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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 8.30 - 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
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• Elektronische Bibliotheek (catalogi en 

computerbestanden) en het Biblio-

grafisch Centrum; Tijdschriftenzaal en 

Vakstudiezalen 

maandag t/m vrijdag 8.30 - 22.00 u.; 

zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 u.

 In tentamenperiodes zaterdag en zon-

dag 10.00 - 22.00 u.; zie onze website 

voor de juiste data!

• Uitleenbureau

 maandag, dinsdag, woensdag en vrij-

dag 8.30 - 17.30 u.;  

donderdag 8.30 - 21.30 u.;  

zaterdag 10.00 - 12.30 u.

• Afdeling Bijzondere Collecties  

maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 u.

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

Kerststemming

Je weet dat het er aan komt en je denkt ieder jaar weer dat 

je er deze keer op bent voorbereid, maar het komt altijd toch 

weer onverwacht. Ik heb het over de donkere dagen voor 

kerst. Ik word er altijd een beetje zwaarmoedig en nostal-

gisch van. Iedereen schiet in de hoogste versnelling omdat 

een heleboel dingen voor het einde van het jaar nog afgerond 

moeten worden. En waarom eigenlijk, we hebben het toch 

niet over het einde van de wereld? Twee januari is er weer 

een nieuwe dag. Maar goed, laat u zich niet in een depressie 

praten door mij. 

Deze periode heeft zeker ook z’n vrolijke kanten: de lichtjes 

in de straten, cadeautjes met Sinterklaas en kerst, lekker 

eten, gordijnen dicht, kaarsjes aan. En ieder jaar weer vol 

goede hoop op sneeuw en ijs. Dat heeft ook wel weer iets na-

tuurlijk. Alhoewel ik nog niet moet denken aan de periode 

na de feestdagen wanneer de lichtjes weer uit het straat-

beeld zijn verdwenen en het met de sneeuw en het ijs ook 

maar niet wil lukken… Ik geloof dat mijn stemming weer de 

verkeerde kant op gaat. 

Terwijl er toch best veel leuke dingen te zijn te vertellen 

over het laatste nummer van Pictogram van dit jaar. Zoals 

het interview waarin het gaat over de geavanceerde manier 

waarop de installaties worden ontworpen voor het nieuwe 

gebouw van Levenswetenschappen van de RUG. Of een 

artikel over de proef met vingerafdrukherkenning bij de 

Universiteitsbibliotheek. En weet u al dat er een nieuw 

systeem aan zit te komen voor de website van de RUG? In 

de terugblik op tien jaar Pictogram kunt u overigens lezen 

hoe het allemaal begon met die website. Wat is er toch veel 

gebeurd in de afgelopen tien jaar.

Voordat ik weer in een nostalgische (en misschien zelfs 

zwaarmoedige) bui schiet, wijs ik u nog even op de notulen 

van de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen op de 

achterkant, waar het deze keer draait om de keuze van het 

kerstpakket.

Ik voel me ineens stukken beter.

Namens de redactie van Pictogram prettige feestdagen en 

tot volgend jaar!

Kristien Piersma
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