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VOORWOORD 

Het verslagjaar 1979 is voor het Centrum een moeilijke periode 

geweest. Op 10 februari 1978 besloot de Universiteitsraad de werk-

zaamheden van het Centrum te laten evalueren en afhankelijk van deze 

evaluatie zou besloten worden of het Centrum per 1 januari 1979 zou 

rrgen beschikken over de basisformatie van 3,5 plaatsen dan wel over 

2,5 plaatsen. Deze evaluatie heeft zeer vertraagd plaatsgevonden. 

Pas op 9 februari 1979 werd door het College van Bestuur een Evaluatie-

commissie ingesteld, die op 31 augustus 1979 rapport uitbracht. Dit 

rapport werd op 13 december 1979 door het College van Bestuur aan de 

Universiteitsraad aangeboden. 
Deze gang van zaken had tot gevolg dat gedurende 1979 het Centrum 

slechts beschikte over 2,5 formatieplaatsen. Ondanks de inspanning van 

de staf is in dat jaar een niet onaanzienlijke achterstand ontstaan in 

de verwerking van het binnengekomen materiaal. Aan het bijhouden van 

het geluids- en beeldarchief kon in de verslagperiode vrijwel niets 

worden gedaan. 
De Evaluatieconniissie is grondig te werk gegaan en zij heeft een 

uitvoerig rapport geschreven. Delen uit dit rapport zijn als bijlage 

in dit Jaarboek opgenomen. In de eerste aanbeveling spreekt de Evalua-

tiecommissie als haar mening uit dat het werk van het Centrum onver-

minderd dient te worden voortgezet. In de overige aanbevelingen wordt 

onder meer gesteld dat de basis-formatie van 3,5 plaatsen nïet worden 

hersteld en dat het Centrum een betere huisvesting iroet krijgen. Op 13 

december 1979 heeft de Universiteitsraad alle aanbevelingen uit het 

rapport van de Evaluatiecommissie overgenomen. Wij zien, wat betreft 

het Centrum, de toekomst weer met vertrouwen tegemoet. 

Dit Jaarboek is samengesteld door de staf van het Centrum.  
Drs.  A.  P.M.  Lucardie verzorgde de eindredactie. Mej. A. H. Bookmaker 
heeft het manuscript getypt en de Reproduktiedienst van de Rijksuniver-

siteit Groningen belastte zich mat de uitvoering van het Jaarboek. 

Groningen, 19 maart 1980 I. Lipschits 




