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Over niet al te lange tijd zullen alle 

universiteitsmedewerkers over 

dezelfde ICT-werkplek beschik-

ken. De inrichting van de pc’s zal 

dan centraal worden verzorgd in 

plaats van door lokale ICT-afdelin-

gen zoals tot nu toe het geval is.

De nieuwe werkplek maakt het 

mogelijk dat iedere medewer-

ker vanaf elke computer aan de 

RUG toegang krijgt tot eigen be-

standen en programmatuur. Me-

dewerkers die aan verschillende 

faculteiten werken, krijgen over-

al hun eigen bureaublad en kun-

nen over zowel de standaard als 

facultaire applicaties beschikken. 

Invoering van de universitaire ICT-

werkplek moet het aantal uitwis-

selingsproblemen verminderen 

doordat overal met dezelfde ver-

sies van de computerprogram-

ma’s wordt gewerkt.

De omzetting van de ongeveer 

vijfduizend RUG-werkplekken be-

gint op 1 oktober en zal naar ver-

wachting een half jaar in beslag 

nemen. Medewerkers ontvangen 

vooraf informatie over de over-

gang naar de nieuwe ICT-werk-

plek.

Nog tot en met vrijdag 15 sep-

tember is in de Universiteitsbi-

bliotheek een tentoonstelling te 

bezichtigen over het leven en 

werk van de kinderboekenschrijf-

ster Nienke van Hichtum, vooral 

bekend geworden door haar boek 

Afke’s Tiental. Haar echte naam 

was Sjoukje Troelstra-Bokma de 

Boer (1860-1939), tot 1907 echt-

genote van Pieter Jelles Troelstra, 

leider en medeoprichter van de 

SDAP.

Naast Afke’s Tiental heeft de 

schrijfster nog vele andere kinder-

boeken geschreven, die vooral in 

hun eerste uitgaven vaak van bui-

tengewoon artistieke illustraties 

en omslag werden voorzien. Van 

Hichtum hechtte erg aan mooie en 

passende illustraties bij haar tek-

sten. In deze tentoonstelling zal 

daarom werk te zien zijn van en-

kele van haar favoriete tekenaars, 

in heel uiteenlopende stijlen; ware 

kunstwerkjes op zich. Tevens zul-

len verscheidene boeken in hun 

originele staat te bezichtigen zijn, 

sommige van meer dan honderd 

jaar oud, uit een tijd waarin boe-

ken nog met grote zorg en toewij-

ding werden uitgegeven.

Universitaire ICT-werkplek RCHet nieuwe rooster met compu-

tercursussen voor het najaar van 

2006 is vanaf eind juli te vinden 

op de website: www.rug.nl/rc/

cursus . Weet u niet precies welke 

cursus geschikt voor u is, dan kunt 

u de test met de cursuswijzer op 

dezelfde pagina doen. 

In de zomerperiode gelden aan-

gepaste openingstijden voor de 

RC Servicedesk en het Onder-

wijscluster van Bedrijfskunde, 

Economie en Ruimtelijke Weten-

schappen. Beiden zijn in de maan-

den juli en augustus geopend op 

werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

De openingstijden van de RC Ser-

vicedesk staan ook vermeld op 

www.rug.nl/rc/helpdesk .

Computercursussen najaar 2006

Zomerperiode RC Servicedesk en Onderwijscluster

Meer informatie:

www.rug.nl/Bibl iotheek/nieuws/tentoonstel l ing/UB/nienkeVanHichtumUB

Steeds meer wetenschappelijke 

auteurs publiceren hun artikelen in 

een zogeheten open access-om-

gevingen. Het open access-mo-

del legt de nadruk op het zonder 

beperkingen beschikbaar stellen 

van culturele en wetenschappe-

lijke informatie, in het bijzonder 

het gratis online beschikbaar stel-

len ervan.

De Rijksuniversiteit Groningen 

heeft de zogeheten Berlin Decla-

ration ondertekend, waarin het 

internet wordt gepropageerd als 

het internationale podium voor de 

(gratis) verspreiding van weten-

schappelijke kennis. De Bibliothe-

ken van de RUG willen dit podium 

faciliteren voor medewerkers.

Gaat dat elektronisch publiceren 

allemaal wel zo makkelijk? Zitten 

daar geen haken en ogen aan? 

Hoe zit het bijvoorbeeld met het 

auteursrecht, en met contracten 

met commerciële uitgevers?

Op deze vragen wordt gepoogd 

een antwoord te geven tijdens het 

Open Access Symposium dat spe-

ciaal voor wetenschappers binnen 

de medische faculteit wordt ge-

houden op donderdag 2 novem-

ber 2006.

Meer informatie en mogelijkheid tot gratis inschrijven:

http://openaccess.weblog.ub.rug.nl

Symposium: De impact van Open Access

Tentoonstelling UB: Nienke van Hichtum
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