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De vakbibliothecaris als
aanspreekpunt
In het voorjaar van 2011 is de bibliotheek van Wijsbegeerte verplaatst
vanuit de faculteit naar de vierde verdieping van de centrale
Universiteitsbibliotheek. De bibliotheek kwam voor de gebruikersgroep
op afstand en daarmee ook het personeel achter de balie als
aanspreekpunt. Compensatie is gezocht in een virtuele bibliothecaris.
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Een mooi hulpmiddel daartoe biedt de recente
invoering van de zgn. LibGuides. Dit zijn vakgerichte toegangen voor de bibliotheekgebruikers:
een portal met voor dat vakgebied relevante
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