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Projectgroep Onderwijscollectie 
Naar aanleiding van het projectplan voor verbetering van de onderwijscollectie heeft het 
Faculteitsbestuur besloten hiervoor €45.000 ter beschikking te stellen. Voor aanschaf van meer-
exemplaren van de verplichte studieboeken is €10.000 uitgetrokken. Het aantal meer-exemplaren per 
vakgebied is gerelateerd aan het aantal studenten. Voor het up-to-date houden van de 
onderwijscollectie wordt jaarlijks €8.000 beschikbaar gesteld. Een mooi resultaat vindt de 
projectgroep, ook al kunnen niet alle gevraagde boeken aangeschaft worden. 
De verplichte- en aangeraden literatuur wordt niet uitleenbaar en is voor studenten te raadplegen in de 
bibliotheek of het studielandschap. De secundaire literatuur die aangeschaft gaat worden, wordt 
geïntegreerd in de bestaande bibliotheekcollectie. De boeken worden uitleenbaar, maar kunnen, op 
verzoek van docenten, tijdelijk niet uitleenbaar worden. 
De boeken worden momenteel besteld, zodat de administratieve verwerking klaar is voor verhuizing 
naar de nieuwbouw. 
 
Themamiddag DARE-project 
Op dinsdag 17 februari jl. is een themamiddag over DARE gehouden voor onderzoeksmedewerkers 
van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, onderzoeksdirecteuren van de 
KUN, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden. Directe aanleiding voor de middag is het feit 
dat bij de subfaculteit Biologie een pilot gaat plaatsvinden in het kader van DARE, een afkorting voor 
Digital Academic Repositories. In dit landelijke project ontwikkelen de Nederlandse universiteiten 
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gezamenlijk digitale repositories van wetenschappelijke output die zoveel mogelijk publiek 
raadpleegbaar zijn. 
DARE probeert alternatieven te creëren voor traditionele wetenschappelijke publicatievormen. 
Er zijn lezingen gehouden door: 

• Dr. Leo Waaijers, oud bibliothecaris van de Universiteiten van Delft en Wageningen die sprak 
over de serials crisis en open access publishing. In een dergelijk systeem betaalt de auteur 
voor publicatie van zijn wetenschappelijk artikel, waarna de informatie door iedereen vrij 
geraadpleegd kan worden. Public Library of Science (PLoS) werkt volgens dit model. 

• Mr. Lilian van der Vaart, programmamanager van het DARE-project heeft doelstellingen en 
opzet hiervan nader toegelicht. 

• Dr. Henk Ellermann, projectleider bij de Erasmus Universiteit van EEPI – Erasmus Electronic 
Publishing Initiative – ging vanuit de Rotterdamse praktijk nader in op de opbouw van een 
universitair elektronisch en openbaar raadpleegbaar archief. 

De powerpoint-presentaties van de lezingen zijn beschikbaar via de website van de bibliotheek. Op de 
homepage onder Nieuws kiezen voor Algemeen nieuws. Hier doorklikken op Themamiddag DARE-
project 17 februari 2004. De link naar de afzonderlijke presentaties verschijnt vervolgens in rood 
rechts op het scherm. 
 
SFX: Linking in zoeksystemen 
Sinds 17 februari is er een nieuwe manier van linking naar onder andere fulltext tijdschriftartikelen en 
gegevens in de catalogus toegepast. In WebSPIRS/SilverPlatter (o.a. Medline ) en de zoeksystemen 
van ISI (o.a. Web of Science) vindt u hiervoor een nieuwe knop bij zoekresultaten, de  -
button. Via deze knop worden de volgende diensten aangeboden: 

- de volledige tekst van een tijdschriftartikel (indien beschikbaar) 
- een zoekactie naar de gedrukte publicatie in de catalogus van de KUN 
- een zoekactie naar de gedrukte publicatie in PiCarta 
- een zoekactie in het Web of Science naar meer publicaties van de auteur 
- een zoekactie op Internet in zoekmachines met titelwoorden 

De bibliotheek gaat dit nieuwe systeem van linking in de toekomst nog in meer systemen inzetten. 
Ook de diensten via de -knop zullen worden uitgebreid.  
Meer informatie en veel gestelde vragen over SFX kunt u vinden u op de homepage van de 
Universiteitsbibliotheek door Algemeen Nieuws aan te klikken. U kunt ook contact opnemen met de 
infobalie van de bibliotheek: tel. 024-3652567; e-mail: infobfac@ubn.kun.nl. 
 
Grijze literatuur in Nederland - GLIN 
Grijze literatuur betreft publicaties die niet via boekhandel en uitgeverij worden verspreid waardoor ze 
moeilijk te achterhalen zijn. Ze zijn meestal niet te vinden in catalogi van de wetenschappelijke 
bibliotheken. Het kan b.v. gaan om afstudeerscripties en onderzoeksverslagen. 
Het zoeksysteem Grijze Literatuur in Nederland (GLIN) bevat de titels van in Nederland uitgegeven 
proefschriften en publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijk 
te stellen organisaties. GLIN bevat de gegevens van ruim 110.000 publicaties die zijn verschenen 
vanaf 1982 tot heden. Wekelijks worden nieuwe titels toegevoegd.  
GLIN is via de homepage van de bibliotheek te raadplegen onder Zoeksystemen. 
 
Krantenbank/LexisNexis 
Omdat de Krantenbank eerst via Pica beschikbaar was en nu via Lexis/Nexis is dit zoeksysteem in de 
fulltextlijst nu ook te vinden onder Lexis/Nexis. Dit heeft voor de mogelijkheden van de Krantenbank 
geen gevolgen: de landelijke dagbladen NRC Handelsblad, Trouw, Algemeen Dagblad, de Volkskrant 
en het Parool zijn op de gebruikelijke manier fulltext raadpleegbaar.  
Met betrekking tot de toegang kan zich in sommige gevallen een probleem voordoen. In de Internet 
Explorer moet dan eenmalig een aantal eenvoudig uit te voeren aanpassingen worden gedaan. De 
procedure is als volgt: Ga naar Extra en kies daar voor Opties, vervolgens Beveiliging, Vertrouwde 
sites en Websites. Daar voegt u de volgende adressen toe: http://www.lexisnexis.nl en 
http://web.lexis-nexis.com/professional/. 
Vervolgens haalt u het vinkje weg bij Serververificatie en drukt op OK.  
Krantenbank/LexisNexis is te vinden via de homepage van de universiteitsbibliotheek onder 
zoeksystemen. Klikt u links van het zoeksysteem op  dan vindt u meer informatie. 
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Endnote 
Endnote is een persoonlijk databaseprogramma voor het beheer van literatuurreferenties. Het kan 
geïntegreerd met uw tekstverwerker worden gebruikt voor het invoeren van referenties in 
manuscripten en het laten opmaken van de referenties volgens bibliografische stijlen. Voor 
medewerkers van de KUN (niet voor studenten) is een licentie voor Endnote afgesloten. Deze is 
beperkt geldig; alleen voor de werkplekken op de KUN. De CD met de nieuwste Endnote versie 7 is 
verkrijgbaar bij het UCI, Geert Grooteplein-Zuid 41, tegen een vergoeding van € 10, -. Meer informatie 
kunt u vinden op de homepage van de bibliotheek onder Diensten. Voor uitleg en een demonstratie 
van het programma kunt u contact opnemen met de infobalie van de bibliotheek: infobfac@ubn.kun.nl 
of tel. 024-3652567. 
 
Nieuwe personeelspas ook lenerspas voor de bibliotheek 
De nieuwe personeelspas van de KUN wordt ook uw lenerspas voor de bibliotheken van de KU 
Nijmegen. De medewerkers van de bibliotheek moeten hiervoor een administratieve handeling 
verrichten. 
U kunt bij de balies van alle bibliotheeklocaties uw lenerspasnummer laten omzetten naar uw 
personeelspasnummer. Neem beide pasjes mee. Uw oude lenerspas wordt ingenomen en komt te 
vervallen. U kunt vervolgens onmiddellijk gebruik maken van de nieuwe personeelspas als lenerspas. 
Als u beschikt over een IBL-account moet ook daarvoor een nummerwijziging doorgevoerd worden. Bij 
de balie kunt u een formulier invullen en inleveren. 
Binnen 3 werkdagen zijn uw nieuwe gegevens verwerkt. Wilt u in die tussentijd toch een IBL-aanvraag 
indienen, dan gebruikt u nog het oude lenernummer. Bij het formulier is een "geheugenstrookje" 
gevoegd waarop u uw oude nummer kunt noteren. 
Het wachtwoord (pincode) voor het IBL-account blijft ongewijzigd. 
Nieuwe medewerkers of medewerkers die niet over een lenerspas beschikken kunnen zich met hun 
personeelspas bij de Centrale Bibliotheek (Erasmuslaan 36) als lener laten registreren. Dan is hun 
personeelspas meteen bruikbaar als lenerspas in alle vestigingen van de universiteitsbibliotheek op 
de campus. 
 
Levering van boeken op de werkplek. 
Wanneer u in de Catalogus KU Nijmegen een boek vindt dat u graag op uw werkplek wilt gebruiken, 
maar u heeft geen tijd om het uit de bibliotheek te halen, dan biedt uw IBL-account uitkomst. Door een 
IBL-aanvraag te doen in Picarta, wordt het boek naar uw werkplek gestuurd. Dit geldt ook voor boeken 
die hier op de campus aanwezig zijn. Voor deze service worden de normale IBL-kosten van uw 
account afgeschreven.  
  
Boeken en artikelen aanvragen in het buitenland 
Picarta is de landelijke catalogus waarin u alle boeken en tijdschriften die verkrijgbaar zijn bij de 
Nederlandse universiteitsbibliotheken kunt vinden. U vindt Picarta door op de homepage van de 
bibliotheek te kiezen voor Catalogi en vervolgens Picarta aan te klikken. Gegevens van boeken of 
tijdschriften die niet in Nederland aanwezig zijn, kunnen opgezocht worden met WorldSearch. Door 
links onder in het zoekscherm van Picarta te klikken op de wereldbol met de tekst Gebruik 
WorldSearch komt u in het zoekscherm waar u een zoekterm kunt ingeven. 
Als u dat wenst kan de bibliotheek ervoor zorgen dat een boek of kopie van een tijdschriftartikel in het 
buitenland wordt aangevraagd via het Inter Library Loan (ILL)-systeem. 
Voor een dergelijke aanvraag kunt u gebruik maken van een speciaal formulier dat bij de balies van 
de Faculteitsbibliotheek verkrijgbaar is. Met behulp van WorldSearch kunt u de gegevens zo volledig 
mogelijk invullen. Het formulier kunt u bij de medewerkers van de bibliotheek inleveren. 
Boeken die in het buitenland aangevraagd zijn, mogen alleen in de Leeszaal van de Centrale 
Bibliotheek aan de Erasmuslaan geraadpleegd worden. Ze worden niet uitgeleend. Kopieën van 
tijdschriftartikelen worden met de rekening naar de werkplek gestuurd. De kosten voor buitenlandse 
aanvragen kunnen niet via uw IBL-account verrekend worden. De kosten die in rekening gebracht 
worden, zijn te vinden op de tarievenlijst op de website van de bibliotheek. Kies op de homepage voor 
Diensten, klik vervolgens op Lenen, raadplegen, aanvragen. Op het volgende scherm kunt u in de 
linkerkolom kiezen voor Tarieven. 
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Kluwertijdschriften in 2004 elektronisch toegankelijk 
Vanaf begin 2004 zijn 440 tijdschriften van uitgeverij Kluwer op de vakgebieden Astronomie, Biologie, 
Filosofie, Informatica, Milieukunde, Natuurkunde, Scheikunde, Sterrenkunde en Wiskunde 
elektronisch toegankelijk. Met Kluwer is door de Universiteitsbibliotheek een KUN-brede deal voor 
elektronische toegang afgesloten. De tijdschriften die voor onze faculteit interessant zijn en onderdeel 
uitmaken van het pakket zijn per vakgebied te vinden op de website van de bibliotheek. 
Kies op de homepage voor Vestigingen en klik op Natuurwetenschappen, Wiskunde, Informatica. Klik 
op het volgende scherm in de linkerkolom op Nieuws. Doorklikken op het bericht over de 
Kluwertijdschriften geeft per vakgebied toegang tot de lijst van tijdschriften. 
De tijdschriften zijn toegankelijk via http://journals.kluweronline.com/. 
 
Current Protocols elektronisch beschikbaar 
Vier Current Protocols van Wiley Inter Science zijn sinds begin dit jaar elektronisch raadpleegbaar. 
Het gaat om de volgende uitgaven: 
CP in Cell Biology 
CP in Molecular Biology 
CP in Neuroscience 
CP in Protein Science 
De fulltext is bereikbaar via Zoeksystemen op de homepage van de universiteitsbibliotheek.  
 
ACM Digital Library 
De subfaculteit Informatica heeft het literatuurbudget structureel met € 6000,- verhoogd voor 
elektronische toegang tot vrijwel alle uitgaven van de Association for Computing Machinery (ACM). 
Via http://portal.acm.org/portal.cfm en een klik op ‘digital library’ kunnen de volgende uitgaven van de 
ACM fulltext geraadpleegd worden:  

- alle ACM Journals, magazines en transactions 
- alle ACM proceedings en newsletters 
- de online Computing Guide  

Onderstaande titels kunnen ook via Volledige teksten op de homepage van de universiteitsbibliotheek 
worden geraadpleegd. 
ACM Computing Surveys 
ACM Cross Student Magazine 
ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP)  
ACM Transactions on Computational Logic 
ACM Transactions on Computer Systems 
ACM Transactions on Computer-human Interaction 
ACM Transactions on Database Systems 
ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems 
ACM Transactions on Embedded Computing Systems 
ACM Transactions on Graphics 
ACM Transactions on Information and System Security 
ACM Transactions on Information Systems 
ACM Transactions on Internet Technology 
ACM Transactions on Mathematical Software 
ACM Transactions on Modelling and Computer Simulation 
ACM Transactions on Programming Languages and Systems 
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology 
ACM Journal of Computer Documentation 
ACM Journal of Experimental Algorithms 
Communications of the ACM 
IEEE-ACM transactions on Networking 
Journal of the ACM 
 
Archief ACS tijdschriften beschikbaar 
Naast de laatste 5 jaargangen is nu ook het archief van de tijdschriften van de American Chemical 
Society (ACS) fulltext beschikbaar. Doordat het abonnement op dit tijdschriftenpakket met ingang van 
1 januari 2004 is omgezet in e-only is uitbreiding met het archief mogelijk. 
Onderstaande ACS-tijdschriften kunnen via de website van de bibliotheek www.kun.nl/ubn 
geraadpleegd worden. Op de startpagina kiezen voor Volledige teksten en daarna voor Lijst van 
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fulltext tijdschriften. Achter de naam van het tijdschrift zijn het volume en het jaar vermeld vanaf 
wanneer de tekst elektronisch beschikbaar is. 

• Accounts of Chemical Research. Vol. 1 (1968)  
• Analytical Chemistry. Vol. 47 (1947)  
• Biochemistry.  Vol. 1 (1962)   
• Bioconjugate Chemistry. Vol. 1 (1990)   
• Biotechnology Progress. Vol. 6 (1990)  
• Chemical Research in Toxicology. Vol. 1 (1988)   
• Chemical Reviews. Vol. 1 (1924)   
• Chemistry of Materials. Vol. 1 (1989)   
• Energy and Fuels. Vol. 1 (1987)   
• Environmental Science and Technology. Vol. 1 (1967)   
• Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 26 (1987)  
• Inorganic Chemistry. Vol. 1 (1962)   
• Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 1 (1953)   
• Journal of Chemical and Engineering Data. Vol. 4 (1959)  
• Journal of Chemical Information and Computer Sciences. Vol. 15 (1975)   
• Journal of Medicinal Chemistry. Vol. 1 (1959)   
• Journal of Natural Products. Vol. 59 ( 1996)   
• Journal of Organic Chemistry. Vol. 1 (1936)   
• Journal of Physical Chemistry A. Vol. 101 (1997)   
• Journal of Physical Chemistry B.  Vol. 101 (1997) 
• Journal of the American Chemical Society. Vol. 1 (1879)   
• Langmuir. Vol. 1 (1985)  
• Macromolecules. Vol. 1 (1968)  
• Organic Letters. Vol. 1 (1999)  
• Organic Process Research and Development. Vol. 1 (1997)   
• Organometallics. Vol. 1 (1982)  

 
3 nieuwe Sterrenkunde-tijdschriften 
Ook voor 3 tijdschriften die van belang zijn voor Sterrenkunde is extra budget beschikbaar gekomen. 
Begin dit jaar zijn abonnementen genomen op: 

• Astronomy and Astrophysics 
• Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 
• Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 

Het abonnement op Monthly Notices is e-only. De beide andere tijdschriften zijn zowel in print als 
fulltext beschikbaar. 
 
Nieuwe fulltext tijdschriften 
Naast de hierboven genoemde tijdschriften zijn begin dit jaar nog een aantal andere tijdschriften 
fulltext beschikbaar gekomen. De volledige lijst van nieuwe tijdschriften op de vakgebieden die 
belangrijk zijn voor studenten en medewerkers van de Faculteit NWI is terug te vinden op de website 
van de bibliotheek. Kies op de homepage voor Vestigingen en klik dan op Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica. In de linkerkolom kiezen voor Nieuws waarna doorgeklikt kan worden op 
Nieuwe Elektronische Tijdschriften. Daarna opent zich de lijst met de tijdschriften die in de afgelopen 3 
maanden fulltext beschikbaar zijn gekomen.  
   
Bibliotheek neemt deel aan voorlichtingsdag 
Op zaterdag 3 april a.s. neemt de bibliotheek deel aan de Algemene Universitaire Voorlichtingsdag 
voor leerlingen uit de bovenbouw van het vwo en eerstejaars hbo. In de collegerondgang zullen zowel 
digitale als geprinte bibliotheekmaterialen gepresenteerd worden. 
 
 
 
Meer weten over de bibliotheek? Kijk dan op www.kun.nl/ubn 
 


