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In 1993 namen de bibliotheek en het
rekencentrum van de RUG het initiatief om
een digitaal archief voor wetenschappelijke
informatie in te richten. Het was de
bedoeling om hierin publicaties van de
RUG fulltext op te slaan en via het internet
toegankelijk te maken.
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Het is van belang dat daartoe de
volgende twee keuzes worden gemaakt.
1. De RUG past de door MIT ontwikkelde Dspace-software toe
voor de inrichting van haar repository. Daarmee kan veel
tijdrovende eigen ontwikkeling en onderhoudslast worden
voorkomen. MIT heeft Dspace
als Open Source Software om
niet beschikbaar gesteld. Aan
de verdere ontwikkeling van
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2. De Bibliotheek van de RUG

die

onele repository van wezenlijk
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schikbaar. Het is echter uitdrukkelijk de bedoeling dat in de

1. Northsee. Doel van het pro-

institutionele repository àlle on-

ject is de wetenschappelijke

derzoeksresultaten van de RUG

en onderwijskundige output

zijn terug te vinden. Daarom zul-

van onderzoek en onderwijs op

len àlle publicaties tenminste wat

het gebied van duurzaamheid,

betreft de bibliograﬁsche gege-

energie en milieu op te slaan in

db.ub.rug.nl/Informatie/Projectvoorstellen_DARE/

vens in de repository worden op-

een repository en hieromheen

en op www.surf.nl/dare
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SURFNET.NL met in de tekst SUBSCRIBE RUG-UDA.

Links
• Informatie over bovengenoemde projecten:
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