J... ; :>

Verkrijgbaarheidvan
documentenenderelatiemet
collectievorming

Netwerkdag1991
donderdag24oktober
Wageningen

a

PudocWageningen 1991
CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS

0000 0820 6456

Inhoud
Voorwoord
H.Slijkhuis

5

Depraktijksituatie op debibliotheek van het Centrum Veehouderij
te Lelystad
S.J.Langelaar

7

Collectievorming voor nuen later
G.Spikman

12

Nationale en internationale ontwikkelingen om deverkrijgbaarheid van
documenten te vergroten
R.H.A.Wessels

16

Hetbeschikbaarstellen van documenten
M.C.A. van Boven

21

Voorwoord
Het onderwerp van deze tweede Netwerkdag lag al min of meer besloten in de
slotdiscussie van de eerste Netwerkdag, die vorig jaar eveneens in oktober werd
georganiseerd.
De nadruk werd toen gelegd op nieuwe technieken om informatie te zoeken ente
beheren. Een logisch vervolg, en dat bleek duidelijk uit de discussie, is dan het
verkrijgen vandocumenten.
Vandaar hetthema opdezetweede Netwerkdag:'Verkrijgbaarheid vandocumenten
enderelatie metcollectievorming'.
Indeze brochure vindt udetekst van de lezingen die op deze Netwerkdag werden
gehouden.
Ookditjaar isdeNetwerkdag medemogelijkgemaaktdoordesteunvandeStichting
Vriendenvan Landbouwbibliotheken en Documentatie-instellingen.
Wijhopendatdeze Netwerkdagzoalsdevorigezalslagen in haaropzet.
Ditzalvoor onseenduidelijk signaal zijn omdoor tegaan metdeze Netwerkdagen.
Wellicht dient een.onderwerp voor devolgende Netwerkdag zich aan het eindevan
dezedagaan.
H.Slijkhuis

De praktijksituatie op de bibliotheek van het
Centrum Veehouderij te Lelystad
S.J. Langelaar
Bibliotheekcentrum Veehouderij,Lelystad

Samenvatting
Vanuit een praktijksituatie in een kleine bibliotheek wordt aangetoond hoezeer de
kwestievande "verkrijgbaarheid van documenten" geleid heeft tot een anderevisie
opcollectieencollectievorming.Inplaatsvanhetconsolideren (enuitbreiden)vande
bestaandecollectietijdschriften zijnvolledigegeautomatiseerdedeelcollecties geformeerdvandirect voor hetonderzoek noodzakelijk geachte informatie. Dedatabank
bevatdedoordejarenheenverzameldekennisvanindividueelaangelegdearchieven
die nu voortdurend aangevuld worden met recente informatie vanuit de door de
bibliotheek opgezette literatuurattendering met behulp van Current Contents op
diskette.Hetaangevraagde materiaalwordtdeelsverkregenvanuitdeeigencollectie
endeels viade NCCof rechtstreeks van deauteur(s) zelf. Deopgeslagen literatuur
iseigendomvande bibliotheek.
Vanwege verdere specialisatie en het multidisciplinaire karakter van het onderzoek
zullen steeds meer tijdschriften, die nu nog in de bibliotheek aanwezig zijn, plaats
moeten makenvoordegeautomatiseerde opslagvanliteratuur,diemiddelsattendering,selectie,verwervingenontsluitingvoordediversevakspecialistische disciplines
isaangelegd.Deopgeslageninformatieinnunoginhoofdzaakoppapierverkijgbaar,
maaropdenduurzaldezeookalsvolledigetekstophetbeeldschermterbeschikking
gesteldkunnenworden.Voorhetverwervanvaninformatieendeopslagvaninformatiezal indetoekomst meergeldnodigzijn.
1 Inleiding
Metdevraagnaardeverkrijgbaarheid vandocumenten wordenbibliothekenvoorde
vraaggesteldofhuneigencollectienogwelup-to-dateisvooralalsmensteedsvaker
eenberoepopanderenmoetdoenvoorhetverkrijgenvandenoodzakelijkeinformatie.
Zoueentoenemendevraagnaarexterneinformatie (d.i.nodigemaar niet-aanwezige
informatie) niet omeenaanpasing of herzieningvragenvan hettot nutoe gevoerde
collectiebeleid?
Vanuit eenpraktijksituatie wordt meteenkorteschetsvaneenaantalontwikkelingen
hierop naderingegaan.
2 Debibliotheek van hetCentrumVeehouderijteLelystad
2.1 Ontwikkelingen totbeginjarenzeventig
"Centrum Veehouderij" is de naam van het nieuwe kantorencomplex even buiten
Lelystad,waarin eengroot aantal instellingen ophet gebiedvan deveehouderij zijn

gehuisvest. Ten dienste van deze organisaties (ongeveer 250 personen) is er één
bibliotheek. Deoorspronkelijkecollectievandezebibliotheekisvoorhetgrootstedeel
afkomstigvanhet DLO-InstituutvoorVeevoedingsonderzoek (ivvo-dlo)enhet Proefstation voor de Rundvee-, Schapen- en Paardenhouderij (PR). Decollectie van het
IVVOwas het omvangrijkste. Vanaf de oprichting van dit instituut in 1890 in Hoorn
ontstond daar een collectie van tijdschriften, boeken en overdrukken. Hoewel een
aantalkerendelenvandecollectie inde loopvandetijdzijn afgestoten,vormdede
verkijgbaarheid van documenten voor de bibliotheek de eerste vijfenzeventig jaar
eigenlijk nauwelijks een probleem. Voor de informatie onderhielden onderzoekers
direct contact met hun medecollega's inbinnen-en buitenland of raadpleegden hun
eigen aangelegdedocumentatiebestandjesen/ofdeeigenbibliotheek.
2,2 Veranderingen vanafdejarenzeventig
Indejarenzeventigkrijgtmentemakenmeteentoenemendecomplexiteitvanvragen
zowel vanuit hetonderzoek alsdepraktijk. Een multidisciplinaire aanpakvanonderzoek kanoplossingen biedenvoor deproblemen.Opdezeveranderingen binnende
wereldvanhetonderzoekspeeldenookdeuitgeversvantijdschriften indoormeteen
grootaantalnieuwetijdschriftenopdemarkttekomen.Deelswarenditnieuwe,deels
voortzettingenofopsplitsingenvanbestaandetijdschriften.Bijeenaantalvoortgezette
tijdschriften werdveelal hetscalaaanonderwerpenvergroot. Doordezeontwikkelingenkwamdebibliotheek voor hetdilemmatestaan:
a. Iscontinuering vaneenaantalbestaande tijdschriften nogwelzinvol,geletopde
raakvlakken met het huidigeonderzoek engeziende hoge abonnementsprijzen?
b. Op welke van de relatief dure nieuwe "trendmakers" moet een abonnement
genomenworden?
Naeenaantaljarenvanopzeggingenvanbestaandeenhetbinnenhalenvannieuwe
abonnementen leerdeikuitervaringdatvooronderzoekersdeinteressemeeruitgaat
naar het ontvangen van de aangevraagde artikelen dan naar de continuering van
abonnementenvantijdschriften indebibliotheek.Doortoenemendewerkdrukimmers
hadden velen geen tijd meer voor de voorheen vaak wekelijkse gewoonte van het
uitgebreiddoornemenvanhetnieuweaanbodtijdschriften indebibliotheek. Hiervoor
indeplaatshadmenveelaleenabonnementopeenmaandelijkseselectievecomputerattenderingwaarvandeinformatievaaknietlokaalofregionaaldochwelnationaal,
maar nu ook steeds meer internationaal verkrijgbaar is. Aan de hand van een
toenemend aantal verzoeken om overdrukken voor publikaties kon de onderzoeker
de belangstelling voor zijn eigen onderzoek peilen. En voor het verkrijgen van
documenten richtte hijzichsteeds vaker rechtstreeks tot zijncollega's inbinnen-en
buitenland meteenverzoek omreprintsofpreprints.
Luidde deze ontwikkeling nu het einde invande bibliotheek? Was meneengepasseerdstationgewordenalshetgingomdeinformatieverschaffing? Iniedergevalkan
gezegdwordendatdezeontwikkelingen,alsookdenoodzaakvan kostenbeheersing
debibliotheek hier dwongentot eenandere maniervancollectievorming.
3 Herziening van het collectiebeleid
3.1 Deeerste stap:inventarisatie vandewerkelijke informatiebehoefte doorinvoer
vaninformatie inééngeüniformeerdgeautomatiseerdliteratuurbestand
De allereerste stap voor een herziening van het collectiebeleid was het in kaart
brengen van de werkelijke behoeften aan literatuurinformatie. Hiervoor moest eerst
alle informatie die onderzoekers door de tijd heen hadden verzameld, na selectie
ingevoerdworden inééngeautomatiseerd literatuurbestand,datonderverdeeldwas
ineenaantaldeelgebieden. Het materiaal moestvoorzienwordenvaneenregistra8

tienummer en gecodeerd volgens gecontroleerde woordenlijsten, die in samenwerking metonderzoekers per afdeling gemaaktwaren.Voor deprogrammatuur vielde
keuze op Cardbox ende aanpak vond selectiegewijs plaats. Na invoering konmen
opeenvoudigewijze inzichtverkrijgeninhetverzameldbronmateriaal.Opgrondvan
de frequentie van de geraadpleegde bronnen kon iets gezegd worden over de
wenselijkheid inzakecontinueringofannuleringvanbestaandetijdschriftabonnementen.Moeilijkerwashetenhetisnogsteedsopgrondhiervan-ookbijhogefrequenties
- conclusies te trekken ten aanzien van het wel of niet moeten nemen van nieuwe
abonnementen.
3.2 Detweede stap:debestaande bibliotheekcollectie verrijken metvan elders
aangevraagde informatie
Nade aanzet tot invoer ingeautomatiseerde deelbestanden was de volgende stap
het tot eigendom van de bibliotheek verklaren van alle extern door de bibliotheek
aangevraagde/geleverde informatie alsmede de door de medewerkers ontvangen
verslagenvansymposia, meetingse.d.
Argumetenhiervoor mogenduidelijk zijn:
a. deze informatie vormt een waardevolle, vaak zeer actuele aanvulling op de
bestaandecollectievandebibliotheek (zie Figuur 1);
b. dekostenvoorhetaanvragenvandezeinformatiezijnevenalsanderebibliotheekkostenopdeze manier goedteverantwoorden (zie Figuur2);
c. hetvoorkomt dubbeleaanvragen;
d. met een goede registratie van de artikelen zijn tevens deelcollecties eenvoudig
overdraagbaar aannieuwemedewerkers.
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Fig.1 Overzicht van een aantalexterne aan- Fig. 2 Overzicht van uitgaven voorexterne aanvragen overdeperiode 1975-1992
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3.3 Dederde stap:actieve literatuurattendering middels CC-on diskette
Dederdestapwasenishetzichalsbibliotheek bezighouden met literatuurattendering. Motieven hiervoor zijndevolgende:
a. hetaanbodvantijdschriftabonnementen indebibliotheek iskleinergeworden;
b. de bestaande collectie kon en kan onmogelijk terreindekkend gemaakt worden
middels uitbreiding van het aantal abonnementen optijdschriften. Immers erwas
geconstateerd dat uit ruim 250 tijdschrifttitels regelmatig (meer dan 5x per jaar)
eenexterne aanvraag gedaanwordt;

c. de tijd van medewerkers voor het intensief of regelmatig bibliotheekbezoek is
schaarsergeworden;
d. de vanuit de bibliotheek gecoördineerde aanpak van literatuurinvoer en -opslag
werktearbeidsbesparend enverhoogdetevensdeefficiency vandebibliotheek.
Een uitstekend hulpmiddel voor deze attendering was en isde CC-on diskette.Aan
de hand van geïnventariseerde diskettes zijn profielen opgesteld. Hiermee worden
regelmatigmetdediskettesvanCurrentContentsuitdraaiengemaakt.Alsonderzoekder individueelofalsafdelingontvangt meneenuitdraaioppapier ofdiskettewaarna
menkanaangevenwelkereferenties meninverkortevorm(nuookmetabstracts)en
welkemenmethetvolledigeartikelwilhebben.Hetdoordeonderzoeker geselecteerde materiaal wordt aan zijn eigen literatuurbestand toegevoegd en de gewenste
artikelenwordenaangevraagd.Regelmatigontvangtmenvanzijnbestandeenupdate
opdiskette.
Uit oogpunt van veiligheid en protectie heeft de bibliotheek als enige overzicht en
toegangopalledeelbestanden inde literatuurdatabase.
4 Verkrijgbaarheid vangevraagd materiaal
4.1 interntehonoreren enextern aantevragen materiaal
Gevraagd materiaal wordt verkregen deels vanuit de eigen collectie of deels viade
NCC of rechtstreeks bij de auteur(s). Deverhoudingen ten aanzien van deverkrijgbaarheidvan documenten intern enextern zijn sterk afhanhelijk van het onderzoekveld (zieFiguur3).

grasland

sportfysiologie

varkensfysiologie

Fig.3 De procentuele verhouding tussen intern tehonoreren enextern aantevragen artikelen
voorverschillende onderzoekvelden

Doordat het onderzoek specifieker en tegelijkertijd ook mulidisciplinair wordt neemt
het percentage intern te honoreren artikelen gestaag af engroeit hetaantal externe
aanvragen metdedag.
Vanhetaantal externe aanvragenwordttot nutoehetgrootstedeelnogviadeNCC
aangevraagd.Echterhetpercentagedatrechtstreeksbijdeauteurwordtaangevraagd
groeitookgestaag.Devoornaamste redenomopdezemanier literatuur teverkrijgen
ligt inhetfeit dateendesbetreffend tijdschrift nogniet of helemaal niet in Nederland
beschikbaar was. Het percentage hiervan gehonoreerde verzoeken ligt in de buurt
van 80%.
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4.2 Uitgaven voorhetverkrijgen van informatie
Deuitgaven voor hetverkrijgen van informatie bestaat in hoofdzaak uit:
a. hetjaarlijks bedragvoor deinstandhouding vande tijdschriftencollectie
b. uitgavenvoor externeaanvragen.
UitFiguur4ishetverloopvandezeuitgaventezien.Voorwatbetreft hetverloopvan
de uitgaven voortijdschriften kanmenziendat nadeforse stijging indeeerste helft
van dejaren tachtig vanaf 1985de uitgaven - in hoofdzaak door het annuleren van
abonnementen - meer in de hand gehouden konden worden en nu zelfs niet meer
stijgen. Deverwachting isdatdeze indetoekomst mogelijk kunnengaandalen.
Figuur4laatookdestijgingzienvandeuitgavenvoordeliteratuurdiegevraagdwerd,
maar die niet vanuit de eigen collectie gehonoreerd konworden. Deverwachting is
datbinnennietaltelangetijdditbedragdehelftvandeuitgavenzalzijn,datnunodig
is voor de instandhouding van het bestaande tijdschriftenbestand. Toch zijn deze
kostenperaangevraagdartikelnoglaag.HetInstituteforScientific Informationofthe
BritishLibraryzouminimaalhetvijfvoudige hiervoorinrekeningbrengen.Desondanks
zal menalsbibliotheek rekening moetenhouden meteenstijgingvandezeuitgaven
aangezien mensteeds meerbuitendenationalegrenzenopzoek moetgaannaarde
gewensteinformatie.Doorhetverhogenvanhetaantalaanvragenrechtstreeksbijde
auteur(s)kanopditmomentnietvoorspeldwordenwatdeeffectenhiervanoplangere
termijnzullenzijn. Iniedergevalzalhethonoreringspercentage voordezeaanvragen
dalenalsmeerdere instanties hiertoeovergaan.
Tijdschr.

Ex.Aanvragen

Fig. 4 Overzicht van deuitgaven voordefinanciering van hettijdschriftenbestandende kosten
voorhetexternaanvragen vanliteratuur

5 Slotbeschouwing
Het bestand aan lopende tijdschriftabonnementen in de bibliotheek is met dejaren
teruggelopen. Daarmee is de "oorspronkelijke" collectie kleiner geworden. Echter
daarnaastofinsommigegevallendaarvoorindeplaatszijnvolledige geautomatiseerdeenontslotendeelcollectiesgeformeerdvandirectvoorhetonderzoek noodzakelijk
geachteinformatie.Opdezemanierstaatdebibliotheekmetzijncollectienogsteeds
middeninhetonderzoeksgebeuren.Hoewelzeogenschijnlijksteedsmindervooreen
outsider te bieden heeft - deze mager ook zonder afspraak niet zomaar meer in -,
komtdebibliqtheeksteedsdichtertestaanbijhetonderzoekenblijftzeintensiefbezig
met haar eigenlijk taak van hetverwerven, hetontsluiten en het beschikbaar stellen
van vakspecialistische kennis ten behoeve van de medewerkers. Voor het extern
verwervenvaninformaiezalechter steeds meergeldnodigzijn.Slechtstendelekan
ditopgevangenwordendoorbesparingenbijdereductievanhetaantaltijdschriftabonnemententoteenklein noodzakelijkbasisbestand.
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Collectievorming voornuenlater
G.Spikman
Bibliotheek Landbouwuniversiteit, Wageningen

Inleiding
In toenemende mate worden de bibliotheken geconfronteerd met de verbeterde
toegankelijkheidvanbibliografischebronnenviasystemenals:Current-Contents-OnDiskette,CD-ROM, On-LineBestandenbijHostsenliteratuurattenderingviadiskette.
Dezesystemenveroorzaken eenzwaardere druk opdecollectie;erontstaat steeds
merkbaarder een discrepantie tussen de eigen collectie en het wereldaanbod. De
vraagdientzichaanhoewehieropmoetenreageren.Hetisnamelijkonmogelijk,zelfs
voor een redelijk afgebakend terrein alsde landbouw, omalles wat eropdit gebied
verschijnt enwordtgedocumenteerdtecollectioneren.
Indit artikelzalikproberen inzichtteverschaffen indeoverwegingen diegeldenmet
betrekkingtotdecollectievorming eninhetbijzonder indewijzewaaropwereageren
opdevraagvangebruikerskant. Tenbehoeve vandeduidelijkheid wordtde materie
behandeldvanuitdeoptiekvandebibliotheken vande landbouwuniversiteit.
Collectievorming
Decollectievorming voor eenbibliotheekwordt grofweg doortwee
invloedenbepaald:
1. het collectievormingsprofiel
2. devraagvande bibliotheekgebruikers
Collectievorming opbasisvaneen collectievormingsprofiel
Inhetcollectievormingsprofiel wordt beschrevenwelkeaandachtsgebieden debibliotheek kent. Beschreven wordt op welke terreinen en in welke mate daarop wordt
gecollectioneerd.
Het collectievormingsprofiel wordt in de eerste plaats bepaald door de omgeving
waarindebibliotheek funktioneert. DebibliotheekvandeLandbouwuniversiteit heeft
quacollectievormingperdefinitieeenbelangrijketaakophetgebiedvandelandbouwwetenschappen.Deonderzoeks-enonderwijsaktiviteitenbijdeLUopdenietspecifiek
landbouwkundige wetenschapsgebieden drukken daarnaast ookduidelijk hunstempelopdecollectie. Denk hierbij o.a.aandechemie,biologie eneconomie.
Decollectiedieopdezeondersteunendeterreinentot standkomtzalsterkerworden
beïnvloed door de keuzes op het gebied van onderwijs en onderzoek die voor de
betreffendevakgebiedenwordengemaakt.Dithoeftnietbezwaarlijktezijn,omdathet
collectievorming betreft opeenterreinwaarvoor deLU-bibliotheken nieteeneerste
verantwoordelijkheid hebben.
Voor het kerngedeelte van de collectie - de "landbouw" collectie - werkt op zich
hetzelfdemechanisme.Hetverschilisechter,datvoorditdeelvandecollectieerveel
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duidelijker eenverantwoordelijkheid ligt bijdebibliotheken.Als mende collectievormingoverlaat aande individuele vakgroepen verkrijgt meneencollectiedie,wellicht
overdrevengesteld,eenprodukt isvandeinteressevanhetmoment. Ditwordt inde
handgewerktdoorontoereikende budgetten,tengevolgewaarvanelknieuwabonnementtenkostegaatvanéénofmeerderebestaande.Hetisdaaromvanhetgrootste
belangdatercentraal(deUniversiteitsbibliotheek) voldoendemiddelenaanwezigzijn
omervoor te kunnen zorgen dat de collectie alsgeheel aan degestelde eisen blijft
voldoen.
De bibliotheken hebben voor het kerngedeelte van de collectie de belangrijke taak
om:
- de informatievoorziening voor het totale vakgebied op de lange termijn veilig te
stellen
- te zorgen dat we gegarandeerd van eikaars collectie gebruik kunnen maken
(opzeggen van een abonnement opde ene bibliotheek heeft ook gevolgen voor
andere bibliotheken)
- tezorgendat"Wageningen"denationale(eninternationale)taakalslandbouwkundig informatiecentrum waarmaakt.
De vakreferenten die voor de verschillende vakgebieden zijn aangesteld volgen
daartoe de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs. Ze kunnen
daardoor metde collectie inspelen op nieuwe ontwikkelingen, en ervoor zorgendat
de collectie op de terreinen die (tijdelijk) minder aandacht krijgen op peil blijft. De
vakreferenten dienen derhalve een sterk sturende rol te kunnen spelen en hebben
hiervoor financiële armslag nodig. Er mogen en moeten sterke impulsen zijn vanuit
hetonderzoek enonderwijs voordecollectievorming;debibliotheken moetenechter
onafhankelijk het algemene belang in het oog kunnen houden. Dit wordt moeilijker
naarmate de budgetverantwoordelijkheid meer bij de vakgroepen ligt dan bij de
vakreferenten.
Collectievorminginrelatietotdevraag vangebruikers
Inde behoefte aan literatuurinformatie van de bibliotheekgebruiker kangrotendeels
worden voorzien via de bestaande collectie. Via het collectievormingsprofiel wordt
namelijkalgecollectioneerdtenbehoevevaneenteverwachtenvraag.Voorhetdeel
van de vraag waarin de collectie niet voorziet kan onderscheid worden gemaakt in
tweecategorieën:
- literatuur diequaonderwerp buiten hetcollectievormingsprofiel vandebibliotheek
valt
- literatuur diequaonderwerpbinnen hetcollectievormingsprofiel vandebibliotheek
valt
Collectievormers dienen met name aancategorie twee aandacht te besteden.Vastgesteld moetwordenwaarom hetbetreffende document nietindecollectieaanwezig
is.Alshetdocumentaandegesteldecriteriaquaonderwerpenniveauvoldoet,moet
het, indien mogelijk,worden aangeschaft. Voor de resterende aanvragen is heteen
kwestievanbeschikbaarheid elders enmoeteenberoepworden gedaanopandere
bibliotheken..
Samenwerking tussen bibliotheken
Omdat het volstrekt onmogelijk is om zodanig te collectioneren dat elke vraag van
gebruikerskanwordengehonoreerd,maarmentevensdevraagnaardezeinformatie
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niet kan negeren, wordt er naar oplossingen gezocht. Deze worden voornamelijk
gevonden in de sfeer van samenwerking. Debibliotheken trachten via afspraken te
komentotafstemmingvandecollectieszodatbudgettenefficient wor'denbesteeden
er in plaats van grote overlappingen en hiaten, er een evenwichtige, volledige,
gezamenlijke collectie ontstaat.Tevensheeftdezesamenwerkingtotdoelhetinzicht
indecollectiesteverbeterentenbehoevevandegebruiker. Erisnuoptweeniveaus
sprakevan eentastbaresamenwerking:
- binnen het netwerk landbouwkundige informatie
- landelijk inJupiter- enin UKB-verband
Binnenonseigennetwerkkrijgt desamenwerking gestalteviaeenduidelijkeafbakening van vakgebieden. Devakreferenten zijn verantwoordelijk voor de collectievormingopeenbepaaldwetenschapsterrein,nietalleenvoordeeigenbibliotheek,maar
voor het gehele netwerk. De UBspeelt daarbij een coördinerende en controlerende
rol.
Ook landelijk zijn aktiviteiten op het gebiedvan de coördinatie van collectievorming
opganggekomen.
Eenbelangrijkeorganisatie inditkaderisJupiter,eensamenwerkingsverbandvande
zwaartepuntbibliotheken (Bibliotheek-KNAW; Koninklijke Bibliotheek; TU-Delft; LUWageningen).Eenbelangrijkedoelstellingis,datdegezamenlijkecollectiesvandeze
bibliotheken inprincipe indeinformatiebehoefte vanallegebruikers inNederland
moeten kunnen voorzien, waarbij de beschikbaarheid van essentieel belang wordt
geacht. De beschikbaarheid van veel gevraagde literatuur wordt binnen Jupiter
gegarandeerd.Voorweiniggevraagde literatuur geldtdat,indiende beschikbaarheid
elders isverzekerd,deze niet binnenJupiter aanwezig hoefttezijn.
InJupiter verband is eenwerkgroep actief die zich bezig houdt met de afstemming
vandecollecties(seriëlewerken).Inditverbandwordtgedefinieerdopwelketerreinen
eninwelke matedeindividuele bibliotheken collectioneren.Menbrengt elkaar opde
hoogtevan intenties enbeslissingen ophetgebiedvannieuweabonnementen.Dit
proceskanenmoetleidentoteengoedeafstemmingvandecollectieszodaterinde
totaliteit een-quainhoudenbeschikbaarheid -optimale collectie ontstaat.
Ook zijn in UKB-verband (Universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek) initiatievengenomenvoordecoördinatievancollectievorming.Gestartismeteenprojekt
waarbij de betrokken bibliotheken inzicht verschaffen in de collectionering op het
gebiedvanmonografieën. Elkaangeschaft boekwordtvoorzienvaneencode uitde
Nederlandse Basis Classificatie (NBC), waardoor per vakgebied eenvoudig kan
worden gekwantificeerd hoeperbibliotheekwordt gecollectioneerd. Hetbetreft voorlopigeenpuur kwantitatieve benadering.
Vraagversusaanbod
Zijn met bovengenoemde aktiviteiten en samenwerkingsverbanden alle problemen
opgelost?Waarschijnlijkniet.Weblijvengeconfronteerdwordenmetniettehonoreren
aanvragendoordatbetreffendedocumentenindebibliothekenontbreken.Deoorzaak
kan zijn dat het boek of tijdschrift door devakreferenten niet is gesignaleerd, ofdat
om andere redenen niet tot aanschaf isovergegaan. Elke aanvraag moet derhalve
ookalsaanschafsuggestie wordenbeschouwd.
Argumenten diebijeen negatievebeslissingdoordevakreferent kunnen
zijngehanteerd:
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-

onvoldoende kwaliteit
moeilijk of niet leverbaar
budget ontoereikend
"onleesbare"taal
niet relevant

Inveel gevallen baseert een gebruiker de aanvraag op engelstalige bibliografische
gegevens, waarbij niet wordt gerealiseerd dat de originele publikatie volledig in
bijvoorbeeldChinesekaraktersisgeschreven.Debibliothekeninhetnetwerkbeschikkenovereengrootaantal"vreemdtalige"tijdschriften,maarhetistevenseencategorie
waarin duidelijk hiaten in de collectie voorkomen. Het is materiaal dat, ten gevolge
van de taalbarrière, voor een relatief kleine groep toegankelijk is. Moeilijker ligt het
metliteratuur waarvan hetwetenschappelijk niveauonvoldoendewordtgeacht. Ditis
meestal nietafteleidenuitdeliteratuurreferentie.Vandevakreferenten magworden
verwacht dat aldit materiaal wordt gesignaleerd enzorgvuldigwordtbeoordeeld.
Devraag naardezeliteratuur isdusniet perdefinitie eenargument omtot aanschafovertegaan.Vakreferenten hebben eenduidelijke verantwoordelijk tenaanzienvan
dekwaliteitvandecollectieenmoetenkritischblijven,zodatookopdelangeretermijn
een goede afgewogen collectie beschikbaar is,voor iedereen die landbouwkundige
literatuur gebruikt. Deklant iskoning,maarwelondervoorwaarden.
Conclusie
Documentleverantie is een aktiviteit die voortvloeit uit de aanwezigheid van een
bibliotheekcollectie ennietandersom.Debibliotheken hebbenalseersteverantwoordelijkheidervoortezorgendateropdelangetermijneengoedecollectiebeschikbaar
isopbasisvaneengoedcollectievormingsprofiel. Dit collectievormingsprofiel
zalnaaraanleidingvanontwikkelingeninhetlandbouwkundigonderzoekvoortdurend
moeten worden bijgesteld. Elk document, ook al is er veel vraag naar, zal moeten
worden getoetst aan dit collectievormingsprofiel. Aangenomen magworden dat de
kwaliteit vandebibliotheekcollecties kanverbeterentengevolgevaneenverbeterde
nationaleen internationale beschikbaarheidsstelling vancollectieselders.
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Nationale en internationale ontwikkelingen
om deverkrijgbaarheid van documenten te vergroten
R.H.A.Wessels
BureauJupiter, DenHaag

Samenvatting
Degroeivanwetenschappelijke entechnische informatie zetzichonverdrotenvoort.
Dit levert problemen op voor de bibliotheken. Deze willen hun intermediaire taak
tussen uitgever en gebruiker optimaal vervullen. In toenemende mate zullen zij
publikaties inopdracht van hungebruikers elders moeten halen. Hoewel er ontwikkelingenzijndiedeleveringvandocumenten rechtstreeksvanuitgever naareindgebruiker mogelijk maken,blijvenbibliothekenbijuitstekdeleveranciersvandocumentenaandeeindgebruiker,doorhetterinzagegevenvantijdschriften,doorhetleveren
van kopieën van individuele artikelen en rapporten, door het voor de eindgebruiker
eldersaanvragenvandocumenten,endoorhetuitlenenvanboekenenrapporten.De
individuele bibliotheken zullen zich bij de collectievorming voornamelijk richten op
documenten dienaarverwachtingveelvuldigworden geraadpleegd. Deoverigedoor
deeindgebruikers gevraagdedocumenten zullen zij apartbestellen.
De vier bibliotheken met o.m. een landelijke taak (zwaartepuntbibliotheken) op het
gebied van de documentlevering (Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken vande
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Landbouw Universiteit
Wageningen endeTechnische Universiteit Delft)zijnbetrokkenenwerkensamenbij
verscheidene initiatieven om de beschikbaarheid van documenten voor de overige
bibliothekenendeeindgebruikertevergroten.Deinitiatievenvanditsamenwerkingsverband - metde naam Jupiter-worden insamenhang met initiatieven van derden
besproken:
- landelijke collectievormingvantijdschriften endienstverlening uitdezecollectie;
het initiatief vanJupiter omartikelen uit 22.000tijdschriften gegarandeerd binnen
drie dagen te leveren;de mogelijkheid van spoedleverantie (24 uur);de back-up
vanuit hetbuitenland;
- digitale opslag enleveringvantijdschriftartikelen;
Adonis, eeninitiatief vande uitgevers met368 biomedische tijdschriften "fulltext"
opCD-ROM;
- onlinetoegangtottitelinformatie meteendaaraangekoppeldebestelmogelijkheid;
- bestellenviade"host"tijdens of naeenonline literatuuronderzoek
- aanbod van de inhoudsopgaven van de 6.000 meest gevraagde tijdschriften
(Pica);
- d.m.v.scanning-enOCR-techniek (KBenKUB;BTUD;BLUW/PUDOC);
- deverkrijgbaarheid van rapporten enanderegrijze literatuur;
- de Nederlandse bijdrage aandedatabasesAgris, NTISenSIGLE.
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1 Inleiding
Uit de vorige bijdragen is duidelijk geworden waardoor de intermediaire positie van
bibliotheken onder drukkomttestaan:
- degroeivandewereldproduktievaninformatie;
- hettoenemend interdisciplinaire karaktervanonderzoek;
- de vereenvoudigde toegang tot bibliografische bestanden waardoor meer documentenwordenaangevraagd die niet indebibliotheek aanwezigzijn;
- debeperkingendieaanhetbibliotheekbudgetwordengesteld.
Dekleine bibliotheken reageren hierop metdevolgende maatregelen:
- beperkingvandeeigencollectietot hetveelgevraagde;
- het elders halen van de aangevraagde documenten die in de eigen collectie
ontbreken;
- hetaansluitenopsystemenvoordocumentlevering;
Het voorafgaande geldt ook voor de universiteitsbibliotheek. In verband met de
dienstverlening aan vele kleinere bibliotheken worden de volgende maatregelen
genomen:
- het nemenvan initiatieven en het aangaan van samenwerking omtot eenverbeterdebeschikbaarheidvandocumenten tekomen.
- aanvullende collectievormingvandocumentendieondanksaldegenoemdemaatregelen
- eldersonvoldoende beschikbaar zijn.
2 Zwaartepuntbibliotheken
Zoalseenuniversiteitsbibliotheek eenverzorgendetaakheeftvooreenbekendaantal
kleinere bibliotheken,zoheeft eenzwaartepuntbibliotheek daarenboven eenverzorgendetaakopeenbepaaldvakgebiedvoor deandere bibliotheken inNederland.Zo
kent Nederlanddriezwaartepunt-bibliotheken opß-gebied:
- de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(biomedische enzuivere natuurwetenschappen);
- de Bibliotheek van de Landbouw Universiteit Wageningen / PUDOC (landbouw
wetenschappen);
- de Bibliotheek vandeTechnische Universiteit Delft (technischewetenschappen).
Dezewerken alvanaf het beginvan dejaren '80 samen o.m. op het gebied vande
collectievorming. Deoverlaptussendeonderwerpen isaanzienlijk. Interdisciplinaire
vakgebieden zoalsbiotechnologieenmilieuzijnindecollectiesvanaldezebibliotheken te vinden. Dit geldt ook voor meer traditionele disciplines zoals chemie. Een
scheiding inzuivere entoegepaste chemie tijdschriften is praktisch moeilijk te realiseren.Naastdezeoverlapisernogeengoederedenombijdecollectievormingsamen
te werken. De regel dat 80% van de aanvragen betrekking heeft op 20% van de
collectie gaat ook voor deze bibliotheken op. Dit betekent dat slechts 20%van de
aanvragen uitgaat naar 80%vandecollectie (zie figuur1).
Eenaanzienlijkdeelvandecollectiewordtweiniggeraadpleegd.Ditzijn tijdschriften
dieveelal nietindeeigenbibliotheekaanwezighoeventezijnalssnelle beschikbaarheid elders gegarandeerd is. De zwaartepuntbibliotheken wisselen onderlinggegevens uit over hun aanschaf van tijdschriften. Onnodige verdubbeling van weinig
geraadpleegde tijdschriftenwordt hierdoorvermeden.
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Figuur 1

Sedert het begin van 1991 werken de genoemde zwaartepuntbibliotheken op -ebied
samen in Jupiter met de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek en tevens
zwaartepuntbibliotheek op het gebied van de humaniora. Als eerste vrucht van deze
samenwerking is een plan tot stand gekomen dat gegarandeerde snelle levering van
tijdschriftliteratuur als doel heeft.

3 Jupiter plan voor gegarandeerde levering van tijdschriftartikelen
Een deel van de tijdschriftencollectie van de Jupiter-bibliotheken zal worden ingezet
voor gegarandeerde levering. Het betreft het deel dat centraal geplaatst en dus snel
toegankelijk is. Daarnaast betreft het tijdschriften waarvan de toelevering door de
uitgever geen problemen ondervindt. Naar schatting zullen in eerst fase 22.000
tijdschriften worden geselecteerd. Erwordt gestreefd naar eenvoorziening inde NCC
die, indien de gebruiker voor Jupiter als leverancier kiest, aanvragen voor artikelen
uit deze tijdschriften naar een Jupiter-bibliotheek geleid. De standaard leveringstermijn isdan drie dagen. Indien men spoedlevering wenst, volgt levering per fax binnen
24 uur.
Jupiter streeft voor de Nederlandse gebruiker ook een leveringsgarantie na voor
tijdschriften die niettotdegenoemde 22.000 behoren.Hetgaat hierbijvaak om zelden
aangevraagde tijdschriften. Met binnen- en buitenlandse leveranciers zullen afspraken worden gemaakt over levering. Voor de gebruiker zal dat zoveel mogelijk transparant geschieden. Hij zal niet zien waar Jupiter de kopieën voor hem haalt.

4 De uitgevers
De toename van het interbibliothecair leenverkeer en de scherpe selectie van bibliotheken bij de aanschaf van tijdschriften laat z'n sporen na op de oplage van het
wetenschappelijke tijdschrift. De bibliotheken zijn immers de grootste klant van de
wetenschappelijke uitgever. De uitgevers, houders van het auteursrecht, proberen dit
euvel o.m. te ondervangen door enerzijds wetgeving te bepleiten die hen een ko18

pieervergoedingoplevert enanderzijds zelf demarktoptegaanmetdeleveringvan
artikelen. Het betreffende produkt heet ADONIS. Voor een abonnementsprijs van
22.000 per jaar ontvangt de klant wekelijks een CD-ROM. Deze bevat ca. 250.000
artikelenuit368veelgevraagdebiomedischetijdschriften.Voorelkartikeldatdeklant
afdrukt,betaaldhijƒ6.-totƒ 12.-aan"royalties".Debijgeleverdesoftware registreert
hetgebruik per tijdschrift.
Dekeuzediede uitgevers hier hebbengemaakt isdekeuzevoor artikelenwaarveel
vraag naar isendekeuzevoor eenklantenkring,zoalsdefarmaceutische industrie,
die zeer kapitaalkrachtig is. Een produkt met minder frequent gevraagde artikelen,
bestemdvoor een minder kapitaalkrachtig publiek isopdit moment economisch niet
rendabel.
5 Onlinetoegangtot inhoudsopgaven gekoppeld aaneen bestelmogelijkheid
5.1 Bestellen viadehosttijdens ofnaeenonline literatuuronderzoek
Eenreeds langbestaandevormvandienstverlening isdeelektronische postbusdie
"host"organisatieshebbengeïnstalleerd.Tijdensofnaeenonline literatuuronderzoek
kandegebruiker aangevenvanwelkeartikelenhijeenkopiewenstteontvangen.De
aanvraagwordtdandoordehostindeelektronische postbusvaneendienstverlener
geplaatst.EenvoorbeeldhiervanisdehostDIMDIinKeulen.Hierzijnnaastmedische
enbiologische ookdelandbouwkundige bestandenvanhetZADIondergebracht.De
BibliotheekKNAWlevertjaarlijksca.10.000artikelendieviaDIMDIzijnaangevraagd.
5.2 "Contents online"
Eenmeerrecenteontwikkelingishetgebruikvan"currentcontents"bestandenwaaruit
de gebruiker selecteert welke artikelen hij in "hardcopy"vorm wenst teontvangen.
Dezeaanvragenwordendoordebibliotheekvandeeindgebruikerafgehandeld. Deze
ontwikkelingwordt opeenaantalplaatsennagevolgd.
Zo heeft Pica het plan om inhoudsopgaven online aan te bieden. Het betreft de
inhoudsopgavenvan6.000tijdschriftendieindeNCCfrequentwordenaangevraagd.
Aan deze dienstverlening, die overigens voorlopig alleen voor de Pica-bibliotheken
toegankelijk is, wordt een bestelprocedure en de levering van artikelen gekoppeld.
DeJupiter-bibliotheken, die opde Koninklijke Bibliotheek nageen lid zijn van Pica,
zijn momenteel inonderhandeling overdeelnameaandit project. Hierbijwordt inhet
oog gehouden dat niet alleen voor de meest frequent geraadpleegde artikelen een
optimale beschikbaarheid wordt gerealiseerd. Erzijn immers grote aantallen minder
frequentgeraadpleegdetijdschriftendievoorgespecialiseerdhoogwaardigonderzoek
onmisbaar zijn.
Hetbelangvanbeteretoegankelijkheidvangespecialiseerde tijdschriften wordtdoor
velebibliotheken onderkend. Indit kader kunnenwordengenoemd:
- hetprojectvandeKoninklijke Bibliotheek endeKatholieke Universiteit Brabantom
de inhoudsopgaven van een deel van hun tijdschriftencollecties online aan te
bieden;
- het project vande Bibliotheek TU Delft ominhoudsopgaven elektronisch beschikbaartestellenaanklantendienureedsgebruikmakenvandezelfdedienstverlening
oppapier;
- evenals bij het hiervoor genoemde project wordt gebruik gemaakt vanscanningenOCR-technieken omdeinhoudsopgaven opauteur entitelwoorden afzoekbaar
temaken.
- projecten van de Bibliotheken LU Wageningen en TU Delft om database op te
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bouwenvanuitgespecialiseerde landbouwkundige, resp.technischtijdschriften.
Bij deze projecten is als rode draadte herkennen dat mende gebrui.kers een beter
toegesneden toegang wil bieden op de gespecialiseerde eigen collectie. Het grote
succes van de meer algemene uitgaven van Current Contents van ISI, zowel in
gedrukte alselektronische vorm,hebbendenoodzaak hiervanaangetoond.
5.3 Surfnet
BijdezeopsommingmagnietdevermeldingontbrekendatookSurfnetBVeenproject
overweegt waarbijartikelen inelektronischevormwordenaangeboden.
6 Rapportenenanderegrijze literatuur
Rapporten en andere grijze literatuur zijn een steeds vaker gebruikt en belangrijk
medium om informatie uit te wisselen. Gezien de lage oplage is het een vorm van
informatie waarvan depublikatie door uitgevers veelal niet economisch aantrekkelijk
wordtgeacht. Deproducenten vangrijze literatuur, bedrijven,instellingen enoverheden, beschikken meestal niet over de mogelijkheid om deze literatuur in relevante
(inter)nationale databases op te doen nemen. Vaak zijn ze niet ingesteld op het
achteraf leverenvan rapporten diebij henworden aangevraagd. Dezwaartepuntbibliotheken bieden hier de helpende hand.Voor een aantal internationale databases
verzorgen ze de invoer van Nederlandse grijze literatuur. Daarbij isgrote aandacht
gegeven aande leveringvandedocumenten:
- AGRIS (Agricultural Information System)
De Nederlandse landbouwkundige literatuur wordt in deze database ingebracht
door PUDOC.Ca. 15%vandedocumenten betreft grijze literatuur. Documenten
uitdedatabase kunnenwordenaangevraagd bijdeBibliotheek LUWageningen.
- NTIS(USNationalTechnical Information Service) Nederlandse grijze literatuur op
het gebied van natuurwetenschappen en techniek wordt aangeleverd door de
BibliotheekTU Delft. Deze bibliotheek istevens deofficiële agentvan NTIS inde
BeNeLux. Documenten uitdezedatabase kunnendaarwordenaangevraagd.
- SIGLE (Systeemvoor Informatie overGrijze Literatuur inEuropa)
SIGLE is een systeem voor documentlevering. In de beschrijvingen staat het
besteladres van de gewenste publikatie. Nederlandse grijze literatuur op vrijwel
allevakgebiedenwordtaangeleverddooropeennaalleJupiter-bibliothekenenhet
SWIDOC te Amsterdam. De Bibliotheek LUWageningen/ PUDOC onderzoekt of
delandbouwkundigegrijzeliteratuurdieingevoerdwordtinAgrisookinSIGLEkan
wordeningevoerd.
7 Naar hetjaar 2000
Inde inleidingzijn reeds eenaantalfactoren genoemd die ook inde komendejaren
het aantal externe aanvragen van instellingen zal doen toenemen. Dit zal gelden
zolang het achteraf aanvragen effectief en veel goedkoper is dan vooraf inkopen,
terwijl het gebruik niet verzekerd is. Detoenemende stroom aanvragen naar zwaartepuntbibliotheken, de investering in een betere toegankelijkheid en de stijgende
kosten voor de collecties zullen een prijsverhoging van aanvragen in het interbibliothecair leenverkeer noodzakelijk maken.Alleendanzalhet mogelijk zijnomookde
minder frequent gevraagde, economisch niet-rendabele documenten optimaal beschikbaartestellen aande Nederlandse gebruiker.
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Het beschikbaarstellen van documenten
M.C.A.van Boven

Samenvatting
Voorhetbeschikbaarstellenvandocumentenzijnbibliotheken,behalvevandeeigen
collectie,sterkafhankelijkvaneengoedgeorganiseerdinterbibliothecair leenverkeer.
De laatste jaren zien we, naast een enorme toename van het IBL, een groeiende
behoefte bij de gebruikers om de documenten snel te hebben. In het kort wordt
geschetst hoe het IBLbinnen Nederland isgeorganiseerd,welke instrumenten men
ter beschikking heeft enwelke roldeBibliotheekvandeLandbouwuniversiteit hierbij
speelt. Daarnaast wordt getracht detoenamevan hetaantal aanvragen teverklaren
enwordt eenopsomminggegevenvandeproblemendiebibliotheken daarbijondervindenendemaatregelendiegenomen (moeten) wordenomdegroei bijte houden
Ontwikkelingent.a.v.documentleverantie-nationaaleninternationaal-en toepassingenvangeavanceerde technieken,passerenderevue.
Inleiding
Documentleverantie ishet proces,waarbij publikaties, met name tijdschriftartikelen
enniet"officieel"gepubliceerderapporten (grijzeliteratuur),natezijngeïdentificeerd,
worden besteld,opgezocht, gefaktureerd enverzonden.
Hetbeschikbaarstellenvandocumentenisdehoofdtaakvaneenbibliotheek.Immers,
het collectioneren,documenteren enontsluiten geschiedt allemaal omde gebruiker
toegangteverschaffen totdeinformatie, metalsuiteindelijk doelhetter beschikking
stellenvanhetorgineledocument,ofeenfotokopiedaarvan.
De gebruiker heeft toegang tot informatie uit allerlei bronnen zoals bibliografieën
(online,gedruktofopCD-ROM),encatalogi.Databaseproducenten enintermediairs
houdendegebruikersvoordurendeenworstvoor:"kijkeenswatwijwelnietallemaal
voorjehebben", zonderdaarbijinhetalgemeenverdertegaandanhetverwijzennaar
literatuur.
Degebruiker zaldaarom eenberoep moetendoenop bibliotheekcollecties
In die gevallen waar de eigen collectie de vraag niet kan honoreren zal, via het
interbibliothecair leenverkeer, het IBL,eenberoepgedaanwordenopanderecollecties.
Interbibliothecair leenverkeer
Voor het beschikbaarstellen van documenten is men afhankelijk van een goed
georganiseerd IBL
In Nederland is hiertoe een goede infrastructuur aanwezig, waar in het buitenland
vaak met enige jaloezie naar wordt gekeken: men verwondert zich over het grote
aantalaanvragendat hierverwerkt wordt.
Een goed instrument voor het verwerken van leenverkeer is het geautomatiseerde
NCC/IBLsysteem.
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Voordelenvanditsysteem zijn:
- onlinetoegangtot ca.250.000tijdschrifttitels vandedrieCC-houders(Bibliotheek
TU Delft, Bibliotheek LUWende Koninklijke Bibliotheek);
- toegang tot ca. 3,5 miljoen titels van monografieën van de Gemeenschappelijk
Geautomatiseerde Catalogus (GGC)bibliotheken;
- bezitsgegevens bijalletitels;
- gerichteplaatsingvanaanvragen(aanvragenkomenterechtbijdiebibliothekendie
hetgevraagde ookwerkelijk bezitten);
- onlineplaatsing (dussneller)vandeaanvraag;
- minderwerkvoordeleverendebibliotheken:aanvraagbonnenworden geprintmet
bezitsgegevens ensignatuur;
- hetvermijdenvaneindeloze circulatie langsbibliotheken;
- deaanvrager krijgt altijdbinnen eenbepaaldetermijn bericht.
Hetvolumevandeaanvragen groeit, maarnietevenredig methetaantal
aansluitingen,hetgeenveroorzaakt wordtdoordewisselende kwaliteit
vanhetcircuit:zowel eenleveringsplicht alseen maximale levertijd
ontbreken.
Immersdeelname gebeurt, evenals bij hetconventionele IBL,opbasis
vanvrijwilligheid. Eenenander blijkt uit hetfeitdatca.75% van
deaanvragenwordtafgehandelddoordebibliothekenvanvijf
instellingen:TU Delft, KNAW,LUW,KBenMedischefaculteit EUR.
Samenwerkingsverbanden en overlegorganen
Deverantwoordelijkheid voor het NCC/IBL-systeemberust bijdeKB.
Omdezetaakadequaattekunnenuitoefenenisgoedoverlegnodigmetallebetrokken
instellingen opditterrein.
Voor de beleidsvoorbereidende werkzaamheden is hiertoe de UKB-Commissie
NCC/IBL ingesteld, bestaande uit vijf UKB leden: drie CC-houders (Directeur KB,
Bibliothecaris LUW,Bibliothecaris TU Delft),de Bibliothecaris RULeidenendeUKB
vertegenwoordiger inhetCHUB(Convent Hoofden Uitleenbureausvan Universiteitsbibliotheken, KNAW en KB), aangevuld met vertegenwoordigers van WSF-, PBC-,
ministerie-,medische-enbedrijfsbibliotheken.
CHUB-Overleg NCC/IBL isde tegenhanger op uitvoerend terrein. Naast dedeelnemers van het CHUB zullen vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties
deelnemen.Wageningen isinbeide vertegenwoordigd
Wageningen levert titels aan de NCC-database, vooralsnog alleen vantijdschriften,
omdat door technische problemen de aanlevering van titels van monografieën nog
niet mogelijkis.
Wageningen beheert de gebruikersprofielen voor CLC-bibliotheken: adressen, IBLnummers,prioriteitbinnenhetsysteem,dagdrempelsetc.entreedtopalsverdelende
bibliotheek. Datwilzeggendataanvragentenbehoevevananderebibliotheken inde
NCCdoorde Bibliotheek LUWwordeningediend.
Afhandelen vanaanvragen bijde Bibliotheek LUW
DagelijksontvangtdeUBzo'n300aanvragen uitbinnen-enbuitenland,pluszo'n60
eigen LUWaanvragen;in 1990resulteerde dat intotaal87.500aanvragen.
Deaanvragen komen opverschillende manieren binnen:via het NCC/IBLsysteem,
per post,telex,faxen E-mail.
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Tabel 1 Het aantal ontvangen IBL-aanvragen in 1990
telex/fax/e-mail
buitenland post
post
NCC-Periodieken
NCC-Monografieën
intern (LUW)

628
2.380
38.565
31.793
332
13.802

totaal

87.500

De bij de Bibliotheek geplaatste NCC-aanvragen worden geprint en direct voor
afhandeling doorgezonden aan de bibliotheken van de LUW, wat mogelijk wordt
gemaakt door de op de aanvraagbon vermelde holdinginformatie
Alle overige (niet NCC) aanvragen worden eerst nagekeken in AGRALIN, waarna bij
aanwezigheid de holdinggegevens worden genoteerd ende aanvragen worden doorgestuurd.
Het iswellicht goed om te weten dat de UB altijd als eerste in aanmerking komt voor
het afhandelen van de aanvraag; pas als de gevraagde publikatie gedaan op andere
bibliotheken binnen het Netwerk
Aanvragen voor publikaties die nietvoorkomen inAGRALIN,worden opgezocht inde
NCC
De UB is,zoals reeds gezegd,binnen het landelijke IBLeenzogenaamde verdelende
bibliotheek voor "landbouw" bibliotheken: dat betekent dat de samenwerkende bibliotheken binnen het Netwerk Landbouwkundige Informatie (NLI), die zelf geen NCC
aansluiting hebben, hun aanvragen eerst naar de Bibliotheek LUW sturen. Kunnen
deze aanvragen niet gehonoreerd worden,dan wordt de aanvraag, onder naam van
de aanvrager, in de NCC ingevoerd. Dit is een landelijke afspraak, en aanvragen van
"Landbouw"dieeenandere routevolgenzullendanookinveelgevallen teruggestuurd
worden naar de aanvrager met de mededeling: "AANVRAGEN VIA NCC". Dit geldt
zowel voor aanvragen voor tijdschriftartikelen als voor monografieën.
In 1990 heeft de Bibliotheek totaal 8618 aanvragen in het NCC/IBL systeem ingevoerd, waarvan 3865 als verdelende bibliotheek.
Van de ontvangen aanvragen wordt gemiddeld 75%gehonoreerd.
Als oorzaken van niet honoreren worden gegeven (cijfers op basis van steekproef in
1989):
- niet beschikbaar
aflevering rouleert (zgn. portefeuilles), collectie niet beschikbaar i.v.m.
verhuizing of onderbezetting.
- (nog) niet aanwezig
attendering, bijv. CCOD is soms sneller dan distributie van tijdschrift,
aflevering niet ontvangen, fout in database.
- bibliografisch onjuist
collatiegegevens kloppen niet en er zijn onvoldoende gegevens om via
de index het gevraagde artikel te vinden. Aanvraag gaat terug naar aanvrager.
- uitgeleend / bij de binder
- wordt niet uitgeleend

48%

24%

14%

11%
4%
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Met uitzonderingvande laatste categorie (bibliografisch onjuist) worden alleoverige
aanvragen "doorgeplaatst"binnen hetsysteem.
ToenameIBL
In 1980ontving de UB10.000aanvragen,in 199087.000.Ook landelijkzienweeen
stijgingvansoortgelijkeomvang.
Mogelijke oorzaken
- bezuinigingen opcollectiebudgetten;
- verbeterde dienstverlening bij bibliotheken o.a. door introductie van geautomatiseerdesystemenendoor eenandere kijk opdienstverlening;
- eindgebruikers hebbengemakkelijkertoegangtotbibliografische bestanden,waardoor zij meer informatiebewustworden:zelf zoeken (online, CD-ROM enCCOD)
wordt meeren meergemeengoed.
Deze grotepopulariteit heeftookzijnkeerzijde:
steedsvakerwordenUB'sgeconfronteerdmethetdilemmavanhetenerzijdsdichtbij
degebruikerplaatsenvaninformatie (decentralisatievancollecties) enhetanderzijds
zosnelmogelijk willenanticiperen op (landelijk) leenverkeer.
Toenamevanhetaantalniet-NCC-aanvragenbetekenteensteedsforsereinvestering
inhetzeertijdrovende opzoekenvan holdinggegevens.
Uiteraard hebbenbovengenoemde factorenforse impact opdelevertijd.
Oplossingen moetengezochtwordenin:
- vergaande automatisering van het IBL, zowel wat betreft de aanvraag- als de
afhandelprocedure;
- extra investering in een centraal opgestelde kerncollectie van veel gevraagde
tijdschriften;
- instellingvaneen"documentsupplycentre'VlandelijkdepotanaloogaandeBritish
Library Document Supply Centre (BLDSC);
- meerpersoneel.
De laatste twee, ongetwijfeld hilariteit oproepende, oplossingen kunnen we om
politiekeredenenvergeten,terwijlextrabudgetvooreenkerncollectieooknietzonder
problemen zal zijn te realiseren. Ons richten op nieuwe technologieën ligt derhalve
voor dehand.
Internationaal IBL
Tot nutoe hebbenwe besproken hoee.e.a. op lokaal en nationaal niveau verloopt.
Maar watdoenweals eenpublikatie nietinNederlandaanwezigis?
Eensimpele,snelle maartevensduremethode isbestellen bijde
British Library Document Supply Center (BLDSC).
(Iklaat hetbestellen bij bestandsproducenten verder buiten beschouwing)
We bestellen online bij de BLDSC, nadat we de aanvraag bibliografisch hebben
geverifieerd. Leveringgeschiedt meestalbinnen 1 tot 2 weken.
Dekostenzijnvrijhoog,f15,-voordeeerste8kopieën,maargoedkoopinvergelijking
tot hetbestellen bijCABI:$ 13.-peraanvraag.
De BLDSC heeft ook eenspoedservice, waarbij levering binnen 24 uurwordtgegarandeerd.
BehalvedeBLDSCzijnernoganderemogelijkheden.
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De Bibliotheek LUW participeert in het AGricultural Libraries NETwork (AGLINET),
een mondiaal netwerkvan landbouw/bibliothekenmetgroteofzeer gespecialiseerde
collecties,gecoördineerddoor FAO.Eenvandeafsprakenbinnen hetnetwerk isdat
menelkaar gratisdocumenten levert.
Eensoortgelijk afspraak isgemaakt metde NationalAgricultural Library,inWashington,producent vanAGRICOLA.
Nieuweontwikkelingen
Aanvraagprocedure
Identificatie van artikelen gebeurt op verschillende manieren en via verschillende
bronnen;koppelingvanvindplaats naar bestelsysteem vindt nunognietplaats.
Dekomstvanelektronische netwerken brengt hierwellicht veranderingin.
Momenteelwordtgewerkt aaneenOnlineAanvraagsysteemvoorAGRALIN(OLA).
DeAGRALIN-catalogusisvianetwerken(WageningenNetwerk,AGRONETenSURF)
tebereikenentedoorzoeken.DitimpliceertdateindgebruikersvanAGRALINbinnenkortvanaf dewerkplekdocumenten kunnenaanvragen.
HetNederlandseSURF-netdatlokaleeninternationalenetwerkenverbindt,ontwikkelt
momenteel een Open Bibliotheek Netwerk (OBN) met als doel bibliotheekcatalogi
opentestellenvoor iedereSURF-deelnemer,zodatdeze hierinkanzoekenvanafde
werkplek. Ineen later stadium komt daar, overeenkomstig OLA, een besteloptiebij.
DevoordelenvanOLAenhetOBNzijnanaloog aanhetNCC-systeem.
Devraag is of deze nieuwe mogelijkheden consequenties zal hebben voor het IBL:
zalhet IBLtoenemen,enhoekrijgtdeeindgebruiker hetgewenste inhanden?
Tot nu toe verloopt het IBLtussen bibliotheken, terwijl dit in de toekomst meer zal
wordenverlegdnaarbibliothekeneneindgebruiker. UiteenonderzoekvanSURF-net
blijkt dat men niet verwacht dat het IBL zal toenemen, omdat catalogi niet op
artikelniveauontsluiten,terwijldemeestevragentijdschriftartikelen betreffen.Gebruik
doordeeindgebruikers vanandere bronnendancatalogi (CD-ROM,CCOD,internationale databases) die steeds meer toegankelijk worden via netwerken en wel op
artikelniveau ontsluiten,zaldezeverwachting zeker logenstraffen.
Ookzalermeervraagkomennaaranderedienstenzoals:snelleredocumentleverantie, artikelen in elektronische vorm, online verlengen en reserveren, bestellen via
E-mailetc.
Vooral door internationale instituten wordt voor het bestellen regelmatig E-mailgebruikt. Eenvoorbeeldhiervan ishetCG-net,eenelektronisch netwerkvandeCGIAR
instituten.
Levering
Hetspanningsveldbijdocumentleverantiewordtgevormddoorhettijdsverlooptussen
identificatievaneenartikel enhet inbezit krijgenervan.
Wehebbengeziendatdoortechnischeontwikkelingendebestel/aanvraagprocedure
snellerenefficiënterkan.Maarhetinbezitkrijgenvanhetgevraagdevergtinsommige
gevallenwel ergveelgeduldvandeeindgebruiker. Leveringstijden van8wekenzijn
eerder regeldanuitzondering.
Eindgebruikers willendedocumenten,terecht,snellerhebben.
Doordetechnischemogelijkhedenkomtinformatiesteedsdichterbijdeeindgebruiker,
dievanachterzijnbureaubestandenkandoorzoeken.Hostsengroteuitgeversspelen
hierop in.Delaatste investeren inhoogtempo inopbouwvanfulltextbestanden.
Uitgevers hebben echter alleen hun fonds als basis, bibliotheken -van oudsher de
documentleveranciers - huntotale bezit. Maar zoals eerder geschetst, bibliotheken
schietente kort bij het leveringsproces.
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Hoever zijnwe af van desituatie waarin eeneindgebruiker documenten bestelt via
een hosts ergens in Amerika,terwijl het document om de hoek in de bibliotheek te
vinden is?Hetkanzijndatdatduurder isdandepaardubbeltjes aankopiekostenin
de bibliotheek, maar hij hoeft weinig moeite te doen om te bestellen: niet naar de
bibliotheektoe,geen briefjes invullen etc.enhijkrijgt hetsnel.
Onder invloedvandetechnische ontwikkelingen zijndemogelijkheden tot identificatie, retrieval entransmissieuitgebreid.
Er wordt druk geëxperimenteerd met verzenden van documenten via elektronische
weg. Eeneerstestap ishetgebruik vandefax. Defax levert echter slechte kwaliteit
kopieënenbiedtweiniggebruikersgemak: eerst kopiërendanpasfaxen.
Het scannen, waarbij teksten worden gedigitaliseerd (asciising) en figuren worden
"gebitmapped",waarna de zoontstane elektronische bestanden via netwerken kunnenwordenverzonden,iseenbetere methode.Momenteelexperimenteert deNational Agricultural Library in Beltsville, in samenwerking met North Carolina State
University enZADIinBonn metdezetechniek.
Conclusiesenaanbevelingen
HetIBLzaldekomendejarennogeenlichtestijgingdoormaken,terwijldevraagnaar
snelledocumentleverantie sterk zaltoenemen.
'
Eindgebruikers krijgen steeds meer directe toegang tot databases met daaraan
gekoppeld een besteloptie. Het IBL,van oudsher een zaak tussen bibliotheken,zal
dus meer en meer verschuiven naar de eindgebruiker. Willen de bibliotheken -van
oudsherdedocumentleveranciers -de"concurrentieslag"metdehostorganisatiesen
uitgevers winnen, dan zullen zij moeten investeren in aan de ene kant een goede
centraal opgestelde kerncollectie, en aan de andere kant in apparatuur voor de
elektronischeverzendingtenbehoevevooreensnellereleverantie.Metnamewathet
laatste betreft is landelijke eninternationale samenwerking vangroot belangenook
noodzakelijk, gelet opdegrote investeringen enhetontwikkelen vanstandaards.
Dekopieprijs zalomhooggaan,maardaartegenover staateenbetereservice.Want
dat het sneller en beter moet daar is heel bibliothecair Nederland inmiddels van
overtuigd.
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