
Mededelingen

De toegangspoortjes in de Universiteits-

bibliotheek Binnenstad gaan op 10 

december a.s. definitief dicht. Dit betekent dat 

bezoekers een toegangspas nodig hebben bij 

binnenkomst en vertrek. Door de permanente 

inzet van de toegangspoortjes kan de hoeveel-

heid bezoekers in het gebouw beter worden ge-

monitord, wat van belang is in in noodsituaties. 

De Universiteitsbibliotheek Binnenstad is een 

openbaar gebouw; iedereen die er nu ook al bin-

nen mag, blijft toegang houden tot het gebouw. 

Uitzondering zijn de zogeheten RUG-only-perio-

des, waarin in verband met de tentamendrukte 

de UB niet voor Hanze-studenten toegankelijk 

is, maar uiteraard wél voor de andere UB-

doelgroepen met een pas. Bezoekers zonder pas 

kunnen bij de receptie een gratis bezoekerspas 

ontvangen.  <

Op het congres van de European Associa-

tion for Health Information and Libraries 

(EAHIL) heeft Guus van den Brekel, medisch 

informatiespecialist bij de Centrale Medische 

Bibliotheek (CMB), een prijs van de organisatie 

ontvangen. ‘Tijdens het galadiner in Cardiff City 

Hall heb ik de award gekregen voor al het werk 

dat ik door de jaren heen voor en met EAHIL heb 

gedaan,’ vertelt Guus. ‘Het is een soort lifetime 

achievement award. Een hele eer!’  <

CIT

Tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro dat 

tussen 31 oktober en 3 november jl. plaats-

vond in de stad Groningen, is de website van de 

proeftuin dHealthLab gelanceerd. Deze website 

dient als een platform met doel partijen verder te 

helpen met het uitwerken en uitrollen van zorgin-

novaties. 

Innovatieve bedrijven zijn van groot belang voor 

de duurzame toekomst van ons gezondheidsstel-

sel. Bedrijven met innovatieve ideeën en produc-

ten lopen echter vaak tegen vele muren aan bij 

het ontwikkelen en uitrollen van een innovatie in 

de zorgsector. De proeftuin dHealth is een samen-

werkingsverband tussen het UMCG, de Hanzeho-

geschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Meer 

informatie: www.dhealth.nl .  <

Op woensdag 31 oktober jl. vond de offici-

ele opening plaats van de toevoeging van 

GELIFES (Groningen Institute for Evolutionary 

Life Science) aan het rekencluster Peregrine. 

Het GELIFES-instituut is altijd al een van de 

topgebruikers van het Peregrine-cluster van het 

CIT geweest. Om nog meer jobs te genereren en 

de wachttijden voor de jobs te verminderen, is in 

vijftien speciale nieuwe machines geïnvesteerd 

die uitsluitend door GELIFES-gebruikers kunnen 

worden gebruikt. De onderzoekers kunnen nu 

veel meer jobs uitvoeren, waardoor ze veel extra 

werk kunnen doen bij het analyseren van de 

resultaten van de jobs.  <

Groningen moet in 2025 de meest digitaal 

geletterde stad en provincie van Neder-

land zijn. Dat is het doel van de Digital Literacy 

Coalition, een samenwerkingsverband be-

staande uit zeventien instellingen en bedrijven 

waaronder de Rijksuniversiteit Groningen, 

de Hanzehogeschool Groningen, Gemeente 

Groningen, Provincie Groningen, UMCG, en 

Biblionet Groningen. Op 12 november jl. heb-

ben alle partijen de Digital Literacy Coaliton 

ondertekend.

Digitale geletterdheid wordt steeds belangrij-

ker als voorwaarde om mee te kunnen doen in 

de samenleving. De coalitie wil door onderzoek 

te combineren met de praktijk inwoners digitaal 

bijspijkeren. Dit komt onder meer van pas bij 

het vinden van een baan, het regelen van ge-

zondheidszorg of het onderhouden van sociale 

relaties. Meer informatie:  

www.digital-l iteracy.nl   <

In september 2013 werd de huidige versie van 

het promotiereglement ingevoerd. Deze versie 

maakte het voor promovendi verplicht om naast 

de papieren versie ook de digitale versie van 

hun proefschrift in te leveren. We zijn nu vijf jaar 

verder en kunnen melden dat de Universiteits-

bibliotheek  alle 2297 proefschriften die sinds 

september 2013 bij de RUG zijn verschenen in 

digitale vorm heeft ontvangen. Een score van 

100%!  <
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