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Personal Library
Deze digitale bibliotheek op maat bevat een selectie bronnen die is gebaseerd op
uw vakgebied(en) en die u zelf verder kunt inrichten met databases, boeken,
artikelen, attenderingen en zoekresultaten. Op deze manier is met Personal
Library een volwaardige persoonlijke bibliotheek samen te stellen.
UBULINK
In digitale bestanden (Scopus, Web of Science etc.) krijgt u via het icoontje
links aangeboden naar de volledige tekst van het artikel. In die
gevallen waarin de UB geen toegang biedt tot de full text, kunt u het artikel
aanvragen via Picarta. Hiervoor is een IBL-account nodig.
Daarnaast vindt u met de UBU-link allerlei extra’s. Zo kunt u de gegevens van het
gevonden artikel direct exporteren naar RefWorks.
Op grond van duizenden zoekacties wereldwijd attendeert de UBU-link op
artikelen, die andere wetenschappers relevant hebben gevonden. U vindt ook een
link naar de impact factor van het tijdschift en de mogelijkheid om een probleem
te signaleren.
Attenderingen
Nieuws
Het internet biedt steeds vaker en efficiënt de mogelijkheid om u te laten
attenderen op nieuwe ontwikkelingen in uw vakgebied. RSS (Really Simple
Syndication) lijkt de nieuwe standaard te worden.
. Wilt u volgen wat er op
Vrijwel alle websites zijn voorzien van een RSS-icoon
een door u geselecteerde website aan nieuws beschikbaar komt dan kunt u zich
eenvoudig registreren via het icoontje.
Voorbeeld News van Science
http://news.sciencemag.org/rss/current.xml
Tijdschriften
Tijdschriftattenderingen kunt u zelf organiseren.
De Universiteitsbibliotheek heeft binnen Personal Library een attenderingsservice
opgezet.
U kunt de tijdschriftattendering ook in eigen beheer houden met RSS.
Om berichten via RSS te kunnen lezen heeft u een RSS-reader nodig. Alle
browsers van internet zijn voorzien van zo’n reader.
(lees verder…)

Als u gebruik maakt van webbased readers dan kunt u ook buiten de campus uw
feeds lezen. U heeft dan echter geen directe link naar de full-text.
Voorbeeld: Google-reader http://reader.google.com/
Er zijn ook andere RSS-readers beschikbaar, o.a. in Refworks.
Virtuele Kennis Centra
Een Virtueel Kennis Centrum of VKC is een combinatie van een online
werkomgeving en een online bibliotheek met informatie over een bepaald
vakgebied. Een VKC vormt een virtuele gemeenschap, een community, waarin
onderzoekers, docenten en studenten van een bepaalde onderzoeksgroep
samenwerken en de resultaten van hun onderzoek delen met anderen.
(lees verder…)
UB mobiel
Studenten en medewerkers maken via hun mobieltje (mits met internet) gebruik
van de UB. Via m.library.uu.nl kunnen zij zoeken in de catalogus, boeken
verlengen en aanvragen, full-text artikelen vinden in Omega en deze mailen,
nieuws bekijken, contact opnemen, adressen en openingstijden checken. Ook
heel handig: alle vrije computers zijn gemakkelijk te lokaliseren.

iPads, tablets en e-readers
Op tablet computers kunt u net als op gewone PC's of laptops consumptief én
productief bezig zijn. Het bezoeken en gebruik maken van alle soorten websites is
net zo simpel. U hoeft zich niet te beperken tot mobiele websites.
Naast het gehele web en alle databases van de bibliotheek (Web of Science,
Scopus) zijn er vele speciale apps interessant voor studenten en wetenschappers.
(lees verder…)
Igitur
Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, is de dienst binnen de
Universiteitsbibliotheek die digitaal publiceren bevordert. Igitur ondersteunt
wetenschappers, onderzoeksorganisaties en wetenschappelijke communities bij
het bepalen van de optimale publicatiestrategie en realiseert samen met de klant
totaaloplossingen op het gebied van (elektronische) publicaties.
Centraal in de strategie van Igitur staat het belang van het vergroten van
toegankelijkheid van wetenschappelijke informatie.

In Igitur Archief vindt het digitaal wetenschappelijk archief van de UU. Vrijwel alle
documenten zijn full text beschikbaar en vrij toegankelijk te raadplegen
Vakspecialist
Natalie Zuiverloon is de vakspecialist voor Scheikunde en Farmaceutische
wetenschappen. U kunt bij vakinhoudelijke vragen of voor een korte persoonlijke
introductie Contact met haar opnemen.

