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Verbouwing op de RUG
Ook zo toe aan vakantie? De redactie van Pictogram vergaat
het net zo, maar we stappen niet in de auto of het vliegtuig
voordat we u weer hebben bijgepraat over de universitaire
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ontwikkelingen op het gebied van ICT. Bij de Universiteits-
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gratis toezending via

bibliotheek verkeert men namelijk in een periode met zeer
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veel ontwikkelingen. Het gebouw aan het Broerplein ondergaat een extreme metamorfose zodat het nog meer ingericht
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is op de (ICT-)vraag van de hedendaagse student (meer
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studieplekken, stroomcontactpunten, supersnel draadloos
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internet). De metamorfose is zo ingrijpend, dat de biblio-
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theek deze zomervakantie voor het eerst sinds haar bestaan
gesloten zal zijn. Maar liefst vijf weken! En wel van zaterdag
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9 juli tot en met zondag 14 augustus. Noteer deze datum in
uw (elektronische) agenda!
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Tja, en ben je dan eenmaal aan het verbouwen, dan worden
ook vaak andere dingen meteen maar aangepakt. Bij de Uni-
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versiteitsbibliotheek is dat niet anders: hupatee, ook maar
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een nieuw identificatiesysteem voor de collectie. UB-mede-
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werker Teijo Doornkamp vertelt meer hierover in het inter-
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view. En als we dan toch bezig zijn: een nieuwe online cursus
Informatievaardigheden. Nu kunnen docenten zelf bepalen
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hoe en wanneer ze de cursus inzetten. Maar een combinatie
met een toets of rondleiding blijft altijd mogelijk! En tot slot
als kers op de taart een nieuwe twitterbot die de gedigitaliseerde afdeling Bijzondere Collectie voor het voetlicht brengt.
Trouwens, over verbouwen gesproken: de universitaire
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verbouwingen vinden niet alleen plaats in Groningen,
maar binnenkort ook in Yantai, in China inderdaad! Want
daar worden de voorbereidingen getroffen voor de branch
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campus van de RUG in China. En daar hoort natuurlijk ook
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een degelijk ICT-netwerk bij. Vandaar dat CIT-medewerker
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Louwarnoud van der Duim deel uitmaakte van een RUG-
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delegatie die in februari een bezoek bracht aan China. Om
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de werkzaamheden in kaart te brengen en daar afspraken
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over te maken met de Chinese partners.
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Louwarnoud hield een reisverslag bij voor alle geïnteresseer-
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de thuisblijvers. Er moet nog heel wat gebeuren voordat de
branch campus klaar is voor gebruik en dat betekent dat er
nog meer bezoeken zullen volgen. Louwarnoud heeft beloofd
dat hij ons ook in de toekomst op de hoogte zal blijven houden van zijn China-ervaringen. Na de vakantie meer hierover,
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eerst maar de boot naar Schier halen. Prettige vakantie!
Namens de redactie
Kristien Piersma

2 Pictogram 2/jaargang 2016 juli/augustus

