Boekrecensies vinden
Deze handout geeft een overzicht van e-resources waarin u boekrecensies kunt vinden.
E-resources zijn als volgt op de website van de bibliotheek te vinden:

Ga naar de homepage van de UB VU: www.ub.vu.nl

Typ de titel van één van onderstaande e-resources die je wilt doorzoeken

Selecteer op e-resources

Klik op GO!

Klik in het vervolgscherm op de titel van de e-resource
om hem te openen
E-resources die boekrecensies bevatten:

1.

Picarta







Picarta is een landelijke catalogus
Ga naar de e-resource Picarta
Klik op het tabblad geavanceerd
Zet alleen een vinkje bij artikelen
Selecteer titelwoorden en typ een aantal trefwoorden uit de titel

2.

Web of Science






Web of science is een algemene database.
Ga naar de e-resource Web of Science
Klik eerst op advanced search
Selecteer daarna onderin het scherm bij Options book review

3.

JSTOR






JSTOR is een algemene database die zich vooral op oudere jaargangen van tijdschriften richt.
Ga naar de e-resource JSTOR
Klik op Advanced search
Klik bij Narrow By Reviews aan

4.

PsycINFO





De PsycINFO database richt zich op de Psychologie en aanverwante wetenschappen
zoals Psychiatrie, Pedagogiek, Geneeskunde, Sociologie, etc.
Ga naar de e-resource PsycINFO/Advanced search
Selecteer onder Document type, Review-Boek

5.

ABI/INFORM Global




ABI richt zich op economische –en bedrijfswetenschappen
Ga naar de e-resource ABI Inform Global/ Advanced search
Onder search options, bij Document Type, vink Review aan



6.

IBSS: International Bibliography of the Social Sciences





IBSS bevat referenties naar artikelen vanaf 1951 in meer dan 100 talen.
Ga naar de e-resource IBSS
Vink bij Document type, Review aan.

7.






8.





Lexis Nexis Academic: kranten
Bevat wereldwijd nieuws en bedrijfsinformatie.
Ga naar de e-resource Lexis Nexis
Vul bij de internationale kranten als eerste de zoekterm book review in en vervolgens de titel van het boek
Vul bij de Nederlandse kranten als eerste de zoekterm recensie in en vervolgens
de titel van het boek

LiteRom
LiteRom bevat boekrecensies en interviews op het gebied van
Nederlandstalige literatuur die sinds 1900 is verschenen in dag- en weekbladen.
Ga naar de e-resource Literom
Gezocht kan worden op bijvoorbeeld schrijver of titel
Als er recensies bij zijn, worden ze gepresenteerd onder verfijnen/Soort Artikel /
Recensies

Of : ga naar uitgebreid zoeken, en selecteer recensies bij soort artikel

9.

Periodicals Archive Online






Database op het gebied van humaniora en sociale wetenschappen.
Ga naar de e-resource Periodicals Archive Online
Klik op Advanced Search
Vink bij Document type review aan

10. ATLA Religion Database




Bevat een Index to Book reviews naast de Periodical Index en Multi-authorindex van
verwijzingen naar literatuur op het gebied van religie en theologie.
Ga naar de e-resource ATLA Religion Database /Advanced search
Kies bij het zoekveld voor de mogelijkheid: “In publication type” en typ de term review in.

Of: kies onderaan de webpagina bij Publication type voor de mogelijkheid “review” .
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