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Tijd
Het is weer de tijd van het jaar… tijd voor een terugblik!
Ook het afgelopen jaar mochten we als Pictogram-redactie u weer informeren over allerlei interessante en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van universiteit
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van de RUG. Een mooi voorbeeld van een innovatieve toepassing om het verleden van de universiteit te behouden
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In hetzelfde nummer goed nieuws op subsidiegebied: de
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RUG viel twee keer in de prijzen bij de toekenning van de

secretariaat-cit@rug.nl

NWO-groot subsidies. Bijna twee miljoen werd toegekend
aan het Euclid-project, voor het opzetten van een datacen-
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trum voor de gegevens die ruimtesonde Euclid vanaf 2020
internet

gaat verzamelen. De Geodienst van de RUG ontving van

www.rug.nl/pictogram

het NWO een subsidie van bijna twee ton voor het opzetten van een online database voor het archeologisch project PAN. Het kwam dus goed uit dat in het voorjaar een
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nieuw programma voor het verzenden van grote bestan-
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den en datasets werd geïntroduceerd: SURFfilesender.

Drukwerk

Het gehele jaar door hebben we verslag gedaan van de
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grootscheepse renovatie bij de Universiteitsbibliotheek.
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De werkzaamheden gingen begin 2015 van start en in
2017 moet alles afgerond zijn. We hebben het hier dus
niet over zo maar een verbouwinkje! Dat blijkt wel uit het
feit dat de deuren van de UB in de afgelopen zomerperiode voor het in eerst in haar bestaan meer dan een maand
gesloten bleven. Maar het was niet voor niets: de werk-

Centrum voor Informatie

Universiteitsbibliotheek RUG

Technologie (CIT)

zaamheden zijn geslaagd en op schema. Op naar meer studieplekken, betere belichting en meer duurzaamheid! En
als je dan toch aan het verbouwen bent, dan ook meteen

De Smitsborg, Nettelbosje 1
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maar een nieuw identificatiesysteem voor de bibliotheek-

Postbus 11044
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collectie: RFID, oftewel Radio Frequency Identifcation.
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Over verbouwen gesproken: als de China-plannen van de
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RUG doorgaan, moet daar ook het een en ander gebeuren.

e-mail: secretariaat-cit@rug.nl
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Het afgelopen jaar hebben we u geïnformeerd over de
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voorbereidingen van de branch campus in Yantai, met
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name op het gebied van de ICT-voorzieningen. In dit num-
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mer is te lezen hoe de voorbereidingen op bibliotheekge-

UniversityofGroningenLibrary

bied eruit zien.
Nog even verder met de terugblik: dit jaar was het vijf
jaar geleden dat de RUG begon met het digitaal afnemen
van tentamens. In het derde nummer van Pictogram kon
u lezen over de snelle opmars van digitaal toetsen. Wilt

Pictogram
als e-journal

u meer over deze en andere hoogtepunten weten, ga dan
naar www.rug.nl/pictogram!
Wij wensen u fijne feestdagen!
Namens de redactie, Kristien Piersma
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