
18   Pictogram 1/jaargang 2014  april/mei

BIB

CIT

Volgens het nieuwe promotiereglement - 

officieel van kracht sinds september 2013 

- zijn RUG-promovendi verplicht een elektroni-

sche versie van hun proefschrift aan te leveren.

Sinds januari van dit jaar (het moment waarop 

het nieuwe promotiereglement en Hora Finita 

als feitelijk geïmplementeerd kunnen worden 

beschouwd) heeft de Universiteitsbibliotheek 

van alle verdedigde proefschriften (ongeveer 

100) een elektronische versie ontvangen en 

online gezet! Een score van 100% dus! Dat is ten 

opzichte van ons vorige peilmoment, waarop we 

een score van 73% haalden, een forse verbete-

ring.

100% van de RUG-proefschriften nu elektronisch beschikbaar

Download de Bibliotheek-app

De Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 

heeft een eigen mobiele app ontwikkeld 

voor de platformen Android en iOS. 

Download de app via onze informatiepagina 

www.rug.nl/bibliotheek/app   <Tentoonstelling foto’s Edward Mackenzie

Edward Mackenzie is semi-professioneel (landschaps)fotograaf en 

woont in Niekerk, Westerkwartier. Eind maart is in de Universiteits-

bibliotheek de expositie ‘Celtic Connections’ van start gegaan, refererend 

aan de belangstelling van veel Nederlanders voor de Keltische wereld. 

Een aantal van de geëxposeerde foto’s is te zien op de website 

www.fotografieedwardmackenzie.nl .  <

Centrale servicedesk in de Universiteitsbibliotheek

Vanaf nu is er één servicedesk  in de Univer-

siteitsbibliotheek: op de eerste verdieping, 

waar ook het Uitleenbureau haar uitgifteloket 

heeft. De informatiebalie in het midden van deze 

verdieping is dus opgeheven. Ook de balie op de 

derde verdieping wordt niet meer bemand.

De dienstverlening aan onze klanten vindt 

voortaan dus plaats vanuit:

• de servicedesk op de eerste verdieping;

• de receptie op de begane grond;

• de balie van de afdeling Bijzondere collecties, 

met haar specifieke dienstverlening.

De servicedesk is geopend zolang de UB open is. 

Na 17.00 uur is het echter niet meer mogelijk om:

• IBL-accounts en lenerspassen te verkrijgen;

• betalingen via pin te doen.

Contante betalingen van boetes zijn wel moge-

lijk bij de receptie.

Naast de reguliere baliediensten start de UB ook 

met de nieuwe functie ambulante serviceme-

dewerker. Leden van het Frontoffice-team van 

de UB zullen herkenbaar aanwezig zijn op de 

verdiepingen in het UB-gebouw en ter plekke uw 

vragen beantwoorden.  <

400 jaar wetenschap: Lustrumtentoonstelling Der Aa-Kerk

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan 

van de Rijksuniversiteit Groningen zijn 

er niet minder dan drie tentoonstellingen te 

zien in de stad. Het Groninger Museum toont 

het studentenleven door de jaren heen, in het 

Universiteitsmuseum gaat het om kunst uit uni-

versitair bezit, en de tentoonstelling in de Der 

Aa-kerk geeft een kijk op de rijke geschiedenis 

van de universiteit aan de hand van bijvoorbeeld 

instrumenten en preparaten. Tegelijkertijd biedt 

ze een blik op de verre toekomst, met games, 

discussies en spektakel. Van 1614 tot in de 

eeuwigheid.

Opvallend zijn de vele interactieve opstellingen 

in de kerk. Zo is er een display waarop per facul-

teit is te zien waar de studenten na hun studie 

gaan wonen, en over de jaren heen verhuizen. 

Ook kun je aan de hand van je gewicht, leeftijd 

en lengte een overzicht krijgen van hoe je past 

in de statistiek van de populatie die op dat mo-

ment in de kerk aanwezig is… 

Meer informatie: www.rug400.nl/nl/agenda/400-jaar-wetenschap .  <

Alle elektronische proefschriften: http:\\dissertations.ub.rug.nl/?pAllElectronic=ON   <

ICT-Kenniscafé

Het CIT organiseert iedere donderdag een 

ICT-Kenniscafé in de Zernikeborg. Het 

ICT-Kenniscafé is de gelegenheid om op een 

informele manier informatie uit te wisselen over 

de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT 

in onderwijs en onderzoek. Iedere week staat 

een ander onderwerp centraal. Kijk voor actuele 

informatie over de onderwerpen van het ICT-

Kenniscafé op www.rug.nl/cit .  <
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Mededelingen
RUG-baby’s winnen SURF security award

CIT schenkt naam Zernikeborg aan nieuwbouw FWN

Europa om de hoek Kijkdagen: open dag CIT op zaterdag 10 mei

De Rijksuniversiteit Groningen heeft de 

SURF Security Award 2014 gewonnen. De 

RUG kreeg de prijs voor de bewustwordings-

campagne rond phishingmail. Met de slogan 

‘Your bytes are your babies, protect what’s pre-

cious, keep IT safe’ lanceerde de RUG in oktober 

vorig jaar een campagne om medewerkers meer 

bewust te maken van het belang van informa-

tiebeveiliging. Overal op de universiteit werden 

babypoppen verspreid die waren voorzien van 

een afbeelding van een beveiligingsslotje. Bij het 

Academiegebouw werd een grote opblaasbaby 

geplaatst. Verder kregen alle medewerkers een 

bedrieglijk echte phishingmail toegezonden met 

het verzoek om persoonlijke gegevens in te vul-

len. Het effect was groot: veel medewerkers heb-

RUG-Geodienst op 
lustrumtentoonstelling RUG

De RUG-Geodienst maakt met een aantal 

interactieve opstellingen onderdeel uit van 

de tentoonstelling ‘400 jaar wetenschap’ in de 

Der Aa-Kerk in Groningen. Zo kan bijvoorbeeld 

per studierichting in kaart worden gebracht uit 

welke delen van Nederland RUG-alumni afkom-

stig zijn en waar ze na hun afstuderen naar toe 

zijn verhuisd. 

‘400 jaar wetenschap’ is een van de drie For 

Infinity-exposities in het kader van het 400-jarig 

bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. De 

tentoonstelling in de Der Aa-Kerk nog te bezich-

tigen tot en met 27 juni 2014.  <

ben de mail geopend en persoonlijke gegevens 

ingevuld. Dit was de opmaat tot een informatie-

campagne waarbij medewerkers onder andere 

via workshops werden geïnformeerd over het 

belang van informatiebeveiliging. De campagne 

heeft zowel binnen als buiten de universiteit veel 

aandacht getrokken.

SURF reikt de Security Award-prijs jaarlijks 

uit aan een persoon of organisatie die zich op 

inspirerende en proactieve wijze inzet voor de 

verbetering van informatiebeveiliging, privacy-

bescherming of de bestrijding van cybercrime.  

<

Het CIT gaat op zoek naar een nieuwe naam 

voor de Zernikeborg. Het College van 

Bestuur van de RUG heeft het CIT gevraagd om 

de naam Zernikeborg over te dragen aan het 

toekomstige nieuwe gebouw van de Faculteit 

Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN), de 

opvolger van Nijenborgh 4. Omdat Frits Zernike 

een van Nederlands beroemdste natuurkun-

digen was en daar de Nobelprijs in 1953 voor 

ontving, ligt het voor de hand dat het nieuwe 

FWN-gebouw zijn naam gaat dragen.

Voor de nieuwe naam voor de Zernikeborg 

heeft het CIT een prijsvraag uitgeschreven. 

Iedereen die een goede suggestie heeft, kan 

dit tot 1 juni a.s. via de website doorgeven. Een 

jury zal uit alle inzendingen de nieuwe naam 

selecteren. De bedenker van de winnende naam 

ontvangt hiervoor een iPad. Suggesties voor de 

nieuwe naam kunnen tot 1 juni a.s. doorgege-

ven worden via www.rug.n./cit . De nieuwe 

naam zal aan het begin van het Academisch jaar 

2014/2015 bekend worden gemaakt.  <

Alvast een virtuele rondleiding maken door 

het nieuwe Infoversum? Dat kan tijdens de 

open dag bij het CIT op zaterdag 10 mei a.s. die 

deel uitmaakt van de Europa om de hoek Kijk-

dagen. In de Zernikeborg is dan tussen 10.00 en 

17.00 uur te zien welke activiteiten plaatsvinden 

in het kader van het project Target. Naast een 

rondleiding door het datacenter van Target is er 

een 3D-demo in het Virtual Reality-theater in de 

Zernikeborg. Tijdens deze demonstratie krijgt u 

een virtuele rondleiding door het Infoversum dat 

in juni de deuren zal openen in Groningen.

Het Target-project wordt deels gefinancierd 

met Europees geld en voorziet in de opbouw van 

een duurzaam economisch cluster van infor-

matiesystemen in Noord-Nederland, gericht op 

databeheer bij zeer grote hoeveelheden infor-

matie: Big Data. Hoe kan van grote hoeveelhe-

den gegevens zinvolle, betrouwbare informatie 

gemaakt worden?

Tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen 

zijn in heel Nederland meer dan 100 Europese 

projecten gratis toegankelijk voor het publiek. 

Aanmelden voor de open dag in de Zernikeborg 

is niet noodzakelijk. 

Meer informatie over de Europa om de hoek 

Kijkdagen: www.europaomdehoek.nl   <

your bytes
are
your babies
protect what’s precious

keep safe


