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Security Award in ere hersteld

T

Open Book Publishers

ijdens het afscheidssymposium van security

aan ICT-security binnen de universiteit. De award

manager Frank Brokken op 21 mei jl. is

werd dit jaar toegekend aan het CIT ter stimula-

D

e Universiteitsbibliotheek ondersteunt het
open access-initiatief Open Book Publis-

de Security Award na een afwezigheid van

tie om de prijs weer in ere te herstellen. Het CIT

hers met een zogeheten steunlidmaatschap: elk

negen jaar opnieuw uitgereikt. De Award werd

pakt deze handschoen graag op en gaat de Se-

jaar doneert de UB € 400,- aan dit fonds. Door

vanaf 2003 jaarlijks uitgereikt aan een groep

curity Award vanaf 2016 weer jaarlijks uitreiken.

dit steunlidmaatschap kunnen de bibliotheek-

of individu van de RUG voor het leveren van een

Meer informatie elders in dit nummer over de

gebruikers gratis e-books downloaden, en

originele, creatieve en/of stimulerende bijdrage

Universiteitsbrede Security Kerngroep. <

krijgen ze korting op de aanschaf van printing
on demand-titels uit de OBP-catalogus.
Het fonds van OBP wordt steeds aantrekkelijker, in omvang én inhoud, met prachtige boeken

Infoversum 1 jaar

H

voor de humaniora van hoge kwaliteit. En mét
multiformat en multimedia productie, helemaal

et Infoversum vierde op 18 juni jl. een

bij de tijd.

feestje. Het was toen precies een jaar gele-

Een voorbeeld van een multimedia e-book is

den dat het eerste ‘full dome’ (koepel) 3D-thea-

de vertaling van Diderot’s ‘Rameau’s Nephew’,

ter van Nederland haar deuren opende. Hiermee

met links naar fraaie muziekfragmenten, biogra-

beschikt de stad Groningen over een platform

fieën en schilderijen.

voor de verspreiding van wetenschappelijke

Ook heel actueel is de serie titels over Digital

kennis aan het grote publiek door middel van

Humanities, we citeren: ‘Culturally significant

visualisaties in een zo breed mogelijk spectrum.

data made mutable and manipulable raise

De voorstellingen zijn een cross-over van kunst,

fundamental questions we are just beginning

cultuur en wetenschap.

to notice.’

Ze gaan over natuur, ruimtevaart, geschiede-

Peter van Laarhoven, bij de Universiteitsbiblio-

nis, het menselijk lichaam en de sterrenhemel.

theek mede verantwoordelijk voor het open

Meer informatie over de voorstellingen en kaart-

accessbeleid, signaleert dat er meer goede

verkoop: www.inf ov er s u m .nl . <

open accessinitiatieven zijn voor boeken (vooral
voor de geesteswetenschappen), maar Open
Book Publishers is volgens hem het stadium
van mooie plannen nu duidelijk voorbij. Van

Reality Center vernieuwd

D

Laarhoven ziet ook dat de auteurs veelal lieden
zijn met een gevestigde reputatie (waaronder

e visualisatiefaciliteiten in het Reality

emeriti), die kennelijk sneller kiezen voor open

Center bij het CIT zijn onlangs vernieuwd.

access routes.

Het Reality Center bestaat uit een Reality Cube

Alle content is kosteloos online leesbaar.

en een Reality Theater. De visualisatiefacilitei-

Downloaden is gratis voor RUG-studenten en

ten worden zowel voor wetenschappelijke als

medewerkers en bij printing on demand (hard-

niet-wetenschappelijke doeleinden ingezet. De

of paperback) krijgen deze groepen korting. De

Reality Cube is voorzien van nieuwe en verbe-

licentie is ‘CC BY 4.0’;

terde projectoren met meer licht en meer pixels.
• Open Book Publishers: w w w. o p e nbo o kpu-

Om de interactiviteit te verhogen, is de Kinectsensor van de Xbox One aangebracht. De sensor

V isu a lisa t ie vlinde rtuin

b l i s h e r s . c o m. p r o x y - u b . r ug.nl
• Diderots ‘Rameau’s Nephew’: w ww.o pe n-

stuurt infraroodlicht naar de Reality Cube en
meet dan hoelang het duurt voordat het licht

nu ook mogelijk om handgebaren te herkennen.

b o o kp u b l i s h e r s . c o m/p r o duct /216/

gereflecteerd wordt. Dat levert een plaatje op

Door deze en andere verbeteringen kunnen de

d e n i s - d i d e r o t s - r a me a u s - ne phe w -

met per pixel de afstand tot de objecten en per-

3D-visualisaties nog realistischer gepresenteerd

- a - mu l t i - me d i a - e d i t i o n

sonen in de Cube. Door dat te analyseren, is het

worden. <

• Digital Humanities Series: w w w.o pe nb o o kp u b l i s h e r s . c o m/s e c t io n/29/1/
d i g i t a l - h u ma n i t i e s - s e r i e s
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Mededelingen
Mijlpalen voor Pure

Renovatienieuws

N

Bijzondere Collecties beperkt beschikbaar

ARCIS is de nationale portal voor wetenschappelijke informatie: ze geeft toegang

tot (open access) publicaties uit de repositories
van alle Nederlandse universiteiten, de KNAW,
NWO en een aantal onderzoeksinstituten.
In mei 2015 heeft een ‘harvest’ plaatsgevonden

I

n het najaar begint de verbouwing van de

Onderzoekers, docenten en studenten die in

derde verdieping van de Universiteitsbiblio-

die periode bepaalde stukken willen raadplegen

theek. Van september 2015 tot en met januari

wordt daarom geadviseerd zo spoedig mogelijk

2016 zijn daarom de collecties die in de kluis

contact op te nemen met de afdeling Bijzondere

waarmee alle publicaties die de Rijksuniversiteit

zijn geplaatst (aanvraagnummers beginnend

Collecties, om gezamenlijk naar een passende

Groningen en het Universitair Medisch Centrum

met ‘uklu’) zeer beperkt of geheel niet beschik-

oplossing te zoeken: telefoon 050 – 363 50 64,

Groningen hebben verzameld in de onderzoeks-

baar.

e-mail: bijzonderecollecties-bibliotheek@rug.nl.

database Pure, aan NARCIS zijn toegevoegd. Dat
is goed verlopen: momenteel is ‘Groningen’ in

Meer informatie: w w w. r u g . n l /b i b l i o t h e e k/u b 2 0 2 0

NARCIS vertegenwoordigd met ruim 195.000
publicaties. Op een totaal van 1,1 miljoen publicaties betekent dit dat bijna 20% daarvan van
Groningse origine is! Daarmee is de RUG nu de
grootste leverancier van publicaties. <

Schildersdoeken Gerriet Postma en Ruud van der Wint schoongemaakt

O

p woensdag 18 februari 2015 zijn de

gelegd onder belangstelling van enkele media.

schilderijen die jarenlang in de Universi-

Een filmpje gemaakt door de Universiteitskrant

• Direct naar NARCIS : www.narc i s.nl

teitsbibliotheek Groningen hebben gehangen,

is te zien via

• De Onderzoeksdatabase van de RUG :

schoongemaakt door experts van het Groninger

w w w. u kr a n t . n l /f o t o - vi d e o /

Museum. Deze bijzondere gebeurtenis is vast-

s c h i l d e r i j e n - u b . h t ml <

www. ru g.nl/ r es ear c h/ port al

Hanze Library app gelanceerd

Connect

E

S

ind mei 2015 kwam de Hanze Library app online. Deze app (voor
Android en iOS) geeft je de openingsuren van de verschillende

tudenten en medewerkers kunnen ook van buiten de RUG toegang krijgen
tot de digitale tijdschriften, bestanden en e-books.

locaties; verder kun je via de app snel boeken zoeken, verlengen of

Via de website van de Universiteitsbibliotheek:

reserveren.

• Probeer je via de website van de Universiteits-bibliotheek of via SmartCat, de

De Hanze Library app werd voor de Hanzemediatheek ontwikkeld

tijdschriften-lijst of een Libguide een digitale bron te openen, dan verschijnt

door de afdeling Ontwikkeling & Innovatie van de Universiteitsbibli-

een inlogscherm waarop je je s of p-nummer en wachtwoord of Proxy CMB-

otheek, hetzelfde team dat eerder de RUG Library app maakte. <

account invult.
Na inloggen heb je de rest van de sessie toegang tot alle digitale bronnen en

• www.hanze.nl/nld/voorzieningen/voorzieningen/

zoek-systemen van de RUG.

hanzemediatheek/organisatie/overzichten/nieuws/

Door middel van de Connect-button:

hanzemediatheek-introduceert-app

• Om een link te openen naar een digitaal tijdschrift, database of e-book buiten

• De University of Groningen Library app:
www. ru g.nl/ bibliotheek / app

het universitaire netwerk om, kun je de zogenaamde Connect button in de
browser zetten. Dit werkt alleen voor studenten en medewerkers van de RUG.
Hoe installeer je de Connect-button?
• Op deze pagina een uitgebreide handleiding: h t t p : //p r o x y - ub.r ug.nl/
p u b l i c /p r o x y. h t ml

Pictogram als elektronisch tijdschrift!

D

Hoe gebruik je de Connect-button?
• Kom je op een pagina waar je geen toegang toe hebt, klik dan op de button en

e Universiteitsbibliotheek faciliteert het uitgeven en beheren

log een keer in met s/p-nummer en wachtwoord. De rest van de sessie heb je

van online-tijdschriften, onder de noemer RUG Journal Hosting.

toegang tot digitale bronnen door op de button te klikken (dat geldt tenmin-

Hiervoor wordt het Open Journal System gebruikt.
Momenteel staat een aantal ‘Groningse’ tijdschriften in geheel

ste voor alles wat de Universiteits-bibliotheek in licentie heeft).
• Lukt het niet met de button, probeer dan direct via de website van de Univer-

nieuwe vormgeving op deze website, waaronder uw eigen Picto-

siteits-

gram! <

bibliotheek toegang te krijgen.

• Overzicht RUG Journal Hosting:

Check voor de verschillende bronnen onze lijst met elektronische bestanden

http : / / rjh .ub.ru g.nl/ i nd ex.php/ i nd ex/ i nd ex
• En alle 17 jaargangen van Pictogram:

, onze lijst met elektronische tijdschriften, onze discovery tool SmartCat en
onze catalogus, alles direct aanklikbaar via w w w. r u g . n l /b i b lio t he e k <

http : / / rjh .ub.ru g.nl/ i nd ex.php/ pi c t o g ram
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