Catalogus online raadplegen
Boek, auteur, titel en B-nummer
In de bibliotheek staan naast boeken ook rapporten, artikelen en tijdschriften/reeksen, ze
worden hieronder alle boek genoemd.
Bij de titel en auteur zijn alle de leestekens (accent, trema e.d.) weggelaten, een ringel-S is
vervangen door ss gemaakt, æ is ae gemaakt, en een aanhalingsteken is vervangen door
een spatie.
Als er meerdere auteurs voor een bepaald boek zijn dan is alleen de naam van eerste auteur
opgeno-men, met achter de naam ‘et al’. Als het boek bestaat uit bijdragen van verschillende
auteurs dan is als auteur de editor of redacteur genomen, dan staat ook editor of redacteur
tussen haakjes achter de naam. Als er geen auteur, editor of redacteur is maar een
uitgevende persoon dan wordt de naam van de uitgevende persoon als auteur genoemd met
tussen haakjes uitgever erachter.
Elke titel wordt vooraf gegaan door het unieke B-nummer van het boek, het is van vorm
BXXXX of BXXX/toevoeging. Het B-nummer van het boek correspondeert met een nummer
op het boek in de kast in de bibliotheek en is daar een volgnummer, zodat het materiaal snel
gevonden kan worden. Als XXXX < 5000 dan staat het boek in de kasten rechts van raam,
anders staat het in de kasten links van het raam Dus schrijf het B-nummer op als u het boek
in de bibliotheekkasten wilt opzoeken en bekijken, of het boek wilt lenen (lenen kan alleen
door NGV-leden en vrijwilligers van het GGM). In de kasten in de bibliotheek staat het
materiaal in groepen, wat helpt bij het zoeken als geen B-nummer bekend is. Voor deze
groepen, en andere nuttige informatie over de bibliotheek zie het docu-ment
‘Bibliotheekinformatie en reglement’ dat op de webpagina van de bibliotheek is in te zien, en
ook op de zijkant van de boekenkast vooraan bij binnenkomst in de bibliotheek is
aangeplakt.
Hieronder worden de nuttige mogelijkheden van de raadpleegapplicatie beschreven.
Lijstweergave, bladerweergave
Direct nadat de raadpleegapplicatie is gestart, worden in een lijst de gegevens van een
aantal boeken in kolommen getoond, de lijstweergave. Eén boek is geselecteerd, degene
waarvan de gegevens in een blauwe strook worden weergegeven. Onder de zwarte streep
staan nog wat meer gegevens voor dat geselecteerde boek. Sommige boeken hebben geen
auteur.
In de lijst van gegevens van boeken staan achteraan een aantal lege kolommen omdat die
gegevens niet zijn ingevoerd. Deze kolommen kunnen beter weggelaten worden en in plaats
daarvan kunnen kolommen toegevoegd worden waarvoor soms of vaak wel gegevens
opgegeven zijn. Namelijk de kolom ‘Genre’, en zeker de kolom ‘Subject’ met onderwerpen bij
het boek. Het weghalen van de lege kolommen en toevoegen van Genre en Subject gaat als
volgt. Op de brede zwarte balk staat rechts van het midden het symbool voor twee
kolommen. Als de cursor er bovenop staat dan verschijnt de aanduiding ‘Columns’. Door het
linksklikken op dat kolommensymbool verschijnt een lijst ‘Select columns’ met links de
namen van de mogelijke kolommen (samen genomen in groepen), en rechts de namen van
de kolommen die getoond worden in het boekvenster. Om de kolommen in het boekvenster
die leeg zijn weg te halen, linksklik in het rechterrijtje op de kruisjes achter alle kolomnamen
die onder Title staan. Om Genre en Subject toe te voegen moet in het linkerrijtje eerst de
groep Edition ingeklapt worden. Linksklik hiervoor in het linkerrijtje op het pijltje dat naar
boven wijst achteraan op de zwarte strook met Edition erop, dan wordt Edition ingeklapt. Nu
verschijnt onder Edition de groep ‘Categorization’. Om deze uit te klappen linksklik op het

pijtje dat naar beneden wijst achteraan op de zwarte strook waar Categorization op staat. Nu
zijn Genre en Subject zichtbaar,. Om ze te selecteren, linksklik in het vakje voor Genre en
voor het vakje Subject. . Nu zijn de juiste kolomnamen geselecteerd, Linksklik op ‘OK’
rechtsonder om dat te bevestigen. Dan verschijnt weer de lijstweergave maar nu met de
juiste kolommen. De zo gekozen kolommen worden voortaan onthouden. Genre heeft een
speciale betekenis, Genre is namelijk alleen ingevuld als de titel de naam van een reeks is
waarvan niet alle afzonderlijke delen ook zijn opgenomen in de catalogus. De gegevens van
het geselecteerde boek (de blauwe strook) kunnen nu ook weggelaten worden zodat de
gegevens van nog meer boeken getoond kunnen worden. Linksklik hiertoe op het symbool
direct links van het wiitte invulvak met ‘Search books…’erin. In het lijstje dat dan verschijnt
linksklik op ‘No Details’.
Soms wordt als een selectie gemaakt wordt van boeken, de boekgegevens niet in de
lijstweergave getoond, maar getoond voor maar één boek tegelijk, de bladerweergave.
Bovenaan in het venster voor bladerweergave staat ‘Next >’, door te linksklikken hierop
worden de gegevens getoond van het volgende boek. Inmiddels is nu ook ‘< Prev’
verschenen, door hierop de linksklikken worden de gegevens van het vorige boek getoond.
Door linksboven te linksklikken op ‘< Back’ wordt teruggegaan naar de lijstweergave.
Zoeken op een woord en rij woorden in de titel of in de auteurnaam
(Er kan helaas niet op een gedeelte van een woord gezocht worden !. Er wordt hierna vanuit
gegaan dat de lijstweergave nu getoond wordt, zie eventueel de eerste paragraaf.)
Achteraan op de zwarte balk is een wit invulvak met ‘Search books…’ erin en een
loupesymbool aan het einde. Tik in het invulvak het gezochte woord of rij woorden in (woord
of rij woorden uit te titel of auteursnaam), negeer hierbij leestekens (zoals genoemd in de
eerste paragraaf). Tegelijkertijd met het intikken van de zoekwoord(en) wordt een aantal van
mogelijke boeken eronder getoond. Linksklik op het loupesymbool of geef een Enter als de
zoekwoord(en) zijn ingetikt. Dan verschijnen meestal in lijstweergave de gegevens van de
gezochte boeken. Midden boven de lijstweergave staat het aantal boeken dat gevonden is.
(In plaats van het loupesymbool is nu een kruis te zien, door te linksklikken daarop wordt
teruggegaan naar de lijst van alle boeken.) Zoals in de vorige paragraaf is genoemd kan in
plaats van de lijstweergave de bladerweergave getoond zijn.
Specifiek zoeken op auteursnaam uit een lijst
(Er wordt hier vanuit gegaan dat de lijstweergave nu getoond wordt, zie eventueel de eerste
paragraaf.) Specifiek zoeken van boeken op auteursnaam in de lijstweergave gaat met de
map Author. Om deze map te tonen linksklik linksonder op de zwarte balk op het
mapsymbool (achter dat symbool staat een woord). Dan klapt er een lijstje open,. Ga met de
cursor op ‘Main’ staan, dan verschijnt er rechts ervan een lijstje met o.a. Áuthor’. Linksklik op
Author, dan verschijnt eronder de lijst van auteursnamen met bij iedere auteur het aantal
boeken met die auteur in de lijstweergave Door de linksklikken op een bepaalde
auteursnaam verschijnen in de lijstweergave de gegevens van de boelen van die auteur. Als
de oorspronkelijke lijstweergave een selectie van boeken betreft op een woord of rij
woorden, dan wordt is binnen die selectie gezocht op de gekozen auteur. Hierna kan
eventueel hetzelfde voor een tweede auteur gedaan worden. Door de linksklikken op ‘(All
Books)’ worden weer de gegevens van alle boeken uit de lijst getoond. Door de linksklikken
op ‘(None)’ worden de gegevens getoond van alle boeken uit de lijst die geen auteur hebben.
Specifiek zoeken op onderwerp uit een lijst
(Er wordt hier vanuit gegaan dat de lijstweergave nu getoond wordt en dat de kolommen
Genre en Subject getoond zijn, zie eventueel de eerste paragraaf). Specifiek zoeken van
boeken op onderwerp in de lijstweergave gaat met de map ‘Subject’. Om deze map te tonen

linksklik linksonder op de zwarte balk op het mapsymbool (achter dit mapsymbool staat een
woord). Dan klapt er een lijst open. Ga met de cursor op ‘Categorization’ staan, dan
verschijnt rechts daarvan een lijstje met o.a. ‘Subject’. Linksklik op Subject, dan verschijnt
eronder de lijst van onderwerpen met bij ieder onderwerp het aantal boeken met dat
onderwerp in de lijstweergave. Door de linksklikken op een bepaald onderwerp verschijnen
in de lijstweergave de gegevens van de boeken voor dat onderwerp. Als de oorspronkelijke
lijstweergave een selectie van boeken betreft op een woord of rij woorden, dan wordt is
binnen die selectie gezocht op het gekozen onderwerp. Hierna kan eventueel hetzelfde voor
een tweede onderwerp gedaan worden. Door de linksklikken op ‘(All Books)’ worden weer de
gegevens van alle boeken uit de lijst getoond. Door de linksklikken op ‘(None)’ worden de
gegevens getoond van alle boeken uit de lijst die geen onderwerp hebben (dan betreft het
een reeks/tijdschrift).
Vervolgselectie
Als op een woord of rij woorden in de titel of auteursnaam geselecteerd is, dan kan verder
geselecteerd worden op de boeken van een bepaalde auteur of voor een bepaald
onderwerp. Dat is in de twee paragrafen hierboven al aangegeven. Het zou mooi zijn als je
bv. ook kon selecteren op alle boeken met onderwerp Frankrijk en daarbinnen op alle
boeken met onderwerp bv. fossielen, zodat je alle boeken vindt over fossielen die Frankrijk
betreffen. Misschien komt dat ooit nog. Het kan wel op de computer in de bibliotheek..
Reeks/tijdschrift
(Er wordt vanuit gegaan dat de lijstweergave nu getoond wordt en dat de kolommen Genre
en Subject getoond zijn, zie eventueel de eerste paragraaf). Specifiek zoeken van
reeksen/tijdschriften, waarvan niet alle nummers al in de catalogus voorkomen, gaat met de
map ‘Genre’. Om deze map te tonen linksklik linksonder op de zwarte balk op het
mapsymbool (achter dit mapsymbool staat een woord). Dan klapt er een lijst open. Ga met
de cursor op ‘Categorization’ staan, dan verschijnt rechts daarvan een lijstje met o.a. ‘Genre’.
Linksklik op Genre, dan verschijnt eronder een lijst met ‘None’ en ‘Reeks/tijdschrift’. Door de
linksklikken op Reeks/tijdschrift verschijnen in de lijstweergave de gegevens van de
reeksen/tijdschriften waarvan niet alle nummers al in de catalogus staan. Als de
oorspronkelijke lijstweergave een selectie van boeken betreft op een woord of rij woorden,
dan wordt is binnen die selectie gezocht op reeksen/tijdschriften. Door de linksklikken op ‘(All
Books)’ worden weer de gegevens van alle boeken uit de lijst getoond.

