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Academia: dé database voor
audiovisueel materiaal
Gratis filmpjes bekijken of gebruiken in een college? Geen probleem:
studenten en medewerkers van de RUG hebben toegang tot
Academia, een database met zo’n 65.000 items met (duizenden
uren!) audiovisueel materiaal.

A

cademia biedt speciaal voor het hoger

te maken: een verzameling over een specifiek

den fragmenten invoegen in uw PowerPoint.

onderwijs online toegang tot uniek

onderwerp voor een bepaald vak. Academia

Voor het zelf snijden van een fragment is een

streaming video- en audiomateriaal uit de ar-

maakt in samenwerking met docenten koste-

cutting tool ontworpen.

chieven van het Nederlands Instituut voor Beeld

loos dossiers aan de hand van informatie van

en Geluid. Het materiaal kan ingezet worden bij

de docent en eventuele feedback. De dossiers

Ik kan de film die ik zoek niet vinden.

veel opleidingen zoals Journalistiek, Nederlands,

zijn voor alle licentiehouders toegankelijk, zodat

Dat is geen probleem. U kunt gratis materiaal

Geschiedenis, Archeologie, Communicatie- en

docenten aan andere instellingen er ook gebruik

uit de catalogus van Beeld en Geluid aanvragen.

Informatiewetenschappen, Ruimtelijke Weten-

van kunnen maken.

Binnen twee weken volgt uitsluitsel over de

schappen en Filmwetenschap. De online collec-

Een voorbeeld is het dossier Population and

bestelling.

tie wordt wekelijks uitgebreid met historisch en

Development dat in samenwerking met de

actueel televisie-, radio- en filmmateriaal.

Rijksuniversiteit Groningen is gemaakt. Na

Ik gebruik altijd YouTube filmpjes. Waarom nu

overleg is de redactie aan de slag gegaan met

opeens Academia?

Wat kan je vinden?

de informatie van de docent. Hoe concreter de

Het voordeel boven YouTube filmpjes of

- Dagelijkse upload van Journaal en actualitei-

informatie, des te passender het dossier. Aan de

Uitzending Gemist is dat je bij Academia zeker

hand van de vakomschrijving en een lijst essay-

weet dat het materiaal nooit uit de database

- Documentaires

onderwerpen werd het dossier samengesteld.

zal verdwijnen en dat de auteurs- en verto-

- Programma’s van de publieke omroepen van

Hierbij werd een tweedeling Nederlands-Engels

ningsrechten zijn geregeld, zodat het materiaal

aangehouden, zodat ook Engelstalige studenten

probleemloos gebruikt kan worden tijdens

het dossier kunnen gebruiken.

colleges en presentaties of in Nestor. Ook is elke

tenprogramma’s

1955 tot heden
- Historisch en actueel radiomateriaal
- Polygoon bioscoopjournaals

De mogelijkheden voor een Engelstalig dossier

film voorzien van metadatering speciaal voor

- Amateuropnames (smalfilm)

zijn overigens beperkt. Na het indienen van de

- RVD-materiaal (Rijksvoorlichtingsdienst)

aanvraag neemt de redactie contact op om de

- Zendtijd politieke partijen / voorlichtingsfilms

haalbaarheid, het tijdspad en eventuele andere

Meer weten over Academia?

zaken te overleggen.

Neem contact op met informatiespecialisten

overheid

hoger onderwijs.

- Jelga van der Zee (j.h.van.der.zee@rug.nl)

- Bedrijfsfilms
- Materiaal van de Stichting Film en Wetenschap
- Radio- en muziekcollecties

Kan ik ook een fragment i.p.v. het hele program-

- Janny Jonkers (j.jonkers@rug.nl)

ma gebruiken?

- of André Rosendaal, Projectmanager ICT in

Dat kan. U kunt streaming video en zelf gesne-

Onderwijs (a.j.m.rosendaal@rug.nl) <

- Bestellingen van Academia-gebruikers

Wat doe je ermee?
Colleges en opdrachten kunnen aantrekkelijk

• Ga naar de homepage van de UB en kijk onder ‘elektronische bestanden’

en inspirerend gemaakt worden met actueel

• of bezoek a c a d e mi a . n l

en historisch audiovisueel materiaal. Gebruik

• Liever Academia doorzoeken met SmartCat? Kan ook:

Academia ook ter ondersteuning bij een presentatie, in Nestor of als bron bij een onderzoek.

Uitgebreide zoekscherm > add/remove databases > vink Academia aan.
• Dossier Population and Development: www.academia.nl/asset/play/4058499
• Bestelformulier: w w w. a c a d e mi a . n l /b e s t e l f o r mu l i e r _ a c a d e mia

Dossiers:

• De handleiding van Academia:

Academia biedt de mogelijkheid om dossiers

w w w. a c a d e mi a . n l /s i t e s /d e f a u l t /f i l e s /t r a i n i n g s ma t e r ia a l_1.1.pdf
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