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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

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 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

Ook zonder mail!

Dit nummer van Pictogram is een bijzonder nummer.

Om te beginnen staat een deel van deze aflevering in het 

teken van de Open Accessweek, die in de hele wereld wordt 

gehouden van 19 – 23 oktober 2009. Ook aan de Rijksuniver-

siteit Groningen wordt er deze week flink aandacht besteed 

aan Open Access; kort gezegd benadrukken we nog maar 

weer eens dat met publiek geld gefinancierd onderzoek ook 

publiek toegankelijk zou moeten zijn, en niet meteen achter 

een peperdure licentie moet verdwijnen.

Een van de grote denkers over Open Access in Nederland 

is oud-bibliothecaris Leo Waaijers. Pictogram sprak met 

hem en noteerde mooie uitspraken uit zijn mond over dit 

onderwerp.

Een andere reden waarom u een bijzondere aflevering van 

Pictogram in handen heeft, is dat dit nummer op grotere 

schaal verspreid wordt dan gebruikelijk. Zo kunnen ook 

niet-abonnees eens kennismaken met het blad.

Voor de nieuwe lezers: Pictogram is het ICT-magazine van 

de RUG, gemaakt door de Bibliotheek en het CIT, en bezig 

aan zijn elfde jaargang. Een abonnement op Pictogram is 

gratis; even uw adresgegevens doorgeven aan de redactie 

is voldoende. Door dit nummer aan alle medewerkers te 

sturen hopen we dat meer collega’s zich gaan abonneren, 

zodat ook zij voortaan op de hoogte blijven van alle ontwik-

kelingen op ICT-gebied aan de RUG.

Pictogram verschijnt vijf maal per jaar; dat heeft als enige 

nadeel dat we niet heel snel op de meest actuele gebeur-

tenissen kunnen reageren. Dat de gehele universitaire 

gemeenschap in september een volle week van elke mail-

voorziening verstoken is geweest is natuurlijk genoegzaam 

bekend; voor de beleidsmatige consequenties van deze 

zeperd zult u echter vooral de kolommen van de Universi-

teitskrant moeten blijven volgen. In Pictogram houden wij 

natuurlijk wel onze vinger aan deze zwakke pols – kijk maar 

op de achterpagina!

Maar dit nummer van Pictogram biedt u echter genoeg 

interessante zaken om eens lekker voor achterover te gaan 

zitten. Want dat is natuurlijk het fijne van zo’n goed vorm-

gegeven en mooi gedrukt glossy magazine: of je mail het nu 

doet of niet, Pictogram kun je altijd lezen!

Frank den Hollander

Nog geen abonnee?

Ga naar www.rug.nl/pictogram, vul het inschrijfformulier 

in, en u krijgt dit blad voortaan vijf maal per jaar in uw 

postvak!

Op de cover:  Over tien jaar hebben we Open Access  ( foto Gerhard Lugard)


