
Geachte medewerkers van het M.I. en LIACS,

Vanaf 26 november 2004 is met het vertrek van Cécile Tonkens-Sanches, geen vaste
bezetting meer op de Bibliotheek W & I. Vanaf dat moment geldt het volgende:

Opening balie
Vanaf 26 nov. 2004 is er geen vaste openingstijd meer voor de balie.
Van tijd tot tijd zal een bibliotheekmedewerker langskomen voor de noodzakelijke
werkzaamheden in de bibliotheekzaal en in de bibliotheeksystemen.

Vragen; informatie vinden?
Neem contact op met de Bibliotheek Gorlaeus (tel. 4367 / 4366) of ga daar even langs.
E-mail: biblioth@chem.leidenuniv.nl
Voor overige bibliotheekinformatie, zie de webpagina's van de bibliotheken:
http://gorlaeus.leidenuniv.nl/bibliotheek en http://science.leidenuniv.nl/bibliotheken .

Boeken lenen uit de Bibliotheek W & I
Aanvragen: Vul - zoals al gebruikelijk was - de aanvraagkaartjes in die op de bibliotheekbalie
liggen. Wilt u dit kaartje zo volledig mogelijk invullen: vooral het nummer van de boekzebra
(voorin de binnenzijde van de band), rubriek & boeknummer, uw naam, en uw
lenerspasnummer zijn essentieel. Later worden deze kaartjes door de vervanger in het
systeem verwerkt.
Verlengen kunt u zelf in de online catalogus zolang de uitleentermijn niet of maar enkele
dagen is overschreden. In andere gevallen kunt u laten verlengen via de Bibliotheek
Gorlaeus.
Teruggebrachte boeken kunt u achter de balie leggen van de Bibliotheek W & I, of
eventueel afgeven bij de Bibliotheek Gorlaeus. Dat laatste kan vooral verstandig zijn als de
uitleentermijn overschreden is, om boetes te voorkomen.

Interbibliothecair leenverkeer
Algemeen:
Voor uw aanvragen voor artikelen en boeken uit andere bibliotheken kunt u gebruik maken
van het webformulier voor interbibliothecaire leenaanvragen van de Bibliotheek
Gorlaeus en de Bibliotheek voor W & I. Dit formulier is te vinden onder webadres:
http://gorlaeus.leidenuniv.nl/bibliotheek/gb/requesti.html
Wilt u het formulier alstublieft zo volledig mogelijk invullen: Of het om een tijdschriftartikel of
boek gaat, of u wilt lenen of fotokopieën wilt, de titel van het boek of tijdschrift, de titel van het
artikel, de auteur van het artikel of boek, het jaar. En bij artikelen ook het nummer van volume
en aflevering, en begin- en eindpagina.
Verder de gegevens van de aanvrager: naam, telefoonnummer, e-mail-adres, afdeling en
kredietnummer (SAP-nummer of "contant betalen").
Interbibliothecaire aanvragen voor materiaal dat in de Bibliotheken Gorlaeus of W&I staat of
dat elektronisch beschikbaar is, worden niet in behandeling genomen.
Artikelen:
Vergeet niet bij artikelen aan te geven bij "Delivery address:" "Work address"!
Aangevraagde tijdschriftartikelen worden dan bij binnenkomst naar uw werkadres gestuurd.
Boeken:
Geef bij aanvragen voor boeken in het veld "Remarks" aan: "Bericht bij binnenkomst"
Anders komt u niets te weten als het boek er voor u is (uw naam staat namelijk anders alleen
op het bord van de Bibliotheek Gorlaeus).
Als het boek dat u te leen gevraagd hebt binnengekomen is, dan krijgt u bericht, en kunt u het
afhalen bij de Bibliotheek Gorlaeus. Het boek wordt niét naar uw werkadres gestuurd!
Boeken die u geleend hebt uit andere bibliotheken via de Bibliotheek Gorlaeus, dient u ook
terug te bezorgen of te verlengen bij de Bibliotheek Gorlaeus.

Boeken aanschaffen
Nadat u een positief advies heeft gekregen van de Bibliotheekcommissie, kunt u voor een
verzoek tot aanschaf van een boek gebruik maken van het daartoe bestemde webformulier.
Dit webformulier voor boekaanschaf van de Bibliotheek Gorlaeus en de Bibliotheek voor W&I,
is te vinden onder webadres:
http://gorlaeus.leidenuniv.nl/bibliotheek/gb/requestb.html



Dear employees of the M.I. and LIACS,

Starting  November 26, after the retirement of librarian Cécile Tonkens-Sanches of the
Library of Mathematics and Computer Science, the following will apply:

Opening times desk
Starting Nov. 26 there are no regular opening hours of the library desk anymore. From time to
time a substitute librarian will be present for the necessary tasks in the reading room and in
the library systems.

Questions; how to find library information?
Contact or pass by the Gorlaeus Library (tel. 4367 / 4366)
E-mail: biblioth@chem.leidenuniv.nl
Or see the libraries web pages:
http://gorlaeus.leidenuniv.nl/bibliotheek/lib.html and http://science.leidenuniv.nl/libraries.

Borrowing books from the Library of Mathematics and Computer Science
Loan requests: Fill out a loan card. As usual, these can be found on the desk of the library.
Please fill out the card as complete as you can. It is essential to fill in the number
corresponding to the book’s barcode (at the front of the cover on the inside), the book
category and book number, your name, and the number of your library pass. The substitute
librarian will process these forms.
Renewals can be done as usual by means of the online catalog, as long as the loan period
has not been exceeded by more than a few days. In other cases, you can have your loans
renewed at the Gorlaeus Library.
Returned books can be placed behind the library desk, or if so desired be handed in at the
Gorlaeus Library. In order to prevent fines, this is especially a good idea if the loan period has
expired.

Interlibrary loans
General:
For requesting books and articles from other libraries, make use of the web form for
interlibrary loans of the Gorlaeus Library and the Library of Math. and Comp. Sc.,
which is located at the web address: http://gorlaeus.leidenuniv.nl/bibliotheek/gb/requesti.html
Please fill out the form as completely as possible: Whether it concerns a journal article or a
book, whether you want to borrow or get photocopies, the title of the book or journal, the title
of the article, the author of the article or book, the year. For articles please note down the
volume number and issue as well as the starting and ending pages. Furthermore, some data
concerning the applicant are required: Name, telephone number, email address, department
and credit information (SAP number or “cash”). Interlibrary loan requests concerning materials
present in the Gorlaeus or Math. & Computer Science Libraries, or concerning available
electronic journal articles will not be processed.
Articles:
For articles, do not forget to fill in you work address in the field  “Delivery address:” . Upon
arrival, the requested journal articles will than be forwarded to your work address.
Books:
When requesting books, note in the field “Remarks”: “Notify upon arrival”. Otherwise you will
not hear anything when your book arrives (the only thing will be that your name will be written
on the white board at the Gorlaeus Library). If the book that you requested has arrived, you
will be notified, and you can collect it at the Gorlaeus Library. The book will not be send to
your work address ! Books from other libraries that you borrowed through the Gorlaeus
Library also need to be returned or renewed at the Gorlaeus Library.

Book purchase
After receiving a positive purchase advice of the library committee, you may use the web form
for book requests of the Gorlaeus Library and the Library of Math. and Comp. Sc., which is
located at the web address:
http://gorlaeus.leidenuniv.nl/bibliotheek/gb/requestb.html


