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RC, informatie- en communicatie-

technologie

Rijksuniversiteit Groningen

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Postbus 11044, 9700 CA Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

Openingstijden RC

Secretariaat

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u.

Inlichtingen en ontvangst bezoe-

kers. 

RC Servicedesk

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00 

uur

zaterdag 10.00 – 18.00 uur

tel. (050) 363 32 32

Eerste aanspreekpunt voor gebrui-

kers van de diensten van het RC, 

zoals Oprit, StinG, Nestor, Opritka-

beldienst.

RC Servicecentrum

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

Levering diverse IT-diensten, com-

puter-apparatuur, programmatuur 

en boeken aan de verschillende uni-

versiteitsfaculteiten, medewerkers, 

studenten en diverse onderwijsin-

stellingen in Noord-Nederland.

Visualisatiecentrum

maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 

uur

Productie van computeranimaties 

en andere visualisatietoepassingen.

Universiteitsbibliotheek

Broerstraat 4

Postbus 559

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

Informatie:

www.rug.nl/bibl iotheek

e-mail: info@ub.rug.nl

Openingstijden

• Elektronische Bibliotheek (catalogi 

en computerbestanden) en het Bi-

bliografi sch Centrum; Tijdschrif-

tenzaal en Vakstudiezalen

maandag t/m donderdag 08.30 

- 22.00 uur; vrijdag 08.30 - 17.30 

uur; zaterdag en zondag 10.00 - 

17.00 uur.

• Uitleenbureau

maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag 

10.00 - 12.30 uur.

• Zaal Oude en Kostbare Werken/ 

Kaartenzaal maandag t/m vrijdag 

08.30 - 17.30 uur.

Toegang tot de Catalogus:

Via de homepage van de Universi-

teitsbibliotheek kan de Catalogus 

worden geraadpleegd, met daarin 

het hele bezit van alle universitaire 

bibliotheken: 

www.rug.nl/bibl iotheek

Redactie

Kristien Piersma 

Frank den Hollander

Hans Kuné 

e-mail

pictogram@rc.rug.nl

internet

www.rug.nl/pictogram

Ontwerp en vormgeving

M\V Ontwerper[s]

Drukwerk

Scholma Druk, Bedum

Abonnementen

gratis toezending via 

www.rug.nl/pictogram

Adreswijzigingen

Secretariaat RC, 

tel. (050) 363 92 00
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Lustrum

Met dit zesde nummer van 2003 is de vijfde jaargang 

van Pictogram compleet. Vijf jaren, waarin we dertig 

afleveringen vol ICT-nieuwtjes produceerden; het is als 

redactie een feit om trots op te zijn.

Natuurlijk denk je bij het in zicht komen van zo’n eerste 

lustrum aan de toekomst. Gaan we gewoon door met dit 

blad, of slaan we een heel andere weg in? Volgen we de 

trend die bij andere universiteiten zichtbaar is en zetten 

we de artikelen voortaan op het internet, of blijven we op 

papier verschijnen? Of, een heel andere vraag: houden we er 

gewoon mee op omdat er helemaal geen behoefte bestaat 

aan een blad als Pictogram?

De directies van RC en UB dachten graag met ons 

mee, en gaven toestemming (lees: geld) voor een heus 

lezersonderzoek. Als abonnee van Pictogram heeft u 

enkele weken geleden dan ook een vragenlijst ontvangen, 

vergezeld van het verzoek deze in te vullen en terug 

te sturen. Dat onze lezers betrokken zijn bij Pictogram 

konden we al voorzichtig concluderen uit de grote stapel 

geretourneerde vragenlijsten: maar liefst 32% van de 

aangeschreven abonnees deed mee aan het lezersonderzoek.

Inmiddels zijn de resultaten van het lezersonderzoek aan 

de redactie gepresenteerd, en in het eerste nummer van de 

zesde jaargang zullen ze wereldkundig worden gemaakt. Dat 

er een zesde jaargang van Pictogram komt, verraadt al een 

beetje dat onze lezers, tot onze grote vreugde natuurlijk, 

wel degelijk behoefte blijken te hebben aan een zes maal 

per jaar op papier verschijnend blad over ICT-zaken aan de 

RUG.

Verder verklappen we nog niets, maar we kunnen u alvast 

wel beloven dat de volgende jaargangen van Pictogram er 

alleen maar nóg beter op kunnen worden!

Onder de inzenders van de vragenlijst zijn door onze 

grafisch vormgever Hans Miedema onder streng toezicht 

van de redactie zelf vijf boekenbonnen en twee webcams 

verloot. Op een na zijn de winnaars allen RUG-medewerkers, 

op een na zijn het allen mannen en op een na zijn allen 

ouder dan vijfenveertig jaar... Maar of die percentages zullen 

terugkomen in de resultaten van het onderzoek, is maar de 

vraag!

Frank den Hollander

De winnaars van een boekenbon:

Dhr. B.J.J. Groeniger, Eelde

Dhr. K. Vaartjes, Groningen

Dhr. T. Pijning, Groningen

Mw. C.M. Walstra, Groningen

Dhr. A.J.M. Schoonen, Groningen

De winnaars van een webcam:

Dhr. M. Lukkien, Groningen

Dhr. J. Hoefman, Hoogezand
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