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CIT

I

n de Universiteitsbibliotheek is sinds kort
een Korea Corner. De Korea Corner bestaat

uit studieruimte, een boekencollectie met
literatuur op het gebied van Korean studies en
gerelateerde faciliteiten. De locatie van de Korea
Corner is op de tweede verdieping van de UB,
kamer 219 met het aangrenzende deel van de

Canon van het CIT

zaal, rechts van deze kamer. De voorziening zal
een duidelijk herkenbaar Koreaans tintje krijgen.

Renovatie

I

n februari 2015 start de renovatie op de vierde
verdieping van de Universiteitsbibliotheek.

Vanaf november vonden daarom voorberei-

De Korea Corner wordt met een eenmalige

dende verhuizingen plaats op de derde en vierde

donatie gefinancierd door de Ambassade van de

etage.

Republiek Korea in Nederland. De opening vond

In een deel van de studiezaal werden extra

plaats op 18 december a.s. door de voorzitter

boekenkasten geplaatst. Daar kwam - samen

van het College van Bestuur van de RUG Sibrand

met de collectie USOC - de tijdelijke vindplaats

Poppema en Counsellor & Consul Generaal van

van de collecties Theologie en Filosofie (beide

Korea,mr. Jongho Choi. <

eerder gehuisvest op de vierde verdieping). De
aanwezige studieplekken werden verplaatst
naar zaal 329 (‘Aquarium’). Die zaal werd geheel

T

400 jaar Zweden-Nederland/100
jaar Tove Jansson
ijdens de lustrumweek van het CIT is ter
gelegenheid van vijftig jaar rekenen aan de

RUG de canon van het CIT onthuld. In de canon
wordt de stormachtige ontwikkeling van de ICT

I

beschikbaar voor studieplaatsen.
Doordat de collecties op de vierde verdieping
nu al werden verplaatst, kunnen tijdens de ten-

n december 2013 verscheen Zweedse en

tamenperiode van januari extra studieplekken

Zweedstalige Finse auteurs in Nederlandse

worden gecreëerd.

vertaling 1491 - 2007. Een bibliografie. / Svenska

• Alle informatie over de renovatie:
w w w. r u g . n l /b i b l i o t h e e k/u b2020/

in beeld gebracht. Als voorbeeld, een tablet kan

och finlandssvenska författare i nederländsk

nu meer dan een computer van 40 jaar geleden

översättning 1491 - 2007. En bibliografi. In de

die qua afmetingen niet in je huiskamer paste

Universiteitsbibliotheek Groningen (begin 2015

w w w. r u g . n l /b i b l i o t h e e k/app

en waarvoor je destijds pakweg 40 mensen

ook 400 jaar oud) is op de derde verdieping een

Via pushberichten blijf je per week op de

nodig had om het apparaat in bedrijf te houden.

tentoonstelling te zien met werken die in de bi-

hoogte van de werkzaamheden. <

De canon is te bekijken op

bliografie beschreven en in de collectie van de UB

www. rug.n l/ c it/ can on. <

aanwezig zijn. Tevens is er in deze tentoonstelling

Geodienst onthult wereldkaart
RUG-onderzoek

D

e RUG voert onderzoek uit over de hele
wereld en nestelt zich wederom in de top

• Download de Bibliotheek-app:

aandacht voor het werk van Tove Jansson. <

Jaarverslag

Remains of the Cold War

H

D

et is alweer bijna 2015, maar enkele
maanden geleden is het jaarverslag van de

Bibliotheek RUG over het jaar 2013 online gezet.
ezer dagen is het vijfentwintig jaar geleden

Evenals voorgaande jaren is het jaarverslag

dat de Berlijnse muur viel. Het Centre for

gegoten in de vorm van een (Wordpress)blog,

van de beste onderzoeksinstellingen ter wereld.

European Security Studies organiseerde een

met veel foto’s en filmpjes maar uiteraard ook

Tijdens het lustrum heeft de Geodienst van het

meerdaags evenement ter gelegenheid hiervan.

veel informatieve tekst: <

CIT een wereldkaart onthuld die inzicht geeft

Onderdeel van dit evenement is een fototen-

• h t t p : //j a a r ve r s l a g . u b . r u g.nl/

waar onderzoek van de RUG wordt uitgevoerd.

toonstelling in de Universiteitsbibliotheek.

www. rug.n l/ c it/ geod i enst . <

Fotograaf Peter Ruiter zocht naar overblijfselen
van de koude oorlog in Noord-Nederland. Hij
fotografeerde uitkijktorens, afluisterstations, beveiligingsbunkers en andere relikwieën van voor
de val van de muur, nu vijfentwintig jaar geleden.
Te zien op de vierde verdieping van de UB. <
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