teem, dat ook door vele van onze "bevriende"
bibliotheken in en buiten Nederland gebruikt
wordt. Afhankelijk van de duidelijkheid van titel enlof ondertitel van een publikatie wordt
ook vaak een korte verduidelijking van de inhoud meegegeven. Dit wordt een "referaat" of
"annotatie" genoemd.
Ten behoeve van deze invoer - en natuurlijk
vooral het terugzoeken - beschikt de bibliotheek over vier beeldschermterminals, die
aangesloten zijn op het netwerk Agralin (Agrarische Literatuur Informatie).
Belangrijk voor het toegankelijk of zichtbaar
maken zijn de "outputr'-produkten van het literatuurbestand. De meest gebruikte outputprodukten zijn: de C.0.M.-fiche-katalogi, literatuurlijsten, en het Attenderingsbulletin Huishoudwetenschappen.
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Literatuurlijsten, literatuur~nderzy~ekDe bibliotheek beschikt via+de beeld3chermterminals over een "onhne' .gelbinding met
het literatuurbestandiAg~lipeOwne wil zeggen, dat er een direkte int6fqkfiiof werkende
verbinding is tussen komputer- en komputergebruiker.
."
,
'i
In principe is el,k element van een publikatie
dat is ingevoerd weer terggzoekbaar, alleen of
in kombinatie met andere elementen. Zo kan
er bijvoorbeeld OR eaer$,kgnbinatie van onderwerpskodes en titej~ooifi'engezocht worden.
Wanneer de biblibtheekaebruikers met vracien
komen over b e n a g ~ eonderwerpen en de aanwezigheid van Jjte~e$uur
daarover kan het zijn
C.0.M.-fiche katalogi
dat het pp@&k9&&ervan
in de C.0.M.-fiche
Dit zijn een aantal kaartjes van briefkaartfor- kàr~l*ogjr~~@ch~v~ij&~Eel
tijd kost, bijvoorbeeld
maat, waarop via bepaalde ingangen de litera- door. geko"mp1iceerdheid van de vraag enlof
dan, door bepaalele
tuurgegevens heel sterk verkleind zijn afge- het&~ndegw@~&,kan
één van de bibli&
drukt (C.O.M. = Computer Output on zoekvaardighgíen,&oor
Microfilm). Op één zo'n plastic kaa,rtje van 10 theekmedeyprkerZLeen "literature search':
x 15 cm staan 2.500 à 3.000 komplete be- verricht ~ o s d e j l een
, ~ geautomatiseerde vocm
Na een search. kunschrijvingen van een publikatie en de vind- van Ii~erqtup~p~derzoek.
plaats in de bibliotheek. Ter vergelijking: in newde re_sukfae,n afgedrukt ("geprint") w c een traditionele kaartenbak van 16 x 12 X\ 40 d-en. j+.n@duc'.0erkregen literatuurlijst wo@
cm gaan ongeveer 800 à 1.000 titelbeschrijvin- in de vol@@ond "uitdraai",genoemd. Belanggen op dunkartonnen kaartjes. .De giWt&$e- iii)jJqh@j&ij is, dat de titels op zo'n literatuurlijqt
sparing is hier dan ook het groot'ste voordeel, vrijyveb@lemaal ter plaatse in de bihgotheqk.
naast de gemakkelijke produ!&e- cdt%@rk%ukbeschikbaar of te reserveren zijn:
1
.t?
tiewijze. Er zijn ~ . ~ . ~ . - f i c f i e i k a t % l ' o ~ ~ r t i ' & ~ d ë
volgende ingangen: auteur(s), titel van boek Het verrichten van eFnl.search en he. *'
of rapport, tijdschrifttiteJ 419 systematische
onder,werpsködé. De C.0.M.-fiches zijn lees-
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