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In Memoriam

Alex Klugkist
Woensdag 15 augustus 2012 overleed Alex Klugkist, oud-bibliothecaris
van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was al geruime tijd ziek

naslagwerken, de opmars van e-books, met parallel hieraan de ontwikkeling van persoonlijke websites van wetenschappers, waarop ook hun publicaties te vinden waren. De bibliotheek probeerde dit te ondersteunen
door het opzetten van repositories en daaraan gekoppeld een registratiesysteem voor wetenschappelijke publicaties. Allemaal mondiale ontwikkelingen waaraan de Groningse bibliotheek, met toch slechts bescheiden
personele en financiële middelen, beslist deel moest nemen.
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Alex Klugkist is 67 jaar oud geworden. <

