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Op 28 november is in de 

Koninklijke Bibliotheek (KB) 

officieel het ‘DARE-de-

pot’ in gebruik genomen. 

In dit digitale depot wor-

den de wetenschappelijk 

onderzoeksresultaten uit de 

DARE-repositories duurzaam 

bewaard en toegankelijk ge-

houden. De DARE-reposi-

tories bevatten onder meer de 

collectie publicaties van nationa-

le topwetenschappers ‘Keur der 

Wetenschap’ en de proefschriften 

die zijn opgenomen in de Natio-

nale Proefschriftensite.

Samen met Stichting SURF en alle 

universiteiten heeft de KB het initi-

atief genomen om een voorziening 

op te zetten waarmee duurzame 

toegang tot de objecten in de 

DARE-repositories op nationaal 

niveau wordt gegarandeerd. Ne-

derlandse wetenschappelijk erf-

goed wordt hiermee niet alleen 

bewaard, maar ook voor toekom-

stige gebruikers toegankelijk; ge-

zien de snelle ontwikkelingen op 

het gebied van ICT is deze duur-

zame toegankelijkheid niet altijd 

vanzelfsprekend. Publicaties die 

RC
Het RC is tussen kerst en oud en 

nieuw (woensdag 27 tot en met 

vrijdag 29 december) gesloten. 

Een aantal medewerkers blijft 

bereikbaar en/of aanwezig om 

storingen te verhelpen en af te 

handelen. Storingen kunnen net 

als anders worden gemeld op te-

lefoonnummer (050) 363 3435. Op 

dinsdag 2 januari is het RC vanaf 

8.30 uur weer geopend.

Tussen kerst en oud en nieuw is de 

RC Servicedesk telefonisch ((050) 

363 32 32) gewoon bereikbaar tus-

sen 9.00 tot 22.00 uur. Tijdens de 

kerstdagen en op nieuwjaarsdag 

is de RC Servicedesk gesloten.

Het nieuwe rooster met compu-

tercursussen is beschikbaar op 

de website www.rug.nl/rc/

cursus . Hier kunt u zich ook in-

schrijven. Het Engelstalige cur-

susaanbod wordt in het nieuwe 

seizoen nog verder uitgebreid. 

Naast de cursussen Publishing 

Using Word en Reference Mana-

ger worden de volgende cursus-

sen ook in het Engels aangeboden: 

Access (basiscursus), SPSS en End-

Note. Meer informatie over het 

cursusaanbod is te vinden op de 

website: www.rug.nl/rc/cur-

sus .

Openingstijden rond de feestdagen 

Cursusnieuws voorjaar 2007

Nieuw: cursus Endnote

Het programma EndNote is ver-

gelijkbaar met Reference Ma-

nager. EndNote helpt u bij het 

opbouwen, beheren en gebruiken 

van een persoonlijke database van 

bibliografische referenties. U kunt 

in een EndNote-database ook af-

beeldingen opnemen. EndNote 

biedt de mogelijkheid tijdens het 

schrijven literatuurverwijzingen en 

-lijsten in meer dan 500 stijlen in de 

tekst op te nemen. Een aantal van 

deze stijlen is met name geschikt 

voor de geesteswetenschappen. 

Achteraf kunnen zonder proble-

men referenties worden toege-

voegd en verwijderd en kan de 

opmaak veranderd worden.

KB en SURF realiseren duurzame toegang tot wetenschappelijke onderzoeksresultaten

UB
vandaag worden geschre-

ven willen we over tien of 

twintig jaar ook nog digitaal 

kunnen benaderen. 

Het DARE-depot is het eer-

ste duurzame digitale archi-

veringssysteem ter wereld. 

Het depot bevat al publica-

ties uit wetenschappelijke 

tijdschriften van Nederland-

se en internationale uitgevers. Het 

materiaal uit de DARE-reposito- 

ries is hierop een waardevolle aan-

vulling. Dit materiaal is zowel via de 

KB-catalogus, alsook via de repo-

sitories zelf, de gezamenlijke por-

tal tot de repositories DARE-net 

(www.DAREnet.nl ), Google  

Scholar en andere zoekmachines 

te bereiken.
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