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IN DIT NUMMER O.A.: 
• Presentatie Google Scholar voor belangstellenden 
• Vernieuwing scanservice 
• Studielandschap 
• Nieuwe boeken 
• Brochure Bibliotheek FNWI 
• Studentlid Facultaire Bibliotheekcommissie 
• Nieuwe IBL tarieven per 1 januari 2006  
• Aangepaste openingstijden tussen Kerst en Nieuwjaar   

 
WIST U DAT…. 

• op de bibliotheeksite een formulier staat waarmee je wensen, klachten en overige 
opmerkingen aan ons kunt doorgeven? Het adres is: 
http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&SitIdt=5&VarIdt=4&ItmIdt=35943 

• de personeelspas in de bibliotheek geactiveerd kan worden als bibliotheekpas? 
• het erop lijkt dat de temperatuur in de bibliotheek nu aangenaam is en blijft? 
• de nieuwste editie van het Groene Boekje via de link http://woordenlijst.org gratis te 

raadplegen is? Deze nieuwe uitgave bevat 9.000 wijzigingen en 10.000 nieuwe woorden. 
• de juiste spelling en afbreking van Nederlandse woorden terug te vinden is op 

http://www.nederlandsewoorden.nl?  
• ook woordenboeken gratis elektronisch toegankelijk zijn via http://woordenboek.pagina.nl?  
• betalingen in de bibliotheek uitsluitend met de chipknip gedaan kunnen worden? 
 

 

 
 
Presentatie Google Scholar  
Google Scholar is een multidisciplinaire database die alleen wetenschappelijke informatie bevat. Op 
dit moment is het een versie die nog in ontwikkeling is en niet in alle opzichten betrouwbaar is voor 
wetenschappelijk literatuuronderzoek. Het uiteindelijke doel van Google Scholar is het fulltext 
presenteren van alle wetenschappelijke publicaties, ook de citaties, op alle vakgebieden en van alle 
uitgevers.  
In januari 2006 is het mogelijk een presentatie van Google Scholar te krijgen. 
Deze wordt door de bibliotheek verzorgd en is bedoeld voor studenten en medewerkers van FNWI. De 
presentatie geeft inzicht in het gebruik van Google Scholar dat zeker tot eind 2006 nog een beta-
versie zal blijven. Er wordt informatie gegeven over de (on)mogelijkheden voor wetenschappelijk 
gebruik en er worden aanbevelingen gedaan om de functionaliteit te verbeteren.  
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de bronnen van Google Scholar, ranking, 
SFX, advanced search, scholar preferences en de presentatie van de zoekresultaten. Daarnaast 
zullen de zoekresultaten uit Google Scholar vergeleken worden met die uit enkele andere 

http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&SitIdt=5&VarIdt=4&ItmIdt=35943
http://woordenlijst.org
http://www.nederlandsewoorden.nl
http://woordenboek.pagina.nl
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zoeksystemen zoals Web of Science en Scopus. Opgeven kan bij een van de balies in de bibliotheek 
of via infobfac@ubn.ru.nl, telefoon 024-3652567. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de wensen van de klanten zal bekeken worden of de 
presentaties individueel of per groep zullen plaatsvinden. 
 
Studielandschap 
Het studielandschap is in de vleugel tegenover de ingang van de bibliotheek in het Huygensgebouw. 
Een deel van de collectie van de bibliotheek, de verplichte en aangeraden onderwijsliteratuur, is hier 
ondergebracht. Deze boeken zijn in de catalogus te herkennen aan de plaatsingscode die begint met 
STU en zijn alleen ter inzage. Kopiëren is mogelijk op een bookcopier met een copycard, die in de 
bibliotheek verkrijgbaar is. 
Het studielandschap biedt studenten ook de mogelijkheid om in groepjes te werken in de zgn. 
projectruimten. In het “open gedeelte” van het studielandschap kan op gedempte spreektoon overlegd 
worden. De projectruimten zijn te reserveren via de toezichthouder. De beschermde werkplekken met 
printfaciliteit in het studielandschap kunnen alleen door studenten van de Faculteit NWI gebruikt 
worden. Met een speciale login is er toegang tot het totale Windows XP Office pakket en Internet. Het 
studielandschap is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 
 
Vernieuwing Scanservice 
Sinds een aantal weken levert de bibliotheek de elektronische IBL-aanvragen van tijdschriftartikelen in 
PDF. De bestanden worden niet langer via de mail toegestuurd. Onze klanten ontvangen een bericht 
waarin een link is opgenomen naar de server waarop het gescande PDF document kan worden 
opgehaald. Het bestand blijft 3 weken op de server staan. Ook de Centrale Bibliotheek biedt voortaan 
deze service. Artikelen uit tijdschriften die vanuit de bibliotheek FNWI zijn overgeplaatst naar de 
centrale magazijnen, kunnen voortaan ook in elektronische vorm worden aangevraagd. De procedure 
hiervoor is hetzelfde als voor alle andere aanvragen die in PiCarta gedaan worden. Er zijn twee 
dingen waar goed op gelet moet worden. 
- Als een artikel bij een bibliotheek van de Radboud Universiteit wordt aangevraagd, moet altijd 

gekozen worden voor verzending per e-mail. 
- Bij de leverende bibliotheken moet alleen een bibliotheek van de Radboud Universiteit worden 

aangevinkt.  
Voor een intern tarief, dat afgeschreven wordt van het IBL account, wordt het artikel in PDF klaar 
gezet. Het interne tarief voor studenten en medewerkers van de RU bedraagt €  0,30 per pagina, met 
een minimum van € 3,00. 
 
Nieuwe IBL-tarieven per 1 januari 2006 
Met ingang van 1 april 2004 zijn de landelijke IBL-tarieven verhoogd. Voor het aanvragen van een 
kopie van een artikel werd vanaf die datum niet langer € 3,20, maar € 6,00 in rekening gebracht. De 
directie van de Universiteitsbibliotheek heeft toen besloten deze prijsverhoging niet door te berekenen 
aan de studenten en medewerkers van de RU. Het prijsverschil is in 2004 en 2005 door de bibliotheek 
betaald uit eigen middelen. Dit is niet langer haalbaar, waardoor het nodig is vanaf 1 januari 2006 het 
volledige bedrag door te berekenen aan RU-medewerkers die bij een andere bibliotheek boeken, 
kopieën of elektronische bestanden opvragen. Wordt het materiaal intern aangevraagd, bij een van de 
vestigingen van de UB Nijmegen, dan wordt € 3,00 voor een boek of € 0,30 per pagina voor een kopie 
of elektronisch bestand in rekening gebracht. Voor studenten gelden deze tarieven ook voor 
aanvragen buiten de UB Nijmegen. 
De aangepaste tarieven per 1 januari 2006 zijn te vinden op de site van de bibliotheek onder Diensten 
– Lenen, raadplegen, aanvragen – tarieven. 
 
Studentlid Bibliotheekcommissie 
Loes ten Doeschate heeft positief gereageerd op de oproep voor een studentlid voor de Facultaire 
Bibliotheekcommissie in onze vorige Nieuwsbrief. De bibliotheek wordt, in combinatie met het 
studielandschap, meer en meer door studenten gebruikt als studieplek. Vandaar dat het belangrijk is 
dat studenten hun mening laten horen over deze voorzieningen. 
Loes is 4e jaars studente wiskunde en ook lid van de Facultaire Studentenraad. Zij heeft de intentie 
uitgesproken vooral werk te gaan maken van de communicatie over de dienstverlening van de 
bibliotheek naar de FNWI studenten. Zij probeert nog een student bereid te vinden om toe te treden 
tot de commissie. Wij wensen Loes veel succes.  
 

mailto:infobfac@ubn.ru.nl
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Brochure Bibliotheek FNWI 
Onlangs is de brochure ‘Bibliotheek Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica’ 
verschenen. Dit ter gelegenheid van de vernieuwde bibliotheek op een andere locatie: in het 
Huygensgebouw. Het voorwoord is geschreven door de directeur van de Universiteitsbibliotheek, 
Graham Jefcoate. De brochure bevat informatie over diensten en service van de bibliotheek en een 
plattegrond. Daarnaast zijn korte interviews opgenomen met Piet Timmermans, vice-decaan 
bedrijfsvoering, Jan Kees Maan, vice-decaan onderzoek en architect William Notermans. De brochure 
is verkrijgbaar in de bibliotheek of kan op verzoek worden toegestuurd. Voor het aanvragen van een 
exemplaar of voor vragen en opmerkingen over de brochure: infobfac@ubn.ru.nl.  
 
Nieuwe boeken 
In het afgelopen jaar zijn voor alle vakgebieden nieuwe boeken aangekocht. Dit gebeurde naar 
aanleiding van attenderingen door de bibliotheek op nieuw verschenen boeken bij de University 
Presses en andere wetenschappelijke uitgevers. Vanuit de afdelingen zijn ook voorstellen gedaan, 
soms op basis van een enquête binnen het instituut. Door afdelingen van wiskunde is dit jaar extra 
geïnvesteerd in de boekencollectie. De boekencollectie kon hierdoor op bescheiden schaal 
geactualiseerd worden. 
Op de website van de bibliotheek wordt voortaan maandelijks over een aantal nieuwe interessante 
boeken meer informatie gegeven. De nieuwe rubriek is te vinden op: www.ru.nl/ubn - vestigingen - 
Natuurwet.,Wiskunde en Informatica – Nieuws. Klik vervolgens op Selectie Nieuwe boeken. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Handboek van Nobelprijswinnaar Scheikunde 
Robert H. Grubbs - verbonden aan het California Institute of 
Technology - heeft begin oktober jl. de Nobelprijs voor 
Scheikunde gekregen. Het driedelige Handbook of Metathesis, 
waarvan hij de editor is, is onlangs aan de bibliotheekcollectie 
toegevoegd. Alle belangrijke aspecten van metathesis komen in 
dit standaardwerk aan de orde. De drie delen zijn onderdeel van 
de scheikundecollectie en worden uitgeleend. De plaatsingscode 
is 3261 GR-1/3. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Supplement Feynman Lectures on Physics 
Richard Feynman 
Feynman’s Tips on Physics: a problem-solving supplement to the 
Feynman Lectures on Physics   
 
Dit supplement bevat ongepubliceerde colleges die Feynman 
heeft gegeven aan studenten in voorbereiding op hun examen. 
Feynman geeft hierin op zijn karakteristieke manier, met humor, 
waardevolle tips bij het oplossen van natuurkundige problemen. 
Het boek eindigt met oefeningen en oplossingen. Deze publicatie 
kan worden geleend en is te vinden bij plaatsingscode 1301 FE.  

 

mailto:infobfac@ubn.ru.nl
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Aanschafsuggesties 
Mis je boeken of tijdschriften in de bibliotheek? Aanschafsuggesties kunnen worden ingediend via een 
speciaal daarvoor bestemd formulier. Dit formulier staat op de website van de Bibliotheek FNWI: 
http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&SitIdt=5&VarIdt=4&ItmIdt=5858. Als de 
verplichte velden op het formulier zijn ingevuld en de bibliotheek is opgegeven waarvoor de 
aanschafsuggestie geldt, kan het verzonden worden. In overleg met de Facultaire 
Bibliotheekcommissie en binnen de mogelijkheden van het boekenbudget wordt bekeken of de 
aanvraag gehonoreerd wordt. De aanvrager ontvangt hierover altijd bericht. 
 
Centralisatie literatuurbudget 
In het kostenmodel dat landelijk en binnen de RU gehanteerd wordt voor de verrekening van de big 
deals is de relatie met de abonnementen op de geprinte tijdschriften losgelaten. Die zijn ook niet 
langer relevant; het gaat immers om het totale pakket van een uitgever en een big deal heeft alleen 
betrekking op de elektronische versies. Een groot deel van de literatuur voor de faculteit maakt 
onderdeel uit van de nieuwe big deals. Daar komt bij dat de faculteit vanaf begin dit jaar 
georganiseerd is in instituten.  
Een aantal redenen om een centraal facultair literatuurbudget te creëren voor tijdschriften. Het 
centrale tijdschriftenbudget is sinds kort een feit en wordt beheerd door de Facultaire 
Bibliotheekcommissie. 
 
Big deal Oxford University Press 
Met ingang van 2006 is door de Nederlandse universiteiten ook met Oxford University Press (OUP) 
een big deal afgesloten. De deal loopt tot 2009. Naast de 5 OUP-tijdschriften waarop de bibliotheek 
een abonnement heeft, komen nog ongeveer 70 tijdschriften op de FNWI vakgebieden beschikbaar.  
Onderdeel van de deal is een membership fee voor Nucleic Acids Research, waardoor RU-auteurs 
50% korting op de auteursfee voor dit open access tijdschrift krijgen. Zij betalen $950 in plaats van het 
gebruikelijke bedrag $1900. 
Ook deze big deal geeft alleen toegang tot de elektronische versie van de tijdschriften. Voor de 
printversie moet extra betaald worden. Dit is voor de bibliotheekcommissie aanleiding geweest om de 
abonnementen op de prints te annuleren. 
Een volledig overzicht van de tijdschrifttitels in de big deals is te vinden op onze website onder 
http://www.ru.nl/contents/pages/2625/totaallijst.vakgebieden2005.pdf. 
 
Workshop Big Deals 
Op 1 november jl. heeft de Universiteitsbibliotheek een workshop georganiseerd over big deals en 
andere ontwikkelingen in de informatiemarkt. 
De inleiding werd verzorgd door Eelke de Jong, die ook als dagvoorzitter fungeerde. Tony McSean 
van Elsevier besprak de ontwikkelingen vanuit het uitgeversperspectief. Kees Kleijs, directeur van de 
Universiteitsbibliotheek in Eindhoven, ging in zijn bijdrage nader in op de snelheid waarmee de 
informatie digitaliseert en het kostenmodel dat is ontwikkeld voor de Nederlandse universiteiten. Peter 
van Laarhoven van de Universiteitsbibliotheek in Groningen demonstreerde dat het interpreteren van 
de statistische gegevens over het raadplegen van elektronische bestanden geen sinecure is. 
De powerpoints van de presentaties en een discussieverslag zijn te vinden op de website van de 
bibliotheek www.ru.nl/ubn onder Nieuws. 
 
Rubrieksindeling 
Sinds oktober zijn de kasten in de bibliotheek voorzien van de definitieve rubrieksindeling. Na een 
proefperiode waarin op de kasten verschillende lay-out mogelijkheden waren aangebracht en ook 
klanten hierover hun mening konden geven, is uiteindelijk gekozen voor de huidige vorm. Bij het 
maken van de keuze is vooral gelet op duidelijkheid voor de klant bij het zoeken naar het juiste boek 
of tijdschrift. Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de medewerkers van 
de bibliotheek. 

Endnote versie 9 beschikbaar 
Via de site van C&CZ is versie 9 van het persoonlijke database-programma Endnote beschikbaar. 
Medewerkers van C&CZ kunnen op een door hen beheerde PC het pakket installeren. Gebruikers die 
zelf hun PC beheren, kunnen voor de installatie CD’s lenen of hiervoor de netwerkschijf 
http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience/ gebruiken. 

http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&SitIdt=5&VarIdt=4&ItmIdt=5858
http://www.ru.nl/contents/pages/2625/totaallijst.vakgebieden2005.pdf
http://www.ru.nl/ubn
http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience/
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Versie 9 wordt geleverd voor Windows 2000 en XP en is nog niet beschikbaar voor MacIntosh. 
Gebruik van libraries, filters, connection files en styles die zijn aangemaakt in de versies 4-8 is 
mogelijk in versie 9. Zaken die zijn aangemaakt in versie 9, zijn niet bruikbaar in de versies 4-7. 
Voor inhoudelijke vragen over Endnote kan contact worden opgenomen met de bibliotheek. 

Openingstijden aangepast rond feestdagen 
De week tussen Kerst en Oud en Nieuw (26 december tot en met 30 december) is de bibliotheek 
gesloten. Vanaf maandag 2 januari 2006 gelden weer de normale openingstijden: maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. 
De medewerkers van de bibliotheek wensen iedereen fijne feestdagen en alvast een gelukkig en 
gezond 2006. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

http://www.ru.nl/ubn

