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Ontwikkelingen
Ook in deze editie van Pictogram is er weer veel aandacht voor
de vernieuwingen van de website van de RUG. Want er gebeurt nog van alles op dit gebied! De opening van de publieke
website laat nog even op zich wachten (de geplande datum is
nu vastgesteld op 13 november), maar het medewerkers- en
studentenkanaal is inmiddels alweer een aantal weken in de
lucht. Na het inloggen op de pc verschijnt My University met je

e-mail

gepersonaliseerde dashboard. Eindelijk alles naar eigen keus

secretariaat-cit@rug.nl

in één overzicht: mail, agenda, nieuws, mededelingen. Bent u
al een beetje ingericht? En heeft u ook al een kijkje genomen in
de widget store? Zitten leuke dingetjes tussen. Allemaal gratis!

internet

Heerlijk.

www.rug.nl/pictogram

Ontwerp en vormgeving
m;v ontwerper ˘ s bno

Maar er is meer te vertellen in dit nummer van Pictogram.
Bijvoorbeeld over een bijzonder filmarchief op een bijzondere
plaats: de RUG beschikt over een enorme filmcollectie die
te vinden is in een fietsenkelder in het centrum van de stad

Drukwerk

Groningen. De filmcollectie wordt beheerd door bibliotheekme-

ISSN 1389-2886

Scholma Druk, Bedum

dewerker Johan Stadtman en zijn collega Jaukje van Wonderen.
Zij vertellen over de totstandkoming van zowel de collectie als
de huisvesting.
Verder geeft Rector Magnificus van de RUG Elmer Sterken zijn

Donald Smits Centrum voor

Bibliotheek RUG

Informatie Technologie (CIT)

visie over Open CourseWare en Open Access. Welke richting
gaat het op? Ook het repliceren en archiveren van onderzoeksdata komt in dit gesprek aan de orde. Over data gesproken: twee

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Broerstraat 4

student-assistenten zijn op tournee binnen de universiteit

Postbus 11044

Postbus 559

om het datawarehouse van de RUG te promoten. Hierin wordt

9700 CA Groningen

9700 AN Groningen

een groot aantal gegevens uit de universitaire administratieve

Telefoon (050) 363 92 00

Telefoon (050) 363 50 20

systemen gecombineerd en vervolgens gepresenteerd in de

e-mail: secretariaat-cit@rug.nl

e-mail: bibliotheek@rug.nl

vorm van actuele kengetallen in overzichtelijke dashboards.
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Dat klinkt heel handig en daar zou meer gebruik van moeten
worden gemaakt.
Ook op het gebied van de (mobiele) telefonie gebeurt nog steeds

Administratieve Informatie

Facilitair Bedrijf

van alles. Zo heeft de universiteit via een Europese aanbesteding een nieuwe provider: T-Mobile. Zal de vaste telefoon gaan

Voorziening

verdwijnen? Dat zal de eerste directeur van het Rekencentrum,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 41/41A

Blauwborgje 8

Donald W. Smits denk ik allemaal niet hebben kunnen voorspel-

Postbus 72

Postbus 885

len toen hij in 1984 met pensioen ging. Hij is weer een beetje

9700 AB Groningen

9700 AW Groningen

‘terug’ door middel van een portret dat eerder dit jaar tijdens de

Telefoon (050) 363 53 91

Telefoon (050) 363 74 54

jaarlijkse aanbieding van hoogleraarportretten in het Acade-

www.rug.nl/bureau/expertise-

e-mail: facilitairbedrijf@rug.nl

miegebouw is gepresenteerd. Sinds kort hangt een kopie van het

centra/aiv

www.rug.nl/fb

portret in de Zernikeborg. Krijgt hij toch nog een beetje van al
die ontwikkelingen mee…
Kristien Piersma

De familie van Donald W. Smits naast het portret t i j d e n s d e
presentatie in het Academiegebouw
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