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Goodbye repositories,
hello Pure!
Jarenlang gonsde in de bibliotheekwereld het woord ‘repository’ rond. Er
bestond eigenlijk geen goede Nederlandse term voor deze ‘elektronische
archieven’ of ‘databases met artikelen en onderzoeksdata’.

D

e bibliotheek beheerde deze grote datasets met bijvoorbeeld
de onderzoeksoutput van een faculteit of vakgroep, koppelde er

metadata aan, en presenteerde overzichten uit deze repositories op haar
website.

Pure
Voor het beter zichtbaar maken van wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de Rijksuniversiteit Groningen is er nu het project Etalage, met
als achterliggende software het programma Pure. Dit zogeheten Current
Research Information System (CRIS) is vanaf nu het ‘default’ systeem voor
de gehele onderzoeksoutput van de RUG. Het bevat de informatie die in
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Zo is een beter overzicht mogelijk van onderzoeksresultaten, maar
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Tot slot is het voor de onderzoeker nu ook gemakkelijker een zo compleet
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Op 26 juni jl. was er een informele ‘afscheidsbijeenkomst’ voor de repositories van de weten-
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Voortaan gaat de wetenschappelijke output van de wetenschapswinkels ook beheerd worden vanuit Pure. De medewerkers van de afdeling

gezellige maaltijd nog eens terug op de tijd van
moeizame invoer van artikelen, problemen bij de
uitvoer, haperende scripts en ingewikkelde xmlfiles. Allemaal zaken die met de overgang naar
Pure hopelijk tot het verleden behoren.

• De wetenschapswinkels van de RUG:
w w w.rug .nl / sc i enc e-and -so c i e t y /s c i e n c e - s h o p s
• Projectsite van Pure: w w w.rug .nl /p u r e
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En tegelijkertijd hoeven we niet meer na te
denken over een goede Nederlandse naam voor
repositories… <

