Zoeken in WorldCat Discovery
In de bibliotheekcatalogus vindt u alle boeken, e-books, tijdschriften, e-journals etc. van
de Theologische Universiteit Kampen, maar ook die van vele andere Nederlandse en buitenlandse bibliotheken.
De catalogus is een zogenaamde discovery tool. Naast boeken en tijdschriften vindt u ook tijdschriftartikelen.
In veel gevallen met een link om ze online te kunnen lezen of downloaden.
Hieronder volgt een korte uitleg van de catalogus, hoe u boeken en artikelen kunt zoeken en een aantal zoektips.
Hoe u materiaal aanvraagt en verlengt, vindt u elders op de website.

Het adres van de catalogus is https://tukampen.on.worldcat.org/discovery:

Vul hier uw zoekterm in

Gebruik ‘Geavanceerd zoeken’ voor complexere zoekacties
Stel de taal in van de catalogus

Filter uw zoekresultaten
bv. op materiaalsoort, auteur, jaar, onderwerp
Klik op de titel voor meer informatie / aanvragen

Uitleenstatus

Materiaalsoort
bv. gedrukt
boek,
ebook,
tijdschrift
Slechts één editie wordt getoond!
Om alle edities te zien, klik op "View all editions"

Wanneer u op een titel klikt, opent een detailscherm naast uw zoekresultaten.

Tabbladen uit te klappen
Klik op pijltjes voor meer informatie

Sluiten detailscherm

Klik om titel aan te vragen

Normal loan = 30 dagen te lenen
Not for loan = alleen in de bibliotheek in te zien
Reading room = boek staat in open opstelling,
alleen in de bibliotheek in te zien

Available = beschikbaar, niet uitgeleend
Checked out = uitgeleend

Boeken zoeken
Eenvoudig zoeken op auteur, titel en/of trefwoord, wanneer titel en/of auteur bekend is
Stap 1
Vul je zoekwoorden in: auteur en titelwoorden of trefwoorden
Voorbeeld: Carson introduction new testament
Stap 2
Je krijgt nu de resultatenlijst. Desgewenst kun je filteren (links in beeld) onder Indeling op Boeken
!Let op!
Als je een boek nodig hebt, wil je vaak de meest recente editie. WorldCat Discovery laat in eerste instantie altijd maar één editie zien
en dat is lang niet altijd de gewenste.
Voor een andere editie: klik altijd eerst op de link “Meer uitgaven en indelingen” en daarna op de gewenste editie om de
beschikbaarheid te zien.
Niet alleen de verschillende edities worden getoond, maar ook andere verschijningsvormen van het boek zoals het fysieke boek (als het
een e-book betreft), vertalingen, etc.

Artikelen zoeken
Stap 1
Ga naar simpel of geavanceerd zoeken
Stap 2
Vul nu zoekgegevens in
Voorbeeld: bekkum historiografie kanaan

Stap 3
Desgewenst kun je de resultatenlijst filteren onder Indeling op Artikel

!Tip!
Voor meer diepgaand onderzoek is het handiger om een bibliografische database, zoals ATLA(s) te gebruiken vanwege de uitgebreidere
zoekfunctionaliteit.
Stap4a - Het artikel is full-text beschikbaar
Klik op Online toegang. Bevindt u zich in de gebouwen van de universiteit dan krijgt u nu toegang tot de tekst, bevindt u zich elders dan wordt
u gevraagd in te loggen met uw TU-netwerk account (alleen beschikbaar voor studenten en medewerkers van de TU).
!Let op!
- Er zijn soms meerdere ingangen naar de full-text. Wanneer de Online toegang knop niet werkt, klik dan op de titel, onder
Beschikbaarheid/holdings worden de links getoond.
- Kijk bij de gepresenteerde links tot welke jaargangen deze toegang bieden. Klik dan op de relevante link. De Online toegang knop
biedt niet altijd toegang tot alle jaargangen die de bibliotheek bezit.

Stap 4b - Het is een artikel uit een gedrukt tijdschrift
Onthoud titel en jaargang van het tijdschrift, waarin het artikel verschenen is
Doe stap 1 en 2 opnieuw, maar zoek nu op de titel van het tijdschrift
Voorbeeld: Nederlandsch theologisch tijdschrift
Kies bij Indeling: Tijdschrift/magazine
Klik op de titel van het betreffende tijdschrift en check aan de hand van volume en jaar of de TU de juiste band in bezit heeft onder
Beschikbaarheid/holdings

Zoektips
Als je de hele titel weet, zet die dan tussen aanhalingstekens in het (titel)zoekveld
Voorbeeld: "dienen en delen"
Zet frasen tussen aanhalingstekens in het (trefwoord)zoekveld
Voorbeeld: "Heilige Geest"
Zoektermen combineren
- Beide termen moeten voorkomen (AND)
Zet de termen achter elkaar
Voorbeeld: tijdschrift theologie
- Een van beide termen moet voorkomen (OR)
Zet OR tussen de termen
Voorbeeld: Nederland OR Holland
- De tweede zoekterm mag niet voorkomen (NOT) Zet NOT tussen de termen
Voorbeeld: theologie NOT religie
Wildcards gebruiken
- Een wildcard voor 1 teken
Zet # voor exact 1 teken
Voorbeeld: wom#n (woman en women)
- Een wildcard voor 0 tot 9 tekens
Zet ? voor 0 tot 9 tekens
Voorbeeld: encyclop?dia (encyclopedia en encyclopaedia)
- Woorden afbreken
Zet na minimaal 3 tekens een *
Voorbeeld: relig* (religie, religieus, religion, religious …)

