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De bekende zoekmachine Goo-

gle heeft met de variant Google 

Scholar een krachtig instrument 

geïntroduceerd voor het vinden 

van wetenschappelijke teksten op 

het internet.

De Universiteitsbibliotheek Gro-

ningen is erin geslaagd de resul-

taten van een zoekactie in Google 

Scholar te koppelen aan RUGlinks, 

het systeem dat ervoor zorgt dat 

van tijdschriften die de RUG in li-

centie heeft, de artikelen meteen 

in fulltext kunnen worden gepre-

senteerd!

Om RUGlinks binnen Google Scho-

lar te laten functioneren, dient u 

eenmalig een kleine handeling 

in uw Internetbrowser te verrich-

ten. Instructies daarover vindt u 

in onze Elektronische Nieuwsbrief 

op de Bibliotheekportal: www.

rug.nl/Bibl iotheek/nieuws-

brief40

Google Scholar: nu met RUGlinks!

Met ingang van 1 februari 2005 

zijn de activiteiten van het RC Ser-

vicecentrum beëindigd. De firma 

NoRRoD Computers neemt de 

nog uitstaande garantieverplich-

tingen van het RC over en zet de 

verkoopactiviteiten op dezelfde 

locatie (Landleven 1) voort.

Meer informatie over de produc-

ten en diensten van NoRRoD: 

www.norrod.nl ,

Telefoon: (050) 544 52 22, 

e-mail: verkoop@norrod.nl.

Meer informatie over garantieaf-

handeling, OPRIT, FLITS, compu-

tercursussen en softwarelicenties: 

www.rug.nl/rc , 

telefoon: (050) 363 9200 (secreta-

riaat RC), 

e-mail: secretariaat@rc.rug.nl.

RC
De RUG en de Hanzehogeschool 

Groningen hebben 2 februari j.l. 

een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend aangaande het ho-

ger kunstonderwijs. Speerpunten 

in de overeenkomst zijn onder-

zoek, onderwijs en gebruikma-

king van elkaars faciliteiten. Sinds 

de jaren tachtig bestaat er in Gro-

ningen al een samenwerking tus-

sen universiteit en hogeschool op 

dit gebied. Vanaf 1996 ontwikkel-

de deze samenwerking zich vooral 

op het niveau van het voortgezet 

(tweede fase) kunstonderwijs dat 

in 1999 bijeen werd gebracht in 

het Frank Mohr Instituut. 

De onlangs ondertekende samen-

werkingsovereenkomst heeft be-

trekking op de Masteropleiding 

Kunst- en Architectuurgeschiede-

nis van de Faculteit Letteren, het 

Centrum voor High Performance 

Computing & Visualization van de 

RUG en de voortgezette kunstop-

leidingen Interactive Media and 

Environments, Schilderkunst en 

Theatervormgeving van het Frank 

Mohr Instituut van de Hanzehoge-

school Groningen.

Samenwerkingsovereenkomst hoger kunstonderwijs 

Groningen

Mededeling relaties RC Servicecentrum

De medewerkers van de Afdeling 

Digitale Bibliotheekvoorzieningen 

(en enkele andere collega’s op dit 

vakgebied) houden een weblog 

bij over het onderwerp digitaal 

publiceren. Dit (Engelstalige) we-

blog heeft als doel informatie uit 

te wisselen met alle specialisten of 

andere geïnteresseerden, en de 

bibliotheekwereld op de hoogte 

te houden van de nieuwste ont-

wikkelingen, publicaties etc. op 

dit gebied.

• DigiLib: a weblog on scholarly 

online publishing, open access 

and library related technology: 

db.weblog.ub.rug.nl

Nieuwe presentatie 

dissertaties op het web

Op de Bibliotheekportal zijn de 

Groningse proefschriften nu in 

een nieuwe presentatie beschik-

baar. Vanuit de database met dis-

sertaties wordt alle informatie nu 

handzaam en overzichtelijk op 

het webplatform gepresenteerd. 

Er kan gekozen worden voor een 

lijst met dissertaties gerangschikt 

op jaartal, faculteit, titel of auteur, 

en tevens kan een lijst met proef-

schriften worden opgeroepen 

waarvan alleen een gedrukte ver-

sie beschikbaar is. Uiteraard kan 

doorgeklikt worden naar de uit-

gebreide titelgegevens, het vol-

ledige catalogusrecord, en is er 

de printing on demand-functie: 

w w w . r u g . n l / b i b l i o t h e e k /

col lecties/dissertaties

Een weblog over digitaal publiceren 
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