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Goed en slecht nieuws
Als redactie probeer je zoveel mogelijk rekening te houden

Adreswijzigingen
e-mail

Secretariaat RC,

pictogram@rc.rug.nl

tel. (050) 363 92 00
secretariaat@rc.rug.nl

internet

met de wensen van de lezer. En na een lezersonderzoek heb
je daar een beeld van. Daarom heb ik goed nieuws en slecht
nieuws.
Er is goed nieuws voor de lezers die in de enquête aangaven
meer interviews en bibliotheekzaken in Pictogram te

www.rug.nl/pictogram

willen zien: dit nummer bevat maar liefst twee interviews
over bibliotheekzaken. In het eerste interview is emiritus

Ontwerp en vormgeving

hoogleraar Microbiologie Wil Konings aan het woord over

M\V Ontwerper[s]

het bijhouden van hedendaagse vakliteratuur. Tijdens dit
gesprek komen de Faculty of 1000 en het Open Access-

Drukwerk

publicatiemodel aan de orde. UB-medewerker Peter van

Scholma Druk, Bedum

Laarhoven gaat in een apart artikel verder in op de Faculty
of 1000.

RC, informatie- en communicatie-

Universiteitsbibliotheek

technologie

hoogleraar Huisartsgeneeskunde Betty Meyboom-de Jong.

Rijksuniversiteit Groningen

Broerstraat 4

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Postbus 559

Postbus 11044, 9700 CA Groningen

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

Telefoon (050) 363 50 20

Openingstijden RC

Informatie:
www.rug.nl/bibliotheek

Secretariaat

e-mail: info@ub.rug.nl

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u.

Verder is er goed nieuws voor liefhebbers van historische
onderwerpen: RC-medewerker Jan Kraak belicht het
verleden, heden en de toekomst van Geografische Informatie
Systemen. Bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FRW)

Openingstijden

van de RUG is de automatisering van de cartografie ruim

• Elektronische Bibliotheek (catalogi

twintig jaar geleden begonnen en Jan Kraak vertelt wat de
rol van het Rekencentrum daarin is geweest.

RC Servicedesk

bliografisch Centrum; Tijdschrif-

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00

tenzaal en Vakstudiezalen

Nog meer goed nieuws voor de lezers die in de enquête

uur

maandag t/m donderdag 08.30

aangaven op de hoogte gehouden te willen worden van

zaterdag 10.00 – 18.00 uur

- 22.00 uur; vrijdag 08.30 - 17.30

tel. (050) 363 32 32

uur; zaterdag en zondag 10.00 -

RUG-ICT-zaken zoals de website. Hans Kuné geeft hierover

Eerste aanspreekpunt voor gebrui-

17.00 uur.
• Uitleenbureau

een laatste stand van zaken. Voor fans van Icy Tea, de
rubriek met de knipoog, legt RC-medewerker Jan Hemel

zoals Oprit, StinG, Nestor, Opritka-

maandag, dinsdag, woensdag en

uit wat DSDM (excuses voor weer een nieuwe afkorting in

beldienst.

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

Pictogram) en pizza’s met elkaar te maken hebben.

Op de omslag

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag
RC Servicecentrum
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

10.00 - 12.30 uur.
• Zaal Oude en Kostbare Werken/

Levering diverse IT-diensten, com-

Kaartenzaal maandag t/m vrijdag

puter-apparatuur, programmatuur

08.30 - 17.30 uur.

en boeken aan de verschillende uni-

Dan het slechte nieuws. Lezers die aangaven meer
helpdeskonderwerpen te willen: in dit nummer helaas geen
Helpdesk-rubriek. Ook de bijdrage van security manager

versiteitsfaculteiten, medewerkers,

Toegang tot de Catalogus:

Frank Brokken is doorgeschoven naar het volgende nummer.

studenten en diverse onderwijsin-

Via de homepage van de Universi-

Hier heeft de redactie dus alvast wat goed te maken voor

stellingen in Noord-Nederland.

teitsbibliotheek kan de Catalogus

de volgende keer! We hopen toch dat we ook deze keer

worden geraadpleegd, met daarin

weer tegemoetkomen aan een veel terugkerende opmerking

Visualisatiecentrum

het hele bezit van alle universitaire

maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30

bibliotheken:

uit het lezersonderzoek: dat ieder nummer wel iets nuttigs

uur

www.rug.nl/bibliotheek

heeft.

Productie van computeranimaties

Meer over de resultaten van het lezersonderzoek leest u

en andere visualisatietoepassingen.

uiteraard ook in dit nummer van Pictogram. Het uitgebreide
www.rug.nl/pictogram
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wetenschappers en ook zij geeft haar visie op Open Access.

kers.

kers van de diensten van het RC,

Foto Gerhard Lugard

Zij gaat onder andere in op het publicatiegedrag van

Inlichtingen en ontvangst bezoe-

en computerbestanden) en het Bi-

Prof. dr. Wil Konings

In het tweede interview een verslag van een gesprek met

verslag vindt u op de website: www.rug.nl/pictogram.
Kristien Piersma

