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Van de redactie
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Achttien jaar jong!

Wat hebben wij als redactie van Pictogram toch eigenlijk
een mooi leven!
Redactie

Abonnementen

Toegegeven, we hebben weleens een kleintje steentje in de

Gert Jan Bokdam

gratis toezending via

maag als we weer zitten te wachten op het laatste artikel

Frank den Hollander

www.rug.nl/pictogram

voor het volgende nummer, en we fietsen weleens naar het
werk met een enigszins gestrest gemoed als de deadline

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

e-mail

Adreswijzigingen

weer eens is verstreken; maar elke keer als we een nieuw

Secretariaat CIT

nummer van ons geesteskindje van de pers zien rollen,

T (050) 363 92 00

weten we het weer: er gebeurt zo heerlijk veel in het ICT-

secretariaat-cit@rug.nl

wereldje binnen de universiteit, dat we u telkens opnieuw
met zeer veel genoegen de nieuwste verhalen, artikelen en

secretariaat-cit@rug.nl

nieuwtjes kunnen opdienen.
internet

Ook dit voorjaarsnummer van onze achttiende (!) jaargang

www.rug.nl/pictogram

barst weer van de interessante weetjes. Zo gaan we met
Dirk Fennema en Kobus Boeke uitgebreid en diepgaand in

Ontwerp en vormgeving

op het project, waarbij in het Universiteitsmuseum bijzon-

m;v ontwerper ˘ s bno

www.rug.nl/pictogram

dere objecten driehonderdzestig graden rondom worden

Drukwerk

gefotografeerd. Gebruik makend van zeer geavanceerde

Scholma Druk, Bedum

technieken bouwen de heren zo aan een verzameling prachtige filmpjes die de buitenwereld laten kennismaken met
ISSN 1389-2886

het moois dat de universiteit in zijn depots heeft liggen.
Verschillende andere innovatieve initiatieven passeren de
revue, zoals het opzetten van een datacentrum voor de gegevens die ruimtesonde EUCLID vanaf 2020 gaat verzamelen. NWO had bijna twee miljoen euro subsidie over voor

Centrum voor Informatie

Bibliotheek RUG

Technologie (CIT)

dit project. Geen wonder dat we tegelijkertijd berichten
over een nieuwe manier voor het verzenden van grote bestanden en datasets; de SURF-filesender neemt deze taak
binnenkort over van het vertrouwde BARS.
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Meer vernieuwing: UB-medewerker Gert Jan Bokdam is

Telefoon (050) 363 92 00

Telefoon (050) 363 50 20

met ingang van deze aflevering toegetreden tot de redac-

e-mail: secretariaat-cit@rug.nl

e-mail: bibliotheek@rug.nl

tie van Pictogram. Hij werkt op de afdeling Ontwikkeling

www.rug.nl/cit

www.rug.nl/bibliotheek

& Innovatie van de Universiteitsbibliotheek, en zit dus

@CIT_RUG

@Bibliothecaris

zeer dicht bij het vuur. In dit nummer vertelt hij ons om te

www.facebook.com/CenterforIT

www.facebook.com/University-

beginnen over ORCID, de nieuwe standaard voor auteursi-

ofGroningenLibrary

dentificatie in documenten.
Kortom: wij van Pictogram zijn nog lang niet uitgepraat;
zolang er nieuwe ICT-ontwikkelingen blijven plaatsvinden
aan de RUG, blijven wij u daarvan op de hoogte houden!
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