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IN DIT NUMMER O.A.: 
• De bibliotheek is verhuisd naar het Huygensgebouw!  
• Klachten doorgeven via webpagina 
• Voortgang verbetering onderwijscollectie 
• Nieuws over het DARE-project 
• Bèta-versie Google Scholar beschikbaar 
• Activiteiten Facultaire Bibliotheekcommissie in 2004  
• Gezocht: Student voor Facultaire Bibliotheekcommissie 
• Uitbreiding JStor pakket 
• Current Index tot Statistics (CIS) beschikbaar 

 
WIST U DAT…. 
• Current Contents per 1 januari 2005 verdwijnt, ook uit ISI Web of Knowledge? 
• u de personeelspas tot 1 januari 2005 als bibliotheekpas kunt laten activeren? 
• de bibliotheek met een informatiestand heeft deelgenomen aan de voorlichtingsdag voor aspirant-

studenten op 6 november jl.? 
• u in het decembernummer van Enter een artikel kunt lezen over auteursrecht en open access, 

waarin wetenschappers uit onze faculteit hierover hun mening geven? 
• de bibliotheek tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten is? 
 
De bibliotheek is verhuisd naar het Huygensgebouw 
Op 8 december heeft de bibliotheek haar deuren geopend op de begane grond van het 
Huygensgebouw. De twee bibliotheeklocaties in het UL en gebouw A1 zijn nu definitief 
samengevoegd tot een centrale faculteitsbibliotheek. 
De inrichting van de bibliotheek is geheel vernieuwd. 
Bij binnenkomst is er eerst een ruimte met uitleenbalie, informatiebalie en de tien publieksstations. 
Hier kunt u met een trap naar de bovenverdieping waar de chemie collectie staat.  
Het uitleen- en informatiegedeelte gaan over in de boeken- en tijdschriftenbibliotheek. Van elk 
collectieonderdeel staan de boeken, de gebonden- en losse tijdschriften bij elkaar. In het midden 
bevindt zich een lange tafel waaraan men in alle rust kan studeren of publicaties kan raadplegen.  
De verplichte en aangeraden onderwijsliteratuur staan in het studielandschap. 
De openingstijden van de bibliotheek zijn onveranderd: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
17.30 uur. Ook als u alleen maar een kijkje wilt komen nemen in de nieuwe moderne bibliotheek bent 
u van harte welkom. Wij zijn bereid u op verzoek een korte rondleiding te geven.  
 
Uw klachten doorgeven via bibliotheekwebpagina 
Vanaf heden bestaat de mogelijkheid om opmerkingen, wensen of klachten met betrekking tot de 
dienstverlening van onze bibliotheek via een elektronisch formulier aan ons door te geven. U kunt 
hiervan ook gebruik maken als u technische problemen heeft bij het raadplegen van catalogi, 
zoeksystemen en volledige teksten. 
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Het formulier vindt u op de hoofdpagina van de website van de bibliotheek via het volgende adres: 
http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/FNWI/  
Voor een snelle afhandeling wordt u verzocht 1 opmerking, wens of klacht per formulier te versturen. 
Na ontvangst zullen wij u zo snel mogelijk antwoorden. 
Voor vragen kunt u natuurlijk ons emailadres blijven gebruiken: infobfac@ubn.ru.nl. 
 
Adreswijzigingen 
Verschillende medewerkers zijn al verhuisd naar de nieuwbouw. Hierdoor zijn hun kamernummers 
veranderd. Deze wijziging wordt niet automatisch doorgevoerd in het adressenbestand van de 
bibliotheek. Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons eventuele wijzigingen door te geven. Dit kan aan 
de nieuwe uitleenbalie in het Huygensgebouw of per e-mail naar infobfac@ubn.ru.nl. Wij zorgen dan 
voor aanpassing van uw gegevens. 
 
Activiteiten facultaire bibliotheekcommissie in 2004. 
De facultaire bibliotheekcommissie adviseert het faculteitsbestuur over de collectievorming en ziet toe 
op de besteding van de hiervoor bestemde middelen. De commissie heeft ook nadrukkelijk een 
adviserende stem met betrekking tot de financiële middelen die door de faculteit voor de bibliotheek 
beschikbaar worden gesteld. 
In de facultaire bibliotheekcommissie hebben momenteel zitting: 
Prof. Dr. Gert Flik, voorzitter  -  Biologie 
Prof. Dr. Luca Consoli   - Filosofie 
Dr. Wil Dekkers    - Informatica 
Dr. Frans Harren   - Fysica 
Prof. Dr. Floris Rutjes   - Chemie 
Prof. Dr. Jozef Steenbrink  - Wiskunde 
In 2004 heeft de commissie het Faculteitsbestuur geadviseerd over de herbesteding van de 
vrijkomende middelen, doordat de Universiteitsbibliotheek een aantal databases ten laste van het 
centrale universitaire literatuurbudget heeft gebracht. Hierdoor werd het o.a. mogelijk toegang tot 
SciFinder te realiseren. Met het Faculteitsbestuur is op basis van voorstellen van de commissie 
overleg gevoerd over de DARE pilot binnen de Subfaculteit Biologie en het Beleidsplan van de 
bibliotheekvoorziening binnen de Radboud Universiteit. Momenteel staan de consequenties voor het 
facultaire budget van de zogenaamde big deals voor de tijdschriftenpakketten van Elsevier, 
Springer/Kluwer en Wiley op de agenda. 
 
Gezocht: Student voor facultaire bibliotheekcommissie. 
Een goede bibliotheekvoorziening is van groot belang voor het onderwijs. Vandaar dat de facultaire 
bibliotheekcommissie op zoek is naar een actieve en enthousiaste student die kritisch en betrokken 
kan meedenken over de collecties en databanken die de bibliotheek beschikbaar stelt, zowel in print 
als elektronisch. Zeker nu de bibliotheek fysiek gecombineerd is met het studielandschap is inbreng 
vanuit de studentenpopulatie belangrijk. 
Er wordt ongeveer 6 keer per jaar vergaderd. Jaarlijks wordt verslag uitgebracht aan het 
faculteitsbestuur. 
Voor meer informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden met Gonny Kremers, hoofd 
Bibliotheek FNWI, telefoon 024-3652107, e-mail gonny.kremers@ubn.ru.nl. 
De commissie nodigt belangstellenden uit voor een gesprek. 
 
DARE-project  
De Radboud Universiteit Nijmegen bouwt, net als alle andere Nederlandse universiteiten en 
vooraanstaande universiteiten in het buitenland, een eigen digitaal archief (repository) op waarin de 
wetenschappelijke publicaties van haar wetenschappers worden verzameld en online beschikbaar 
gesteld. De wetenschappelijke productie van de wetenschappers van de universiteit wordt hiermee via 
Internet toegankelijk en zichtbaar voor velen.  
Binnen het programma Digital Academic Repositories (DARE) worden de repositories van de 
Nederlandse universiteiten via een netwerk verbonden en toegankelijk gemaakt. Omdat de informatie 
vastgelegd wordt op basis van internationale standaarden is het mogelijk een koppeling te maken met 
wetenschappelijke informatie die internationaal via repositories en open access beschikbaar is. Ook 
de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek werken mee aan dit unieke 
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samenwerkingsproject. Het programma wordt gecoördineerd door de Stichting SURF. Nederland is 
het eerste land waar dit een nationaal initiatief is. 
In kader van het DARE-project vindt binnen de Subfaculteit Biologie een pilot plaats waarbinnen o.a. 
onderzocht wordt hoe de aanlevering van materiaal voor de repository georganiseerd moet worden. 
 
Keur der wetenschap 
De technische infrastructuur voor de DARE-repository is gereed. Het is nu zaak een begin te maken 
met het verzamelen van de wetenschappelijke informatie. Daarom is landelijk het project ‘Keur der 
Wetenschap’ gestart waarbij iedere universiteit van tenminste 10 prominente wetenschappers de 
complete publicatielijst toegankelijk maakt via het systeem van DARE-repositories. Aan deze lijst 
worden voor zover mogelijk complete elektronische documenten gekoppeld. In de Radboud 
Universiteit worden hiervoor de academiehoogleraren, academieleden en leden van de jonge 
academie van de KNAW benaderd. Voor de Faculteit NWI zijn dit de volgende wetenschappers: Prof. 
Dr. Ir. A. van der Avoird, Prof. Dr. H.P. Barendregt, Prof. Dr. C.W.P.M. Blom, Prof. Dr. C. Mariani, Prof. 
Dr. R.J.M. Nolte, Prof. Dr. S.E. Wendelaar Bonga en Prof. Dr. Ir. J.C.M. van Hest. Zij hebben allen hun 
medewerking toegezegd. 
Voor dit project vraagt de Universiteitsbibliotheek deze wetenschappers toestemming om hun 
complete publicatielijst – indien toegestaan door de uitgever inclusief fulltext – op te mogen nemen in 
de repository van de Radboud Universiteit en beschikbaar te stellen in het Nederlandse netwerk 
www.darenet.nl. Alle publicaties, waarvoor de uitgever toestemming geeft voor plaatsing in de 
repository, worden gedigitaliseerd en via dit netwerk toegankelijk. Deze publicaties worden hiermee 
bovendien goed vindbaar via de internetzoekmachines, zoals Google.  
Verder wordt automatische opslag in het e-depot van de Koninklijke Bibliotheek, waar ze duurzaam 
bewaard worden, voor wetenschappers die deel nemen aan het ‘Keur der Wetenschap’ verzekerd. 
In het decembernummer van Enter verschijnt een artikel over DARE, auteursrecht en open access, 
waaraan een aantal wetenschappers van onze faculteit een bijdrage hebben geleverd. 
 
Nieuwe themapagina over Open Access 
Open Access tot wetenschappelijke artikelen is een begrip aan het worden in de wetenschappelijke 
wereld. Op de nieuwe SURF-themapagina www.surf.nl/openaccess  staat een overzicht van definities 
en doelen van Open Access. Op deze themasite zijn ook links op het gebied van Open Access te 
vinden.  

Google Scholar 
Google heeft een zoekmachine ontwikkeld waarmee naar wetenschappelijke informatie op het web 
gezocht kan worden: Google Scholar. Het gaat nog om een bèta-versie. Er wordt gezocht naar 
abstracts, theses, peer-reviewed artikelen en andere wetenschappelijke literatuur in databanken van 
wetenschappelijke uitgevers, wetenschappelijke societies en repositories, zoals die welke opgezet 
worden binnen het DARE-project. Het aantal citaties bij de zoekresultaten wordt in een aparte lijst 
gepresenteerd. De fulltext van tijdschriftartikelen in open access kan meteen geraadpleegd worden. 
Dat geldt ook voor artikelen van uitgevers waarmee de universiteitsbibliotheek een licentie heeft 
afgesloten en voor de zoekactie een pc op de campus wordt gebruikt. Voor toegang tot de fulltext van 
uitgevers buiten de campus kan gebruik gemaakt worden van inbel@ru, interkabel@ru of SSHN@ru. 
Het adres van Google Scholar is: http://scholar.google.com. 

Openingstijden aangepast rond feestdagen 
Op vrijdag 24 december 2004 zal de bibliotheek om 16.30 uur sluiten. De week tussen Kerst en Oud 
en Nieuw (27 december tot en met 31 december) is de bibliotheek gesloten. Op maandag 3 januari 
2005 zijn we om 11.00 uur geopend. Daarna gelden weer de normale openingstijden. 
 
Verbetering onderwijscollectie 
In 2003 is door een projectgroep, bestaande uit studenten, onderwijsmedewerkers van alle 
subfaculteiten en facultaire afdelingen en het hoofd Onderwijszaken, gewerkt aan een voorstel voor 
verbetering van de boekencollectie voor het onderwijs binnen de Faculteit. In vorige nieuwsbrieven is 
hierover eerder informatie verschenen. 
Binnen de (sub)faculteiten en facultaire afdelingen is medio 2003 geënquêteerd. Op basis hiervan zijn 
per vakgebied literatuurlijsten van noodzakelijke onderwijsboeken samengesteld. De titels zijn 
ingedeeld in 4 categorieën: 
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• verplichte literatuur 
• aangeraden literatuur 
• secundaire literatuur 
• handboeken en naslagwerken  
De boeken uit de eerste twee categorieën zijn inmiddels beschikbaar. Het gaat in totaal om ongeveer 
250 titels. Deze boeken worden niet uitgeleend en zijn raadpleegbaar in het studielandschap. De 
secundaire literatuur is besteld en deels binnen. Deze 340 boeken maken onderdeel uit van de 
bibliotheekcollectie en worden uitgeleend. De beschikbare financiële middelen zijn onvoldoende voor 
aankoop van de gewenste handboeken en naslagwerken. 
 
Doorzoeken Internetsites via NetFirst 
Op de homepage van de Universiteitsbibliotheek vindt u onder Zoeksystemen het bestand NetFirst, 
een catalogus met Internetbronnen op meerdere vakgebieden. De bronnen zijn bijeengebracht door 
OCLC, een provider van online bibliografische diensten ten behoeve van bibliotheken, in 
samenwerking met PICA, waardoor de interface overeenkomt met die van de Catalogus van de 
Radboud Universiteit.  
NetFirst is gestart in 1995 en bevat momenteel ongeveer 150.000 records en is op verschillende 
manieren doorzoekbaar: onder andere op trefwoord en titelwoord.  
 
Uitbreiding JStor pakket. 
JStor is een archief van elektronische tijdschriftartikelen. De artikelen zijn hierin beschikbaar vanaf de 
eerste jaargang tot 3 à 5 jaar geleden. Het pakket is onlangs, op verzoek van de Subfaculteit Biologie, 
uitgebreid met 29 titels van het onderdeel Ecology & Botany. Dit zijn o.a. de eerste research 
tijdschriften van de Ecological Society of America en andere tijdschriften over Ecologie, Biodiversiteit, 
Experimentele Biologie en Klimaatverandering. De oudste Amerikaanse artikelen op het gebied van 
Botanie zijn eveneens beschikbaar gekomen. Alle deze nieuwe elektronische tijdschriften zijn terug te 
vinden in de lijst van nieuwe fulltext tijdschriften. De JStore onderdelen Arts en Science I, II en III en 
de Business Collection van JStor waren al beschikbaar voor medewerkers en studenten van de 
Radboud Universiteit.  
 
Nieuwe Database Statistiek. 
Onder Zoeksystemen op de site van de Universiteitsbibliotheek is een nieuwe database beschikbaar 
gekomen: Current Index to Statistics (CIS). Dit is een bibliografische index met referenties uit 162 
“core” tijdschriften op het gebied van statistiek en verwante vakgebieden. Daarnaast zijn verwijzingen 
opgenomen naar geselecteerde relevante artikelen uit “non-core” tijdschriften, proceedings en andere 
relevante bronnen die handelen over statistiek. Er wordt verwezen naar publicaties vanaf 1975. 
 
Nieuwe fulltext tijdschriften 
De lijst van nieuwe tijdschriften op de vakgebieden die belangrijk zijn voor studenten en medewerkers 
van de Faculteit NWI is terug te vinden op de website van de bibliotheek. Kies op de homepage voor 
Vestigingen en klik dan op Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. In de linkerkolom kiezen 
voor Nieuws waarna doorgeklikt kan worden op Nieuwe Elektronische Tijdschriften. Daarna opent zich 
de lijst met de tijdschriften die in de afgelopen 3 maanden fulltext beschikbaar zijn gekomen.  
 
 
 
 
 
 

Meer weten over de bibliotheek? Kijk dan op www.ru.nl/ubn 


