Zoeken met Pietas
F.W. Huisman
Pietas is toegankelijk via www.pietasonline.nl. Zoeken in Pietas werkt op dezelfde wijze als de
meeste online catalogi van bibliotheken. Er is ook een Engelstalig menu beschikbaar. Op het
openingsscherm wordt één zoekregel aangeboden waarin met vrije woorden gezocht kan worden.
Als zoekwoord kunnen alle delen van relevante persoonsnamen, titelwoorden en woorden uit de
opmerkingen of de inhoudsopgave worden gebruikt. Er wordt gezocht naar publicaties waarin alle
ingetoetste zoekwoorden voorkomen. Gebruik daarom niet teveel woorden of probeer verschillende
combinaties. In deze toelichting worden alleen de belangrijkste functies genoemd. Op de meeste
pagina’s kan Hulp aangeroepen worden door rechts bovenin het ?-teken aan te klikken.
Zoeken in het openingsscherm
Door bijvoorbeeld met twee persoonsnamen te zoeken, kunnen publicaties gevonden worden
waarbij beiden zijn betrokken. Het zoeken wordt gestart door de knop Zoek aan te klikken of door
Enter te geven.

Onder de zoekregel staan verschillende andere voorbeelden van zoekacties. Houd er rekening mee
dat bij de oude publicaties veel variaties in de spelling voorkomen. Daarom kan het handig zijn om
woorden niet volledig in te toetsen, maar ze met een $-teken te trunceren. Er wordt dan direct
gezocht op alle variaties na de laatst ingetoetste letter.
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Het zoekresultaat

In het scherm ‘Zoekresultaat’ wordt elke gevonden publicatie op één regel gepresenteerd met
meestal de auteursnaam, het eerste gedeelte van de titel en het jaar van uitgave. Hieruit kan de
gebruiker de gewenste treffer aanklikken. Daarna worden alle gegevens van die publicatie getoond.
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De gegevens van de publicatie worden in een vaste volgorde achter een voorlooptekst
gepresenteerd. Vaak is ook een inhoudsopgave aanwezig. De beschrijvingen eindigen met de
vindplaats(en) en met het unieke Pietasnummer van de betreffende uitgave. De rode tekst is
aanklikbaar en start een zoekactie met de aangeklikte zoekterm. De gebruiker kan commentaar
geven op de getoonde beschrijving door het tweede icoontje aan te klikken dat zichtbaar is op de
gekleurde regel vlak boven de auteursnaam. De volledige gegevens kunnen weer gesloten worden
door te klikken op de bovenste regel met de verkorte titel.
Onderaan het Zoekresultaat wordt de zoekopdracht in commandotaal weergegeven.

Voor de ervaren gebruikers kan het aantrekkelijk zijn om de zoekopdracht zelf aan te passen of uit
te breiden.
Uitgebreid zoeken

Met het scherm ‘Uitgebreid zoeken’ kan heel precies met een combinatie van verschillende indexen
worden gezocht. Zoals auteur, vertaler, titelwoord, drukker, uitgever, Bijbelvers, boekformaat, etc.
Door de knop A-Z aan te klikken, kan de gebruiker desgewenst de index raadplegen. De resultaten
worden op de eerder beschreven wijze gepresenteerd.
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Enige details
Bij de vindplaatsen worden bijzonderheden gegeven van de afzonderlijke exemplaren. Daaronder
staan de verwijzingen naar de STCN en indien aanwezig naar de volledige tekst.

De volledige digitale tekst kan uit het Bronnenarchief worden opgehaald.

Pietas zal de komende jaren groeien. Geïnteresseerde gebruikers kunnen nieuws over Pietas
toegezonden krijgen. U kunt zich hiervoor registreren met de ‘Contact?’-knop rechts bovenin de
schermen van Pietas.
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