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Mededelingen

Danske exlibris

U

Tot 17 mei biedt de UB onderdak

genwoordigd. De tentoonstelling

ne offset- en computertechnieken.

aan een tentoonstelling gewijd

wordt aangevuld met literatuur uit

In heden en verleden hebben be-

aan

de collecties van UB en Letteren-

langrijke kunstenaars zich met

Deense

ex-librissen.

Ge-

toond worden 25 grafische wer-

bibliotheek over Deense (en Euro-

het genre beziggehouden: toe-

ken die ten grondslag liggen aan

pese) grafische en ex-libriskunst.

gespitst op Denemarken komen

Het ex-libris of boekvignet komt

Andersen en Asger Jorn als ex-li-

tief beeld te geven van de Deen-

al voor vanaf het eind van de 15e

briskunstenaar tegen.

se ex-libriskunst van de twintigste

eeuw, toen door de uitvinding

evenzovele ex-librissen. De 25
platen proberen een representa-

we bijvoorbeeld Hans Christian

eeuw. Daarbij zijn de voornaam-

van de boekdrukkunst het boek

De 25 platen in deze tentoonstel-

ste kunsthistorische stromingen

een massaproduct begon te wor-

ling zijn afkomstig uit de collectie

van deze periode en verschillen-

den. Het was een manier voor de

van het Kunstmuseum in Frede-

de grafische technieken verte-

eigenaar om het boek, zijn bezit,

rikshavn (Denemarken), dat een

aan zijn persoon te verbinden. De

van ‘s werelds grootste ex-libris-

afbeeldingen zijn dikwijls heral-

collecties herbergt. De tentoon-

disch of allegorisch van aard. In

stelling is mogelijk gemaakt door

de 19e eeuw begon de boekbe-

bemiddeling van het Deens Cul-

zitter iets van zijn persoonlijkheid

tureel Instituut/Institut Culturel

in de afbeelding tot uitdrukking

Danois in Brussel.

te brengen.
Voor ex-librissen werden en worden

uiteenlopende

De tentoonstelling Danske exli-

grafische

bris is tot en met vrijdag 16 mei

technieken gebruikt, van houtsne-

2003 te bezichtigen tijdens de re-

des en kopergravures tot moder-

guliere openingstijden van de UB

Ex-libris door Leif Rydeng

ping, Universiteitsbibliotheek.

in het trappenhuis, derde verdie-

Notebook voor 1000e abonnee Opritkabeldienst

Sinds de start van de actie rondom de Opritkabeldienst in februari hebben zich 500 medewerkers
en studenten aangemeld, waardoor het totaal aantal abonnees
voor deze dienst inmiddels op
1500 is gekomen. Tot 1 september verstrekken de RUG en Essent Kabelcom € 120 subsidie op
de aansluitkosten van de OpritkaChrista Hultink

RUG-medewerkster Christa Hul-

beldienst. De subsidie geldt voor

ontvangt een

tink ontving donderdag 25 maart

medewerkers en studenten van

notebook van

jl. een notebook van Essent en het

de RUG.

RC-directeur

RC omdat zij de 1000ste abonnee

Meer informatie over de Opritka-

Koos Duppen

is van de Opritkabeldienst. Chris-

beldienst en andere internettoe-

ta Hultink is werkzaam als secre-

gangsvoorzieningen van de RUG

taresse bij de faculteit Medische

is te vinden via www.rug.nl/

Wetenschappen en woont in Sap-

opritkabeldienst.

pemeer. Zij meldde zich begin februari aan voor een abonnement
op de Opritkabeldienst.
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UpToDate
Sinds kort hebben medewerkers

Elke vier maanden brengt UpTo-

als zoektermen o.a. ‘gastric can-

merkt als evidence-based bron,

en studenten van het AZG en de

Date een update uit, waarin 30%

cer’ en ‘gastric function’ . Kiest

terwijl deze dat niet is in strikte zin.

RUG elektronisch toegang tot het

van de overzichtsartikelen bijge-

men een van de zoektermen dan

De overzichtsartikelen worden

medisch naslagwerk UpToDate.

werkt zijn.

wordt een lijst met overzichtsarti-

niet systematisch samengesteld
aan de hand van expliciete zoek-

B

De overzichtsartikelen bevatten

kelen gepresenteerd.

Waar vind ik UpToDate?

links naar de literatuurverwijzin-

Men kan de zoekactie verkleinen

termen, zoekstrategie of bronnen

Via de gezamenlijke bibliotheek-

gen (met samenvatting), naar

door een tweede term in te voe-

(bij elk artikel wordt als bron ge-

portal (www.rug.nl/bibliotheek)

gerelateerde overzichtsartikelen,

ren; tevens kan men zich op een

noemd: ‘270 tijdschriften en an-

vindt u UpToDate onder Bestan-

naar geneesmiddeleninformatie

aandachtsgebied richten binnen

dere bronnen’). Terwijl Medline

den > Elektronische bestanden >

(met gegevens zoals dosering,

het

alleen al 4500 biomedische tijd-

via de alfabetische lijst of rubrice-

indicaties en contra-indicaties en

diagnosis of pathology (verge-

schriften indexeert!

ring per vakgebied (Exacte en Bio-

bijwerkingen), en naar figuren en

lijkbaar met de subheadings bij

Deze ondoorzichtigheid geldt

medische Wetenschappen).

histologische en radiologische af-

Medline).

ook voor een eventueel belan-

onderwerp,

bijvoorbeeld

beeldingen.

genconflict of financiële onder-

Wat is UpToDate?

Sterke en zwakke punten

steuning van de auteurs. Hiervan

UpToDate bestaat uit duizen-

Hoe zoeken in UpToDate?

De sterke punten van UpToDate

wordt bij de artikelen geen mel-

den overzichtsartikelen op het

Het zoeken in UpToDate kan via

zijn de eenvoudige interface met

ding gemaakt.

gebied van de interne genees-

het zoeken op onderwerp, op

het stapsgewijs, intuïtief zoeken

En als laatste is de geneesmidde-

kunde, obstetrie & gynaecologie,

alle beschikbare overzichtsartike-

(op titelwoord), de beknoptheid

leninformatie duidelijk gericht op

en

Spe-

len binnen een specialisme, op

van de overzichtsartikelen, het

de Noord-Amerikaanse markt.

cialisten geven hierin een over-

geupdate reviews, en op voor-

up-to-date zijn van de gegeven

zichtelijke samenvatting van de

lichtingsartikelen voor patiënten.

informatie vergeleken bij een ge-

actuele stand van zaken op hun

Door het intikken van een ziekte

drukt handboek, en de link naar

Vergeleken met de bestaande (ge-

vakgebied. Een voorbeeld van

of geneesmiddel wordt een lijst

figuren en afbeeldingen.

drukte) handboeken is UpToDate

een overzichtsartikel is bijvoor-

met zoektermen gepresenteerd

Er zijn ook enkele zwakke pun-

is een aanwinst. Het is goed toe-

beeld “Gastric cancer: pathology,

waarin het ingetikte woord voor-

ten.

gankelijk en nooit uitgeleend, en

pathogenesis, and risk factors”.

komt. Bijvoorbeeld ‘gastric’ geeft

UpToDate wordt vaak aange-

huisartsgeneeskunde.

Conclusie

actueel. Terwijl een bibliografie
zoals Medline alleen verwijzingen naar o.a. overzichtsartikelen

Nieuwe RC-cursus: Schrijven

Tekstverwerking voor AIO’s

voor het Web

Elektronische nieuwsbrief
RC Cursussen

geeft, bevat UpToDate daarentegen de volledige tekst van de
overzichtsartikelen. Een andere

Bent u verantwoordelijk voor pa-

Het RC verzorgt speciaal voor pro-

Wilt u op de hoogte gehouden

evidence-based bron met over-

gina’s in de nieuwe webomgeving

movendi een cursus ‘Publiceren

worden van de cursussen van

zichtsartikelen is de Cochrane Li-

van de RUG? Dan is deze cursus

met Word’. Graag demonstreren

het RC? Geeft u dan op voor

brary. Deze heeft in tegenstelling

voor u bedoeld! Allerlei aspecten

wij kosteloos bij u op het instituut

de ‘Nieuwsbrief RC cursussen’. U

tot UpToDate het voordeel dat

bij het maken van een webpagina

in circa één uur wat deze cursus

krijgt dan elke maand per e-mail

expliciete evidence-based metho-

komen aan de orde: structureren,

voor AIO’s kan betekenen, mits u

een overzicht van cursussen die

den gebruikt worden om het over-

tekstschrijven, navigeren, formule-

zorgt voor een zaal met ten minste

op korte termijn worden gege-

zichtsartikel te schrijven.

ren, visuele ondersteuning, bruik-

tien belangstellenden. Meer infor-

ven en waar u zich nog voor kunt

baarheid, etc.

matie bij j.b.hemel@rc.rug.nl.

De cursus duurt twee dagdelen. In

inschrijven. Ook staan er tips in
voor gangbare software als Word,

RC

de tussenliggende week kan eigen

Excel en Access. U kunt zich aan-

materiaal worden bewerkt en in-

melden via www.rug.nl/rc/

gestuurd worden naar de docent

onderwijs/nieuwsbrief.

ter beoordeling. Ervaring met het

maken van websites is voor deze

cursus niet noodzakelijk. RUG-medewerkers: € 145,- en studenten:
€ 40,- . De cursus wordt gegeven

op 8 & 15 mei en 3 en 10 juni.
www.rug.nl/rc/onderwijs/
cursus/webschrijven.
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