
 1 

BIBLIOTHEEKNIEUWSBRIEF      
FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN,    
WISKUNDE EN INFORMATICA 
 
nr. 23  (maart 2003) 
 
 
 

Toernooiveld 1 
Telefoon centrale bibliotheek 024 – 3652274, 
Telefoon bibliotheek Universeel Laborat orium 

(Biologie en Scheikunde) 024 – 3652343, 
E-mail: infobfac@ubn.kun.nl  

Telefoon Informatiebalie: 024 - 3652567 
 

 

 
 
Bibliotheeknieuwsbrief per e-mail 
Deze keer ontvangt u onze nieuwsbrief 
per e-mail. Uit het Gebruikersonder-
zoek dat gehouden is onder een re-
presentatief deel van de klanten van 
de bibliotheek is immers gebleken dat 
u het over het algemeen prettiger 
vindt als wij op deze manier met u 
communiceren. Mocht u de informatie 
toch nog eens rustig vanaf papier wil-
len nalezen, dan kunt u in de biblio-
theken in het hoofdgebouw en het 
Universeel Laboratorium terecht voor 
een gedrukt exemplaar. 
Uiteraard blijven wij benieuwd naar uw 
mening. 

 
Meer weten over de bibliotheeksyste-
men?  
Wilt u meer weten over het raadple-
gen van onze on-line catalogus, het 
aanvragen van boeken of tijdschriftar-
tikelen bij andere bibliotheken, of eens 
proberen te zoeken in de Science 
Citation Index of andere onderdelen 
van het Web of Science? Op woens-
dag 9 en donderdag 24 april organise-

ren we instructies voor studenten en 
medewerkers van de faculteit. U kunt 
zich opgeven om in de bibliotheek, 
onder begeleiding van een biblio-
theekmedewerker, de mogelijkheden 
te onderzoeken. Speciaal nieuwe me-
dewerkers en eerstejaarsstudenten 
willen wij graag wegwijs maken in de 
bibliotheek. 
Voor meer informatie en aanmeldin-
gen kan contact opgenomen worden 
met Ton Huijink of René Exterkate, tele-
foon 024-3652567. E-mailen kan ook: 
infobfac@ubn.kun.nl. 

 
Klachten over toegang tot bibliotheek-
systemen 
Het komt jammer genoeg wel eens 
voor dat de catalogus, elektronische 
tijdschriften of andere databanken 
onverwacht niet bereikbaar zijn. Hoe 
kunt u dan het beste handelen? 
U kunt de klacht melden bij de infoba-
lie of op ons info e-mail adres. Tijdens 
de openingstijden van de bibliotheek 
is de informatiebalie ook telefonisch te 
bereiken.  
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Meestal stellen wij u een aantal vra-
gen. We proberen te achterhalen van 
waaruit en hoe u hebt geprobeerd in 
te loggen. Vanuit de Universiteitsbiblio-
theek moet over dergelijke problemen 
meestal contact opgenomen worden 
met de uitgever. We proberen uw 
klacht uiteraard zo snel mogelijk te 
verhelpen. U krijgt van ons bericht over 
de afhandeling. 
Meer informatie over de toegang tot 
de zoeksystemen en elektronische tijd-
schriften vindt u op de website onder 
Overzicht van diensten. Klik vervolgens 
op De bibliotheek vanaf de werkplek 
of thuis. 
 

 
IBL-groepsaccount 
Wanneer u gebruik maakt van een 
groepsaccount voor uw aanvragen 
via het Interbibliothecaire Leenverkeer 
(IBL) kan het voorkomen dat het be-
drag, dat u volgens de gegevens op 
uw scherm nog te besteden hebt, niet 
klopt. 
Het ingelegde bedrag voor een 
groepsaccount wordt niet verdeeld 
over de deelnemers. Elke deelnemer 
ziet op het account het totale bedrag 
voor de groep. Door een tekortkoming 
in de software worden de kosten van 
IBL-aanvragen van de individuele 
deelnemers niet bij de andere deel-
nemers van dat bedrag afgeboekt. 
Dat zou wel moeten gebeuren, omdat 
het geld feitelijk niet meer beschikbaar 
is. Wanneer het totale bedrag op is, is 
het niet meer mogelijk aanvragen te 
doen; ook wanneer bij individuele 
deelnemers nog een, ogenschijnlijk, te 
besteden bedrag zichtbaar is.  
In voorkomende gevallen kunt u con-
tact opnemen met de informatiebalie 
van de bibliotheek. Wij zullen de pro-
cedure om het account weer aan te 
vullen dan versnellen, zodat u weer 
aanvragen kunt indienen. 
Het ziet er niet naar uit dat de tekort-
koming op korte termijn opgelost kan 
worden. Wij adviseren u dan ook, in-

dien mogelijk, te kiezen voor een per-
soonlijk account. 
 

Bibliotheekinstructie  
Moleculaire Wetenschappen 
In november 2002 hebben ruim 60 stu-
denten Moleculaire Wetenschappen 
een bibliotheekinstructie gevolgd. Na 
uitvoerige mondelinge en schriftelijke 
informatie over wetenschappelijk lite-
ratuuronderzoek en de belangrijkste 
zoeksystemen, zijn in blackboard een 
aantal zoekopdrachten gemaakt. 
De instructie in blackboard is inmiddels 
ook toegankelijk voor studenten die in 
KISS en medewerkers van FNWI die in 
DIRAS geactiveerd zijn. Het adres is 
www.kun.nl/brightsite/. Na inschrijving 
kiezen voor Courses en vervolgens Fa-
culteit Natuurwetenschappen Wiskun-
de Informatica. Via “enroll” komt u 
dan in de cursus. 
Medewerkers moeten zich in DIRAS 
activeren voor gebruik van black-
board. Hiervoor worden gegevens 
vanuit het personeelssysteem SPIN ge-
bruikt. Als u nog niet voor blackboard 
geactiveerd bent, kunt u Rinus van 
Herpen vragen hiervoor te zorgen. Hij is 
telefonisch bereikbaar op nummer 
53062. Zijn e-mail adres is: 
marinush@sci.kun.nl. Vergeet niet uw 
e-mail-adres door te geven. Studenten 
worden bij aanmelding in KISS automa-
tisch voor gebruik van blackboard ge-
activeerd. 
Voor meer informatie kan contact op-
genomen worden met onze informa-
tiebalie. 
 

Chemische Feitelijkheden 
De versie 2002 van Chemische Feite-
lijkheden  - de actuele encyclopedie 
over chemie in relatie tot gezondheid, 
milieu en veiligheid -  is vanaf de pu-
blieksstations in de bibliotheek fulltext 
beschikbaar. 
Vanaf de startpagina 
www.kun.nl/ubn/ kiezen voor Overzicht 
van zoeksystemen. Vanuit de alfabeti-
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sche lijst klikken op Chemische Feite-
lijkheden. 
Vanaf de werkplek (een pc op de 
campus) is raadpleging alleen moge-
lijk wanneer op de pc een verbinding 
is geïnstalleerd met het CD-
ROMnetwerk van de Universiteitsbiblio-
theek. Informatie over deze installatie 
vindt u op 
http://www.kun.nl/ubn/Algemeen-
extern/Pegasus1.htm.   
Bij problemen of voor meer informatie 
kan contact worden opgenomen met 
de informatiebalie van de bibliotheek. 
E-mailen kan ook: 
infobfac@ubn.kun.nl. 
 

Fulltext tijdschriften American Chemi-
cal Society (ACS) 
In de vorige Bibliotheeknieuwsbrief 
hebben wij gemeld dat een groot 
aantal tijdschriften van de American 
Chemical Society (ACS) fulltext be-
schikbaar is gekomen. Tot begin 2003 
was ook het archief van deze tijdschrif-
ten toegankelijk, hoewel de biblio-
theek daar om financiële redenen 
geen abonnement op kan nemen. 
Inmiddels heeft ACS de toegang tot 
het archief afgesloten. Via de ACS 
Web Edition zijn van alle tijdschriften 
de lopende en de 4 laatste jaargan-
gen fulltext beschikbaar. 
De tijdschriften zijn te vinden in de Lijst 
van fulltext-tijdschriften op de website. 
 

Nieuwe fulltext tijdschriften 
Via de website van de Universiteitsbi-
bliotheek is sinds kort een aantal nieu-
we tijdschriften fulltext toegankelijk. 
Op de startpagina klikken op Overzicht 
volledige teksten. Op de volgende 
pagina kiezen voor Lijst van fulltext-
tijdschriften. Er volgt een alfabetisch 
overzicht van de beschikbare tijdschrif-
ten. Door te klikken op het tijdschrift 
van uw keuze kunt u de volledige 
teksten van de artikelen op uw scherm 
lezen en desgewenst printen. 
De navolgende tijdschriften zijn sinds 
kort fulltext beschikbaar gekomen: 

• Alimentary Pharmacology 
• Antimicrobial Agents and Chemo-

therapy 
• American Journal of Bioethics 
• British Medical Bulletin 
• Chemical Vapor Deposition 
• College Mathematics Journal 
• Configurations: a Journal of Litera-

ture, Science and Technology 
• Demography 
• Differentiation: the most up-to-date 

research results on problems of bio-
logical diversification in plants and 
animals and of embryology 

• e-Service Journal 
• Ethics and the Environment 
• Ethology 
• Human Biology 
• Journal of General Virology 
• Journal of Neurochemistry 
• Journal of the American Geriatrics 

Society 
• Mathematics Magazine 
• Medical Anthropology Quarterly 
• Microbiology 
• Notes and Records of the Royal 

Society of London 
• Online Information Review 
• Osiris: thematic publication on im-

portant emerging research in the 
history of science and its cultural in-
fluences. 

 

Openingstijden bibliotheken KUN 
De centrale bibliotheek FNWI en de 
Biologie en Scheikundebibliotheek in 
het Universeel Laboratorium zijn van 
maandag tot en met vrijdag geopend 
van 8.30 tot 17.30 uur. Medewerkers 
die beschikken over een speciale pas 
kunnen ook buiten de openingstijden 
materialen in de bibliotheken raad-
plegen. Er kunnen dan geen boeken 
geleend worden. 
Andere bibliotheken op de campus 
zijn ook ’s avonds geopend. Dat geldt 
voor de Bibliotheek van de Medische 
Faculteit. Deze is van maandag tot en 
met donderdag geopend van 8.30 tot 
22.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 

http://www.hosting.kun.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/kun/xdl/page&ItmIdt=3525&SitIdt=5&VarIdt=4
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19.30 uur. Op alle dagen is de informa-
tiebalie na 17.30 uur gesloten. 
De Centrale Bibliotheek aan de Eras-
muslaan is niet alleen ’s avonds, maar 
ook op zaterdag geopend. De ope-
ningstijden zijn: 
maandag tot en met donderdag van 
8.30 tot 22.00 uur, 
vrijdag van 8.30 tot 20.00 uur, 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Van maandag tot en met vrijdag kun-
nen tot 17.00 uur aanvragen voor het 
magazijn worden ingediend. Het uit-
leenbureau en de inlichtingenbalie zijn 
vanaf 17.30 uur gesloten. 
Op zaterdagen is de uitleenbalie ge-
woon open en wordt er uitgeleend. De 
informatiebalie is op die dag gesloten. 

In de zomerperiode zijn de openings-
tijden aangepast. Hierover meer in de 
volgende Bibliotheeknieuwsbrief. 
 

Gebruik kopieerpasjes Centrale –  
en Medische Bibliotheek 
Als u uit materialen aanwezig in de 
Centrale Universiteitsbibliotheek aan 
de Erasmuslaan of de Medische Biblio-
theek wilt kopiëren, kunt u helaas geen 
gebruik maken van kopieerpasjes die u 
gekocht heeft op de Faculteit NWI. De 
genoemde vestigingen gebruiken nl. 
andere betaalsystemen voor hun ko-
pieerapparatuur. Aan de balie van 
genoemde bibliotheken kunt u bruik-
bare pasjes kopen. 
 

 
 

 

Meer weten over de bibliotheek? Kijk dan op 
www.kun.nl/ubn/ 

 

 


