http://www.biomedcentral.com
De originele onderzoeksartikelen worden door
Biomed Central in volledige tekst vrij toegankelijk
gemaakt op het internet.

http://www.thecochranelibrary.com
The Cochrane Library is een samenwerking tussen zes
databases die verschillende soorten hoogstaand,
onafhankelijk evidence based informatie bevatten ter
ondersteuning van de besluitvorming binnen de
gezondheidszorg.

http://www.doaj.org
Deze database biedt toegang tot wetenschappelijke
tijdschriften verspreid over diverse vakgebieden.

https://treaties.un.org
De United Nations Treaties Collection is ‘ werelds
grootste databank van multilaterale verdragen gepubliceerd door de Verenigde Naties .

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en
Deze biedt toegang tot adequate en up-to-date wetenschappelijke informatie die essentieel is voor de economische en sociale ontwikkeling

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Een
databank die toegang biedt tot een digitaal archief van
artikelen op het gebied van biomedische - en sociale
geneeskunde.
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De digitale informatie voorziening:
de juiste informatie op het juiste moment

Voor meer informatie bent u terecht op de adressen:

http://highwire.stanford.edu/cgi/search
Highwire Press is ‘s werelds grootste archief van
wetenschappelijke artikelen in volledig tekst
( ± 2,400,000 ).



Centrale Bibliotheek, Gebouw I Universiteitscomplex
Leysweg # 86 - P.O.Box 9212
Tel.: 465558 –ext. 2268
8629789
Fax: (597) 434211
Email-adres: info.adekbib@uvs.edu


http://sgo.sagepub.com
SAGE Open De uitgever Sage biedt ook een open access platform aan voor wetenschappelijk material.

Medische Bibliotheek, MWI-gebouw
Kernkampweg # 3-5
Tel.: 441007–ext. 661 of 442215
fax:(597)442215
Email: med.adekbib@uvs.edu
http://ub.uvs.edu
Library Anton de Kom University of Suriname

http://www.un-ilibrary.org
UN iLibrary De UN heeft ook een digitale bibliotheek
waar een deel van de publicaties van de UN digital beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

AdeKuS Library
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“A bridge between the University Library
and the Academic Community”

Informatiebemiddelen
Wat is informatiebemiddelen ?
Het verstrekken van deskundige hulp aan
bibliotheekgebruikers die op zoek zijn naar specifieke
informatie die zij niet via de OPC hebben kunnen
vergaren.
Diensten afdeling Informatiebemiddeling (IB)
 Selective Dissemination of Information (SDI)
attenderingsdiensten aan de hand van
interesseprofielen
 Information Literacy ( IL)
bibliotheekinstructies geven van de zoekmogelijkheden binnen de diverse informatiebronnen
 Opzetten van boeken-exposities
 Informatiebemiddelen en advies: assistentie bij het
oplossen van specifieke informatievragen en
verwijzen indien nodig of wenselijk naar andere diensten of instellingen in of buiten het werkgebied
 Het organiseren van boekpresentaties
Databases (e-resources)
Als aanvulling op onze boeken-collectie heeft de Universiteitsbibliotheek (UB) enkele abonnementen lopen op
elektronische databases. Via de website van de Universiteitsbibliotheek zijn de verschillende databases te
bezichtigen. Deze zijn ONSITE ( d.w.z. ALLEEN toegankelijk op de Universiteits-campussen Leysweg en Kernkampweg en de afdeling Informatiedienstverlening/
Cybertheek ) en via Moodle.
De Universiteitsbibliotheek heeft abonnementen op de
volgende databases:

De Kluwer Juridische Bibliotheek omvat 2 digitale
tijdschriften:
1. Juridische Bibliotheek, Select NJ:
 NJ (Nederlandse Jurisprudentie)
De NJ publiceert uitspraken van het EHRM, HvJ. EG,
Benelux-Gerechtshof, de Hoge Raad en gerechtshoven
en rechtbanken.
 NJkort
NJkort behoort bij de NJ en signaleert snel en summier
uitspraken.
2. Juridische Bibliotheek, Data Juridica Select:
Dit tijdschrift bevat Nederlands juridische informatie.

http://www.jstor.org
Jstor is een elektronisch archief met artikelen in
volledige tekst uit belangrijke wetenschappelijke tijdschriften w.o de sociale wetenschappen evenals monografieen en andere wetenschappelijke informatie die
waardevol zijn voor het academisch werk.

http://search.ebscohost.com
Ebscohost omvat een aantal online databases:
Academic Search Complete, Caribbean Search, eBook
Caribbean Collection (EBSCOhost), eBook Collection
(EBSCOhost), Education Research Complete, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts, MEDLINE, Open Dissertations. De artikelen zijn
gedeeltelijk of in zijn geheel beschikbaar.

http://teeal.uvs.local
TEEAL(The Essential Electronic Agriculture Library)
is een digitale bibliotheek welke 326 tijdschriften bevat op
het gebied van de landbouw– en landbouwaanverwante
wetenschappen, daterende vanaf 1975-2015.

Research4life is de verzamelnaam voor Hinari, Agora
Oare, Ardi en Goali waar er meer dan 185 uitgevers/
universiteiten participeren.
Deze database biedt aan ontwikkelingslanden de mogelijkheid om toegang te krijgen tot wetenschappelijke digitale informatie. Met toegang tot meer dan 14.500
tijdschrifttitels en meer dan 30.000 boektitels is Research4Life de grootste aanbieder aan digitale wetenschappelijke materiaal voor de AdeKUS gemeenschap.

http://agora-journals.fao.org/content/en/journals.php
Agora ( Access to Global Online Research in Agriculture )

http://hinari-gw.who.int/
Hinari (Health Internetwork Access to Research Initiative ) Onsite te bezichtigen op de AdeKUS Campus,
de Medische Faculteit en het Academisch Ziekenhuis.

http://oare.oaresciences.org/content/en/journals.php
(Online Access to Research in the Environment )

http://link.springer.com/search?facet-content-type=%
22Book%22&showAll=false
De bibliotheek heeft een abonnement op meer dan 4000
e-books op Springer verspreid over de verschillende vakgebieden.

Open access databases
De UB maakt ook gebruik van de Open Access Databases. Deze informatie is voor een ieder toegankelijk.
Enkele waarvan u gebruik kunt maken zijn :

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/openaccess

Elsevier, één van de prominente uitgevers op
wetenschappelijk gebied, biedt Sciencedirect open
access aan als platform waar men gratis en overal
toegang krijgt tot wetenschappelijk materiaal verspreid over de verschillende wetenschapsgebieden.

