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De Bibliotheek RUG komt met een geheel nieuwe dienst 

voor het zoeken en vinden van literatuur. WorldCat Local, 

de search and discovery tool van OCLC 1, ontsluit alle 

gedrukte en elektronische bezit van de RUG-bibliotheken.

Nieuw bij de Bibliotheek: 
WorldCat Local 

A n e  v a n  d e r  L e i j  / a . w. v a n . d e r. l e i j @ r u g . n l

S inds 6 mei jl. wordt WorldCat Local (WCL) 

op de webpagina’s van de RUG aangebo-

den in het bibliotheekmenu, zowel via MyUni-

versity als via de publiekswebsite. Tevens wordt 

de aandacht gevestigd op WCL door middel 

van nieuwsberichten, via de sociale media, op 

posters enz. 

Vele extra’s
WCL vindt alle literatuur die ook in de Catalo-

gus gevonden kan worden (boeken, e-books, 

tijdschriften en e-journals, dvd’s, kaarten enz.), 

maar ook fulltext-artikelen in onze e-journals. 

Zowel de e–journals waarvoor de Bibliotheek 

licenties heeft afgesloten als grote collecties 

Open Access-tijdschriften (én dito e-books) zijn 

in WCL opgenomen. Via een link is er onmiddel-

lijke toegang tot die artikelen, tot e-journals, e-

books en tot publicaties van RUG-medewerkers 

in onze repository.

Gedrukte boeken kunnen op de vertrouwde 

manier worden geleend. Daarnaast attendeert 

WCL ook op literatuur in andere bibliotheken, 

die in veel gevallen via het interbibliothecair 

leenverkeer (IBL) geleend kan worden.

WCL biedt in veel opzichten meer dan de 

Catalogus en heeft vele extra’s, zoals een zeer 

soepele export naar bijvoorbeeld RefWorks en 

de mogelijkheid om zoekresultaten te delen 

met anderen via sociale media. Zoekresultaten 

kunnen eenvoudig worden ingeperkt tot alleen 

boeken, of juist alleen artikelen, e-books of peer-

reviewed artikelen. 

Eén database
WCL is geen federated search engine, die de ba-

sis vormde van RUG Combine en PurpleSearch, 

en waarmee simultaan werd gezocht in externe 

bestanden. Zoeken in WCL betekent zoeken in 

één grote database, waarin zowel ons ‘Cata-

logusbezit’ als (vrijwel) al onze e-journals op artikelniveau zijn onderge-

bracht. Wij denken dat die database inmiddels zo goed en compleet is, dat 

we het aandurven om WCL aan onze eindgebruikers aan te bieden.

Primaire toegang
De huidige Catalogus blijft nog gewoon bestaan, maar het is de bedoe-

ling dat op termijn WCL de primaire toegang tot de wetenschappelijke 

informatie voor onze bibliotheekgebruikers gaat worden. Bibliografische 

databases en fulltext-bestanden die nu veel worden gebruikt, blijven 

daarnaast op de vertrouwde manier beschikbaar, omdat zij geoefende en 

gevorderde gebruikers vaak een meerwaarde bieden vanwege een uitge-

breidere zoekfunctionaliteit en een nauwere, meer vakspecifieke focus.

Tegelijk biedt WCL als geaggregeerde zoekmachine veel voordelen, 

juist bij een heterogeen of zelfs gefragmenteerd informatieaanbod zoals 

bijvoorbeeld bij een faculteit als Letteren of bij inter- of multidisciplinaire 

onderzoeksgebieden. Voor jongerejaars, minder geoefende gebruikers 

én voor wie snel informatie nodig heeft uit de Bibliotheek, of over een 

onderwerp dat buiten de eigen expertise ligt, biedt WCL een uitstekende 

nieuwe toegang.

Uitproberen
•	We	nodigen	iedereen	uit	om	WCL	uit	te	proberen	en	om	ermee	ver-

trouwd te raken: http://rug.worldcat.org . 

•	 De	Bibliotheek	is	stand-by	voor	vragen,	opmerkingen	en	commentaren	

op worldcatlocal@rug.nl .  <

1 OCLC is de belangrijkste 

leverancier van 

bibliotheeksystemen bij 

de RUG.
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