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Welkom
In je eerste jaar begin je aan je univer-
sitaire studie, ga je deel uitmaken van 
de academische gemeenschap en ont-
moet je nieuwe mensen. Door de huidi-
ge omstandigheden zul je de campus 
helaas minder vaak kunnen bezoeken.

De UvA en de Bibliotheek doen er alles 
aan om je een goede start te geven. 
Via onze website kun je wetenschappe-
lijke literatuur zoeken, vinden en aan-
vragen. En met een reservering vooraf 
ben je toch zeer welkom om te komen 
studeren in een van onze campusbiblio-
theken.

Hoe helpt de Bibliotheek
jou precies?

■  Met een groot aanbod aan papieren 
en digitale publicaties, van middel-
eeuwse handschriften tot de laatste 
digitale afl evering van Nature.

■  Door in normale omstandigheden 
meer dan 4.500 studieplaatsen (met 
en zonder pc), gratis wifi , printers en 
scanners, verspreid door de hele stad.

■  Met ondersteuning bij het zoeken 
naar en omgaan met informatie,
via online workshops, helpdesk en 
advies van informatiespecialisten.

Houd verder onze website uba.uva.nl 
in de gaten voor actuele informatie 
over onze openingstijden en ons 
(toenemende) aanbod van studie-
plekken. Je kunt ons ook volgen via 
Instagram (uva_library).

‘Hoe de 
bibliotheek 
je helpt bij 
je studie’
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Handige informatie
Via uba.uva.nl vind je alle locaties, 
adressen, openingstijden en uitgebreide 
informatie over diensten en activiteiten.

Grotere bibliotheeklocaties
per campus
Binnenstad: Geesteswetenschappen
UB Singel (centrale bibliotheek-
vestiging) en P.C. Hoofthuis 
Roeterseiland: Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen, Economie, 
Bedrijfskunde en Rechten
Library Learning Centrum en Juridische 
Bibliotheek
Science Park: Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica
Bibliotheek en studiecentrum 

Studieplek reserveren?
Studieplaatsen zijn alleen beschikbaar 
indien je vooraf hebt gereserveerd. 
Raadpleeg de website van de UB. 
Zonder je studentenkaart kun je het 
gebouw niet betreden.

Overal wi� ! Wel even 
voorbereiden…

Wi  instellen op je laptop, tablet

of smartphone gaat heel snel via: 

wi portal.uva.nl

Praktische zaken Overal toegang
Boeken aanvragen of e-books/
e-artikelen raadplegen? Dat kan
overal vanaf je laptop of je telefoon. 
Start vanaf uba.uva.nl en log in met je 
UvAnetID.

Printen bij de UvA
Via de portal uva.canon.nl kun je 
op verschillende manieren printen.

1.  Installeer de Canon Driver vanaf 
de portal.

2. Upload je te printen document.
3. E-mail je bestand naar print@uva.nl

Je printopdrachten worden drie uur 
bewaard. Je kunt ze ophalen vanaf 
elke willekeurige printer op de UvA.

Printen? Scannen is gratis!
Scannen kan op bookscanners en
printers. Op beide kun je je document 
op een usb-stick opslaan. Vanaf de 
printers kan je ook je document naar 
jezelf mailen. 

Gedetailleerde instructies, vind je op: 
student.uva.nl -> A-Z -> Printen

De Onderzoekzaal van het Allard
Pierson heeft archieven, kostbare wer-
ken en atlassen. UvA en HvA-studenten 
hebben gratis toegang tot tentoonstel-
lingen van het Allard Pierson. 
Meer informatie: allardpierson.nl
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Link?
Zoek je vanuit uba.uva.nl naar artikelen 
in een database zoals Web of Science of 
Science Direct? Houd dan de UvA-linker 
button in de gaten. Hiermee kun je 
doorklikken naar de volledige tekst.

CatalogusPlus 
Zoeken naar literatuur voor je studie 
kan via de website van de Bibliotheek. 
Met CatalogusPlus vind je e-books 
(250.000), boeken (4 miljoen) en nog 
meer artikelen. 
Ook zijn er voor elk vakgebied specifi eke 
databases, waarmee je diepgaander 
kunt zoeken. Bijvoorbeeld Historical 
Abstracts voor geschiedenis en PsycInfo 
voor psychologie. Vraag gerust om 
advies bij een van de balies.

Informatie zoeken
Openingstijden
Deze worden langzamerhand uitgebreid 
tot de openingstijden weer de reguliere 
zijn. Raadpleeg de website om de 
actuele openingstijden te weten. 
uba.uva.nl/locaties
Let op: Neem wel je collegekaart mee 
anders kan toegang worden geweigerd.

Laptop nodig? 
Bij de grote bibliotheeklocaties kun je 
voor één dag gratis een Chromebook 
lenen. Bij Science Park is het daarnaast 
mogelijk om tegen betaling voor lange-
re periodes Windows-laptops te lenen.

Google
Ook via Google Scholar

kun je zoeken naar 

wetenschappelijke literatuur: 

scholar.google.com

Praktische zaken

Je kunt tweedehands
studieboeken kopen en 

verkopen op: uvabooks.nl

Reader op je literatuurlijst?
Sommige docenten gebruiken readers 
om verplichte of aanvullende literatuur 
aan te bieden. Een reader is een compi-
latie van artikelen en boekhoofdstuk-
ken uit de digitale Bibliotheek die je 
docent voor een cursus heeft samen-
gesteld. Je vindt de readers in Canvas, 
de digitale leeromgeving van de UvA. 
Studenten kunnen readers gratis down-
loaden in Canvas of tegen betaling een 
gedrukte versie bestellen. Ga naar: 
login.canvas.uva.nl
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Je collegekaart is ook je lenerspas
Publicaties zoek je online in Catalogus-
Plus. Boeken kun je online aanvragen 
en laten bezorgen op de locatie van 
jouw keuze. Meestal duurt dit een dag. 
Je ont vangt een e-mail als het boek 
voor je klaarstaat. Tijdschriften, zeld-
zame werken en handschriften kun je 
alleen ter plekke inzien.

Ophalen in de avond of
het weekend?
Dat kan in de Rode Ruimte op de 
UB Singel.

Boek nog niet uit?
De leentermijn is 28 dagen. Je lening 
wordt automatisch verlengd, tenzij
het boek door iemand anders is aan-
gevraagd. De maximale uitleentermijn 
is vier maanden.

Lenen

Zoeken & aanvragen: 
uba.uva.nl

         

Wegwijs in de informatiejungle
Tijdens je studie moet je leren omgaan 
met een stortvloed aan informatie. 
De Bibliotheek helpt je om je hoofd 
boven water te houden.

Informatievaardigheid

Copyright
Wat mag je wel en niet 

overnemen van internet? 

Moet je auteursrecht claimen 

op je eigen scriptie? 
Zoek het op via het 

AuteursrechtinformatiePunt: 
uba.uva.nl /aip

Online workshops
Met ‘Wetenschappelijke bronnen
vinden’ leer je slim te zoeken naar 
publicaties op je vakgebied.

Met citatie-software kun je literatuur 
makkelijk én op de juiste manier in je 
scriptie of paper verwerken. De Biblio-
theek biedt verschillende workshops 
waarbij je leert omgaan met citatie-
software zoals Refworks, Mendeley en 
Zotero.

Voor meer workshops:
uba.uva.nl/cursussen 

Boek niet beschikbaar?
Publicaties uit andere bibliotheken vraag 
je aan via Worldcat Discovery. In deze 
database vind je de collecties (boeken, 
tijdschriften en artikelen) van een groot 
aantal Nederlandse en buitenlandse 
bibliotheken. Je kiest zelf de locatie waar 
je jouw aangevraagde boeken wilt afha-
len. Artikelen krijg je per e-mail toege-
zonden. Ga naar: uba.uva.nl/lenenelders
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Vragen? 
Hulp nodig bij het zoeken naar informa-
tie? Vragen over bibliotheekdiensten? 
Waar je ook bent, je kunt de Bibliotheek 
appen via Whatsapp: 06 - 10 71 72 10 
(maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur).

Liever deskundig advies via de telefoon? 
Bel naar: 020 - 525 14 05. Of vraag het 
de Bibliotheek via de website: 
uba.uva.nl/vraag.

In de buurt? 
Ga naar een balie en spreek ons aan. 
We kunnen je verder helpen. 

Assistentie

Neem je collegekaart mee

Het is een lenerspas, 

toegangspas voor avonden 

en weekenden en betaal-
middel bij printen en 

drank- en snackautomaten.

Informatiespecialisten 
De Bibliotheek heeft voor elk vakgebied 
een informatiespecialist. Ze leren je hoe 
je de beste bronnen kunt vinden, beheren 
en gebruiken voor je studie. Hier vind je 
de contactgegevens per vakgebied: 
uba.uva.nl/is
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Ga naar onze website voor:
■  zoeken naar publicaties 

via CatalogusPlus
■  deskundig advies voor 

al je vragen
■  demo’s en tutorials
■  agenda en workshops
■  beschikbaarheid pc’s
■  studieplek reserveren
■  alle bibliotheek- en 

studiecentrumlocaties

Openingstijden
worden langzamerhand uit-
gebreid. Raadpleeg de loca-
tiepagina voor een actueel 
overzicht van beschikbare 
studieplekken en openings-
tijden uba.uva.nl/locaties

Neem altijd je collegekaart 
mee. UvA studenten hebben 
voorrang.

uba.uva.nl

Volg ons op:

UvA_Library
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