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Alex Klugkist

De Elektronische Bibliotheek
van de UB Groningen

Dr. A.C. Klugkist is bibliothecaris van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op 19 november 1997 werd in de
Universiteitsbibliotheek van de RU
Groningen de Elektronische Bibliotheek
(EB) geopend. Met meer dan 130 werk-
stations worden gedurende 77 uren
per week (gespreid over alle weekda-
gen) elektronische faciliteiten aan stu-
denten en medewerkers van de uni-
versiteit beschikbaar gesteld. In dit
artikel wordt ingegaan op de redenen
van het tot stand brengen van deze
voorziening.

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn kost-
bare zaken. Kostbaar omdat met onderwijs en

onderzoek hoog opgeleid en gekwalificeerd personeel is
gemoeid. En ook kostbaar omdat een goede infrastruc-
tuur is vereist, onder meer met betrekking tot de weten-
schappelijke informatievoorziening.
Voor de instandhouding van die informatie-infrastruc-
tuur geeft de RU Groningen veel geld uit. In 1996
bijvoorbeeld werd aan collectievorming, dat wil zeggen
aan de aanschaf van boeken en tijdschriften en de
toegang tot elektronisch opgeslagen informatie, ruim 7
miljoen gulden uitgegeven.

Peperduur

Vooral de toegang tot elektronisch opgeslagen informa-
tie vertoont wat de uitgaven betreft een stijgende ten-
dens. Dat is ook niet verwonderlijk, want steeds meer
informatie komt in elektronische vorm beschikbaar.
Is elektronische informatie gemakkelijk toegankelijk?
Helaas is dat niet het geval. Remote access, toegang
vanaf de werkplek, virtuele bibliotheek - het zijn zaken
die zich niet een, twee, drie laten realiseren. Bovendien
is elektronische informatie peperduur, is de licentie-
problematiek ingewikkeld en het auteursrecht in de
digitale omgeving nog slecht geregeld.
Het is evenwel duidelijk dat de digitalisering van infor-
matie een onomkeerbare ontwikkeling is. ‘Informatie-

technologie zal in de komende vijf jaar ingrijpende
gevolgen voor de wetenschappelijke informatie-
voorziening in Nederland hebben.’ Met deze opmer-
king begint de nota De grensverleggende bibliotheek. De inno-

vatie van de Nederlandse wetenschappelijke informatievoorziening,
die twee jaar geleden door de gezamenlijke Universi-
teitsbibliotheken en Universitaire Rekencentra werd
opgesteld.

IT-ontwikkelingen bij de RUG

Universiteiten hebben geen andere keuze dan actief op
deze ontwikkelingen in te spelen. Voor de RU Gronin-
gen is dat reden geweest om aan informatietechnologie
een hoge prioriteit toe te kennen en aanzienlijke inves-
teringen te doen in hard- en software voor de weten-
schappelijke informatievoorziening. Dankzij die inves-
teringen kunnen onder andere de UB en de faculteits-
bibliotheken aan studenten en onderzoekers een scala
van IT-faciliteiten aanbieden, die voortdurend worden
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
In 1993 is de UB bijvoorbeeld begonnen met het vor-
men van een digitale collectie. Samen met het Reken-
centrum werd daartoe het project Eldoradoc gestart, dat
later is overgegaan in het internationale WebDoc-project.
Deze projecten waren erop gericht om full-text digitale
informatie op te slaan, zodat naast een verzameling
gedrukte en audiovisuele documenten ook een verzame-
ling elektronische documenten is ontstaan. Daardoor is
ruime expertise opgebouwd op het gebied van het pro-
duceren, converteren, ontsluiten en aanbieden van elek-
tronische documenten. Deze expertise zal verder wor-
den uitgebouwd binnen het project het Elektronisch
TekstCentrum, dat wordt uitgevoerd door het Reken-
centrum en de vakgroep Alfa-Informatica van de
Groningse Letterenfaculteit en waarin de UB partici-
peert.
Resultaat hiervan is onder andere dat de meerderheid
van de promovendi aan onze universiteit er thans de
voorkeur aan geeft om in plaats van vijftig gedrukte
exemplaren een elektronische versie van hun proef-
schrift ter beschikking te stellen. Daarnaast worden aan
de RUG ook steeds meer andere documenten (onder-
zoeksrapporten, preprints enzovoort) langs elektroni-
sche weg openbaar gemaakt.
Andere voorbeelden van activiteiten die de UB Gronin-
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Indeling in clusters

Cluster 1 (25 werkstations): geeft toegang tot bibliotheekcatalogi en Pica-databases

Cluster 2 (18 werkstations): de functionaliteit van cluster 1 + allerlei cd-roms en on line
bestanden

Cluster 3 (44 werkstations): de functionaliteit van de clusters 1 en 2 + allerlei applicaties
voor tekstverwerking, statistische programma’s enzovoort
+ toegang tot Internet

Cluster 4 (23 werkstations): de functionaliteit van de eerste 2 clusters + allerlei databa-
ses en applicaties die nog onder DOS draaien

Cluster 5 (20 werkstations): werkstations die naast de functionaliteit van de drie eerste
clusters multimediale en audiovisuele applicaties onder-
steunen

gen op het gebied van de wetenschappelijke informatie-
voorziening verricht, zijn de ontwikkeling van het biblio-
grafische raadpleeg- en adviessysteem CoBRA en het
multimediale bibliotheekinstructiesysteem IBIS, dat
onder andere oefening geeft in het gebruik van de OPC
en het onderwerpsgericht zoeken.
In de komende jaren zal een versnelde overgang plaats-
vinden van gedrukte naar elektronische vormen van
publiceren. Daarbij zal sprake zijn van zowel substitutie
als van aanvulling. Te verwachten is dat deze trend zich
verder doorzet. Het is daarom noodzakelijk een geïnte-
greerd aanbod van gedrukte en elektronische weten-
schappelijke informatie aan te bieden.
De gedachte om in de UB Groningen een Elektronische
Bibliotheek in te richten staat met deze ontwikkelingen
in verband.
Met de inrichting ervan wordt beoogd om studenten en
personeelsleden een betere toegang te geven tot en op
ruimere schaal gebruik te laten maken van de verschil-
lende mogelijkheden die de IT biedt. Dat is zowel voor
het onderwijs als het onderzoek van belang.

Actieve studieomgeving

Bij de universiteit bestaat een grote behoefte aan studie-
faciliteiten. De bij de UB en de faculteitsbibliotheken
aanwezige capaciteit van ongeveer 3.000 studieplaatsen
wordt intensief benut. In de tentamenperiodes zijn al die
plaatsen meestal voor 100 procent bezet. De ervaring
heeft geleerd dat aan die studieplaatsen andere eisen
worden gesteld dan vroeger het geval was.
Studenten en onderzoekers willen graag beschikken
over werkplekken met een infrastructuur die het hun
mogelijk maakt allerlei handelingen en bewerkingen via
één werkstation te verrichten. Daarbij kan worden ge-
dacht aan het opzoeken en downloaden van gegevens,
het uitvoeren van bewerkingen met deze gegevens, het
verwerken ervan en het schrijven van scripties, onder-
zoeksverslagen en dergelijke. Het aanbieden van multi-
functionele studiefaciliteiten wordt wel aangeduid met
het begrip de geïntegreerde werkplek: een werkplek met
verschillende functies, die in combinatie met elkaar
kunnen worden toegepast.

Dergelijke faciliteiten dragen bij aan een actieve studie-
omgeving. Zij bieden studenten de mogelijkheid het-
geen zij tijdens colleges enzvoort hebben geleerd toe te
passen en verder te onderzoeken, of dit nu gaat om
literatuuronderzoek, bronnenonderzoek, tekstanalyses
of (statistische) berekeningen.
Het resultaat van die werkzaamheden leidt in de regel
tot het schrijven van werkstukken en scripties. De Elek-
tronische Bibliotheek zal daardoor in belangrijke mate
het karakter van een scriptie-werkplaats krijgen, zoals de
ervaringen met de in 1994 in gebruik genomen studie-
zaal informatietechnologie van de UB hebben geleerd.
De praktijk heeft ook uitgewezen dat het noodzakelijk is
dat bibliotheekpersoneel gebruikers adviseert en onder-
steunt bij het zoeken naar gegevens, hen traint in het
opzetten en uitvoeren van literatuuronderzoek en on-
dersteunt bij het vastleggen en verwerken van informa-
tie en het schriftelijk rapporteren daarover.
Met de totstandbrenging van zulke faciliteiten kan het in
de jaren tachtig ontwikkelde concept van ‘de bibliotheek
als werkplaats’, dat ten grondslag lag aan het ontwerp
van het UB-gebouw, worden gemoderniseerd en ont-
wikkeld.
De ontwikkeling van deze nieuwe taken stelt nieuwe
eisen aan het bibliotheekpersoneel, waarin voorzien is
en wordt door een uitgebreid scholingsprogramma.

Geïntegreerd aanbod

Ook in de vakstudiezalen van de UB op de tweede, derde
en vierde verdieping zijn op bescheiden schaal IT-
voorzieningen gerealiseerd. Deze zijn echter meer spe-
cifiek gericht op de wetenschapsgebieden, waarop deze
studiezalen zijn gericht. Een geïntegreerd aanbod van
gedrukte en elektronische wetenschappelijke informatie
is daarbij het uitgangspunt. Zo wordt in de studiezaal
Overheidsdocumentatie naast het gedrukte bronnen-
materiaal toegang gegeven tot elektronische overheids-
bestanden via cd-roms en Internet, zowel betrekking
hebbend op Nederland als andere landen. En in de
Algemene studiezaal worden naast gedrukte ook digi-
tale encyclopedieën beschikbaar gesteld.
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Door de digitalisering van beeld en geluid en de ontwik-
keling van multimediale faciliteiten is een overlap ont-
staan tussen de IT-voorzieningen en de audiovisuele
voorzieningen van de UB. Om die reden is de Zaal
Audio-Visuele Media (AVM), tot voor kort onderge-
bracht op de vierde verdieping, overgebracht naar de
catalogushal en geïntegreerd in de Elektronische Bibli-
otheek. Hiermee is de ruimtelijke scheiding van voorzie-
ningen die steeds meer raakvlakken met elkaar gingen
vertonen komen te vervallen.

Het streven bij de planning van de EB is niet gericht op
het verwerven van een op zichzelf staande positie voor
de universitaire en facultaire bibliotheekvoorzieningen
als zodanig. De opzet is nauw samen te werken met
andere partners binnen de universiteit, waarbij in de
eerste plaats het Rekencentrum, het Centrum voor
Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderwijs Gro-
ningen (COWOG) en het Expertisecentrum voor Com-
puter Ondersteund Onderwijs (ECCOO) genoemd
moeten worden. Maar ook met diverse facultaire onder-
delen en afdelingen wordt nauw samengewerkt, zoals
bijvoorbeeld de vakgroep Alfa-informatica en de
Onderzoekscholen Mediaevistiek, Behavioral and

Cognitive Neuroscience (BCN) en Systems, Organisa-
tions and Management (SOM).

Verder is het beleid erop gericht de ontwikkelde IT-
voorzieningen, waar van toepassing, binnen de gehele
universiteit ter beschikking te stellen. Met universiteits-
breed wordt hier bedoeld: in de UB en de faculteits-
bibliotheken, op alle werkplekken binnen de universiteit
en zo mogelijk - als de licentievoorwaarden dat toestaan
- ook buiten de universiteit.

De inrichting

Dit geschreven zijnde dringt zich de vraag op, waarom
een fysieke ruimte als Elektronische Bibliotheek wordt
ingericht. De reden hiervan is dat beschikbaarstelling
van IT-voorzieningen niet hetzelfde is als het gebruik
ervan. De praktijk heeft geleerd dat nieuwe voorzienin-
gen, hoe gebruikersvriendelijk en geavanceerd deze ook
zijn, niet renderen als aan voorlichting, training, in-
structie en IT-onderwijs onvoldoende aandacht wordt
besteed. Om het gebruik van IT-voorzieningen te be-
vorderen is het van belang te beschikken over een ruimte
waar de genoemde voorzieningen niet alleen worden
aangeboden, maar waar ook direct deskundige onder-
steuning, training, instructie en onderwijs worden gege-
ven.
Dat verklaart ook de wijze waarop de Elektronische
Bibliotheek is ingericht. Honderddertig werkstations
staan aan de gebruikers op de eerste verdieping van de
UB gedurende 77 uren (verspreid over alle dagen van de
week) ter beschikking. Daarbij is steeds ondersteuning
voorhanden door de aanwezigheid van helpdeskvoor-
zieningen.
De werkstations functioneren momenteel onder Win-
dows 3.1 (over enige tijd te upgraden naar Windows 95
of Windows NT) of DOS. Zij zijn aangesloten op een
Local Area Network onder Netware 4.11. Qua functio-
naliteit zijn zij opgedeeld in vijf clusters (zie kader).
De verdeling in clusters heeft inhoudelijke en praktische
redenen. In de eerste plaats wil de UB door reservering
van een flink aantal werkstations (de clusters 1 en 2) te
allen tijde ruim toegang tot catalogus- en andere biblio-
grafische bestanden kunnen garanderen. Omdat 23 pc’s
nog behoren tot de 486-klasse heeft de UB besloten deze
in een apart cluster (cluster 4) te plaatsen en daarmee
bestanden onder DOS aan te bieden. De werkstations
van de clusters 2, 3 en 5 zijn P166 pc’s en bieden de meest
uitgebreide functionaliteit aan.
Applicaties en ‘in house’ databases worden beschikbaar
gesteld via lokale file servers, een cd-rom-server en een
document server. Printopdrachten kunnen worden ge-
geven aan vier laserprinters die zich op een centrale plek
in de Elektronische Bibliotheek bevinden.
Toegang tot de verschillende bestanden en applicaties
vindt plaats op basis van McAfee’s SaberLan menu-
interface. Het ligt in de bedoeling dit menu later tePlattegrond Elektronische Bibliotheek
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Met de inrichting van de EB heeft de RU Groningen het
concept van de bibliotheek als werkplaats, dat ten grond-
slag ligt aan het ontwerp van het gebouw van de univer-
siteitsbibliotheek, gemoderniseerd. Zij verstaat onder
het begrip ‘elektronische bibliotheek’ niet een verzame-
ling digitale bestanden of teksten, zoals vaak gebeurt,
maar een concreet instrumentarium op het gebied van
de wetenschappelijke informatievoorziening dat aan
studenten en onderzoekers voor hun studie en onderzook
wordt aangeboden. Dit instrumentarium zal steeds aan
nieuwe ontwikkelingen worden aangepast en zo moge-
lijk worden uitgebreid.

Dit artikel is een bewerking van de lezing die A. Klugkist op 19
november 1997 hield tijdens de opening van de Elektronische Bibli-
otheek Groningen.

De IT-zaal als scriptiewerkplaats

Foto: Wim Melis

vervangen door een zelf te ontwikkelen WWW/HTML-
interface.
De clusters 1 en 2 zijn voor iedere bezoeker zonder
verdere registratie toegankelijk. De overige clusters zijn
in principe slechts toegankelijk voor studenten en perso-
neelsleden van de RUG. Zij moeten inloggen met het
nummer van hun inschrijvingskaart of lenerspas.
Aangrenzend aan de centrale opstelling van werkstations
bevindt zich een multimediale onderwijs- en cursus-
ruimte, waar groepsgewijs onderwijs kan worden gege-
ven. Daarnaast kan nog een deel van de Elektronische
Bibliotheek worden afgescheiden ten behoeve van een
tweede mogelijkheid om onderwijs en instructie te ge-
ven.
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