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Op naar de dertien!
Met dit nummer van Pictogram sluiten we alweer de twaalfde
jaargang van dit ICT-magazine af. Een bijzondere jaargang, in

Hans Kuné
Kristien Piersma

Adreswijzigingen

meerdere opzichten.

Regine Reincke

Secretariaat CIT

Om te beginnen zal het u zijn opgevallen dat deze twaalfde

T (050) 363 92 00

jaargang van Pictogram slechts vier nummers telt. Dat is

secretariaat-cit@rug.nl

niet zo mooi. Waren we ooit begonnen als tweemaandelijks

e-mail

tijdschrift, met ingang van dit jaar zouden we de verschij-
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ningsfrequentie terugbrengen van zes naar vijf afleveringen
internet

per jaar. Dat had te maken met een noodzakelijke kosten-
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besparing, maar in de afgelopen jaren was het voor de redactie
ook vaak een zware klus gebleken vooral het vierde nummer
van een jaargang, dat altijd midden in de zomer geproduceerd
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m;v ontwerper ˘ s bno

moest worden, op tijd van de persen te laten rollen.
Vijf nummers per jaar was dus in alle opzichten een beter
idee. Dat we dit jaar niet meer dan vier afleveringen konden
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produceren, is iets waar we dan ook niet trots op zijn. De
redactieleden van het eerste uur bleken het opeens alle drie
zo drukdrukdruk te hebben, dat elke deadline met schrikbarende snelheid werd voorbijgesjeesd.
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Mede, of juist, daarom is het mooi dat we u kunnen aankondigen dat met ingang van dit nummer de redactie van
Pictogram is uitgebreid met twee nieuwe leden! Behalve dat
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de oude kern van de redactie hierdoor op niet geringe wijze

Postbus 11044,

Postbus 559

wordt ontlast, is de uitbreiding van de redactie ook ingege-

9700 CA Groningen
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ven door de wens van het universitaire ICT-overleg om meer
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partijen bij dit magazine te betrekken. Werd Pictogram tot nu

e-mail: secretariaat-cit@rug.nl

e-mail: bibliotheek@rug.nl

toe vooral geschreven vanuit de optiek van Bibliotheek en CIT,

www.rug.nl/cit
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vanaf nu zijn ook de afdeling Administratieve Informatievoorziening (AIV), het Facilitair Bedrijf (FB) en het Universitair Opleidingscentrum Groningen (UOCG) uitdrukkelijk in
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de kolommen van Pictogram aanwezig.

Voorziening

De redactie van uw lijfblad bestaat dus nu uit:
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 41/41A
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Frank den Hollander, Bibliotheek (hoofdredacteur);
Kristien Piersma, Donald Smits Centrum voor Informatietechnologie;
Hans Kuné, Administratieve Informatievoorziening;
Liesbeth de Jong, Facilitair Bedrijf; en
Regine Reincke, Universitair Opleidingscentrum Groningen.
Ondanks het feit dat we na dit nummer beginnen aan de

Universitair Onderwijscentrum

omineuze dertiende jaargang, blaakt de redactie van en-

Groningen

thousiasme en optimisme. Laat ons alstublieft weten wat u
van Pictogram vindt, bestook ons met uw opmerkingen en

Landleven 1
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9700 AV Groningen
Telefoon (050) 363 20 00
e-mail: info-uocg@rug.nl
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suggesties, en wij beloven u dat we u vijf maal per jaar zullen
blijven voorzien van de allerlaatste nieuwtjes op ICT-gebied,
niet alleen van binnen maar ook van buiten de RUG!
Frank den Hollander
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