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Trends

Misschien verwachtte u het niet meer, dat er toch weer een 

papieren editie van het ICT-magazine Pictogram in uw post-

vakje of brievenbus belandde. Steeds meer publicaties gaan 

tegenwoordig ‘digitaal’; zo heeft de Universiteitsbibliotheek 

op dit moment meer dan 30.000 elektronische tijdschriften 

in abonnement, en een collectie van ongeveer een half mil-

joen e-books in haar catalogus.

Toch houden wij van Pictogram het nog even bij papier. 

Natuurlijk, bij het uitkomen van een nieuw nummer van dit 

blad kunt u alle artikelen ook meteen in pdf van de website 

halen en rustig op uw laptop of tablet tot u nemen, maar uit 

onderzoek onder onze lezers is al eerder gebleken dat een 

specifiek magazine zoals Pictogram zich bij uitstek leent 

om even in de tas te stoppen om bijvoorbeeld in de trein te 

lezen, of om gewoon thuis op het stapeltje tijdschriften op 

de koffietafel te belanden.

Wel is het zo, dat we niet meer zes maal per jaar verschij-

nen, maar vrijwel ongemerkt een kwartaalblad zijn gewor-

den. Pictogram is er niet voor de snelle, actuele bericht-

geving, dat is eenvoudigweg niet mogelijk gezien het luxe 

productieproces, maar wel zullen we net als in de vorige 

vijftien jaar van ons bestaan onze lezers blijven voeren met 

kortere en langere artikelen, interviews en mededelingen 

over nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie, en 

het gebruik daarvan aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ook in dit nummer zijn we daarin naar onze mening weer 

geslaagd. Hans Gankema vertelt over de nieuwe afdeling 

Research and Innovation Support, die het onderzoekers 

nog makkelijker maakt om te gaan met grote hoeveelheden 

data, en alle faciliteiten wil bieden die daarvoor nodig zijn.

Dat de universiteit een dezer dagen overstapt op Google 

Apps for Education, was zelfs landelijk nieuws. Niet alle 

medewerkers zijn daar zo van geporteerd; reden eens te 

kijken naar wat het precies allemaal inhoudt.

Verder, en dat is natuurlijk eigenlijk een beetje off-topic, 

wat aandacht voor kunst: in het kader van het 400-jarig 

bestaan van de RUG is er in mei de première van een groots 

opgezette musicalfilm, en er is een grote wetenschaps-

tentoonstelling in de Der Aa-Kerk. Wij beschouwen beide 

evenementen vanuit ‘technisch’ oogpunt.

Er staat heel wat te gebeuren, tijdens die lustrumviering. 

In het volgende nummer van Pictogram blikken we daarop 

terug, en krijgt u een inkijkje in het Infoversum, het specta-

culaire full-dome theater dat ook voor de zomer zijn deuren 

opent!
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