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Lekker kleurtje

Het wil in de maand juni nog niet zo vlotten met de zomer 

in Nederland, maar Pictogram heeft toch al een kleurtje 

te pakken! Vanaf nu verschijnt het ICT-magazine van 

de RUG namelijk in full colour. Een aanpassing in het 

uiterlijk, want wat betreft de inhoud blijven we u zoals 

altijd op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op 

ICT-gebied binnen en buiten de universiteit. Alleen doen 

we dat vanaf nu dus in kleur. Zo kunnen we bijvoorbeeld 

nog beter laten zien waar de Geodienst van het CIT mee 

bezig is. In het artikel over deze nieuwe dienst kunt u niet 

alleen lezen, maar ook zien wat het afgelopen jaar bereikt 

is. Op de paginagrote afbeelding worden de activiteiten en 

resultaten overzichtelijk in beeld gebracht.  Uiteraard heeft 

de Geodienst deze afbeelding zelf geproduceerd.

Omdat we tot nu toe nog niet echt warm kunnen 

worden van het weer, in dit nummer een impressie 

van het feest rondom het 400-jarig bestaan van de 

Universiteitsbibliotheek (inclusief foto’s). Toch nog iets om 

een warm gevoel van te krijgen. In de afgelopen maanden 

werd op verschillende manieren stilgestaan bij de 

mijlpaal van de UB met als klapper de Nacht van Kunst en 

Wetenschap op 6 juni. De Universiteitsbibliotheek was ook 

dit jaar weer een van de toplocaties tijdens het jaarlijkse 

festival in de Groninger binnenstad. Naast verschillende 

demonstraties, testjes en een wetenschapsquiz, ging 

het aan het eind van de avond echt los met een DJ en een 

trappenhuis vol swingende studenten. 

Tot zover alle feesten en partijen. Nu is het voor zowel 

de UB als het CIT weer tijd om vooruit te kijken: na een 

ingrijpende renovatie wil de UB in 2020 weer helemaal 

bij de tijd zijn op het gebied van studiefaciliteiten: meer 

studieplekken, betere belichting en geluidszonering en 

technisch beter en duurzamer. Het CIT werkt tegelijkertijd 

aan een toekomstvisie gericht op hetzelfde jaar waarmee 

een beeld word geschetst van de ICT-dienstverlening op het 

gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. In de 

volgende edities meer over deze plannen (uiteraard in full 

colour).
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