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De Zernikeborg, Nettelbosje 1
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Openingstijden CIT

Secretariaat

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u. 

Telefoon (050) 363 92 00

Inlichtingen en ontvangst bezoekers. 

Servicedesk Centraal

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00 u.

zaterdag 10.00 – 18.00 u.

tel. (050) 363 32 32

De Servicedesk is het centrale meldpunt 

voor storingen, vragen en opmerkingen 

voor de ICT-diensten van het CIT en biedt 

hulp bij het oplossen van problemen 

bij het werken met ICT-apparatuur, 

programmatuur en andere voorzieningen, 

zowel vanaf de werkplek op de campus 

als de werkplek thuis.

Centrum voor High Performance 

Computing & Visualisatie

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

Telefoon (050) 363 92 00

Informatie en ondersteuning m.b.t. 

rekenfaciliteiten en visualisatie-

toepassingen.

www.rug.nl/cit

Universiteitsbibliotheek

Broerstraat 4

Postbus 559

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

Informatie:

www.rug.nl/bibliotheek

e-mail: bibliotheek@rug.nl

Openingstijden

• Elektronische Bibliotheek (catalogi en 

computerbestanden) en het Biblio-

grafisch Centrum; Tijdschriftenzaal en 

Vakstudiezalen 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 22.00 

uur; zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 

uur.

 In tentamenperiodes zaterdag en 

zondag 10.00 - 22.00 uur; zie onze 

website voor de juiste data!

• Uitleenbureau

 maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donderdag 

08.30 - 21.30 uur; zaterdag 10.00 - 

12.30 uur.

• Afdeling Bijzondere Collecties maan-

dag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.

Toegang tot de Catalogus:

Via de homepage van de Universiteits-

bibliotheek kan de Catalogus worden 

geraadpleegd, met daarin het hele bezit 

van alle universitaire bibliotheken: 

www.rug.nl/bibliotheek

Extreme makeover

We hadden ons er eigenlijk niet voor opgegeven, maar 

achteraf waren we er misschien wel aan toe. Zou het zo ook 

vergaan met de deelnemers van het TV-programma waar-

aan dit redactioneel zijn titel ontleent?

In ieder geval: voor u ligt een nieuwe editie van Pictogram in 

een geheel nieuwe vormgeving. Ook als ICT-magazine van 

de UB en het CIT moesten we een aanpassing ondergaan om 

binnen de nieuwe huisstijl van de RUG te passen.

Uiteraard waren we er al lang van op de hoogte dat er een 

nieuwe universitaire huisstijl aan zat te komen en dat de 

Pictogram-kleuren (lila/geel) daar ‘waarschijnlijk’ (zeg maar 

helemaal) niet meer bij zouden passen.

Maar het was toch even slikken toen tijdens de redactie-

vergadering de nieuwe vormgeving werd gepresenteerd. 

Pictogram had al wel eens een restyling ondergaan, maar 

nu zijn de vertrouwde Pictogram-kleuren dan definitief 

verleden tijd…

Ach, na tien jaar werd het misschien ook wel eens tijd voor 

een nieuwe jas. Inderdaad, Pictogram is dit jaar aan haar 

tiende jaargang begonnen. Wat is er dan toepasselijker om 

dit heugelijke feit met een nieuwe look te vieren? En dat is 

hopelijk nog maar het begin van een feestelijk jaar.

Even genoeg over het uiterlijk, het gaat bij ons natuurlijk 

om de inhoud! Ook in het nieuwe (c.q. jubileum-) jaar zullen 

we u informeren over de ontwikkelingen op gebied van ICT 

bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Ter gelegenheid van de nieuwe vormgeving beginnen we 

dit eerste nummer ‘nieuwe stijl’ met een interview over 

de nieuwe vormgeving. We spraken met de medewerkers 

die verantwoordelijk waren voor de implementatie van de 

nieuwe huisstijl van de RUG.

De komst van de nieuwe huisstijl is niet onopgemerkt 

voorbijgegaan en het nieuwe logo met de slash en de nieuwe 

kleur hebben zowel binnen als buiten de universiteit tot 

veel reacties geleid. 

Tot slot wijs ik u nog even op de nieuwe rubriek op de ach-

terpagina over de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen 

(FIW). Wat de houdt de gemoederen op deze faculteit zoal 

bezig?

Kristien Piersma
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