Pictogram 3 | juni/juli 2003

De Anthology van de Association for Computational Linguistics bij de RUG!

nische copyrights zou verkrijgen.

De Association for Computational

Hiermee is de complete literatuur

André Keyzer deelden zijn belang-

De publieke toegankelijkheid van

Linguistics (ACL) houdt zich bezig

van dit wetenschapsgebied nu di-

stelling en gingen direct enthou-

de ACL-literatuur paste kennelijk

met taal vanuit een computatio-

gitaal en kosteloos beschikbaar

siast en voortvarend aan de slag.

niet in haar ‘business plan’ voor

neel perspectief. De ACL vierde

gekomen.

Het resultaat hiervan is dat sinds

het uitgeven van wetenschappe-

1 januari 2003 de ACL Anthology

lijke informatie.

in 2002 haar veertigjarig bestaan.

>

>

zij dan voortaan ook de elektro-

Ter gelegenheid daarvan heeft

Tot de zomer van 2002 werd deze

een permanent thuis bij de Gro-

Eindelijk een kans voor professor

zij - als een soort cadeautje aan

gehele collectie bij de webserver

ninger UB heeft gevonden.

Nerbonne en de bibliotheek om

zichzelf - alle literatuur uit de

van de ACL in de Verenigde Sta-

geschiedenis van de associatie

ten onderhouden. Maar zelfs or-

Het vrij beschikbaar stellen ging

gedigitaliseerd en toegankelijk

ganisaties van 40 jaar zijn in de

trouwens niet zonder slag of stoot.

gemaakt: de 21 jaargangen van

wetenschapsgeschiedenis

nog

Binnen enkele weken na het open-

De digitale ACL-collectie omvat

het door haar uitgegeven weten-

piepjonge kuikens. Daarom had

stellen van de nieuwe site van ACL

thans meer dan 6.000 weten-

schappelijke tijdschrift, 23 jaar-

de collectie een thuis nodig, waar

Anthology stuurde Elsevier Scien-

schappelijke artikelen, 200 boe-

gangen van de verslagen van de

men oog heeft voor de lange

ce, de distributeur van de gedruk-

ken, in totaal ca. 44.000 pagina’s,

jaarlijkse mondiale wetenschap-

termijn - een wetenschappelijke

te boeken van ACL, een brief naar

ofwel vier meter boekenplank. En

pelijke bijeenkomsten, 20 jaar-

bibliotheek die de collectie in

John Nerbonne, hoogleraar Infor-

lezers die hiervan willen genieten,

gangen van de verslagen van

principe voor altijd beschikbaar

matiekunde en in 2002 president

hebben toegang zonder dat zij co-

haar Europese sectie, 10 jaargan-

wil houden.

van de ACL. Daarin schreef deze

pyrights moeten betalen!

gen van de verslagen van de 10-12

Gelukkig had de bibliothecaris van

uitgever dat zij bereid was om

workshops van verschillende ‘spe-

de RUG, Alex Klugkist, oog voor

de publicaties van ACL te blijven

Wie de digitale collectie van de

cial interest groups’ en ca. 40 mo-

dit probleem. Zijn ICT-afdeling,

‘distribueren’ (lees: verkopen),

ACL wil bekijken:

nografieën.

in het bijzonder Henk Druiven en

maar alleen op voorwaarde dat

//acl.eldoc.ub.rug.nl/

Letterkundig leven in Groningen sinds 1975

tegen Elsevier te zeggen: maar zo
willen wij het doen.

- soms grote - landelijke bekend-

zondag 14 september 2003, in

heid, anderen zijn slechts lokale

het trappenhuis op de derde

In de Universiteitsbibliotheek is

Groninger literaire tijdschriften

grootheden. Allen worden ze nu

verdieping van de Universiteits-

de gehele zomer van 2003 de

en tijdschriftafleveringen waarin

in de UB gepresenteerd, omdat

bibliotheek, tijdens de reguliere

tentoonstelling Letterkundig le-

Groningers aan bod komen zijn

ze samen zorgden en zorgen voor

ven in Groningen sinds 1975 te

opgenomen.

het levendige literaire klimaat

• Tegelijk met de tentoonstelling

zien. Deze toont een selectie

De tentoonstelling geeft een mo-

waarvan velen in ‘Stad en Omme-

verschijnt een boek met dezelf-

van literaire boeken die voor het

mentopname van wat er zich in

land’ genieten.

de titel. Dit boek bevat een be-

eerst gepubliceerd zijn na 1975,

een bepaalde periode in stad en

geschreven door of over Gronin-

provincie Groningen op literair

• De tentoonstelling Letterkundig

in Groningen vanaf 1975 in vo-

ger schrijvers en dichters die in de

gebied afspeelde. Sommigen van

leven in Groningen sinds 1975 is

gelvlucht, gevolgd door lijsten

Nederlandse taal schreven. Ook

de behandelde auteurs genieten

te zien van donderdag 12 juni t/m

met publicaties.

Actie Opritkabeldienst

ten. Een abonnement is mogelijk

Meer informatie over de Opritka-

dows XP en/of Office XP. Het RC

vanaf  22 per maand.

beldienst en andere internettoe-

begeleidt deze overgang door

Nog tot 1 september 2002 kun-

Studenten en medewerkers van

gangsvoorzieningen van de RUG

(kostenloze) demonstraties waar-

nen studenten en medewerkers

de RUG die gebruik willen maken

is te vinden via www.rug.nl/

in een overzicht wordt geven van

van de Rijksuniversiteit Groningen

van de actie moeten wel woon-

opritkabeldienst.

de belangrijkste verschillen. Bij de

gebruikmaken van de actie rond-

achtig zijn in het aansluitgebied

om de Opritkabeldienst. Tijdens

van de Opritkabeldienst: Gronin-

de actieperiode verlenen RUG en

gen, Haren, Eelde-Paterswolde,

Essent Kabelcom een subsidie van

Assen, Roden, Leek, Midwolde,

Wat is er nieuw in Windows en

U kunt dit boekje ook raadple-

 120 op de aansluitkosten van de

Nietap, Hoogezand-Sappemeer.

Office XP? Wat is een smart tag?

gen via deze website (maar niet

Opritkabeldienst. Hierdoor be-

Voor

geldt

Verandert er veel in de manier van

afdrukken).

dragen de aansluitkosten van het

bij deze actie een speciale over-

werken? Wat betekent de over-

Meer informatie is verkrijgbaar bij

kabelabonnement slechts  55

gangsregeling (een extra korting

gang naar Windows en Office XP?

drs O. van Schalkwijk, telefoon

wanneer ervoor gekozen wordt

van  47,50 op de aansluitkos-

In de komende maanden gaan

(050) 363 9200 (o.van.schalkwijk

het kabelmodem zelf aan te slui-

ten.

veel faculteiten over naar Win-

@rc.rug.nl).

schrijving van het literaire leven

RC
@Home-abonnees

openingsuren van de UB.

Demonstratie Windows XP

Mededelingen

UB
>

demonstratie is ook een boekje te
koop (à  5) waarin de verschillen beknopt worden toegelicht.
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