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Projectgroep Onderwijscollectie 
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij gemeld dat het faculteitsbestuur extra financiële middelen ter 
beschikking stelt voor de verbetering van de onderwijscollectie van de bibliotheek. De projectgroep, 
bestaande uit een drietal studenten, vertegenwoordigers van alle subfaculteiten, facultaire afdelingen 
en van Onderwijszaken, heeft begin november het bestedingsplan aan het faculteitsbestuur voorge-
legd. 
Binnen alle subfaculteiten en facultaire afdelingen is in september/oktober een enquête gehouden 
onder de docenten. Zij hebben opgegeven welke boektitels in de combinatie biblio-
theek/studielandschap aanwezig moeten zijn.   
Uiteraard bevat het voorstel een overzicht waarin de wensen van de afdelingen in euro’s zijn vertaald. 
In de aanbevelingen voor het faculteitsbestuur wordt, naast de noodzaak voor een structureel boe-
kenbudget, ook aandacht gevraagd voor een goede beveiliging van het materiaal in de nieuwe setting. 
 
Nieuw gezicht bibliotheekwebsite 
De universiteitsbibliotheek neemt deel aan de pilot in verband met het nieuwe Content Management 
Systeem voor websites binnen de KUN. 
Uiterlijk en navigatie van de website zijn daarom medio november ingrijpend veranderd. 
De inhoud van de oude website is nagenoeg ongewijzigd overgezet. Doordat de lay-out behoorlijk 
anders is, zal dat voor onze klanten toch even wennen zijn. 
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Het adres van onze website blijft hetzelfde: www.kun.nl/ubn/. De URL’s van de onderliggende pagina’s 
zijn wel veranderd. Dat betekent dat bookmarks naar die pagina’s aangepast moeten worden. 
Voor enkele veelgebruikte pagina’s is de huidige URL als alias te behouden. 
 
In 2004 zal de huidige website ook inhoudelijk flink gewijzigd worden. Voor de zoeksystemen gaat de 
bibliotheek dan gebruik maken van portal-software. Hiermee wordt het mogelijk de catalogus en be-
standen zoals Web of Science, Current Contents en Medline, gezamenlijk en afzonderlijk te doorzoe-
ken. De klant kan hiervoor zelf een keuze maken. 
 
De bibliotheek thuis raadplegen. Hoe werkt dat? 
Kan ik thuis op mijn pc ook zoeken naar literatuur die in de bibliotheek aanwezig is? Een veelgestelde 
vraag aan onze informatiebalie. 
Dat kan inderdaad, maar daar moet wel wat voor geregeld worden. Omdat de bibliotheek voor litera-
tuur- en fulltextbestanden licentiekosten betaalt, is het gebruik ervan afgeschermd. Dit gebeurt door 
de informatie alleen toegankelijk te maken binnen het IP-domein van de KU Nijmegen. Op de campus 
is de bibliotheekinformatie vanaf alle pc’s dus goed bereikbaar. 
Studenten en medewerkers die thuis gaan zoeken moeten verbinding maken met een IP -nummer dat 
valt binnen het KUN-domein. 
Daarvoor bestaan de volgende verbindingsmogelijkheden: 
• Inbel@KUN: een verbinding via de telefoonlijn. 

Medewerkers van de KU Nijmegen kunnen hierover informatie krijgen bij het Universitair Centrum 
Informatievoorziening (UCI). Studenten kunnen terecht bij de balie Studentenzaken (Comeniu-
slaan 4) 

• Interkabel@KUN: een kabelverbinding. 
Meer informatie over deze mogelijkheid is eveneens verkrijgbaar bij het UCI. 

• SSHN@KUN: een kabelverbinding die standaard geïnstalleerd is in panden van de Stichting Stu-
denten Huisvesting Nijmegen; met uitzondering van de stadspanden en Pallas House. 

Bij verbinding via de telefoonlijn worden alleen de telefoontikken in rekening gebracht; het lokaal tarief 
minus 10%. Voor Interkabel@KUN wordt maandelijks een vast bedrag verrekend. De kosten voor 
SSHN@KUN zijn in de huur opgenomen. 
 
Nieuwe personeelspas 
Begin volgend jaar krijgen alle medewerkers van de KUN een nieuwe personeelspas die na activering 
bij een van bibliotheekbalies ook fungeert als lenerspas voor alle KUN-bibliotheken. Na activering van 
de nieuwe pas, kunnen met de oude lenerspas geen materialen meer geleend worden. 
 
IBL-account 
IBL is een afkorting voor Interbibliothecair Leenverkeer. Deze dienst maakt het onze klanten mogelijk 
om vanuit de landelijke catalogus (Picarta) zelf een aanvraag bij een andere Nederlandse bibliotheek 
in te dienen als een boek of tijdschriftartikel niet in de collectie van de KUN voorkomt. Boeken worden 
bij medewerkers van de KUN op de werkplek bezorgd. Studenten ontvangen bericht wanneer het 
boek voor hen gereed staat bij de centrale uitleenbalie aan de Erasmuslaan 36.  
Van tijdschriftartikelen worden kopieën gemaakt die rechtstreeks aan klanten worden toegestuurd. De 
kosten (voor porto, kopiëren en personeel) worden doorberekend aan degene die gebruik maakt van 
het IBL. 
Wie van deze dienstverlening gebruik wil maken, opent een IBL-account. Er wordt dan een bedrag, als 
vooruitbetaling, op de rekening van de Universiteitsbibliotheek gestort. De kosten voor een aanvraag 
worden hieruit betaald. Het spreekt voor zich dat het gebruik van dit account is afgeschermd met een 
persoonlijke pincode. 
Bij de balies van de faculteitsbibliotheek is meer informatie en een aanvraagformulier voor een IBL-
account verkrijgbaar.  
 
Lijst van afgesloten en lopende tijdschriften Natuurkunde 
Op de website van de Universiteitsbibliotheek (www.kun.nl/ubn/) vindt u een overzicht van alle aanwe-
zige Natuurkundetijdschriften. In de lijst staan zowel de tijdschriften die in de faculteit als in de maga-
zijnen van de centrale bibliotheek aanwezig zijn. Ook de fulltext tijdschriften zijn opgenomen. Kies op 
de homepage voor Vakgebieden, dan Natuurkunde. Klik ve rvolgens op de Lijst van afgesloten en 
lopende tijdschriften Natuurkunde.   
 

http://www.kun.nl/ubn
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In overplaatsing 
Het is mogelijk dat u in de catalogus bij de plaatsingscode van een boek of tijdschrift de term “In over-
plaatsing” tegenkomt. Dit betekent dat de betreffende boeken of tijdschriften recent naar de magazij-
nen van de Centrale Bibliotheek zijn verhuisd en even niet geraadpleegd kunnen worden. 
Ze zijn zo spoedig mogelijk weer beschikbaar. In de catalogus wordt de mededeling “In overplaatsing” 
dan vervangen door een aanvraagnummer en het adres van de Centrale Bibliotheek. 
 
Verlenging uitleentermijn. 
Via de homepage van de Universiteitsbibliotheek kan de uitleentermijn van geleende publicaties ver-
lengd worden. De procedure is als volgt: kies op de homepage voor Catalogi en vervolgens voor Ver-
lengen uitleentermijn . Hier wordt naar het nummer van de lenerspas of collegekaart gevraagd. Ook 
moet een wachtwoord worden ingevuld, dat bestaat uit de eerste drie letters van de achternaam, tenzij 
dit door de lener zelf is veranderd. 
Kijk vervolgens bij Leningen en volg de instructies op het scherm. 
 
Eerste rappel per e-mail 
Het eerste rappel voor te laat terugbezorgde of te laat verlengde boeken kunt u in plaats van per post 
per e-mail laten toesturen. De kosten voor het eerste rappel worden daardoor iets lager (€ 0,35 in 
plaats van € 0,45) 
Bovendien wordt voorafgaand aan het eerste rappel een gratis waarschuwings-e-mail verstuurd. 
Meer info? Ga naar www.kun.nl/ubn/. Kies voor diensten, dan voor lenen,raadplegen,aanvragen, klik 
dan in de linkerkolom op leentermijn en rappels. Hier kunt u zich aanmelden middels een elektronisch 
formulier. 
Het tweede en derde rappel worden altijd per post toegestuurd. 
 
Nieuwe interface Web of Science 
Via de link http://www.isiknowledge.com/ komt u bij de nieuwe interface ISI Web of Knowledge. Hier 
worden zowel Web of Science als Current Contents aangeboden. Beide bestanden kunnen gelijktijdig 
doorzocht worden.  
Gebruik voor de bookmark bovenstaande link, niet het adres waar u via deze link uitkomt. 
Binnen de nieuwe interface is ook een link naar de Journal Citation Reports beschikbaar gekomen. Bij 
de beschrijvingen van artikelen in het Web of Science kan nu eenvoudig gezocht worden naar de im-
pactfactor van het tijdschrift waarin het artikel verschenen is (zie bericht elders in deze nieuwsbrief).  
Current Contents is ook nog bereikbaar via het OVID/SilverplatterPlatform waarop het tot nu toe altijd 
is aangeboden.  
 
Nieuw in ISI Web of Knowledge: 
• Er kunnen sets van zoekacties gemaakt worden. 
• Via “combine searches” kunnen deze sets gecombineerd worden. 
• Via “advanced search” zijn op een redelijk eenvoudige manier complexe zoekacties mogelijk.  
• Zoekacties kunnen worden bewaard op de lokale PC of op een server. In dat laatste geval is een 

eenmalige registratie nodig. Uw e-mail adres is daarbij username; u kiest zelf een wachtwoord. 
• De laatst bewaarde zoekactie kan worden gebruikt als alert. De nieuw toegevoegde records die 

hieraan voldoen, worden dan via e-mail toegestuurd.  
De linking naar de fulltext artikelen waarop de KUN toegang heeft, verloopt nog niet optimaal. Dit zal 
op korte termijn wel het geval zijn. 
 
Op http://www.isinet.com/tutorials/wos6/ is een tutorial beschikbaar over het zoeken in Web of Scien-
ce. Voor vragen over de nieuwe interface kan contact worden opgenomen met de informatiebalie van 
de bibliotheek. Het e-mail adres is: infobfac@ubn.kun.nl. 
 
Backfiles Web of Science sinds november beschikbaar 
Het basisabonnement op Web of Science geeft toegang tot artikelen en citaties vanaf 1988. De Uni-
versiteitsbibliotheek heeft nu ook de zogenaamde backfiles aangeschaft. Binnen het onderdeel Scien-
ce Citation Index zijn nu artikelen uit de geïndexeerde tijdschriften vanaf 1945 te raadplegen. 

http://www.kun.nl/ubn
http://www.isiknowledge.com
http://www.isinet.com/tutorials/wos6
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Journal Citation Reports met impactfactoren van tijdschriften beschikbaar 
In het digitale bestand Web of Knowledge (http://www.isiknowledge.com/) is voor medewerkers en 
studenten van de KU Nijmegen een link beschikbaar gekomen naar de Journal Citation Reports die 
horen bij de Science Citation Index en de Social Sciences Citation Index (onderdelen van het Web of 
Science). Van de tijdschriften die via deze bestanden ontsloten worden, worden in de Journal Citation 
Reports o.a. de impactfactoren gepubliceerd: een maat voor het aantal aanhalingen dat een tijdschrift 
ontvangt, gecorrigeerd voor het aantal artikelen dat erin gepubliceerd is. Impactfactoren worden vaak 
gebruikt bij onderzoeksevaluatie, bij beoordeling van bibliotheekcollecties en bij de beslissing aan 
welk tijdschrift een manuscript wordt aangeboden.  
 
Oxford Reference Online 
Via de website van de Universiteitsbibliotheek is sinds kort een belangrijke digitale informatiebron 
beschikbaar gekomen: Oxford Reference Online. Deze biedt de mogelijkheid om 100 woordenboeken 
en naslagwerken van Oxford University Press, zowel afzonderlijk als gecombineerd te doorzoeken. 
De informatie beslaat tal van vakgebieden; naast natuurwetenschappen o.a. ook kunst, architectuur 
en geschiedenis. 
Er kan gezocht worden op onderwerp, auteur en titel van woordenboek of naslagwerk. Ook zoeken op 
een combinatie van auteur en onderwerp is mogelijk. 
De Oxford Reference Online is te vinden door op de homepage www.kun.nl/ubn/ te kiezen voor Zoek-
systemen en vervolgens Oxford Reference Online. 
 
PLoS Biology 
Vorige maand  is er een nieuw gratis online-tijdschrift verschenen: PLoS Biology 
(www.plosbiology.org).  
PLoS is een initiatief van een aantal wetenschappers ontstaan uit onvrede met het beleid van weten-
schappelijke uitgevers. Door de hoge abonnementsprijzen belemmeren deze uitgevers de toegang tot 
wetenschappelijke kennis.  
Onderzoekers kunnen in PLoS tegen betaling hun werk publiceren. De artikelen zijn wereldwijd voor 
iedereen toegankelijk.   
In de Bibliotheek in het Universeel Laboratorium ligt een print-exemplaar van PLoS Biology ter inzage. 
 
Tijdschriften Nature en Cell Press full text beschikbaar. 
Ruim 20 tijdschriften van Nature en Cell Press zijn vanaf september via de website van de bibliotheek 
full text raadpleegbaar.  
 
Het gaat om de navolgende tijdschriften: 
Cancer Cell 
Cell 
Cell Calcium 
Developmental Cell 
Immunity 
Molecular Cell 
Nature 
Nature Biotechnology 
Nature Cell Biology 
Nature Genetics 
Nature Immunology 
Nature Medicine 
Nature Neuroscience 
Nature Reviews – Cancer 
Nature Reviews – Drug Discovery 
Nature Reviews – Genetics 
Nature Reviews – Immunology 
Nature Reviews – Microbiology 
Nature Reviews – Molecular Cell Biology 
Nature Reviews – Neuroscience 
Nature Structural Biology 
Neuron 

http://www.isiknowledge.com
http://www.kun.nl/ubn
http://www.plosbiology.org
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De tijdschriften Current Biology, Chemistry & Biology en Structure van Cell Press waren al full text 
beschikbaar. 
 
De digitale toegang wordt mogelijk dankzij een substantiële verhoging van het literatuurbudget van de 
Medische Bibliotheek en een bijdrage vanuit het budget van de subfaculteit Biologie. 
 
Ook Science fulltext beschikbaar 
Ook het tijdschriften Science en Science Now zijn inmiddels fulltext beschikbaar gekomen via 
http://www.kun.nl/ubn/. 
 
Overige nieuwe fulltext tijdschriften 
Via de website van de Universiteitsbibliotheek is sinds kort nog een aantal tijdschriften fulltext toegan-
kelijk. Alle teksten zijn te vinden 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 artikelen uit de navolgende tijdschriften kunt u voortaan op bovenstaande manier raadplegen: 
Current Opinion in Neurology 
Mathematics of Operations Research 
Neuropeptides 
Physical Review Focus 
Physical Review Special Topics: Accelerators and Beams 
Tissue and Cell 
Virtual Journal of Applications of Superconductivity 
Virtual Journal of Biological Physics Research 
Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology 
Virtual Journal of Quantum Information 
Virtual Journal of Ultrafast Science 
ZDM: Zentralblatt fur Didaktik der Mathematik 
 
Bibliotheek gesloten rond de feestdagen 
Op vrijdag 5 en woensdag 24 december 2003 zal de bibliotheek om 16.30 uur sluiten. Van maandag 
29 december tot en met 2 januari is de bibliotheek gesloten. Vanaf maandag 5 januari 2004 gelden 
weer onze normale openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. 
 

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

http://www.kun.nl/ubn
http://www.kun.nl/ubn

