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In het kader van de opbouw en 

inrichting van een Universitair 

Digitaal Archief of Institutional 

Repository (IR, zie voor meer in-

formatie het vorige nummer van 

Pictogram) heeft de RUG suc-

cesvol meegedaan aan een ten-

der van SURF. Drie projecten zijn 

(mede) aan de RUG toegewezen, 

te weten:

1. Northsee

In het kader van dit project zullen 

institutionele repositories worden 

opgebouwd op het gebied van 

Duurzaamheid, Energie en Mi-

lieu. Deelnemers zijn het IVEM, 

Centrum voor Energie en Milieu-

kunde van de RUG, de Universi-

teit van Twente, de Gasunie (o.a. 

het Energie Kennis Centrum), het 

Energy Delta Institute, Energy Val-

ley, de Hanze Hogeschool en het 

Van Hall Instituut. Het project zal 

geleid worden door de afdeling 

Digitale Bibliotheekvoorzienin-

gen van de universiteitsbiblio-

theek Groningen.

2. Truth or DARE 

In dit project werken medewer-

kers van de juridische faculteiten 

en bibliotheken samen om te sti-

muleren dat wetenschappers de 

repository gaan gebruiken voor 

digitale publicaties. De projectlei-

ding rust bij de Groningse Rech-

tenfaculteit. Verdere deelnemers 

zijn de Universiteit van Tilburg, de 

Universiteit Utrecht en de Univer-

siteit Maastricht.

3. Distributed Africana Reposi-

tories Community (DARC-2) 

Het derde project heeft betrek-

king op de inrichting van repo-

sitories op het gebied van de 

Afrikanistiek. De penvoering ligt 

bij de Universiteit Leiden. Verdere 

deelnemers zijn het NIWI (Neder-

lands Instituut voor Wetenschap-

pelijke Informatievoorziening) en 

de universiteiten van Amsterdam, 

Wageningen en Groningen (Let-

terenfaculteit). Meer informatie 

over deze projecten is te lezen in 

de elektronische nieuwsbrief van 

de UB: www.rug.nl/Bibl io-

theek/nieuwsbrief37#db .

Keur der Wetenschap

Om meer bekendheid te geven 

aan het DARE-project is een pro-

motieplan ontwikkeld onder de 

naam De Keur der Wetenschap. 

De bedoeling van dit plan is per 

instelling àlle publicaties van tien 

vooraanstaande wetenschappers 

op te nemen in het instellings-

archief (boeken alleen op biblio-

grafisch niveau, artikelen etc. in 

principe fulltext). Waar nodig zul-

len publicaties worden gescand.

De volgende Groningse weten-

schappers hebben zich bereid ver-

klaard hun publicaties hiervoor ter 

beschikking te stellen: prof. dr B.L 

Feringa, prof. dr. J.C. Hummelen, 

prof. dr. F. Zwarts, prof. dr. R.C. 

Jansen, prof. dr. G. Holstege, prof.

dr. J.N. Bremmer, prof. dr. T.A.F. 

Kuipers, prof. dr. J. Griffiths, prof. 

dr. F.N. Stokman, prof. dr. R.H. Ko-

ning, prof dr. ir. D.J. van der Zee.

RUG valt in de prijzen bij DARE-projecten

Sinds kort loopt de RUG-licentie 

voor het programma Reference 

Manager via SURF. Daarnaast is 

de licentie uitgebreid met End-

Note. Reference Manager kan 

gebruikt worden om een data-

base met wetenschappelijke lite-

ratuurverwijzingen op te zetten 

en te onderhouden. Hierdoor kan 

de opmaak van citaties en litera-

tuurlijsten voor scripties, artikelen, 

boeken en proefschriften vrij een-

voudig worden geautomatiseerd. 

Meer informatie over SURF-soft-

warelincienties: 

w w w . r u g . n l / r c / h e l p d e s k /

campus/produkt . 

RC

Naast de drie studentenflats in 

de Groningse wijk Selwerd heb-

ben ook de studentenflats aan de 

Eendrachtskade en aan de Van 

Heemskerckstraat in Groningen 

een rechtstreekse aansluiting op 

het computernetwerk van de RUG 

(RUGnet) gekregen. Sinds oktober 

hebben de 413 huurders een in-

ternetverbinding van 10 Mbit per 

seconde met een eigen IP-adres. 

De bewoners betalen 11,50 euro 

per maand voor deze snelle inter-

netverbinding. De aansluiting op 

gen pc onder Windows XP) zijn er 

extra cursussen ingeroosterd. Kijk 

op de website voor de actuele 

data: www.rug.nl/rc/cursus .

het RUGnet is een resultaat van de 

samenwerking tussen de woning-

bouwvereniging In en het RC. In 

april 2004 heeft In alle bewoners 

in de Hoendiepflats een aanbod 

gedaan voor een snelle internet-

verbinding met als voorwaarde 

dat minimaal 60% van de bewo-

ners mee zou doen. Dit bleek het 

geval, waardoor de verbinding 

nu gerealiseerd is onder de naam 

‘Hint’ (Hoendiep INTernet).

Meer studentenflats aangesloten op RUGnetLicentie Reference Manager en Endnote

Extra cursussen

In verband met de grote be-

langstelling voor de nieuwe 

cursussen ‘Office voor secretari-

aatsmedewerkers’ en ‘Beheer van 

de ThuisPC’ (beheer van een ei-
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