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Op de hoogte

Pictogram is zoals u weet een gezamenlijke uitgave van 

Universiteitsbibliotheek en Centrum voor Informatie 

Technologie, in de volksmond UB en CIT. Op het omslag 

hebben we onszelf geafficheerd als ICT-magazine voor de 

RUG, en het is ons in dit nummer opnieuw erg goed gelukt 

om allerhande onderwerpen uit alle hoeken en gaten van 

de universiteit bij elkaar te zetten, waardoor u weer een rijk 

geschakeerd beeld krijgt van wat er op dat gebied allemaal 

speelt aan onze instelling.

De Universiteitsbibliotheek mag trots zijn op een 

splinternieuw gerenoveerd gebouw, maar haar rol van 

partner in research en onderwijs voor de hele universitaire 

gemeenschap brengt met zich mee dat er behalve een mooi 

gebouw ook een hypermoderne digitale infrastructuur 

aanwezig is. Alle zoekmachines, digitale bronnen, 

elektronische tijdschriften en wat daar aan hulp en 

backoffice omheen zit, zijn nu overzichtelijk samengebracht 

op een nieuwe website van de UB Groningen, die we u in dit 

nummer trots laten zien.

Met de komst van de nieuwe directeur Ronald Stolk zet 

ook het CIT weer een nieuwe stap op de weg van digitale 

dienstverlening. Wij spraken met Ronald op zijn allereerste 

werkdag; ondanks dat vroege tijdstip kon en wilde hij ons 

gelukkig al veel plannen, observaties en andere visies 

toevertrouwen.

Onze ambulante reporter Hans Kuné boog zich op zijn 

beurt ook ditmaal weer over interessante ICT-onderwerpen: 

nu er een nieuw salarissysteem is ingevoerd, ging hij op 

bezoek bij de maker van de allereerste geautomatiseerde 

salarissoftware. Dat geeft een mooi kijkje in de wereld 

van ponskaarten, rekenroutines en Cobol. Maar Hans 

onderzocht ook hoe moderne wetenschappers de toekomst 

tegemoet treden door te knutselen aan robots. Dat worden 

al bijna echte mensenmaatjes – je kunt ermee voetballen en 

zelfs een exotisch dansje mee plegen!

Zo ziet u maar: Pictogram haalt vier maal per jaar alles uit 

de digitale kast om u op de hoogte te houden. Maar we kijken 

ook hoe u er zelf bij zit: in onze rubriek Mijn Startpagina 

beschrijven we telkens de werkplek van een van onze 

lezers. Hoe opent hoogleraar economie Laura Spierdijk 

bijvoorbeeld elke ochtend haar computer? Wat staat er op 

haar bureaublad? We kunnen alvast één ding verklappen: 

Laura staat zélf achter haar bureau!

Frank den Hollander
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