Waar zijn de diverse collecties te vinden?
1. In de Centrale Bibliotheek:

A. de begane grond :
In de Gesloten Berging, die niet toegankelijk is voor het publiek, bevinden zich:
 de Suriname Collectie






Collectie KIT, Heilbron, Werkhoven, Open University,
Ferrier, Arends, Korstens, Dahlberg, Moor etc. (speciale
collecties)
tijdschriften

2. In de Medische Bibliotheek:
A. de Studiezaal
Studeren kan in de Lees-en discussie-ruimte of in de
Leeszaal.
In de Leeszaal is een deel van de medische collectie opgeslagen.
Plattegrond
Leeszaal
Afd. MI

de G-collectie (documenten ouder dan 1980)
krantenbundels

Plattegrond
begane grond
van de CB

B.

de eerste verdieping:
 de Boekenzaal :
Hier bevindt zich het grootse gedeelte van de collectie.
Het is mogelijk om zelf aan deze boeken te komen.
De aanwinsten van de Centrale Bibliotheek worden,
voordat zij op het rek geplaatst , eerst tentoongesteld.
 de Gesloten Berging (Boekenzaal)
In deze ruimte bevindt zich een groot deel van onze Suriname
Collectie.
 de Studiezaal
Deze wordt onderverdeeld in een grote studiezaal en een
kleine stille studiezaal. Deze bieden plaats aan ± 200 personen. In deze ruimte bevinden zich ook de Suriname collectie, naslagwerken en losse afleveringen van tijdschriften,
die op regelmatige basis worden ontvangen.

Anton de Kom Universiteit
van Suriname
Bibliotheek
Plattegrond
Lees– en
discussieruimte
Afd. MI

Wegwijs in de
Universiteitsbibliotheek

B. de Boekenberging
In de Boekenberging (kelder) is een groot deel van de boeken
ondergebracht. Deze boeken worden na aanvraag door de
medewerker gehaald.

Informatie zoeken en vinden

Openingstijden: Centrale Bibliotheek




Ma.-vr..: 07.30—20.45 uur (reguliere openingstijden)
Za.

: 07.30—14.00 uur (reguliere openingstijden)

Openingstijden uitsluitend voor studiemogelijkheden:



Za.

: 14.00—17.45 uur

Gebouw I, Universiteitscomplex, Leysweg # 86,
P.O.Box 9212
Tel.: 465558—ext. 2267/2260
Fax: (597)434211
Email-adres: adekbib@uvs.edu

8629789

Openingstijden: Medische Bibliotheek



Ma.– vr.: 07.30—20.45 uur

MWI-gebouw, Kernkampweg # 3-5
Tel.: 441007 –ext. 661 of 442215
Fax: (597)442215
Email-adres: med.adekbib@uvs.edu
Plattegrond
1e etage
van de CB

http://ub.uvs.edu
Library Anton de Kom University of Suriname
AdeKUS Library
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“De juiste informatie op het juiste moment”

Zoeken naar de juiste informatie?

Zoeken in de OPC:

Om de documenten in de Universiteitsbibliotheek
(de Centrale Bibliotheek en de Afdeling Medische Informatievoorziening) effectief te kunnen opsporen, is het
noodzakelijk dat de collectie op meer dan één manier wordt
gerangschikt.
Voor het zoeken naar informatie zijn er verschillende
informatiebronnen beschikbaar. Een informatiebron is
een gegevensbestand waarin informatie wordt opgeslagen
zodat terugvinden ervan mogelijk is.

1. Basis zoeken (snel zoeken)
Zoeken op auteur/onderwerpen
vb.op naam: Zichem, L. van
vb. op onderwerp: delinquentie
2. Geadvanceerd zoeken
Gevorderd zoeken door gebruik te maken van operatoren
AND/OR /NOT. Met behulp van deze operatoren worden er
combinaties gemaakt met de zoektermen.
3. Browsen
Gebruikmaken van de index. De index is een alfabetische
woordenlijst. Vaak genoeg wordt de index ook gebruikt om
spellingsfouten te voorkomen.

Beschikbare informatiebronnen:
1.

Het Catalogus apparaat

Het onsluiten van de collectie wordt voor de klant in een
catalogus waarneembaar. Een catalogus is een geordende
inventaris van het bibliotheekbezit met verwijzing naar de
vindplaats. Van elk document wordt er een bibliografische
beschrijving (titelbeschrijving) gemaakt, die de belangrijkste
kenmerken van het document toont, zoals: titel, auteur(s),
editie, jaar van uitgave, uitgeverij etc.
Het catalogusapparaat van de Universiteitsbibliotheek
bestaat uit:

Note: Er is een helpscherm die hulp biedt bij het zoeken
in de OPC.
Zoekstrategie
Bij de start van een onderzoek is het noodzakelijk het
onderwerp af te bakenen.
Daar er ontzettend veel informatie tot uw beschikking staat
is het belangrijk om het onderwerp zo specifiek mogelijk te
formuleren.
Voorbeeld:
Informatiebehoefte
: incest
Zoekvraagformulering
: de gevolgen van incest
onder de jeugdigen in Suriname.



De kaartcatalogus:
De informatie van de Surinaamse wetgeving (1975 - 2004)
zijn nog op kaart bijgehouden in de trefwoorden
kaartcatalogus van Gouvernementsbladen (GB) en
Staatsbladen (SB). De bibliografiche informatie van de
Staatsbladen zijn ook in de OPC terug te vinden.



OPC (Online Publiekscatalogus )
Documenten, die vanaf 1990 door de Centrale Bibliotheek
zijn aangeschaft, zijn d.m.v. de computer toegankelijk
gemaakt in het programma CDS/ISIS (Computerized Documentation System / Integrated Set of Information Systems).
Sinds 1995 kunnen de gebruikers naast de kaartcatalogus
ook bibliografische gegevens van documenten vinden in de
geautomatiseerde catalogus, de OPC.
Zowel de collectie van de CB als van de MB zijn opgenomen
in onze OPC.
Verder zijn er andere collecties ( RepAdeKus, Nationale
database Suriname, Nationale Zoologische collectie van
Suriname, etc.) die participeren binnen de OPC.
De OPC is sedert augustus 2006 ook via het Internet
te raadplegen. ( URL: http://ub.uvs.edu ).

Een zoekstrategie bouwt men als volgt op:
 men ontleedt het onderwerp in drie aspecten: incest,
jeugdigen, suriname
Ieder aspect kan vervolgens als zoekterm worden
gebruikt.
 bedenk voor ieder aspect een aantal trefwoorden,
bedenk daarvoor meerdere synoniemen;
vb. Incest: bloedschande, sexueel misbruik,
zedendelict
 vertaal deze synoniemen in engelse woorden
vb. incest: incest, sexual abuse
 kies een informatiebron (vb. OPC, database of een
zoekmachine) waar de zoekopdracht uitgevoerd wordt
 maak gebruik van de booleaanse operatoren, AND
(verkleinen), OR (vergroten) of NOT (uitsluiten), om de
zoektermen met elkaar te combineren
Voorbeeld: incest AND jeugd (verkleinen)
incest OR sexual abuse (vergroten)
incest NOT Suriname (uitsluiten van
documenten over Suriname)
Titelbeschrijving
Elk document, dat de UB ontvangt wordt uitleenklaar
gemaakt voor het publiek. De documenten worden
inhoudelijk en formeel ontsloten volgens internationale
standaard regels. Aan elk document wordt een signatuur
toegekend, van trefwoorden voorzien en daarna verwerkt in
onze geautomatiseerde catalogus.
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2.
E-Resources
Mede dankzij de snelle ontwikkeling van de computertechnologie wordt informatie nu digitaal beschikbaar gesteld.
E-Resources zijn databanken waar informatie digitaal wordt
opgeslagen en terugvinden ervan mogelijk is. De databanken
verschaffen abstracts of full text.
De E-Rescources die de UB te bieden heeft zijn o.a. :
JSTOR








EBSCOhost
Springer E-books
Up-To-Date
Research4Life (Agora, Hinari, Oare, Ardi, Goali)
Kluwer Navigator

Deze databanken zijn onsite te bezichtigen d.w.z. alleen
toegankelijk op de AdeKUS-campus en het MWI en via Moodle
Voor meer informatie t.a.v. het gebruik van deze online databanken bent u terecht bij de afdeling
Informatiedienstverlening.

Naast de databanken waarop de UB is geabonneerd, zijn er ook
Open Access databases z.a. DOAJ, VN-website, MedLine,
Scielo en Highwire Press waar er na gratis registratie informatie
kan worden gezocht/gedownload. Googlescholar is een
wetenschappelijke zoekmachine. Een zoekmachine zoekt
tegelijkertijd in meerdere databanken.

