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Bibliotheeknieuws
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gang. Alle boeken uit de Letterencollectie (ca.

verdieping op de schop gaan. Hopelijk wordt

stad en een Bibliotheek Zernike, plus uiteraard
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collectie naar de Universiteitsbibliotheek.

een studielandschap met een grote variatie aan

grote operatie circuleert nu het jaartal 2020…

Ongeveer 50% van de collectie van de Letterenbibliotheek zal daar in open opstelling

studievoorzieningen zoals smartboards, (groeps)
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kers.
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Selfservice

signatuur.

Per 1 februari is het Uitleenbureau van de UB

zich meebrengen (zoals verdiepingen die tijde-

Dit betekent dat er op de UB geen open op-

overgegaan op selfservice. Naast de uitleenbalie
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Hier kunt u zich ook abonneren op regelma-

Met deze nieuwe situatie neemt de bibliotheek
een voorschot op de volledige selfservice, die

• Alle verbouwingen en de overlast die ze met

tige voortgangsberichtjes in de mail.
• En uiteraard blijft u op de hoogte als u de

onderdeel zal uitmaken van de voorzieningen

Bibliotheek RUG volgt op Facebook:
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het voorbeeld van bijvoorbeeld de Universiteit
van Amsterdam, een selfserviceafdeling bij de
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• en op Twitter: @ B i b l i o t h e c a ris <

