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Stay or go

Veel mensen kennen het wel: je woont alweer een poosje op dezelfde 

plek en het wordt eigenlijk weer eens tijd voor een opknapbeurt. En 

als je toch aan de gang gaat, moet er meteen ook maar het een en an-

der veranderd worden. Meestal omdat je na verloop van tijd behoefte 

krijgt aan meer ruimte. Of is het verstandiger om te investeren in de 

aanschaf van een nieuw onderkomen? Maar misschien wil je weer niet 

weg uit de buurt waar je woont. Kortom, een lastige keuze.

Afgemeten aan het grote aantal woonprogramma’s op TV, staan veel 

mensen in Nederland voor de keuze om te gaan verbouwen of verhui-

zen. Er worden zelfs TV-programma’s gemaakt over dit soort kwesties 

waarin je wordt geadviseerd of je beter kunnen verbouwen of ver-

huizen. Een gat in de markt. Je kunt voor een blijven of gaan-advies 

nu ook de Stay or Go-test op internet doen.

Niet alleen bij gezinnen doen dit soort situaties zich voor. De Universi-

teitsbibliotheek had een soortgelijk dilemma. Het bibliotheekgebouw 

dateert alweer van 1987, dus wordt het hoog tijd voor vernieuwingen 

op het gebied van verwarming, vloerbedekking, meubilair etc.

Maar ook de aard van het gebruik van de bibliotheek is in de loop der 

jaren sterk veranderd. De pc heeft inmiddels een prominente plaats in 

de bibliotheek ingenomen. Elektronische bestanden zijn in de plaats 

gekomen van de papieren tijdschriften en de behoefte aan meer pc-

werkplekken groeit nog steeds. Dus: verbouwen of verhuizen?

Omdat voor de UB verhuizen niet echt een optie is (of zou men toch 

de Stay or Go-test hebben ingevuld?), werd het een verbouwing. 

Maar wel één met de nodige impact. In dit nummer van Pictogram 

meer achtergrondinformatie over de onderhoudswerkzaamheden en 

de vernieuwingen die in deze periode volop gaande zijn.

Een punt van discussie op dit moment is de kantine van de UB. Door 

de steeds groter wordende drukte van studenten was hier een sterke 

behoefte aan meer ruimte. De rokershoek is daarom definitief ‘ge-

sneuveld’ en wordt bij de rest van de kantine gevoegd. Verder gaan 

er verhalen dat het personeelsgedeelte van de kantine ook wordt op-

geheven ten gunste van de studenten... Dus als u binnenkort de bi-

bliothecarissen tussen de studenten in de rij ziet staan om een kopje 

koffie te bemachtigen, weest u dan lief voor hen en biedt de arme 

drommels uw stoel aan, zodat ze ook nog even kunnen zitten tijdens 

hun koffiepauze!
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Openingstijden RC

Secretariaat (Nettelbosje 1)

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u. 

Telefoon (050) 363 92 00

Inlichtingen en ontvangst bezoe-

kers. 

RC Servicedesk (Landleven 1)

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00 u.

zaterdag 10.00 – 18.00 u.

tel. (050) 363 32 32

De RC Servicedesk is het centrale 

meldpunt voor storingen, vragen 

en opmerkingen voor de ICT-dien-

sten van het RC en biedt hulp bij 

het oplossen van problemen bij het 

werken met ICT-apparatuur, pro-

grammatuur en andere voorzienin-

gen, zowel vanaf de werkplek op de 

campus als de werkplek thuis.

Centrum voor High Performance 

Computing & Visualisatie (Nettel-

bosje 1)

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

Telefoon (050) 363 92 00

Informatie en ondersteuning m.b.t. 

rekenfaciliteiten en visualisatietoe-

passingen.

Universiteitsbibliotheek

Broerstraat 4

Postbus 559

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

Informatie:

www.rug.nl/bibl iotheek

e-mail: info@ub.rug.nl

Openingstijden

• Elektronische Bibliotheek (catalogi 

en computerbestanden) en het Bi-

bliografisch Centrum; Tijdschrif-

tenzaal en Vakstudiezalen 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 

22.00 uur; zaterdag en zondag 

10.00 - 17.00 uur.

 In tentamenperiodes zaterdag en 

zondag 10.00 - 17.00 uur; zie onze 

website voor de juiste data!

• Uitleenbureau

maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag 

10.00 - 12.30 uur.

• Afdeling Bijzondere Collecties 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 

17.30 uur.

Toegang tot de Catalogus:

Via de homepage van de Universi-

teitsbibliotheek kan de Catalogus 

worden geraadpleegd, met daarin 

het hele bezit van alle universitaire 

bibliotheken: 

www.rug.nl/bibl iotheek

Redactie

Kristien Piersma 

Frank den Hollander

Hans Kuné 

e-mail

pictogram@rc.rug.nl

internet

www.rug.nl/pictogram

Ontwerp en vormgeving

m ; v  o n t w e r p e r ˘ s

Drukwerk

Scholma Druk, Bedum

Abonnementen

gratis toezending via 

www.rug.nl/pictogram

Adreswijzigingen

Secretariaat RC, 

tel. (050) 363 92 00

secretariaat@rc.rug.nl

P i c t o g r a m  2  |  a p r i l / m e i  2 0 0 6

�


