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Bibliotheek UL verhuist in augustus 
In verband met de sloop van het Universeel Laboratorium (UL) zal de bibliotheekafdeling eind 
augustus verhuizen naar een tijdelijke ruimte in de kelders van gebouw A1. Dit in afwachting van de 
oplevering van de bibliotheekruimte in de nieuwbouw die eind november gepland is. Als gevolg 
hiervan is het van eind augustus tot en met begin december niet mogelijk de boeken en tijdschriften 
op het gebied van Biologie en Scheikunde direct te raadplegen. De tijdelijke magazijnruimte is niet 
geschikt om klanten toe te laten. 
Voor de boeken en tijdschriften uit de bibliotheek van het Universeel Laboratorium kunt u in 
genoemde periode terecht bij de balie van de Centrale Faculteitsbibliotheek in gebouw A1. Op 
verzoek worden de benodigde documenten uit het magazijn gehaald. Over de precieze werkwijze 
volgt in augustus nadere berichtgeving. 
In de loop van december a.s. zal de gehele bibliotheekvoorziening verhuizen naar de nieuwbouw. Op 
de begane grond worden de huidige twee vestigingen samengevoegd tot een faculteitsbibliotheek 
NWI. 
Als gevolg van de samenvoeging zal de personeelsformatie van de bibliotheek medio 2004 worden 
aangepast. Henk Herms en Peter Charpentier zullen het bibliotheekteam in augustus gaan verlaten.  
 
Wijzigen kamernummers na verhuizing naar de nieuwbouw 
Binnenkort verhuizen de eerste afdelingen vanuit het UL naar de nieuwbouw. Het is belangrijk dat 
wijzigingen in kamernummers voor de bibliotheekadministratie aan ons worden doorgegeven. 
Natuurlijk kunt u hiervoor persoonlijk langskomen in de bibliotheekafdeling in gebouw A1. U kunt 
wijzigingen ook doorgeven via e-mail infobfac@ubn.kun.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens in 
de uitleenadministratie worden aangepast. 
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Nieuwe lay-out Lijst fulltext tijdschriften 
De Lijst van fulltext tijdschriften is op de homepage te vinden onder Volledige teksten. De 
samenstelling en lay- out hiervan worden begin juli aangepast. Omdat de lijst automatisch 
gegenereerd gaat worden, wordt de informatie completer en actueler. In de nieuwe lijst worden ook de 
afgesloten tijdschriften opgenomen, waarvan nog jaargangen fulltext toegankelijk zijn. Nieuwe fulltext 
tijdschriften komen sneller in de lijst. Dit is vooral een voordeel bij tijdschriften die onderdeel zijn van 
omvangrijke package deals, zoals Kluwer.  
In de nieuwe lijst is een klik op de titel van het tijdschrift meestal voldoende om door te stappen naar 
de fulltext. Dat gebeurt niet als eenzelfde tijdschrift via meerdere platforms beschikbaar is b.v. bij 
Angewandte Chemie, Astronomy and Astrophysics en Molecular Cell. In dat geval wordt een 
tussenscherm aangeboden waarop gekozen kan worden voor het gewenste platform. 
In de nieuwe lijst wordt achter de naam van ieder tijdschrift de -link aangeboden. Via deze 
button vindt u informatie over de jaargangen die fulltext beschikbaar zijn. Ook kan hiermee 
gemakkelijk gezocht worden naar informatie over de gedrukte publicatie in de catalogus van de KUN 
of Picarta. Meestal zijn in gedrukte vorm meer jaargangen van een tijdschrift beschikbaar dan in 
fulltext. 
De gegevens over de beschikbaarheid in fulltext achter de -link zijn soms niet helemaal juist. 
Aan correctie en completering wordt momenteel gewerkt. 
Voor opmerkingen of vragen over de fulltext lijst en  kunt u contact opnemen met de 
informatiebalie van de bibliotheek, telefoon 024-3652567 of e-mail infobfac@ubn.kun.nl. 
 
SciFinder Scholar  
Per 1 april is SciFinder Scholar operationeel geworden. Dit is een brede, op life sciences 
georiënteerde database. Jaarlijks worden 8.000 wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van 
chemie, fysica, biologie, sterrenkunde en wiskunde geïndexeerd. SciFinder bevat ook informatie over 
boeken, congresverslagen, rapporten, proefschriften en patenten. Ook zoeken op citaties is mogelijk. 
De gegevens over de publicaties zijn afkomstig uit Chemical Abstracts (vanaf 1907) en Medline (vanaf 
1958). 
Een ‘substructure search’ module is onderdeel van de browser. Hiermee kan op de grafische 
weergave van molecuulstructuren gezocht worden.  
De toegang tot SciFinder is te vinden op de homepage van de bibliotheek onder Zoeksystemen. 
SciFinder kan uitsluitend geraadpleegd worden op pc’s binnen het IP-domein van de KUN, met 
uitzondering van de publieksstations in de bibliotheek. Op de pc moet om auteursrechtelijke redenen 
een verbinding met het Pegasus-netwerk geïnstalleerd worden. Meer informatie hierover in het vervolg 
van deze nieuwsbrief. 
Het abonnement is beperkt: op ieder moment kan slechts 1 persoon SciFinder Scholar raadplegen. 
Het is daarom belangrijk dat het bestand meteen na afronding van de zoeksessie wordt afgesloten. 
Prof. dr. Floris Rutjes heeft de mogelijkheden van SciFinder nader toegelicht in de februari-uitgave van 
Enter. Deze tekst is terug te vinden op de website van de bibliotheek. Kies op de homepage voor 
Vestigingen, klik vervolgens op Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en daarna links in het 
scherm op Nieuws. Kies dan voor Interview met Prof. Dr. Floris Rutjes.  
 
Installatie Pegasus netwerk t.b.v. SciFinder 
Toegang tot het Pegasus netwerk is alleen mogelijk vanaf pc’s met IP-nummers binnen het KUN-
domein. 
In een Microsoft netwerkomgeving geldt een aantal voorwaarden. Meer informatie hierover is terug te 
vinden op de website van de bibliotheek. Kies op de homepage voor Diensten en vervolgens voor 
Verbinding vanaf werkplek of thuis. Onderaan de volgende pagina kunt u doorklikken naar informatie 
over de installatieprocedure van Pegasus. 
Met vragen over of problemen bij de installatie kan contact opgenomen worden met onze 
informatiebalie, telefoon 024-3652567 of e-mail infobfac@ubn.kun.nl. 
SciFinder Scholar staat in het Pegasus-menu onder Exacte Wetenschappen. Alleen de eerste keer 
dat u daarop klikt wordt er een setup procedure gestart. 
 
Chemical Abstracts 
Nu SciFinder beschikbaar is, is in overleg met de Bibliotheekcommissie Chemie besloten de toegang 
tot een aantal jaren van Chemical Abstracts (1997-2001) via Pegasus te beëindigen.  
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Omdat zoekacties alleen per beschikbare afzonderlijke jaargang uitgevoerd kunnen worden, is deze 
mogelijkheid niet klantvriendelijk. De bestanden zijn in 2003 o.a. om die reden heel weinig 
geraadpleegd. 
 
Uitleentermijn bibliotheekboeken  
Binnenkort ontvangen medewerkers en afdelingen die in het verleden voor een langere periode 
bibliotheekboeken geleend hebben een brief. Hierin wordt gevraagd om de betreffende boeken bij de 
bibliotheek terug te bezorgen. Indien ze nog nodig zijn, kunnen ze conform het uitleenreglement voor 
29 dagen worden geleend. Een langere uitleentermijn leidt ertoe dat publicaties gedurende die 
periode feitelijk niet beschikbaar zijn voor de overige klanten van de bibliotheek. De bibliotheek wil de 
service aan al haar klanten kunnen blijven garanderen. Vandaar dat bibliotheekboeken alleen nog 
voor de standaardperiode worden uitgeleend. 
Geleende materialen kunnen na die termijn opnieuw verlengd worden, mits ze niet gereserveerd zijn 
door een andere klant van de bibliotheek. 
Om het verlengen zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft de bibliotheek in 2002 een speciale service 
ingevoerd: de automatische alert. 
Dit houdt in dat de lener van een boek 3 dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn via e-mail 
een bericht ontvangt. Aan deze waarschuwing zijn geen kosten verbonden. Het boek kan, als het niet 
gereserveerd is, eenvoudig vanaf de werk- of studieplek verlengd worden. 
Op deze manier kan het boek 9x (261 dagen), zonder bezoek aan de bibliotheek, verlengd worden. 
Voor de tiende verlenging moet u wel even met de publicatie langs komen. Dit om te voorkomen dat 
boeken die bij een klant zijn kwijtgeraakt en feitelijk niet meer beschikbaar zijn, voortdurend verlengd 
blijven worden. 
U kunt zich via de website van de bibliotheek aanmelden voor deze service door op de homepage te 
kiezen voor Diensten en vervolgens te klikken op Lenen, raadplegen, aanvragen. Op de volgende 
pagina vindt u een elektronisch formulier waarmee u zich kunt opgeven voor een gratis 
waarschuwings-e-mail. 
 
Personeelspas als lenerspas UB 
De uitgifte van personeelspassen is begonnen. Al aardig wat medewerkers zijn in het bezit van de 
nieuwe pas. Als u in de toekomst bibliotheekmaterialen wilt blijven lenen, is het noodzakelijk dat u uw 
personeelspas laat activeren als lenerspas. 
Dit kunt u laten doen bij de balies van alle bibliotheeklocaties op de campus. Neem hiervoor beide 
pasjes mee. Uw oude lenerspas wordt ingenomen en komt daarmee te vervallen. U kunt vervolgens 
onmiddellijk gebruik maken van uw personeelspas als lenerspas. 
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. 
 
Wat is WebDOC? 
WebDOC is een bestand waarin medewerkers van de KUN hun wetenschappelijke publicaties in 
elektronische vorm via Internet kunnen publiceren. 
Auteurs die hun publicaties in WebDOC willen aanbieden, vullen een deelnameformulier in. Hiermee 
verlenen ze de Universiteitsbibliotheek toestemming voor openbaarmaking van de publicatie via 
Internet. 
Het project bestaat vier jaar. In die periode zijn door medewerkers van FNWI ongeveer 400 publicaties 
aangeleverd. Dit zijn voornamelijk redes, proefschriften en rapporten. Wanneer een promovendus 
uiterlijk twee maanden voor de promotiedatum een elektronische versie aanbiedt aan de 
Universiteitsbibliotheek kan volstaan worden met het aanleveren van 45 exemplaren van de gedrukte 
versie bij de Pedel. 
Alle WebDOC-documenten worden automatisch opgenomen in de Catalogus van de KU Nijmegen en 
Picarta. Ze zullen ook geplaatst worden op de server voor het DARE-project. Hierover zullen wij u in 
de volgende nieuwsbrief nader informeren. 
WebDOC is te vinden op de website van de Universiteitsbibliotheek. Kies op de homepage voor 
Volledige teksten en klik vervolgens op Elektronische publicaties van de KU Nijmegen.  
Meer informatie over de aanlevering van teksten voor WebDOC en de auteursrechten in dit kader 
vindt u op de website onder Diensten, waar u kunt klikken op Publiceren op het Internet (WebDOC). 
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Informatie over auteursrechten 
Bij de balies van de bibliotheek is een folder verkrijgbaar met informatie over Auteursrecht in relatie tot 
elektronisch publiceren via Internet. De rechten liggen, ook binnen de nieuwe Auteurswet, bij de 
auteur, tenzij ze in enigerlei vorm zijn overgedragen aan derden. Er leven veel vragen bij auteurs, 
zoals ‘Wanneer mag ik een werk elektronisch via Internet toegankelijke maken? Kan ik het dan nog 
wel publiceren?’. De folder geeft kort en bondig inzicht in de mogelijkheden en consequenties. 
De tekst van de folder is ook terug te vinden op de website van de bibliotheek. Kies op de homepage 
voor Vestigingen en vervolgens voor Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica. Klik links in het 
scherm op Nieuws. 
 
De Universiteitsbibliotheek in ENTER 
In ENTER, een uitgave van het Universitair Centrum voor Informatievoorziening(UCI), wordt in elke 
uitgave een bijdrage van de Universiteitsbibliotheek opgenomen. Onder de titel rUBriek worden 
recente ontwikkelingen nader belicht en belangrijke veranderingen met betrekking tot de 
bibliotheekvoorziening aangekondigd en toegelicht. 
In het mei-nummer staat een interview met Leo Waaijers (programmamanager van DARE) en een kort 
verslag van de DARE-themamiddag die de bibliotheek onlangs samen met de Faculteit NWI heeft 
georganiseerd. Verder een bericht over nieuwe fulltext tijdschriften en bestanden en over de gevolgen 
van de invoering van de personeelspas voor de gebruikers van de bibliotheek. 
Als u op de homepage van de Universiteitsbibliotheek onder Nieuws op rUBriek klikt vindt u alle 
artikelen die de afgelopen jaren in dit katern zijn verschenen.  
In de bibliotheek ligt het meest recente gedrukte exemplaar van ENTER dat u gratis mee kunt nemen. 
 
Openingstijden zomerperiode 
In de zomermaanden zijn onze openingstijden aangepast. Van 19 juli tot en met 27 augustus kan 
iedereen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur in de bibliotheek terecht. 
Gedurende de rest van het jaar is dat van 8.30 tot 17.30 uur. 
 
Nieuwe fulltext tijdschriften 
De 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.  
 
 
 
Meer weten over de bibliotheek? Kijk dan op www.kun.nl/ubn 
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