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Oude en bijzondere
collecties via het scherm
de wereld in
Door digitale presentatie krijgen de collecties van de Bibliotheek RUG niet
alleen landelijk maar ook internationaal een veel grotere zichtbaarheid
voor een steeds breder publiek. Bovendien worden de afbeeldingen
gebruikt voor verdere verspreiding, zoals recentelijk bleek toen de
Volkskrant een bladzijde uit de Kroniek van abt Emo van Wittewierum
plaatste bij een ingezonden brief over aardbevingen in de provincie
Groningen, die volgens Emo ook in de dertiende eeuw al voorkwamen.
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• Het is nog steeds mogelijk om collecties aan te melden voor digitalisering en presentatie in ‘Digital Collections’. Voor informatie
daarover kunt u terecht bij projectleider Gerda Huisman: g.c.huisman@rug.nl, of telefoon 050 363 5063. Zij ontvangt ook graag
suggesties voor verdere verbetering van de website, want bij dit proces is de hulp van gebruikers onmisbaar!
• Website Digital Collections: fac si m i l e.ub . r u g . n l
• Het artikel van Julia Noordegraaf is te vinden in: E-data & Research, 6 februari 2013:
www.dans.knaw.nl/sites/default/files/file/E-data&Research%20februari%202013%20DEF.pdf.
• Weblog De wereld aan boeken: w erel d aan b o e ke n . u b . r u g . n l
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