
Bij de invoering van de UWP eind 

2006 is een voorlopige presenta-

tie van het Library Services Menu 

in het NAL/RUG-menu aange-

maakt. Na een half jaar werd 

vanuit diverse bibliotheken aan-

gegeven dat men over de on-

derverdeling niet tevreden was. 

Ook gebruikers gaven aan moei-

te te hebben met het vinden van 

bestanden binnen dit menu. De 

Werkgroep Communicatie van 

het Bibliotheekberaad heeft ver-

volgens een advies uitgebracht 

over de indeling van het menu, 

in oktober zal deze nieuwe inde-

ling een feit worden.

In de situatie tot nu toe waren de 

bibliotheekbestanden binnen de 

Universitaire Werkplek verdeeld 

over een aantal menu’s, waaron-

der Education & Practicals, Gui-

des & Dictionaries en Library 

Services; deze laatste weer on-

derverdeeld in o.a. CD-ROMS, 

en dit weer onderverdeeld in een 

aantal grote categorieën. Aan de 

gebruiker de ondankbare taak uit 

te zoeken onder welke van deze 

menu-items het gewenste be-

stand te vinden was. 

Voorwaarden

Voordat een nieuwe indeling ge-

maakt kon worden, moesten en-

kele voorwaarden vastgesteld 

worden. Zeer belangrijk is bij-

voorbeeld dat de structuur in de 

indeling is afgestemd op gebruik 

door docenten, onderzoekers en 

studenten uit verschillende fa-

culteiten. Algemene bestanden 

die alle leners gebruiken, moe-

ten beschikbaar zijn via mappen 

die voor iedereen zichtbaar zijn; 

vakspecifieke bestanden die al-

leen voor een specifieke groep 

gebruikers beschikbaar worden 

gesteld, worden uitsluitend aan-

geboden via de map van een 

faculteitsbibliotheek. Deze zal 

namelijk alleen voor deze speci-

fieke groep leners zichtbaar zijn.

Gebruikers die deel uitmaken van 

meer dan één faculteit zullen de 

bestanden in beeld krijgen die 

horen bij die verschillende facul-

teiten. Verder moeten namen van 

(sub)mappen in het Engels zijn, 

en moet de menustructuur ruim-

te bieden voor eventuele uitbrei-

ding in de toekomst.

Uitwerking

De uitwerking van de map Library 

Services is nu als volgt:

•	 Library	Website

•	 Catalogues

•	 Electronic	databases		

•	 Electronic	Journals

•	 Tools

•	 Staff	applications

Elektronische bestanden 
 op nieuwe plek in 
 het RUG-menu 

Annet  Kranenborg  a .kranenborg@rug.n l

Via het menu van de Universitaire Werkplek 

(UWP) wordt onder andere een startmenu 

met bibliotheekinformatie aangeboden, 

het Library Services Menu. Dit menu biedt 

de gebruiker een snelle manier om bij de 

belangrijke elektronische bronnen te komen.
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Hierbij zijn de rubrieken Catalo-

gues,	 Electronic	 Journals	 en	 Li-

brary Website rechtstreekse links 

naar de websites met de betref-

fende informatie. Staff applicati-

ons biedt plaats aan applicaties 

specifiek voor het bibliotheek-

personeel (zoals het uitleensy-

steem);	Tools	biedt	bijvoorbeeld	

plaats aan een programma als Re-

ference Manager.

Blijft over Electronic databases. 

Hoewel de invulling van deze ru-

briek in principe bij de faculteits-

bibliotheek ligt, is afgesproken 

dat men in elk geval een link op-

neemt naar de (Engelstalige) al-

fabetische lijst van elektronische 

bestanden op de website. In deze 

Alphabetical List zijn alle elektro-

nische bestanden van de RUG 

opgenomen en in principe van 

daaruit toegankelijk via links.

Een beperkt aantal bestanden 

uit de Alphabetical List is ech-

ter niet RUG-breed beschikbaar 

(bijvoorbeeld vanwege een be-

perkte licentie of doordat ze uit-

sluitend op cd-rom beschikbaar 

zijn). Deze bestanden zijn toe-

gankelijk via het menu van de 

faculteitsbibliotheek, dat ook te 

vinden is onder Electronic Data-

bases. Daarnaast kan een facul-

teitsbibliotheek in deze rubriek 

een overzicht geven van de voor 

hun faculteit meest belangrijke 

bestanden.

Dictionaries

De rubriek Dictionaries blijft be-

staan, omdat gebleken is dat ge-

bruikers dit een duidelijke plek 

vinden om hun woordenboeken 

te raadplegen. In deze rubriek 

kunnen gebruikers o.a. (bin-

nenkort) de Van Dale Woorden-

boeken raadplegen. Door het 

afsluiten van een RUG-brede li-

centie op het Van Dale Groot 

woordenboek der Nederland-

se taal en op de tweetalige Van 

Dale woordenboeken kan ieder-

een aan de RUG hier gebruik van 

maken.

Uitrol

Verwacht wordt dat de imple-

mentatie van het nieuwe Library 

Services Menu zal plaatsvinden in 

de loop van oktober. Wellicht dat 

bij het verschijnen van dit num-

mer van Pictogram het menu 

reeds een feit is… <
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