultuur, Innovatie

lans alle bibliotheeklocaties. Ook konden in

van de bibliotheekgebruiker, die ook invloed

en Content. Het symposium werd druk bezocht

totaal acht individuele gebruikers een uur mee-

hebben binnen de bibliotheekwereld. Studenten

door universitaire bestuurders, onderzoekers en

lopen bij het Uitleenbureau.

werken anno 2010 digitaal - voorzien van laptop

collega’s van organisaties uit het hele land. <

Een grotere groep deed mee aan de fietstocht
langs alle RUG-bibliotheken. Ondanks de niet aflatende regen trapten deze diehards fanatiek de

Het Bibliotheeklustrum online

hele stad door, om overal enthousiast onthaald

• Terugblikken en foto’s: w w w. r u g . n l / b i b l i o t h e e k / n i e u w s / l u s t r u m

te worden door de bibliotheekmedewerkers op

• Alle presentaties van het symposium: w w w. s l i d e s h a r e . n e t / e v e n t / p a n t a - rhei-de-

locatie.
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