
   Pictogram 4/jaargang 2009  oktober   17

In Groningen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de (internationale) Open 

Access Week, 19-23 oktober 2009. Op ludieke en laagdrempelige wijze wordt 

het publiek uitgenodigd in de zogeheten Open Access Lounge, waar we alle 

aspecten van Open Access publiceren onder de aandacht brengen, maar ook 

‘afgeleide’ zaken als repositories, Metis, MedewerkersPagina’s en auteursrecht.

•	 Maandag	19	oktober,	13.00	–	16.00	uur:	UB

•	 Woensdag	21	oktober,	13.00	–	16.00	uur:		Plaza	WSN-gebouw	(onder	

auspiciën	van	Bibliotheek	EBR)

•	 Donderdag	22	oktober,	13.00	–	16.00	uur:		Foyer/gebied	bij	Universiteits-

theater,	Harmoniegebouw	(onder	auspiciën	van	Bibliotheek	Rechten/Let-

teren)

Meer	informatie	over	alle	activiteiten:	

www.rug.nl/bibliotheek/openaccessweek

Symposium CIT

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de 

zelfstandige universitaire afdeling van compu-

terfaciliteiten	(nu	Donald	Smits	Centrum	voor	

Informatie	Technologie),	organiseert	het	CIT	op	

12	november	a.s.	een	symposium.	Ook	wordt	er	

in het kader van het lustrum een tentoonstelling 

gehouden in de hal van de Zernikeborg.

De	sprekers	tijdens	het	symposium	zijn	An-

dries	Ruiter	(netwerkspecialist	CIT),	Siewert	Jan	

Marrink	(hoogleraar	Moleculaire	Dynamica	Fa-

culteit	der	Wiskunde	en	Natuurwetenschappen	

van	de	RUG)	en	Rob	Creemers	(trendwatcher	

en	marktanalist	op	het	gebied	van	ICT,	energie,	

vergrijzing en globalisering).

Na	afloop	van	het	symposium	vindt	een	recep-

tie plaats in de Zernikeborg en is er gelegenheid 

om demonstraties bij te wonen van de ver-

nieuwde visualisatiefaciliteiten. 

Aanmelden	voor	het	symposium	kan	via	

secretariaat-cit@rug.nl. Meer informatie over 

het	symposium:	www.rug.nl/cit

Met	de	aankoop	van	een	nieuw	Linux-cluster	

betreedt	de	Rijksuniversiteit	Groningen	met	

een derde computer de top 500 van snelste 

computers	in	de	wereld.	De	RUG	heeft	hiervoor	

een	contract	afgesloten	met	het	bedrijf	Cluster	

Vision. Het computercluster wordt ingezet voor 

high	performance	computing	(HPC)	ten	behoeve	

van onderwijs en onderzoek aan de universiteit. 

Om simulaties steeds accurater te laten zijn 

en de dimensies van de onderzochte problemen 

steeds groter en daarmee realistischer te laten 

worden, zijn er steeds snellere rekenmachines 

nodig. Groningen heeft op dit moment twee 

machines	bij	de	mondiale	Top500	(Nederlands	

totaal:	3).	Daar	komt	nu	een	derde	Groningse	

machine	bij:	een	groot	rekencluster.

De	rekensnelheid	van	het	nieuwe	cluster	is	ver-

gelijkbaar	met	de	supercomputer	IBM	BlueGene,	

die	eveneens	bij	de	RUG	staat	opgesteld,	en	

bestaat	uit	3280	AMD	processoren	(cores)	die	in	

kleine groepjes hardware-matig zijn gekop-

peld om het gebruik te optimaliseren. Het is de 

verwachting dat de machine in oktober van dit 

jaar	zal	zijn	geplaatst	bij	het	CIT.
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Open Accessweek in de bibliotheek

RUG met drie computers in top 500 van snelste computers ter wereld

Week van de videoconferencing

In	de	week	van	16	tot	en	met	20	november	a.s.	

vindt de week van de videoconferencing plaats. 

Samen	met	vertegenwoordigers	van	verschil-

lende	faculteiten	en	diensten	en	het	Univer-

sitair	Medisch	Centrum	Groningen	(UMCG)	

organiseert	het	Universitair	Onderwijscentrum	

Groningen	(UOCG)	allerlei	activiteiten	op	het	

gebied	van	videoconferencing.	Steeds	meer	

docenten maken gebruik van videoconferencing 

en	streaming	video	in	het	onderwijs.	Binnen	de	

RUG	zijn	op	verschillende	locaties	videoconfe-

rencing-sets beschikbaar en sinds kort kan ook 

gebruik worden gemaakt van mobiele videocon-

ferencing-sets.	Meer	informatie:	www.rug.nl/

videoconferencing. 

Nieuwe bibliothecaris

Marjolein Nieboer (1964,	Groningen)	is	per	1	

januari	2010	benoemd	tot	de	nieuwe	Bibliothe-

caris	van	de	Universiteit.	Zij	volgt	Alex	Klugkist	

op, die met pensioen gaat.

Marjolein	Nieboer	is	sinds	1998	werkzaam	als	

plaatsvervangend	bibliothecaris	bij	de	Rijks-

universiteit Groningen. Momenteel is zij onder 

meer	voorzitter	van	de	Raad	van	Advies	van	het	

Facilitair	Bedrijf	van	de	RUG,	voorzitter	van	de	

afdeling	Wetenschappelijke	Bibliotheken	van	de	

Nederlandse	Vereniging	van	Bibliothecarissen	

en voorzitter van het landelijk overleg adjunct-

bibliothecarissen van het samenwerkingsver-

band	UKB.


