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UB-collecties
gedigitaliseerd
Een groot aantal boeken uit de collectie van
de Universiteitsbibliotheek Groningen die niet
voorkomen in de collecties van andere bibliotheken
komt in aanmerking voor digitalisering en digitale
ontsluiting door de Koninklijke Bibliotheek (KB).
Daarnaast is een aantal boeken uit de UB-collectie
geselecteerd voor digitalisering door Google.
De ruim 35.000 Groningse boeken worden in de
periode 2017-2019 gedigitaliseerd. Vrije digitale
toegang tot deze titels zorgt ervoor dat ze voor
iedereen bruikbaar zijn en blijven.
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• Heeft u aan rechtstreekse raadpleging niet
genoeg, dan is er de mogelijkheid (delen van)
het boek snel voor u te scannen in onze eigen
scanvoorziening in UB Binnenstad.

Pica
Dit project is tot stand gekomen met steun van
Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening
bevordert door onder meer het financieren van
projecten.

Google
Google digitaliseerde wereldwijd al meer dan
30 miljoen titels en in 2010 sloot het bedrijf een
overeenkomst met de KB om Nederlandse titels
zoveel mogelijk in Google Books te krijgen. Nadat de KB een groot deel van de eigen collectie
digitaliseerde, werden Nederlandse universiteitsbibliotheken bij het project betrokken.
De universiteitsbibliotheken van Amsterdam,
Leiden en Utrecht gingen al voor.
Na afloop van dit Googleproject zullen in totaal
500.000 boeken zijn gedigitaliseerd. <
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