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IN DIT NUMMER O.A.: 
• Ook big deal met Blackwell 
• Archieven Elsevier en Springer/Kluwer beschikbaar 
• Nieuwe samenstelling Facultaire Bibliotheekcommissie 
• Draadloos netwerk beschikbaar 
• Meer over open access tijdschriften 
• Nieuwe versie SciFinder Scholar 
• C&CZ: over VPN 

 
WIST U DAT…. 

• in de bibliotheek een nieuwe folder over DARE en auteursrecht verkrijgbaar is, zowel 
Nederlands- als Engelstalig? 

• er tot eind september nog gereageerd kan worden op de voorstellen voor de 
onderwerpsaanduiding op de nieuwe bibliotheekkasten? Meer informatie in de bibliotheek… 

• wij nog steeds op zoek zijn naar studenten die invloed willen hebben op de collectie boeken 
en tijdschriften die via de bibliotheek beschikbaar komt? Belangstelling? Neem contact op met 
Gonny Kremers. Ze is te vinden in de bibliotheek. Mailen kan ook: gonny.kremers@ubn.ru.nl. 

• deze nieuwsbrief zowel in geprinte als in digitale vorm verschijnt? De printversie is gratis in de 
bibliotheek verkrijgbaar. 

 
 
Aan het begin van het nieuwe studiejaar……. 
willen we nieuwe studenten kort informeren over de Bibliotheek FNWI. 
De bibliotheek is sinds december 2004 gevestigd in het nieuwe Huygensgebouw. De openingstijden 
zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Het lenen van publicaties kan met de 
collegekaart. Op de homepage van de Universiteitsbibliotheek, te bereiken via http://www.ru.nl/ubn/ , 
vind je o.a. verschillende catalogi, zoeksystemen, fulltext tijdschriften en informatie over de 
dienstverlening. 
Op verzoek geven we rondleidingen en instructies. Hiervoor kun je terecht bij de informatiebalie in de 
bibliotheek.  
Binnenkort komt er een speciale brochure uit met meer informatie over de bibliotheek FNWI in het 
Huygensgebouw.  
Wil je een afspraak maken of gewoon wat vragen dan kun je mailen naar infobfac@ubn.ru.nl of bellen: 
024-3652567. Gewoon langskomen kan natuurlijk ook. 
 
Gezocht: Student voor Facultaire Bibliotheekcommissie. 
Een goede bibliotheekvoorziening is van groot belang voor het onderwijs. Vandaar dat de Facultaire 
Bibliotheekcommissie op zoek is naar actieve en enthousiaste studenten die kritisch en betrokken 
meedenken over de collecties en databanken die de bibliotheek beschikbaar stelt, zowel in print als 

mailto:gonny.kremers@ubn.ru.nl
http://www.ru.nl/ubn
mailto:infobfac@ubn.ru.nl


 2

elektronisch. Zeker nu de bibliotheek fysiek gecombineerd is met het studielandschap is inbreng 
vanuit de studentenpopulatie belangrijk. 
Er wordt 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 persoonlijk gesprek. 
 
Draadloos netwerk beschikbaar 
Zowel in de bibliotheekruimte als in het studielandschap kunnen klanten met een laptop gebruik 
maken van het draadloos netwerk om verbinding te maken met het Internet en de zoeksystemen en 
fulltext bestanden die de bibliotheek aanbiedt. Op de meeste werkplekken kan ook met een vaste 
verbinding op het Internet worden ingelogd. 
Meer informatie bij de balie van de bibliotheek. 
 
Toegang bibliotheek 
Voor medewerkers van de faculteit is het mogelijk om met hun personeelspas toegang te krijgen tot de 
bibliotheek buiten de reguliere openingstijden. De pas moet hiervoor geautoriseerd worden. 
Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de infobalie in de bibliotheek tel. 024-
3652567 of e-mail infobfac@ubn.ru.nl.  
 
Eerste rappel via e-mail 
Het is mogelijk het eerste rappel voor te laat terugbezorgde of te laat verlengde boeken via e-mail te 
laten toesturen in plaats van via de post. De kosten voor het eerste rappel bedragen dan € 0,35 in 
plaats van € 0,45. Opgave voor deze service is mogelijk via een elektronisch formulier. 
Als extra service wordt drie dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn een waarschuwings-e-
mail verstuurd om eraan te herinneren dat de boeken verlengd of geretourneerd moeten worden. Dit 
kan een rappel voorkomen. 
 
Nieuwe Facultaire Bibliotheekcommissie 
De personele invulling van de Facultaire Bibliotheekcommissie is aangepast aan de instituutstructuur. 
De navolgende personen hebben zitting in de bibliotheekcommissie nieuwe stijl: 
Dr. L. Consoli     Institute for Science, Innovation and Society 
Dr. W. Dekkers     Institute for Computing and Information Sciences   
Prof. Dr. G. Flik    Institute for Neuroscience      
Drs. H. Geurts    Hoofd Onderwijszaken FNWI  
Dr. F. Harren     Institute for Molecules and Materials 
Prof. Dr. F. Rutjes   Institute for Molecules and Materials 
Prof. Dr. J. Steenbrink    Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics 
Dr. G.J. Veenstra    Institute for Molecular Life Sciences    
Dr. E. Visser     Institute for Wetland and Water Research   
De commissie heeft onlangs een bestedingsvoorstel voor het literatuurbudget over de jaren 2006-
2007 voorgelegd aan het Faculteitsbestuur. 
 
Big deal met Blackwell 
Voor medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit zijn ongeveer 500 elektronische 
tijdschriften van Blackwell Synergy beschikbaar gekomen. Het betreft tijdschriften op alle 
wetenschapsgebieden. Gebruik is beperkt tot het IP-domein van de Radboud Universiteit. 
 
Archieven Elsevier en Springer/Kluwer  
Eerder zijn voor de RU met Elsevier en Springer/Kluwer big deals afgesloten, waardoor de volledige 
elektronische tijdschriftenpakketten van deze uitgevers beschikbaar zijn gekomen. Met deze uitgevers 
is ook toegang tot de fulltext archieven overeengekomen. 
De Elsevier-tijdschriften komen binnenkort vanaf jaargang 1 beschikbaar. Springer/Kluwer geeft 
toegang tot haar archief met ruim 800 elektronische tijdschriften. 
Ook de toegang vanuit de zoeksystemen met de -button zal aangepast worden aan deze 
uitbreiding van de tijdschriftencollectie. 
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Overzicht tijdschriften Big deals 
Van de tijdschriften op de vakgebieden Gezondheid, Landbouw, Natuur en Techniek die beschikbaar 
zijn gekomen via de big deals met de bovengenoemde uitgevers is een overzicht samengesteld. De 
lijst is te vinden op onze website. Klik hier voor het overzicht.  
 
Vakgebieden op website 
Via Vakgebieden op de homepage van de bibliotheekwebsite kan een overzicht van fulltext 
tijdschriften op diverse vakgebieden bekeken worden. Op die manier wordt het specifieke aanbod 
inzichtelijk dat met de afsluiting van de big deals flink is uitgebreid. 
Ook zijn hier directe internetlinks naar relevante websites op de vakgebieden te vinden. 
 
Open Access Tijdschriften 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) geeft een overzicht van en toegang tot fulltext 
wetenschappelijke tijdschriften die gratis (open access) via Internet beschikbaar zijn. Op dit moment 
zijn meer dan 1600 tijdschriften opgenomen waarvan er ruim 400 op artikelniveau doorzoekbaar zijn.  
Binnen de Universiteitsbibliotheek wordt momenteel bekeken of het mogelijk is een aantal open 
access tijdschriften op te nemen in de zoeksystemen van de bibliotheek. Hiervoor zal door 
vakspecialisten worden gekeken naar de kwaliteit van de tijdschriften. De bibliotheek zal regelmatig de 
beschikbaarheid controleren. 
Wij zullen u hierover in de nieuwsbrief op de hoogte houden. 
DOAJ is te vinden via de volgende link: http://www.doaj.org/ . 
Meer informatie over publiceren in open access is te vinden op de website van de bibliotheek onder: 
http://www.ru.nl/contents/pages/17921/openaccess.pdf. 
 
SciFinder Scholar; versie 2006 
SciFinder Scholar is een brede, op life sciences georiënteerde database. Jaarlijks worden 8.000 
wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van chemie, fysica, biologie, sterrenkunde en wiskunde 
geïndexeerd. SciFinder bevat ook informatie over boeken, congresverslagen, rapporten, proefschriften 
en patenten. Ook zoeken op citaties is mogelijk. De gegevens over de publicaties zijn afkomstig uit 
Chemical Abstracts (vanaf 1907) en Medline (vanaf 1958). 
Een ‘substructure search’ module is onderdeel van de browser. Hiermee kan op de grafische 
weergave van molecuulstructuren gezocht worden.  
De toegang tot SciFinder is te vinden op de homepage van de bibliotheek onder Zoeksystemen. 
SciFinder kan uitsluitend geraadpleegd worden op pc’s binnen het IP-domein van de RU, met 
uitzondering van de publieksstations in de bibliotheek. Op de pc moet om auteursrechtelijke redenen 
een verbinding met het Pegasus-netwerk geïnstalleerd worden.  
Doordat CAS, de uitgever van SciFinder Scholar, een nieuwe 2006-release van SciFinder voor 
Microsoft Windows heeft gelanceerd, is het noodzakelijk om vanaf Pegasus een nieuwe versie te 
installeren. Dat geldt ook voor studenten en medewerkers die nu al veelvuldig gebruik maken van 
SciFinder en de oude versie op hun pc geïnstalleerd hebben. 
Herinstallatie werkt als volgt. Ga naar Deze Computer en klik hier op CDnet op Chrysaor (N) en 
vervolgens op de bestandsmap CAS. Hier kiezen voor SFS2006.exe. De herinstallatie wijst zich dan 
vanzelf. Alle gebruikers van SciFinder moeten uiterlijk 31 maart 2006 de nieuwe versie geïnstalleerd 
hebben. 
 
Installatie Pegasus netwerk t.b.v. SciFinder 
Toegang tot het Pegasus netwerk is alleen mogelijk vanaf pc’s met IP-nummers binnen het RU-
domein. Informatie over de installatieprocedure voor Pegasus in de Microsoft netwerkomgeving is 
beschikbaar in PDF-formaat. 
Met vragen over of problemen bij de installatie kan contact opgenomen worden met onze 
informatiebalie, telefoon 024-3652567 of e-mail infobfac@ubn.kun.nl. 
SciFinder Scholar staat in het Pegasus-menu onder Exacte Wetenschappen. Alleen de eerste keer 
dat u daarop klikt wordt er een setup procedure gestart. 
 
Heropening Centrale Bibliotheek 
Op donderdag 22 september wordt de gerenoveerde Centrale Bibliotheek aan de Erasmuslaan 36, 
waarin de Humaniora Bibliotheek geïntegreerd is, feestelijk geopend. ’s Middags is er een officieel 
gedeelte voor genodigden met aansluitend een receptie. Voorafgaand aan het middagprogramma is 
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er aan het eind van de ochtend een seminar onder het motto “University Libraries – Imagine the 
Future”, waarvoor uitnodigingen zijn verstuurd.  
In verband met deze feestelijkheden is de Centrale Bibliotheek die ochtend vanaf 12.00 uur gesloten 
voor publiek; de leeszaal zal de gehele dag gesloten zijn. Vanaf vrijdag 23 september vanaf 8.30 uur 
is de Centrale Bibliotheek weer normaal geopend. Iedereen kan dan, voorzover dat nog niet gebeurd 
is, een kijkje komen nemen. 
 
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 drie maanden fulltext beschikbaar zijn gekomen.  
 
Van Derden 
C&CZ: VPN server 
C&CZ beschikt over een VPN /(Virtual Private Network)/ server waarmee het voor studenten en 
medewerkers van FNWI mogelijk is om een zogenaamde VPN tunnel te maken tussen de server van 
de faculteit en hun thuis PC. Het doel van een dergelijke VPN tunnel is om de thuis PC deel te laten 
zijn van het netwerk van de Radboud Universiteit, ongeacht de Internet aanbieder waarvan gebruik 
gemaakt wordt. Alle netwerkverkeer dat door de VPN tunnel gaat, wordt versleuteld. 
 
Na het maken van de VPN tunnel maakt de thuis PC deel uit van het netwerk van de Radboud 
Universiteit. Hierdoor mag gebruik gemaakt worden van diensten die normaal gesproken 
voorbehouden zijn aan de werkplekken binnen het IP-domein van de Universiteit, zoals bijvoorbeeld 
het aankoppelen van netwerkschijven en printers op de werkplek, fulltext bestanden van de 
bibliotheek etc. 
 
Een beetje meer over de techniek 
VPN bestaat uit twee stukjes software, een deel op de server en een deel op de thuis PC. Op de thuis 
PC wordt door software een extra netwerkkaart gesimuleerd met een netwerknummer van de 
Radboud Universiteit. De thuis PC gebruikt vervolgens voor netwerkverkeer de software netwerkkaart. 
De software netwerkkaart, met het Radboud nummer, pakt de netwerkdata in en stuurt die via de 
echte verbinding (telefoon modem, TV kabel, ADSL etc.) naar de server. De server pakt de data weer 
uit en stuurt die, met het netwerknummer van de VPN verbinding, verder de wereld in. Verkeer vanuit 
de wereld naar de thuis PC doorloopt het omgekeerde pad. 
 
Op de website van C&CZ is een handleiding te vinden voor het installeren van de VPN verbinding. Om 
gebruik te maken van de VPN server is een login binnen de Faculteit NWI noodzakelijk. 
 
Meer informatie over VPN 
http://www.cncz.science.ru.nl/web/vpn/ (handleiding) 
http://www.webopedia.com/TERM/V/VPN.html  
 
 
 
 
 

 

Bibliotheek FNWI 
Huygensgebouw 
Toernooiveld 1 

Telefoon  024 – 3652274 
E-mail: infobfac@ubn.ru.nl 

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