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IN DIT NUMMER O.A.: 
• Welkom nieuwe FNWI-studenten 
• Achter de schermen van de bibliotheek: de lenerspas 
• Nationale proefschriftensite 
• Nederlands bibliotheekbezit in Worldcat 
• Beelddatabank Botanie 
• Nu ook pinbetaling mogelijk in de bibliotheek 
• Uit de vergadering van de bibliotheekcommissie 
• Nieuwe boeken in de bibliotheek 
• Nieuwe versie Endnote 

 
WIST U DAT…. 

• studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit thuis en vanaf alle andere pc-
werkplekken toegang hebben tot de zoeksystemen en de fulltext bestanden van de 
bibliotheek? De toegang is geregeld via de homepage van de bibliotheek. Er wordt gevraagd 
om login en password. Meer informatie in de bibliotheek. 

• je printbudget door de bibliotheekmedewerkers opgehoogd kan worden? Meld je hiervoor bij 
de bibliotheekbalie. 

• het mogelijk is om een persoonlijke instructie te krijgen voor het zoeken in de 
bibliotheeksystemen? Neem hiervoor contact op met de informatiebalie, infobfac@ubn.ru.nl. 

• het Etymologisch woordenboek van het Nederlands en het Woordenboek Latijn-Nederlands 
online beschikbaar zijn gekomen? Op de website van de bibliotheek zijn ze terug te vinden 
onder Zoeksystemen. 

• u met vragen over Endnote bij de informatiebalie van de bibliotheek terecht kunt? E-mail: 
infobfac@ubn.ru.nl, tel. 024-3652567. 

 
Hartelijk welkom aan alle nieuwe FNWI studenten 
Ook dit jaar wensen de medewerkers van de bibliotheek alle nieuwe studenten een succesvolle start 
van het studiejaar.  
De bibliotheek is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur geopend. Iedereen kan vrij 
binnenlopen, rondkijken en de publiekspc’s raadplegen. Problemen met het zoeken van boeken of 
tijdschriften? Er is deskundig personeel aanwezig, aan wie je altijd vragen kunt stellen en die je 
kunnen helpen met het zoeken van de informatie die je nodig hebt. Ook voor een rustige studieplek 
kun je terecht in de bibliotheek. Studietafels met internetaansluiting zijn beschikbaar. 

mailto:infobfac@ubn.ru.nl
mailto:infobfac@ubn.ru.nl
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Achter de schermen van de bibliotheek 
 

 
 
 

Dit keer: de Lenerspas 
Voor Studenten is de collegekaart tevens hun lenerspas. Hiermee kunnen bij alle 
vestigingen van de Universiteitsbibliotheek op de campus gratis boeken geleend 
worden en tijdschriften uit de magazijnen ter inzage worden aangevraagd. Ook 
zijn de gegevens op de collegekaart nodig voor het reserveren en verlengen van 
boeken via de Catalogus van de Radboud Universiteit. 
Voor medewerkers kan de personeelspas aan de balies van de bibliotheken 
geactiveerd worden als lenerspas.  
In het uitleensysteem van de bibliotheek worden de gegevens van studenten en 
medewerkers uit de centrale universitaire administratie overgenomen. Mutaties 
hierin worden regelmatig verwerkt in de administratie van de bibliotheek. De 
streepjescode op collegekaart en personeelspas wordt gekoppeld in ons 
uitleensysteem. Vandaar dat studenten en medewerkers van de universiteit geen 
aparte lenerspas nodig hebben. Wel zo efficiënt natuurlijk! 

Nederlandse proefschriften op Internet 
In Nederland verschijnen per jaar zo’n 2.500 proefschriften; ongeveer 5% van de jaarlijkse 
wetenschappelijke output. Steeds meer proefschriften zijn ook digitaal beschikbaar.  
Nu is er de Nationale Proefschriften Site met al meer dan 10.000 digitale proefschriften van alle 
Nederlandse Universiteiten die door iedereen gratis geraadpleegd kunnen worden. Het is een project 
binnen DARE, een programma van de Nederlandse universiteiten, NWO en KNAW. In vorige 
nieuwsbrieven hebben wij u over dit netwerk van digitale wetenschappelijke publicaties geïnformeerd. 
De Nationale Proefschriften Site wordt op 13 september officieel geopend. Rector Magnificus Kees 
Blom is op die dag een van de sprekers. 
 

 
 
Prof. Dr. Kees Blom 

 

Vanaf 2000 heeft de Universiteitsbibliotheek digitale dissertaties via 
haar catalogus in het zgn. Webdoc project gratis toegankelijk 
gemaakt. Deze proefschriften zijn nu ook zichtbaar via de Nationale 
Proefschriften Site. 
Van FNWI-wetenschappers zijn 46 van de 50 in 2005 uitgegeven 
proefschriften op deze manier toegankelijk; tot en met juni 2006 zijn 
dit er 21 van de 27. 
Wilt u ook graag de volledige tekst van uw proefschrift gratis publiek 
toegankelijk maken en beschikt u nog over een digitale versie, neem 
dan contact op met de bibliotheek dare@ubn.ru.nl. Voor vragen of 
meer informatie over dit en andere DARE-projecten kunt u terecht bij 
onze informatiebalie infobfac@ubn.ru.nl. 

 
Website over auteursrecht 
 

 
 
 

De volledige overdracht van het auteursrecht aan commerciële 
uitgevers door wetenschappelijke auteurs bemoeilijkt het vinden 
van en de toegang tot hun elektronische publicaties. Stichting 
Surf, de samenwerkingsorganisatie van het Hoger Onderwijs, 
initieert en coördineert activiteiten die erop gericht zijn auteurs 
hiervan bewust te maken en beter voor te lichten over Copyright 
Management. Het is belangrijk dat de Nederlandse universiteiten 
gezamenlijk beleid ontwikkelen op het gebied van auteursrecht. 
Als onderdeel van het DARE-project heeft de Stichting Surf 
daarom een website ingericht waarop informatie te vinden is over 
veel aspecten van auteursrecht. 

http://www.darenet.nl/nl/page/language.view/promise.page
mailto:dare@ubn.ru.nl
mailto:infobfac@ubn.ru.nl
http://www.surf.nl/copyright/
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Op basis van interviews met Nederlandse en Engelse wetenschappers die publiceren in open access 
is het rapport ‘Towards good practices of copyright in Open Access Journals’ samengesteld. Het 
rapport geeft een analyse van de auteursrechtaspecten in relatie tot het vrij beschikbaar stellen van 
wetenschappelijke informatie via Internet. Het volledige rapport kun je downloaden. Het ligt in 
gedrukte vorm ter inzage in de bibliotheek. 
 
Nederlands bibliotheekbezit in Worldcat 
 

 
 
De Universiteitsbibliotheek Nijmegen heeft deelgenomen aan een pilot met als doel feedback te 
leveren over de functionaliteit van Worldcat. Dit is een mondiale bibliotheekcatalogus met meer dan 70 
miljoen titels. De gegevens van 9 miljoen boeken van Nederlandse bibliotheken zijn onlangs 
toegevoegd aan Worldcat; hiervan waren er 4 miljoen uniek. De 69 miljoenste titel die aan de 
database werd toegevoegd was een titel van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. 
Worldcat biedt de mogelijkheid om in één zoekactie de collecties van alle Nederlandse 
(universiteits)bibliotheken te doorzoeken. Gebruik hiervoor het zoekformulier op 
http://www.worldcat.org/. 
Er kan gezocht worden op titelwoorden, auteur en onderwerp. Door te klikken op een titel kun je zien 
in welke bibliotheken een titel aanwezig is. Zorg er dan wel voor dat de juiste locatiegegevens 
ingevoerd zijn. 
Meer informatie over Open WorldCat is te vinden op de OCLC website: 
http://www.oclc.org/worldcat/open/default.htm 
Ook Google Wetenschap (Scholar) biedt sinds kort de mogelijkheid om het bezit van 
wetenschappelijke en andere grote bibliotheken te doorzoeken. 
 
Google Wetenschap (Scholar) 
 

 
 
 
 

 
De laatste maanden is in Google Wetenschap (Scholar) een aantal veranderingen doorgevoerd. We 
zetten ze hier even op een rij.  
Allereerst is OCLC WorldCat aan de Voorkeuren voor Wetenschap toegevoegd. Klik je in het 
zoekresultaat op In bibliotheek zoeken dan wordt je doorgelinkt naar een scherm waar je de gewenste 
locatie (land, plaats, bibliotheek) kunt aangeven. De bibliotheken die het boek in hun bezit hebben 
worden getoond. Je kunt dan worden doorgelinkt naar de catalogus.  
Via Voorkeuren voor Wetenschap (Preferences) is er nu ook een mogelijkheid om de bibliografische 
gegevens van een zoekresultaat te importeren in een database. Endnote is een van de databases 
waarbij dit mogelijk is. De software moet dan wel op je computer geïnstalleerd zijn.  
Voor importeren in EndNote is de procedure als volgt: 

• Ga naar Voorkeuren voor Wetenschap 
• Selecteer onder bibliografieprogramma “Koppeling voor import in [EndNote] weergeven” 
• Sla voorkeuren op 
• Bij elk resultaat verschijnt nu een link Importeren uit EndNote 
• Kies Importeren in EndNote bij een titel 
• EndNote start en je kunt een library kiezen om de titel te importeren 

Nieuw in het zoekresultaat is dat je verder kunt zoeken op Related Articles. 
Om bij gevonden artikelen de meest recente te kunnen zien is rechts op het scherm de keuze: Alle 
artikelen/Recente artikelen. 
Bij het testen van deze nieuwe functies is gebleken dat ze, omdat het nog steeds om een bèta versie 
gaat, niet op elk moment beschikbaar zijn. We gaan ervan uit dat dit op korte termijn wel het geval is. 

http://www.surf.nl/download/Towards Good Practices of Copyright in Open Access Journals.pdf
http://www.worldcat.org/
http://www.oclc.org/worldcat/open/default.htm
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Voorbeeld zoekresultaat 
BOEK] Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring - groep van 3 » 
RO Gilbert - 1987 - books.google.com  
Page 1. Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring WTLE-UXH-4S39 
Page 2. ... 1. Pollution—Environmental aspects—Statistical methods. ...  
Geciteerd door 602 - Related Articles - Het Internet - Importeren in EndNote - In bibliotheek zoeken - Radboud 
SFX 
 
Voor vragen of het maken van een afspraak voor een instructie over de mogelijkheden van Google 
Wetenschap (Scholar) kun je terecht bij de informatiebalie van de bibliotheek: infobfac@ubn.ru.nl 
 
Nieuw Zoeksysteem: Annual Reports 
Nieuw onder Zoeksystemen op de homepage van de Universiteitsbibliotheek is Annual Reports.Info. 
Deze database bevat jaarverslagen van 23.000 nationale en internationale organisaties waaronder de 
5.000 grootste internationale ondernemingen. Ook prospectussen en financiële spreadsheets zijn 
opgenomen. Annual Reports is te vinden via: http://www.ru.nl/ubn/zoeksystemen/alfabetisch/  
 
Nieuwe Boeken 
Op de tafel rechts naast de ingang van de bibliotheek worden de nieuwe boeken onder de aandacht 
gebracht. Deze boeken kunnen – tenzij ze alleen ter inzage zijn – meteen worden geleend.  
Alle nieuwe boeken van de laatste drie maanden zijn te vinden in de aanwinstenlijst op 
http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/aanwinstenlijsten/ .  
Een selectie nieuwe boeken met afbeelding en korte informatie in het Engels is te vinden op de homepage 
van de Bibliotheek FNWI onder Nieuws: http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/nieuws/  
 

 
foto Dick van Aalst 

Betalen in de bibliotheek met chip of PIN 
In de bibliotheek kan vanaf 1 augustus 2006 ook betaald worden met de PINpas. Voor bedragen 
onder de €5 wordt 0,10 Euro transactiekosten berekend. Betaling met chipper blijft uiteraard ook 
mogelijk. Betaling met contant geld kan alleen bij de Centrale Bibliotheek aan de Erasmuslaan 36. 

mailto:infobfac@ubn.ru.nl
http://www.ru.nl/ubn/zoeksystemen/alfabetisch
http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/aanwinstenlijsten
http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/nieuws
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Endnote versie X (10) 
Van het programma Endnote is versie X (10) beschikbaar gekomen voor Windows. Voor MacIntosh 
volgt deze versie in de herfst. Endnote wordt vooral gebruikt voor opslag en beheer van 
literatuurreferenties en de opmaak daarvan in manuscripten volgens bibliografische stijlen. Op de 
Endnote-website staat een overzicht van de belangrijkste nieuwe mogelijkheden in versie 10. De 
licentie geldt alleen voor medewerkers en alleen voor werkplekken op de RU Nijmegen. 
C&CZ zal het pakket installeren op de beheerde werkplekken. Voor installatie op niet-beheerde 
werkplekken is bij C&CZ een CD te leen. 
 
Beelddatabank Botanie 
 

 

 
De bibliotheek van de Universiteit van 
Amsterdam heeft een groot aantal historische 
afbeeldingen van planten o.a. op aquarellen en 
schoolplaten op hoge resolutie gedigitaliseerd 
en opgenomen in de Beelddatabank Botanie. 
De afbeeldingen zijn o.a. afkomstig uit de 
Moninckx Atlas. Een uitgave uit de 17e eeuw, 
waarin vele uitheemse planten en enkele 
Nederlandse siergewassen uit de Hortus 
Medicus in de Plantage gedetailleerd zijn 
afgebeeld. De planten zijn zeer nauwkeurig 
geschilderd, waardoor moderne determinatie 
mogelijk is. De beelddatabank kan als bron 
dienen voor zowel historisch-botanisch als 
kunsthistorisch onderzoek. 
In de toekomst wordt de beelddatabank 
uitgebreid met veelzijdig botanisch materiaal. 
De toegang is gratis. 

 
 Dahlia fistulosa en Cactus dahlia 
 
Uit de vergadering van de bibliotheekcommissie 
Op 22 augustus is de bibliotheekcommissie in vergadering bijeen geweest. Het op peil houden van de 
facultaire informatievoorziening binnen de beschikbare financiële middelen, blijft een voortdurend punt 
van aandacht voor de commissie. Hierover zijn dit jaar een aantal besprekingen gevoerd met de 
Faculteitsleiding.  
De faculteitsbibliothecaris heeft voor de instituutsdirecteuren een presentatie gehouden over de 
ontwikkelingen ten aanzien van het literatuurbudget. 
Door de inspanningen van de bibliotheekcommissie zijn de bestaande abonnementen voor 2007 veilig 
gesteld. Vanuit eenmalige meevallers kan in 2007 een abonnement genomen worden op een drietal 
digitale encyclopedieën. Het gebruik en de kwaliteit daarvan zullen nauwkeurig gevolgd worden, 
waarna in het najaar van 2007 bekeken kan worden of aankoop van een of meerdere encyclopedieën 
voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden relevant is.  
Doordat de bibliotheek steeds meer elektronische abonnementen neemt op volledige 
tijdschriftenpakketten van grote uitgevers en ook de digitale archieven aankoopt, worden de gedrukte 
versies die in de bibliotheek staan steeds minder gebruikt. De versies waarvan toekomstige digitale 
beschikbaarheid kan worden gegarandeerd, zullen binnenkort uit de bibliotheekruimte verwijderd 
worden. Als gevolg hiervan komt de ruimte op de eerste verdieping vrij, waaraan de faculteit een 
andere bestemming gaat geven. Over de herinrichting van de bibliotheek heeft een projectgroep van 
studenten en medewerkers van de faculteit advies uitgebracht aan de Faculteitsleiding en de Directie 
van de bibliotheek. Dit advies is besproken door de bibliotheekcommissie. 
In de eerstkomende vergadering wordt aandacht besteed aan het DARE project. Een projectgroep 
onder leiding van Prof. Dr. J. J. van Zoelen heeft hierover een advies uitgebracht. Dit advies ligt ter 
inzage in de bibliotheek. 

http://www.endnote.com/enXinfo.asp
http://dpc.uba.uva.nl/collectiebotanie
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Nieuwe fulltext tijdschriften 
De lijst van nieuwe elektronische 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

