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Extra geld voor actualisering boekencollecties. 
Uit de enquêtes onder medewerkers en studenten van de faculteit in het kader van het collectievor-
mingsprofiel Faculteit NWI en het gebruikersonderzoek naar de bibliotheekfunctie binnen de KUN, is 
gebleken dat de kwaliteit van de boekencollecties van onze bibliotheek te wensen overlaat. Het facul-
teitsbestuur heeft extra middelen in het vooruitzicht gesteld om hierin verbetering te brengen. Momen-
teel wordt gewerkt aan een projectplan, waarin de onderwijsbehoeften met betrekking tot de facultaire 
bibliotheekfunctie – mede in relatie tot de combinatie met het studielandschap in de nieuwbouw –  in 
kaart gebracht worden.  
Hiervoor is een slagvaardige projectgroep geformeerd, met voldoende draagvlak binnen het onderwijs 
in de faculteit. Naast het hoofd onderwijszaken en de faculteitsbibliothecaris hebben 3 studenten van 
de facultaire studentenraad en de opleidingscommissies zitting genomen in de projectgroep. Vanuit de 
facultaire bibliotheekcommissie zijn vertegenwoordigers aangezocht vanuit de subfaculteiten en de 
facultaire afdelingen Filosofie en Milieukunde. De projectgroep vergadert onder voorzitterschap van 
Gert Flik, tevens voorzitter van de facultaire bibliotheekcommissie.  
In oktober hoopt de projectgroep haar plan te kunnen presenteren aan het faculteitsbestuur. 
 
Bibliotheek in nieuwbouw 
 
Combinatie met studielandschap 
Als alles volgens plan verloopt, zal de bibliotheek medio 2004 verhuizen naar de eerste fase van de 
nieuwbouw. De huidige bibliotheeklocaties in het hoofdgebouw A1 en het Universeel Laboratorium 
(UL) worden dan bij elkaar gevoegd. 
Samen met het studielandschap komt de bibliotheek op de begane grond, aan “de straat” die door het 
gebouw loopt. Studenten en medewerkers lopen als vanzelf langs de bibliotheek, op weg naar de 
naastgelegen kantine of de nabije collegezalen. De bibliotheekvoorziening wordt daardoor binnen de 
faculteit meer zichtbaar. Als dat geen mooie aanleiding is om eens wat vaker te kijken welke nieuwe 
boeken of tijdschriften er zijn…  
De combinatie met het studielandschap is geen toeval. Alle voorzieningen die voor studenten noodza-
kelijk zijn voor zelfstudie en het werken aan opdrachten in groepsverband zijn in het nieuwe gebouw 
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bij elkaar gebracht. Bibliotheek en studielandschap vormen een actieve leeromgeving waarbinnen 
gedrukte en elektronische informatie geïntegreerd worden aangeboden. 
Om een optimaal gebruik van de collecties en databases te bereiken, zal werk gemaakt worden van 
bibliotheekinstructies en voorlichting over de dienstverlening. De gebruikersondersteuning krijgt bin-
nen de bibliotheek nog meer aandacht. 
 
Hoe ziet de nieuwe bibliotheek eruit? 
Op onderstaande tekening zijn bibliotheek en studielandschap weergegeven. Ze worden gevestigd 
aan de achterzijde van het nieuwe gebouw (gezien vanaf de Heyendaalseweg).  
De bovenkant van de tekening grenst aan het huidige hoofdgebouw (A1) van de faculteit. 
In de toekomst kijken bezoekers uit over het parklandschap en het NMR paviljoen dat als een waterle-
lie in een vijver zal liggen. 
Rechts ligt het studielandschap waarin individuele studieplekken en groepswerkplekken zijn ingericht. 
De bibliotheek is in de linkervleugel. Hier staat, midden tussen de boekenkasten, een lange tafel 
waaraan gestudeerd kan worden. Voor de inrichting van alle studiewerkplekken in bibliotheek en stu-
dielandschap zullen de huidige labtafels gebruikt worden. Deze zijn van bijzonder hout dat erg goed 
past bij de klassieke uitstraling die de architect bedacht heeft. 
Alle bezoekers van bibliotheek en studielandschap komen binnen in de tussenliggende ruimte die 
beide vleugels met elkaar verbindt (aangegeven met de oranje pijlen). In deze ruimte zijn de uitleen- 
en informatiebalie van de bibliotheek gesitueerd. Ook hebben klanten hier de mogelijkheid om gebruik 
te maken van 14 computerwerkstations waarmee onder andere de bibliotheeksystemen en databases 
geraadpleegd kunnen worden. 

 
Afb.: Tekening van de nieuwbouw: links de bibliotheek; rechts het studielandschap.   
Op de voorgrond (onderaan) de “straat”. 
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Geluidszones 
Een deel van de werkplekken in het studielandschap bevindt zich in afgeschermde ruimtes. Hier kun-
nen groepjes overleggen over opdrachten zonder dat anderen daar last van hebben. In het “open 
gedeelte” van het studielandschap kan op een gedempte spreektoon overlegd worden. Het wordt 
geen echte stiltezone. Dat geldt wel voor de lees/studieplekken in de bibliotheek. Op deze manier 
worden goede en gevarieerde studiemogelijkheden geboden. 
 
Boeken en tijdschriften naar centrale magazijnen 
In het kader van de op stapel staande verhuizing (medio 2004), zijn we in samenwerking met de di-
verse vakgroepen begonnen met de selectie van de boeken en tijdschriften die naar de centrale ma-
gazijnen van de universiteitsbibliotheek worden overgeplaatst. Dit is nodig omdat de bibliotheek in de 
nieuwbouw minder ruimte krijgt. De operatie kwam aanvankelijk wat moeizaam op gang, maar op dit 
moment verloopt de procedure goed. 
 

Aantal overgeplaatste materialen tot en met juni 2003 
Subfaculteit Boeken Tijdschriften 
Wiskunde 1897 487 
Informatica 99 1925 
Fysica 1112 4928 
Sterrenkunde 440 0 
Milieukunde 1819 162 
Filosofie 738 234 
Biologie 1563 2081 
Chemie 1901 2872 
Magazijnen 8290 27030 
Totaal 17859 39719 

 
In totaal moeten voor medio volgend jaar 82.404 banden overgeplaatst zijn. Ruim de helft is inmiddels 
verwerkt. 
 
Overgeplaatste tijdschriften aanvragen bij de Centrale Bibliotheek 
Veel tijdschriften zijn dus al overgeplaatst naar het magazijn van de Centrale Bibliotheek. In de cata-
logus kunt u na locatie zien waar u een tijdschrift kunt opvragen. Bij publicaties die in het genoemde 
magazijn staan, wordt hier UB, Erasmuslaan 36 vermeld.  
Als de gewenste aflevering zichtbaar wordt nadat u op Bandenlijst klikt, kunt u de aanvraag via de 
catalogus doen.  
Wordt de aflevering niet zichtbaar of ziet u de mededeling Aanvragen aan de balie op het scherm, dan 
moet u de betreffende jaargang met een speciale gele aanvraagkaart bij de uitleenbalie van de Cen-
trale Bibliotheek aanvragen.  
Om het u gemakkelijk te maken zijn die gele kaarten ook bij de uitleenbalies van de faculteitsbiblio-
theek beschikbaar. De gegevens die u op de aanvraagkaart moet invullen, staan immers op dat mo-
ment op uw scherm. Als u met deze kaart naar de uitleenbalie van de Centrale Bibliotheek gaat, ligt de 
publicatie na ongeveer 20 minuten voor u in de leeszaal ter inzage. Dit laatste geldt ook voor een 
aanvraag via de catalogus. De aangevraagde banden liggen voor u tot circa 17 uur op de dag van 
aanvraag ter inzage: met behulp van een strookje kunt u ter plekke in de leeszaal aangeven of u de 
banden langer wilt bewaren. 
 
Attendering 
U kunt automatisch op de hoogte blijven van interessante nieuwe boeken, tijdschriften en tijdschriftar-
tikelen op uw vakgebied. Deze service wordt ook wel aangeduid met de afkorting SDI (Selective Dis-
semination of Information). Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden; via Current Contents, PiCarta 
en ScienceDirect. 
In alle gevallen ontvangt u een e-mail. Deze attenderingen zijn kosteloos. 
 
Het literatuurbestand Current Contents is bij uitstek bedoeld voor het snel verwijzen naar recent ver-
schenen tijdschriftartikelen. Na een zoekactie in Current Contents weekly, kunt u een SDI-verzoek 
aanmaken 
In het zoeksysteem PiCarta zijn literatuurbestanden, zoals de Nederlandse Centrale Catalogus en 
Online Contents, opgenomen. Na een zoekactie biedt PiCarta de mogelijkheid een SDI-verzoek in te 
dienen waarna u automatisch geattendeerd wordt op nieuw in het systeem opgenomen literatuurver-
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wijzingen (boeken, tijdschriftartikelen en andere documentsoorten) die aan de zoekactie voldoen. Pi-
Carta is het enige zoeksysteem dat ook attendeert op boeken. U hebt hiervoor een IBL-account (in 
combinatie met lenerspas) nodig. Met gebruikersnaam en wachtwoord/pincode identificeert u zich in 
PiCarta. 
 
Ook in ScienceDirect (het systeem van Elsevier voor de aanbieding van haar fulltext tijdschriften) 
kunt u attendering regelen. Er zijn twee mogelijkheden: 
1. New issues alert 
Als u in ScienceDirect een tijdschrift heeft aangeklikt, ziet u daar bij staan: “Alert me when new Journal 
Issues are available”. 
U krijgt dan bij verschijnen van een nieuw nummer een e-mail met daarin een link naar de inhoudsop-
gave ervan. Daarin staan weer links naar de volledige tekst van de artikelen. 
2. Alerts 
In ScienceDirect kunt u ook attendering op onderwerp regelen. Eénmaal per week (of een andere te 
kiezen periode) krijgt u via e-mail een link toegestuurd naar de nieuw verschenen artikelen over uw 
onderwerp. U kunt maximaal 10 alerts aanmaken.Via My Alerts kunt u zien welke tijdschriften deel 
uitmaken van uw attenderingsprofiel voor nieuwe issues. Daar kunt u ook nieuwe tijdschriften toevoe-
gen. 
 
Voor meer informatie kunt u op de homepage van de Universiteitsbibliotheek (www.kun.nl/ubn ) kijken 
bij Overzicht van diensten. De bibliotheek biedt u de mogelijkheid voor een persoonlijke uitleg over 
deze attendering in de Bibliotheek FNWI, gebouw A1. Op de volgende data bent u hiervoor welkom: 
13 en 14 oktober en 3, 4, 10 en11 november. 
U kunt zich aanmelden bij de bibliotheekbalies, via e-mail infobfac@ubn.kun.nl of telefoon  024-
3652274. 
 
Facultaire Bibliotheekcommissie 
De samenstelling van deze commissie is in de eerste helft van 2003 gewijzigd. 
Een van de studenten heeft positief gereageerd op onze oproep voor een vertegenwoordiger vanuit 
deze gebruikersgroep. Mieke Cuppens, studente Biologie, heeft vanaf maart zitting in de commissie 
die het faculteitsbestuur o.a. adviseert over de collecties boeken, tijdschriften en de bijbehorende fi-
nanciële middelen.  
Ook de vertegenwoordiging vanuit een aantal subfaculteiten is gewijzigd. 
In de facultaire bibliotheekcommissie hebben, naast Mieke, de navolgende personen zitting: 
• Dr. Luca Consoli (Filosofie) 
• Dr. Wil Dekkers (Informatica) 
• Prof. Dr. Gert Flik, voorzitter (Biologie) 
• Dr. Frans Harren (Fysica) 
• Prof. Dr. Floris Rutjes (Chemie) 
• Prof. Dr. Joseph Steenbrink (Wiskunde) 
 
 
Nieuw Archief voor Wiskunde 
Een interessante Nederlandstalige site voor degenen die breed geïnteresseerd zijn in wiskunde. Het 
Nieuw Archief publiceert bijdragen die relevant zijn voor wiskunde, maar niet gebaseerd zijn op spe-
cialistisch onderzoek. In de Nieuwsrubriek wordt aandacht geschonken aan gebeurtenissen in en om 
de wiskunde. 
Het adres is: http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/index.php 
 
Nieuwe fulltext tijdschriften 
Via de website van de Universiteitsbibliotheek is sinds kort een aantal nieuwe tijdschriften fulltext toe-
gankelijk. De website is bereikbaar via http://www.kun.nl/ubn/. 
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 tijdschriften. 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: 

http://www.kun.nl/ubn
http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/index.php
http://www.kun.nl/ubn
mailto: infobfac@ubn.kun.nl
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Annals of Botany 
Combinatorial Chemistry 
Computer Languages, Systems & Structures 
European Environmental Law Review 
Focus on Catalysts 
Focus on Pigments 
Focus on Powder Coatings 
Focus on Surfactants 
Immunoanalyse et Biologie Spécialisée 
Journal of Chromatographic Science 
Journal of Clinical Microbiology 
Mathematica Scandinavica 
Molecular Biology and Evolution 
Molecular Microbiology 
Oncogene 
Progress of Theoretical Physics - Supplement 
Restoration Ecology 
Russian Mathematical Surveys 
 
 
 
 

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


