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B a l k e n e n d e k r i j g t v a n CIT-directeur Cees Sterks uitleg over de
ni e u we s u p erc o m p u t er Blu eGene/ P

Bezoek Balkenende
Woensdag 26 november jl. was minister-president Balkenende op bezoek

Nieuwe opzet aanwinstenlijsten op de
bibliotheekportal

in de Zernikeborg. In het kader van een werkbezoek liet Balkenende

Op de bibliotheekwebsite worden sinds kort RUG-brede aanwinstenlijsten

zich informeren over enkele innovatieve ICT-projecten waar het CIT bij

per vakgebied gepresenteerd. De lijsten met nieuwe boeken zijn te vinden

betrokken is: Draadloos Groningen, de LOFAR radiotelescoop en TARGET

op w w w. r u g . n l /b i b l i o t h e e k onder Nieuws > Nieuwe boeken. Tevens

(verwerking grootschalige datasets).

wordt de gebruiker van de catalogus op deze lijsten geattendeerd via de

Ook kreeg de minister-president een demonstratie in het Virtual
Reality-centre van het CIT en werd de nieuwe supercomputer BlueGene/P
in de Rekenhal bekeken. De supercomputer zorgt voor de verwerking van
de data van de LOFAR-telescoop.

link ‘Nieuwe boeken’ op de openingspagina van de catalogus.
• Maandelijks wordt (aan het begin van de maand) automatisch een
overzicht gegenereerd van de door de RUG-bibliotheken aangeschafte
boeken voor alle vakgebieden.
• De lijsten worden gepresenteerd:

Klanttevredenheidsonderzoek ICT-diensten

› per vakgebied (60) (alle bibliotheken)

In november en begin december van dit jaar heeft het onderzoeksbureau

› per bibliotheek (alle vakgebieden).

Integron in opdracht van het CIT een klanttevredenheidsonderzoek uitge-

• De boeken worden getoond met links naar de catalogusbeschrijving.

voerd onder studenten en medewerkers van de universiteit. In de enquête

• Er is een RSS-functie om op het verschijnen van nieuwe lijsten te at-

worden de studenten en medewerkers gevraagd hun mening te geven
over de universitaire ICT-diensten.

tenderen.
• De lijsten zijn in het Nederlands en het Engels.

De uitkomsten zullen worden gebruikt om de kwaliteit van de universitaire ICT-dienstverlening te verbeteren en optimaliseren. De resultaten

Uiteraard is de nieuwe-aanwinstenpagina ook aan te klikken vanaf ons

van het onderzoek worden in de laatste weken van dit jaar verwerkt.

Netvibes universe: w w w. n e t vi b e s . c o m/r u g l i b r a r i e s

Begin volgend jaar zullen de uitkomsten worden gepresenteerd. Ook via
Pictogram wordt u op de hoogte gehouden van de resultaten van het

Yearbook of the United Nations nu gratis online

onderzoek.

Het Yearbook of the United Nations – het vlaggenschip van de naslagwerken die deze organisatie publiceert – is nu ook online beschikbaar.

Cursusnieuws voorjaar 2009

De nieuwe website geeft vrije toegang tot alle 59 delen van het

Het nieuwe rooster met computercursussen is online beschikbaar. Op

Yearbook (1946-2005). Er is een gebruikersvriendelijke zoekfunctie die

deze website kunt u zich ook inschrijven. Een aantal cursussen wordt

gebruikers in staat stelt te zoeken op trefwoorden, zinsdelen en docu-

zowel in het Nederlands als het Engels aangeboden. Naast basiscursussen

menttypen, per jaar of periode. Dit maakt deze website een krachtig

is het ook mogelijk afzonderlijke modules van een programma te volgen

onderzoeksinstrument, maar ook een hulpmiddel voor het publiek om de

(bijv. Word of Excel). Verder kan in nauw overleg ook een cursus op maat

complexe onderwerpen te begrijpen die op dit moment wereldwijd spelen.

worden geleverd. Meer informatie over het cursusaanbod is te vinden op
de website: www.ru g.nl/ c i t / ond erw i j s.

• Yearbook of the United Nations:
h t t p : //u n y e a r b o o k. u n . o r g /i n d e x . h t ml
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