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We hebben een feestje gehad. Niet zo groot als die van de

Hans Kuné ajkune.magix.net/public/
Kristien Piersma

50 jaar word je maar één keer!

Adreswijzigingen

RUG (400 jaar) het afgelopen jaar, maar toch, 50 jaar is ook

Secretariaat CIT

geen onverdienstelijke leeftijd voor een organisatie. Op 12

T (050) 363 92 00

november 1964 werd het Rekencentrum van de RUG of-

secretariaat-cit@rug.nl

ficieel geopend. Dat kun je vijftig jaar later natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij laten gaan!

e-mail

En dat is dan ook niet gebeurd. Een week lang stond het CIT

secretariaat-cit@rug.nl

in het teken van 50 jaar rekenen aan en de RUG en waren er
festiviteiten en activiteiten voor CIT-medewerkers, oud-

internet

collega’s en relaties. Slingers, ballonnen, taart, champagne,

www.rug.nl/pictogram

alle feestingrediënten waren tijdens de lustrumweek
aanwezig. En ik kan wel zeggen, het waren vijf fantastische
www.rug.nl/pictogram

Ontwerp en vormgeving

dagen! Meer weten? In deze Pictogram vindt u een terugblik
op de lustrumactiviteiten van het CIT.

m;v ontwerper ˘ s bno

Omdat er in vijftig jaar veel kan gebeuren en er ook veel

Drukwerk

ISSN 1389-2886

Scholma Druk, Bedum

gebeurd is, kunt u in dit nummer ook een artikel lezen over
de ontwikkeling op het gebied van ICT bij de universiteit in
de afgelopen vijftig jaar. Het artikel is een verkorte weergave

Bibliotheek RUG

Centrum voor Informatie
Technologie (CIT)

van de onlangs verschenen jubileumuitgave van Pictogram
die geheel gewijd was aan vijftig jaar rekenen aan de RUG.
Wilt u meer weten na het lezen van het artikel, dan kunt

De Smitsborg, Nettelbosje 1

Broerstraat 4

u deze speciale uitgave vinden op de website (www.rug.nl/

Postbus 11044

Postbus 559

pictogram). Bestellen kan ook bij het secretariaat van het

9700 CA Groningen

9700 AN Groningen

CIT (secretariaat-cit@rug.nl).

Telefoon (050) 363 92 00

Telefoon (050) 363 50 20

e-mail: secretariaat-cit@rug.nl

e-mail: bibliotheek@rug.nl

Ondertussen staan de ontwikkelingen in de hedendaagse

www.rug.nl/cit

www.rug.nl/bibliotheek

tijd ook niet stil en daarom ook hier aandacht voor in dit

@Bibliothecaris

@CIT_RUG

nummer. Nieuws over open access, nieuwe technologieën
met betrekking tot het netwerkverkeer, toenemende digitalisering op HR-gebied, het gaat gewoon allemaal door. Uiter-

Administratieve Informatie

Facilitair Bedrijf

aard blijft Pictogram u op de hoogte houden!

Voorziening

En het ene feestje is nog niet afgelopen, of het volgende
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 41/41A

Blauwborgje 8

Postbus 72

Postbus 885

9700 AB Groningen

9700 AW Groningen

Telefoon (050) 363 53 91

Telefoon (050) 363 74 54

www.rug.nl/bureau/expertise-

e-mail: facilitairbedrijf@rug.nl

centra/aiv

www.rug.nl/fb

kondigt zich alweer aan: volgend jaar viert de Universiteitsbibliotheek haar 400-jarig bestaan. 400 jaar! Dan maak je
nog eens wat mee. Daar zal dan ook uitvoerig bij stil worden
gestaan. Wat u allemaal kunt verwachten, leest u in een
vooruitblik op de lustrumactiviteiten van de Universiteitsbibliotheek. Tot het volgende feest!
Kristien Piersma
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