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Open Journal Systems
De Universiteitsbibliotheek Groningen onder-

steunt redacties bij het oprichten en publiceren 

van digitale wetenschappelijke tijdschriften. 

Met deze relatief nieuwe dienstverlening wil de 

Universiteitsbibliotheek haar kennis over digi-

taal publiceren en het hosten van tijdschriften 

inzetten om redacties, verbonden aan de RUG, te 

ondersteunen. Een perfecte gelegenheid om dus 

ook Pictogram hier onder te brengen.

De UB werkt met het publicatieprogramma 

Open Journal Systems (OJS) van het Public 

Knowledge Project (PKP), waarmee het maken 

van een nieuw digitaal tijdschrift technisch snel 

kan worden gerealiseerd. OJS is open-source 

software en wordt internationaal gebruikt om 

toegang tot onderzoeksresultaten te stimuleren 

en te vergroten. Meer dan 10.000 tijdschriften 

maken gebruik van dit systeem voor journal 

management.

Bij het opzetten van een nieuw tijdschrift komen 

verschillende werkzaamheden kijken zoals:

• opslag, metadatering en lay-out van het tijd-

schrift en de artikelen

• inhoudelijke webteksten schrijven

• het beleid van het tijdschrift vaststellen

• redactioneel proces beschrijven

• vormgeving van de website van het tijdschrift

Met het programma OJS kunnen alle redac-

tionele activiteiten van een tijdschrift worden 

ondersteund. Daarnaast kunnen met dit 

programma diensten voor lezers worden gere-

aliseerd zoals printbare versies van artikelen, 

attenderingen en statistieken.

De software heeft een plug-in architectuur 

vergelijkbaar met andere community-based 

projecten. Deze plug-ins vergemakkelijken o.a. 

de indexering in Google Scholar en PubMed 

Central. Daarnaast maken ze het mogelijk om 

op een eenvoudige manier databestanden toe 

te voegen aan artikelen, inclusief bijbehorende 

metadata.

Pictogram elektronisch
Met dank aan de collega’s van de Universiteits-

bibliotheek staat Pictogram nu dus ook in de 

Pictogram in Open Journal 
Systems

F r a n k  d e n  H o l l a n d e r  /  f . j . d e n . h o l l a n d e r @ r u g . n l

We hechten erg aan de papieren uitgave van Pictogram: lezers laten 

ons regelmatig weten dat ze ons blad graag in gedrukte vorm lezen; 

in de trein, op het werk of gewoon thuis. Maar natuurlijk zijn we niet 

blind voor de nieuwe ontwikkelingen (waarover we juist altijd zo 

graag schrijven!). Alle zestien jaargangen van Pictogram staan op 

onze website, met van elk artikel een handzame pdf-versie. En sinds 

enige tijd zijn we ook te vinden als ‘echt’ elektronisch tijdschrift!

• Pictogram in Open Journal Systems: http://rjh.ub.rug.nl/index.php/pictogram/index

• Meer informatie over OJS: http://pkp.sfu.ca/ojs/

• Alle elektronische tijdschriften bij de UB: http://www.rug.nl/bibliotheek/search/elektijdschr/

• Contactpersoon voor OJS bij de Universiteitsbibliotheek: drs. Margreet Nieborg, http://www.rug.nl/staff/m.nieborg/

lijst van elektronische tijdschriften die via de 

website van de UB te benaderen zijn. U kunt 

zoeken op willekeurige woorden in het hele 

archief, maar ook op auteur, titel, samenvatting 

en geïndexeerde termen. Als u zich registreert 

als ‘abonnee’, ontvangt u een mailattendering 

met de inhoudsopgave bij verschijning van elk 

nieuw nummer.

Zo maken we Pictogram nóg actueler, en nog 

interessanter voor u!  <

Pictogram

Goodbye repositories,
hello Pure!
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Jarenlang gonsde in de bibliotheekwereld het woord ‘repository’ rond. Er 

bestond eigenlijk geen goede Nederlandse term voor deze ‘elektronische 

archieven’ of ‘databases met artikelen en onderzoeksdata’.


