Picarta
Inhoud
PiCarta is een gezamenlijke catalogus van vrijwel alle grote Nederlandse bibliotheken. Wanneer
een bepaald document niet aanwezig is op de VU, is via PiCarta na te gaan welke bibliotheken in
Nederland het wel in hun collectie hebben. De catalogus bevat verwijzingen naar tijdschriften, full
text tijdschriftartikelen, internetbronnen, geluidsmateriaal, brieven en kaarten.

Start



Ga naar de homepage van de VU: www.ub.vu.nl
Klik op Picarta onder direct naar

Zoeken
Er zijn drie manieren om te zoeken: ‘Zoeken minder’, ‘Zoeken meer’ en
‘Geavanceerd’. ‘Zoeken minder’ biedt geen keuzeopties. Op de startpagina staat
‘Zoeken meer’ met drie keuzelijsten als standaard ingesteld.
Keuzelijst 1

Keuzelijst 2

Keuzelijst

zoekveld

Keuzelijst 1: In de eerste keuzelijst zijn drie zoekmogelijkheden te selecteren:

Zoeken [en]:Een zoekopdracht van twee of meer zoektermen toont de titels die alle ingevoerde zoektermen bevatten.

Zoeken [of]:In de keuzelijst kun je ook de zoekmethode OF selecteren. Een zoekopdracht met
twee of meer zoektermen toont alle titels die ten minste één van die zoektermen bevatten.

Index scannen:Door te kiezen voor scannen kun je in de alfabetische index bekijken welke
woorden je kunt gebruiken voor een zoekactie.
Keuzelijst 2: In de tweede keuzelijst kun je een zoeksleutel selecteren waarmee je een zoekopdracht verder kunt aanpassen: alle woorden, titelwoorden, titelwoorden tijdschrift, auteur, corporatie,
etc.
Keuzelijst 3: Met de derde keuzelijst kun je de zoekresultaten van je zoekopdracht sorteren. Je
kunt sorteren op:

Jaar van publicatie: de meest recente publicaties worden als eerste getoond. Daarnaast kun
je sorteren op invoerdatum, auteur en titel.

Relevantie: titels worden getoond op volgorde van belangrijkheid. Meer informatie hierover is
te vinden via ‘hulp bij het zoeken’
De filter biedt de mogelijkheid je zoekactie tot tijdschriften te beperken.

Geavanceerd:
Met geavanceerd zoeken kun je gebruik maken van een zoekfilter met extra zoeksleutels. De zoekactie kun je combineren met materiaalselectie. Ook kun je de zoekactie tot de Nederlandse Centrale Catalogus (zelfstandige documenten) of Online Contents (tijdschriftartikelen) beperken.

Via geavanceerd zoeken kan je ook op onderwerp zoeken en bekijken welke publicaties op je
studiegebied verschenen zijn bijvoorbeeld:

Dit systeem is gebaseerd op een indeling in disciplines. Als je hiervan gebruik maakt, vind je alleen publicaties waaraan een basisclassificatie is toegekend. Niet aan al het materiaal is een basisclassificatiecode toegevoegd.

Resultaat
Standaard wordt een titellijst getoond en een scherm met links die samenhangen met de
zoekactie (opties voor verder onderzoek). Je kan via deze links zoeken op systematische code
(Library of Congress), trefwoord (een gecontroleerde onderwerpsomschrijving), persoonsnaam
(als auteur of als onderwerp), ongecontroleerde woorden en basisclassificaties (onderdelen van
een vakgebied). Keuzeopties voor de presentatie zijn:

Titellijst: lijst van korte titels. De titels worden standaard gesorteerd op jaar van publicatie. Aan
het icoontje voor de titel kun je zien om wat voor type document het gaat (artikel, boek, etc.).

Titelgegevens: een volledige verwijzing van één van de titels uit de titellijst. Is de titel opgenomen in de collectie van de VU klik dan op ‘Aanwezig in VU Amsterdam’. Je wordt dan gelinkt
naar de catalogus van de VU waarbij je onder ‘Plaatskenmerk en beschikbaarheid’
kunt zien of het document aanwezig is. Wanneer in de catalogus bij de URL(s) staat betekent
dit dat het document full text elektronisch beschikbaar is.
Meer informatie over de inhoud van de titel vind je via Google Preview

Beschikbaar bij: vindplaats van publicatie in Nederland.
Zoekgeschiedenis: overzicht van alle gegeven zoekopdrachten in PiCarta.
Bijdragen: Sociaalnetwerksite (SNS) om informatie te delen, toegankelijk na het maken van een
SNS-account
Interbibliothecair lenen(IBL): Door een IBL account te openen kun je in PiCarta online literatuur
aanvragen. Levering van artikelen kan zowel per email als per post. Voor meer informatie ga naar:
www.ub.vu.nl > lenen reserveren > IBL- formulier of Uitleenbalie op de 2e etage in het Hoofdgebouw.

Favorietenlijst en Mijn archief: Ga naar titelgegevens door op een titel in de titellijst te klikken
en selecteer het document via toevoegen aan archief . Als je persoonlijk bent ingelogd, heb je de
mogelijkheid om permanente archiefcollecties te maken.
Downloaden: Door op

(onderaan de titellijst) te klikken, kun je een keuze maken uit e-mail, opslaan op de harde schijf van je computer, een scherm openen om te printen of
de resultaten als sessie bewaren.
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