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De Universiteitsbibliotheek



Taak

Ondersteunen wetenschappers en 
studenten in onderzoek en 
onderwijs
Bewaren en ontsluiten erfgoed



Opdracht 

Digitale bibliotheek
Bewaarbibliotheek
Netwerk bibliotheken aansturen
Studieplek 





Websites

Het gebouw: 
http://www.boekentoren.be

http://www.boekentoren.be/




Stadsfocus 

Nieuwe focus na architectuurfocus
http://www.stadsfocus.be/

http://www.stadsfocus.be/




Services: http://lib.ugent.be



Wat is er te vinden?

De catalogus
De databanken
De e-bronnen
De beelddatabank
Praktische info 
Universiteitsbibliotheek
Praktische info bibliotheeknetwerk 
UGent







Via de zoekbox rechts bovenaan 
“site search” kan je de 
infopagina’s doorzoeken van onze 
website







Één zoekinterface bezit UGent



MeerCat

Uniforme zoekinterface doorheen de 
eigen UGent collecties
Google-like
Op de homepage
Diverse filtermogelijkheden



Is een werk / een databank te 
vinden binnen de UGent?
Wat is elektronisch beschikbaar?
In welke bibliotheek?
Kan ik het aanvragen?
+ enkele links met externe 
databases



Wat is MeerCat niet?

Uniforme zoekinterface door alle 
externe databases
Is dus geen “federated search”
Dus geen resultaten uit bv. 
“Compendex” of “Avery index to 
architectural periodicals”



Een aangepaste, lichtere versie 
van Meercat is nu beschikbaar 
voor mobiele netwerken.
Surf met je eigen GSM naar: 
http://lib.ugent.be/mobile en 
begin te zoeken.

http://lib.ugent.be/mobile




1. Algemeen zoeken









2. Tijdschriften zoeken













3. Databanken zoeken





Externe databanken

300-tal
Onderverdeling in 16 categorieën
Multidisciplinaire en specifieke
Zowel vrij als beperkt 
toegankelijke
Vb. Web of Science, Compendex,  
Francis, Pubmed, …





Interne databanken



UGent Academische Bibliografie –
Institutional Repository

http://biblio.ugent.be

Short: Biblio
Wetenschappelijke publicaties van 
UGent-onderzoekers
Artikelen, boeken, hoofdstukken, 
conference proceedings, elektronische 
publicaties, ....
Aanduiding UGent classificatie
Lijst per onderzoeker op basis van 
personeelsnummer

http://biblio.ugent.be/


Elektronische versie van wetenschappelijke 
publicaties van UGent-onderzoekers
Indien copyright OK
Wereldwijd online beschikbaar
Handle: persistente, unieke link
Zichtbaarheid verhoogt aanzienlijk



Kader: Open Access

Vrij toegankelijk maken van 
wetenschappelijke publicaties
Via een Open Access journal (geen 
abonnementsgeld)
Via zelf-archivering in een Open 
Access repository (zoals dat van 
UGent)



Op zoek naar Open Access artikelen

Open Access journals:
http://doaj.org
Open Access repositories:
http://oaister.org
http://www.driver-repository.eu/

http://doaj.org/
http://oaister.org/
http://www.driver-repository.eu/


http://biblio.UGent.be

http://biblio.ugent.be/








Bibliografie in contactinfo



4. Afbeeldingen 









Elin articles
http://elin.UGent.be

Toegang tot e-journals en e-
articles
Enkel toegankelijk binnen het 
UGentnetwerk (campus, VPN)
SFX-ondersteuning

http://elin.ugent.be/




= Elin









Document delivery



IBL

Als een werk niet in UGent te vinden is, 
noch elektronisch, noch op papier
via SFX of inloggen in Aleph
Kopieën van artikelen of uitlenen van 
een boek/thesis
Prijzen personeel: http://lib.ugent.be > 
inlichtingen > documentlevering (of tik 
“IBL” in de site search)

http://lib.ugent.be/


Via “mijn bibliotheekgegevens”









Via SFX





Scanaanvraag

Gebruikers kunnen scans uit onze 
collectie aanvragen
http://lib.ugent.be > inlichtingen 
> documentlevering > 
scanaanvragen (of tik “scan” in de 
site search)

http://lib.ugent.be/




Tools



Tools via Athena

Acrobat professional: omzetten 
van een bestand naar pdf
Reference manager en Endnote: 
bibliografische software
Woordenboeken 
Afhankelijk van dienst



Opleidingen

Module in doctoral schools rond 
research skills
Opleidingen Reference Manager en 
Endnote
Demo’s: maandelijks en op 
aanvraag



• Aankondiging van demo’s:
Lib.ugent.be > inlichtingen > help
http://lib/info/nl/demo.shtml



Contacteer libservice@UGent.be
09/264.79.40 (Inge Van 
Nieuwerburgh)
09/264.41.15 (Paul Bastijns)

mailto:libservice@UGent.be
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