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Vierhonderd jaar UB
In het vorige nummer van Pictogram legden we al uit dat de
Universiteitsbibliotheek ongeveer een half jaar na de oprichting
van de Groningse academie werd gesticht. Ook werd toegelicht dat,
vanwege de invoering van de Gregoriaanse kalender, op de stukken
weliswaar 28 februari als de oprichtingsdatum wordt genoemd,

Daar is namelijk meer te zien dan men bij
een bezoek aan de bibliotheek zou vermoeden.
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verjaardag eigenlijk op 10 maart 2015 moeten vieren.

twee gesloten magazijnen met ruim twee-enhalf miljoen boeken? En dat op allerlei voor het
publiek niet zichtbare plekken in de bibliotheek bijna honderdvijftig mannen en vrouwen
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werken? Want elk boek moet worden besteld,
n zo gebeurde het ook. Op dinsdag 10

otheekpersoneel aan wankele tafeltjes tussen

aangeschaft, gecatalogiseerd en van metadata

maart stonden we stil bij de oprichting

overvolle boekenkasten, van het ambachtelijke

voorzien (onderwerpscodes, biografische en bi-

van onze UB; de enige universiteitsbibliotheek

bindproces tot en met een dansfeestje tussen de

bliografische gegevens, enzovoorts). En dan heb-

in Nederland die na al die jaren nog steeds op

catalogusboekjes!
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tot aan de zomer een aantal mooie activiteiten

Op dinsdag 24 maart is er tussen 15.30 en

lijke interventie op je scherm verschijnen.

aan te bieden.

17.00 uur een bijeenkomst voor medewerkers

Tentoonstelling
De eerste jaren van het bestaan van de Univer-

Op zaterdag 18 april kunnen bezoekers

en studenten van de RUG over onze nieuwe
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komen, gehost door tal van UB-medewerkers.

mei een korte lezing over de noodzaak van het
schrijven en verzamelen van boeken.

een sleutel...
In 1919 kon het voltallige bibliotheekpersoneel nog gemakkelijk op de foto, staand op het
trapje naar de hoofdingang. In 2015 werken er
bijna honderdvijftig mensen in de UB, voornamelijk achter de schermen.
De tentoonstelling Bibliotheekwerk Mensenwerk laat zien wat er achter die schermen
allemaal gebeurde en gebeurt. De zogeheten
Leidsche boekjes met (in eerste instantie nog

Onderwerpen die aan bod komen:
• Etalage, Open Access, updaten van publica-
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tieprofielen (Jan Herman Veldkamp, Jan Arjen
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Groningen: four hundred years of history in four
buildings, forty collections and infinity pictures.

gebruikt en in de meeste gevallen nog steeds in
de UB-magazijnen te vinden.
Bibliotheekwerk Mensenwerk toont portretten
van alle bibliothecarissen sinds 1615, van bibli-
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