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Mijlpalen voor Bibliotheek
De maand januari was een belangrijke maand voor de Bibliotheek
Rijksuniversiteit Groningen: tot vreugde van de vele bezoekers werden
de openingstijden in tentamenperiodes flink uitgebreid. Bovendien
mocht de Bibliotheek de 30 miljoenste bezoeker verwelkomen sinds
de opening in 1987…
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ast toeriep: “Welcome to China!” <

