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WOORDVOORAF
In1999 namJacques Schippers afscheidalsbibliothecaris vanWageningen Universiteit enals
directeur vanPudoc-DLO.Sinds zijnaantreden in 1983 wasereen personele unievande
directies vanbeide organisaties. DrsSchippers werd noglangs de koninklijkewegbenoemd,
namelijk bij Koninklijk Besluit dd. 28juni 1983 houdende debenoeming per 1september 1983.
Schippers kreeg deopdracht eenwetenschappelijk informatiecentrum uit Bibliotheek LH en
Pudoc-DLOte vormen eneennetwerkvanlandbouwbibliotheken. Hijiseringeslaagdeen
vooraanstaand,moderncentrumvanhogekwaliteitvormte gevenmeteeninternationalenaam,
zeer toegankelijk metwereldwijde toegangen. Ditgebeurde ineentijd dat degrensWU-DLO
moeilijkwaste passeren enhetbeoogde integratieproces was zeker geensinicure.Wijzijnhem
zeer erkentelijk voor debetekenis die hijinhetbijzonder voor Bibliotheek Wageningen UR had.
BibliotheekWageningen URisdenieuwe naamvoor BibliotheekWU/Pudoc-DLO.Denieuwe
naamtoontdatwij ons zienalsééngeïntegreerde organisatie diewerktvanuitenvoor geheel
WageningenURenvanuit dietotaliteit haar dienstenverleentaanalhaar klanten,ook buiten
WageningenUR.
DeklantenvanBibliotheek Wageningen UR worden opdetraditionele wijze bediend,maarde
elektronische wegwordt ook zeer intensief bewandeld:interne bibliotheekprocessen zijnreeds
geruimetijd opdeelektronische leest geschoeid enook depublieke dienstverleninggaat
dezelfdeweg.Veelaandachtgaatdusuitnaarvoorlichtingencursussenvoorstudenten,
docentenenonderzoekers omhethogetempowaarinICTdebibliotheekvernieuwingen opstuwt
door tegeven.
Kortom,deelektronische bibliotheek staat!Eenbelangrijk deelvandetijdschriftabonnementen,
nureeds 20%,wordtfulltext opallewerkplekken aangeboden.Ditpercentage zalzeer spoedig
verdubbelen.
Nieuweelektronische mogelijkheden van Internet, e-publishingene-archiving worden benuten
verbreden dedienstenvanBibliotheek WageningenUR.
Eenuitgebreidgebruikersonderzoek heeftgeleerd datzeervele klantentevreden ofzeer
tevredenzijnover dedienstenendedienstverlening.Suggesties voor verbeteringenworden
opgepakt endoorgevoerd.
Erisveelalweinigtijd stilte staanbij de resultatenvandeinganggezette ontwikkelingen,
behalvetijdens hetschrijvenvanditjaarverslag.Wijhopendat udetijdvindt of neemthet
jaarverslagte lezenof elektronisch op onzewebsite www.agralin.nl'door te bladeren(browsen).
Reactieszijnvanhartewelkom.
Drs R.S.Kuindersma,
Waarnemend bibliothecaris
Wageningen UR
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1999 INHET KORT
onze organisatie heeft eennieuwenaam:
Bibliotheek WageningenUR

de nieuwe Desktop Library is
geïntroduceerd

devertalingvande Engelstalige
landbouwkundige thesaurus inhet
Nederlands is gestart

KwaliteitAgrarische Producten (KAP)als
prototype op hetweb

hetaantalelektronische tijdschriften is
toegenomen tot bijna 1000

Agromisa alsnieuwe 'guest' opde
AGRALINwebsite
verdergaande concentratie van collecties

documenten kunnennuook elektronisch
per e-mailwordengeleverd
hetthema 'De Hybride Bibliotheek'vande
Netwerkdag is enthousiast ontvangen
hetartikelenbestandARTIKis op hetweb
te raadplegen
de Milieumeetlat vanhetCLMisookophet
web beschikbaar
bibliothecaris WU/directeur Pudoc
drs.J.M.Schippers heeft afscheid
genomen
denieuwe huisstijlvanWageningen UR is
bijde Bibliotheek ingevoerd
hetgebruikersonderzoek bijWageningen
URis afgerond
dewebsite vandeBibliotheek heefteen
nieuwadres:www.agralin.nl
web-toegang nuook inWageningse
bibliotheken door introductie vanWindows
BasedTerminals
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onderzoek naarwensenvoor
geautomatiseerde literatuurattendering is
afgerond
de 'Handreikingvoor copyrights
elektronische media'is beschikbaar
gesteldvoor docentenvan WU
eenunieke samenwerkingtussen
Bibliotheek Wageningen URenCR-Deltaop
basisvanARTIK:VeeteeltArchief
decentrale invoervanWU-publicatiesinhet
bestand 'WUpublications'
koppelenvanfulltext artikelen uitruim
600 tijdschriften aanrecords inERLbestanden
eerste "Wageningse' boekbeschrijving
ingevoerd inde GGC
het bestand'Wageningen Dissertation
Abstracts' is opengesteldvoor gebruik
GCWwordt depublicatie-website van
Wageningen UR

MISSIE ENWERKVELDEN
DemissievanBibliotheek Wageningen Universiteit enResearchcentrum (Bibliotheek Wageningen
UR)luidt:
•

•

•

BibliotheekWageningen UR wileentoonaangevend centrum zijnvoor alle informatie overen
voor deagroproductie, hetbeheer vanbodem,water enlucht endefuncties vandegroene
ruimte
BibliotheekWageningenURiseenwezenlijk onderdeelvandewetenschappelijke infrastructuur
vanWageningen URenlevert eenessentiële bijdrage aandeverwezenlijking vande missieen
ambitiesvanWageningen UR
Bibliotheek Wageningen URisde nationale agrarische bibliotheek inNederland.Zijverleent
toegangtot devoor Nederland essentieel agrarische informatie enlevert hiermeeeen
bijdrage aanhetbehoudvanhetnationaal culturele erfgoed

Bibliotheek WageningenUR:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

ontwikkelt collectievormingsprofielen omwetenschappelijke informatie te selecteren enaante
schaffen, zowel indocumentvormalsbibliografisch,fulltext enfactueel
verwerft licenties voor detoegangtot elders beschikbare informatiebestanden
ontsluit informatie door te catalogiseren,te rubriceren,te klasserenente documenteren
stelt informatie beschikbaar aangebruikers - vanonderzoek tot onderwijs,voorlichtingen
praktijk- door uitlening,leverenvanfotokopieën endoortoegangte biedentot elektronische
informatie,hetzijvanaf eigenservers,hetzijvia doorkoppeling naar externe bronnen
organiseert enautomatiseert bibliotheek-, documentatie-en informatieprocessen
leverteenbijdrage aandeinhoud,deorganisatie enhetbeheer vandeviadeelektronische
snelweg(Internet) beschikbaar gestelde informatiebronnen
ontwikkelt producten die indeinformatiebehoefte vaneensterk ensnelveranderende
agrarische omgevingvoorzien.Hetbeschikbaar stellenvindt plaatsvia elektronisch
publiceren,toegangtot het Internetenmoderne opslag-enzoekmethoden
verzorgt cursussengericht op hetopsporenvan informatie enhetgebruik vanmoderne
technologie en informatiesystemen
doet onderzoek naar enconserveert historisch encultureelwaardevolle collecties
geeft voorlichting over haar producten endiensten
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STRATEGISCHPLAN2000-2003
Devoorbereidingen vanhetStrategisch Planwarende aanleiding ominhetvorige jaarverslag
uitvoerigte berichten over destrategische lijnenvanBibliotheek Wageningen UR.In 1999
werdhet plandoor de RaadvanBestuur vastgesteld naeenbeoordeling door de ingestelde
toetsingscommissie. Ditverslagvolstaat met eenkorte samenvattingvande missie ende
beleidslijnen.
Hoofdlijnen vandestrategie
• Deuitbouwvande elektronischebibliotheekdoor hetWageningen UR-breedaanbiedenvia
de Desktop Libraryvanbibliografische bestanden,fulltext bestanden enfactuele
databases,veelalop basisvangemeenschappelijke licenties
• Hetopzettenvan Wageningen URPublishingûoorhetaangaanvanstrategisch allianties
met andere organisatorische eenheden.Bibliotheken alsonderdeelvande
kennisinstellingen begevenzichvoor eenbeperkt deelop hetterreinvandeuitgevers,
namelijk door ontsluiting enbeschikbaarstelling vandepublicaties envanandere
wetenschappelijke informatieproducten vandeeigen instelling
• Het concentreren vanbibliotheekvoorzieningenmet omvattende ensamenhangende
collecties afgestemd opde informatiebehoefte enlocatiesvande kenniseenheden met
behulpvan bibliotheekcommissies
• Hetdefiniërenvaneen corecollectiediedevoor Wageningen URessentiële collectie
omvat (ca.75%vandehuidigeWU-collectie).Deaanvullende collectie isevenzeer van
betekenis maar kanfluctueren metdeonderzoekprogrammalijnen
• Hetontwerpenvaneen duidelijkebeheersstructuurgebaseerd opeengeïntegreerde
Bibliotheek WageningenUR
Reorganisatie
DevormingvanWageningen URendeintegratie vanWU- enDLO-eenhedenwasdeaanleiding
tot eenwijziging indehoofdstructuur vanWageningen Universiteit enDLO.BinnenWU wordt
eenvijftal departementen gevormd,binnen DLOwerd door fusies hetaantal
onderzoeksinstituten gereduceerd. Hetvoornemen is Pudoc-DLOalsonderzoeksinstituut opte
heffen enook informele zinsamente brengen met Bibliotheek WU. Naast eengeïntegreerd
Bestuurscentrum zoueengeïntegreerd Facilitair Bedrijf wordengevormd uitfacilitair
werkende enondersteunende eenheden,waaronder Bibliotheek Wageningen URendeafdeling
ICT.Waar deafdeling ICTzichricht optechnologie, richt de Bibliotheek zichopde inhoudelijke
aspectenvande informatievoorziening.Andere opinhoudgeoriënteerde eenhedenzouden
met deBibliotheek kunnensamengaan.Dereorganisatie heeftvertraging opgelopen,omdat
heteerste plangeengoedkeuringverkreeg.
Decentralisatie
Degewijzigde hoofdstructuur vraagtvanBibliotheek Wageningen UReennieuwe opstellingten
opzichtevandedecentrale WU-departementen enDLO-instituten.Totdusverre wordt met
name bijdecollectievorming intensief samengewerkt met bibliotheekcommissies. Doorde
ruimere bevoegdhedenvandedepartementen eninstituten zaleenintensieve samenwerking
plaatsvinden metdedirecties vandezeeenheden,zowel oppersoneel alsopfinancieel
gebied.Vooralmethetoogopdeinteractie metgebruikers blijvende bibliotheekcommissies
evenbelangrijk voor de Bibliotheek. Inhet kader vanhetStrategisch Planwerd met alle WUenDLO-directeuren/-directies overleggevoerdomhetdraagvlak te onderzoeken ofte
verkrijgen. Ingrote lijnen bestaat erveelondersteuningvoor hetuitgezettebeleid.
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BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Wageningen URheeftalle kenmerkenvaneenHybride Bibliotheek. Eenbenaming
voor bibliotheken die enerzijds gericht zijnophet beherenenbeschikbaar stellenvanpapieren
collecties, anderzijds op het opbouwenvaneencollectie elektronischmateriaal.
In 1999 isvoortgang geboekt bijhetstrevenvanBibliotheek Wageningen URomkleine
bibliotheken opte latengaaningrotere bibliotheken.Concentratie van
bibliotheekvoorzieningen moetervoor zorgendatper kenniseenheid éénbibliotheeklocatie
wordtgerealiseerd.
Debibliotheek vande Leerstoelgroep Tuinbouwplantenteelt is inhet beginvanhetjaar
opgenomen indebibliotheek vanAgronomie (Teelt). Deconcentratiebibliotheek voorde
omgevingswetenschappen Bibliotheek DeHaaff is uitgebreid met decollecties vanhet
Laboratorium voor Geo-informatieenRemote Sensing(GIRS)envande leerstoelgroep
Bosbouw.
Tabellen met cijfermatige informatie zijnbijeengebracht inhet hoofdstuk Bibliotheek
Wageningen URincijfers.
Bibliotheekconcentraties
BibliotheekJan-Kopshuis
Decollectievorming vandeze bibliotheek isaanvullend opdecollectievormingvanandere
bibliotheken binnenWageningen URmet alsdoel eenzovolledig mogelijke collectie tevormen
op hetbrede gebiedvandelandbouw.
Daarnaast heeft debibliotheek eenaantal bijzondere collecties inhuis:
• Speciale Collecties met oudeboekenenkaarten,het Documentatiecentrum TUINende
RAF-luchtfotocollectie
• FAO-collectiemet alle door de FAO(FoodandAgricultural Organisation) uitgegeven
publicaties
• CGIAR-collectiemet alle uitgavenvandeCGIAR-instituten(Consultative Groupon
InternationalAgricultural Research)
• AsianDevelopment Bank metrapporten enboekenover ontwikkelingsprojecten inAzië
Deconcentratiebibliotheek Jan-Kopshuisvervult eencoördinerende rolvoor de
documentleverantie envoor hetbindwerk. Ook heeft debibliotheek eendepotfunctie:
bibliotheken binnenWageningen URkunnenmateriaalafstoten naar Bibliotheek Jan-Kopshuis.
BibliotheekKortenoord
Devolgende bibliotheken behorentot deconcentratiebibliotheek Kortenoord:
• Teelt,voor degebieden agronomie,tuinbouwplantenteelt enecologische landbouw
• Plantenziektenkundig Centrum met decollecties: entomologie (inclusief debijencollectie),
nematologie,diertaxonomie,fytopathologie, virologie ende IPO-collectie
• Plantenveredeling
• Zodiac,voor dierwetenschappen
• DeHucht,voor ruimtelijke planvorming enrecreatie
• DeNieuwlanden,voor waterhuishouding,tropische cultuurtechniek entechnologie en
agrarische ontwikkeling
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BibliotheekDeDreijen
Totdezeconcentratie behorendebibliotheken:
• Biotechnion,voor biochemie,chemie, milieuwetenschappen, levensmiddelentechnologie,
humanevoeding,erfelijkheidsleer, humaneepidemiologie, gezondheidsleer,
microbiologie, moleculaire biologie,toxicologie enwiskunde
• Arboretumbibliotheek, voor devakgebieden bosbouw, plantenfysiologie, -morfologie en
-cytologie. Eind 1999 isdecollectie Bosbouwverhuisd naar Bibliotheek DeHaaff
• Plantentaxonomie,eencollectie opplantensystematischgebied met hetaccentopAfrika
BibliotheekLeeuwenborch
Hieronder vallentwee bibliotheken:
• Leeuwenborchbibliotheek, voor agrarisch recht, agrarische bedrijfseconomie,
geschiedenis, onderwijskunde, agrarische economie, ontwikkelingseconomie,
bedrijfskunde, marktkundeenmarktonderzoek, sociologie, ontwikkelingssociologie,
vrouwenstudies,toegepaste filosofie envoorlichtingskunde
Indebibliotheek is eenEuropees Documentatiecentrum (EDC)met eenselectievande
door de Europese Unieuitgegeven publicaties. Ookbezit de bibliotheek alle publicaties
diedoor hetCentraal Bureauvoor deStatistiek zijnuitgegeven
• Dreijenborchbibliotheek, voor degebieden huishoud-enconsumentenwetenschappen,
natuurbeheer enterrestrische enaquatische ecologie
BibliotheekDeHaaff
Dezeconcentratiebibliotheek heeft collectiesvanhetStaringCentrum(SC)enhet Instituut
voor Bos-en Natuurbeheer (IBN)ophetgebiedvande'groene ruimte': land, bodem,water,
bosennatuur. Hieraanzijnin 1999 decollecties GIRSenBosbouwtoegevoegd.Inhetnajaar
zijnSCenIBNsamengevoegd inAlterra-Research Instituutvoor deGroeneRuimte.
Bibliotheekbeheer
Bibliotheek Wageningen URbeheertdevolgende driebibliotheken:
• Bibliotheek CPRO-DLO(Centrumvoor Plantenveredelings-enReproduktieonderzoek) voor
degebieden plantenveredeling enreproduktietechnologie met speciale
aandachtsgebieden alserfelijkheidsleer, moleculaire biologie, ontwikkelingsbiologie,
celbiologie,teelt enbeeldanalyse
• Bibliotheek CentrumTechniek (CENTEC)ophetgebiedvanarbeidsfysiologie, elektronica,
meet-enregeltechniek, milieutechniek, diergedrag inrelatie met huisvesting,bouwfysica
en bedrijfsinformatiesystemen
• Bibliotheek RIKILT(Rijkskwaliteitsinstituut voor Land-enTuinbouwprodukten) voor de
gebiedenveiligheid,analyse enkwaliteitvanagrarische Produkten
Bibliotheek en personeel
Eendeelvandepersoneelsleden vanBibliotheek Wageningen URbehoorttot DLOeneendeel
totWageningen Universiteit. Hierdoor ontstaanverschillen inarbeidsvoorwaarden.DLOmedewerkershadden aleen36-urigewerkweek.WU-medewerkers volgden inhetverslagjaar.
Erzijnvoorlichtingsbijeenkomsten gehouden over beeldscherm-ergonomie.Vande
personeelsleden werdverwacht dat mendeze bijeenkomsten bijwoonde.
Door medewerkers opverschillende locaties ismeegewerkt aanhetgebruikersonderzoek, dat
oppagina 30 wordtbeschreven.
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Nieuwe ontwikkelingen
WindowsBasedTerminals: denieuwemaniervanzoekeninbibliotheken!
Deintroductie vande Desktop Libraryging samen met deingebruikname vanenigetientallen
zogenaamde 'Windows BasedTerminals' (WBT's).Degebruiker kannualle elektronische
informatie doorzoeken,die de Bibliotheek via de Desktop Library aanbiedt. Het isook mogelijk
enkele belangrijke CD-ROMtoepassingen (instructiepakketten enbibliografische bestanden)in
de bibliotheken teraadplegen.
Verder zijnerindebibliotheken publieks-PC'sgeplaatst enzijndeoude printers vervangen
door moderne laserprinters.
Leeuwenborchbibliotheek:blijftzaterdagsopen!
Naast deopeningstijden opwerkdagenvan9.00-17.00 uur envanmaandagt/m donderdag
van 19.00-22.30 uur, is deze bibliotheek ook opzaterdagvan 10.00-15.00 uurvoor het
publiektoegankelijk. Deavond-endezaterdagopenstelling geldt voor demaanden oktober tot
enmetjuni. Dezaterdagopenstelling isgefinancierdtot eind2000.
Leeuwenborchbibliotheek:aanzettotnieuwplaatsingssysteem!
DeLeeuwenborchbibliotheek bezitvele collecties enbijna iedere collectie heeft eeneigen
plaatsingssysteem. Gebruikersonderzoeken tonenaandatde klantdit niet gebruiksvriendelijk
vindt. Studentenvande IDM-opleidingvanHogeschool Usellandhebbeneenstudie verricht
naar eeneenduidig plaatsingssysteem voor deze bibliotheek. Volgens destudenten isDe
Nederlandse Basisclassificatie hetmeest geschikt. Debruikbaarheid wordt onderzocht.
BibliotheekZodiac:betere werkomstandigheden!
Debibliotheek Zodiac heeft eeningrijpende verbouwing ondergaan.Het bibliotheekpersoneel
heeft eigenwerkruimtes gekregen,detijdschriftenleeszaal isverplaatst ener is eennieuwe
uitleenbalie gekomen.Door deze interne verhuizingzijn beterewerkplekken voor de
gebruikersgecreëerd.
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PRODUCTEN EN DIENSTEN
Bibliotheek Wageningen URontwikkelt informatieproducten en-dienstenop hetbrede
aandachtsgebied vanlandbouwwetenschappen. Eenaantalisalleenbeschikbaar voor
studenten enmedewerkers vanWageningen UR.DeBibliotheek sluit hiervoor licenties af.
Andere productenzijnook beschikbaar voor instellingen buitenWageningen UR.Ditjaarverslag
maakt geen onderscheidtussen dezeproducten.
DeCentrale LandbouwCatalogus (CLC)vormt de kernvandedienstverlening. Daarnaastis
BibliotheekWageningenURactief indocumentatie, literatuuronderzoek enhetverzorgenvan
cursussen. Binnenhaarwerkvelden schenkt de Bibliotheek veelaandacht aande
mogelijkhedenvanInternet, bijv.deontwikkelingvandedigitale bibliotheek (Desktop Library)
enelektronischpubliceren.
Tabellen metcijfermatige informatie zijnopgenomen inhethoofdstuk BibliotheekWageningen
URincijfers.
Centrale Landbouw Catalogus (CLC)
Bibliotheek Wageningen URontwikkelt enbeheert deCentrale Landbouw Catalogus. DeCLC
vormt debasisvoor eenaantal bibliotheekactiviteiten. Monografieën enperiodiekenvan WU,
DLO,Proefstations enruim 60 andere instellingen met eencollectie ophetbrede
aandachtsgebied vande landbouw, natuurbeheer envisserij zijn indeCLCopgenomen.Een
overzichtvandezeinstellingen is opgenomen achterin ditjaarverslag.
VoorWUeneenaantalandere instellingenwordt hetcatalogiserenvoor deCLCverzorgddoor
BibliotheekWageningen UR.Deoverige bibliotheken catalogiseren demonografieënvolgens
afspraken. Periodiekenworden uitsluitendgecatalogiseerd door Bibliotheek WageningenUR
DeCentrale Landbouw Catalogus isopdeAGRALINwebsite beschikbaar inde Desktop
Library: URL http://www.agralin.nl/desktop
Collectievorming
Voor eenbeter beheervandetijdschriftencollectie iseen tijdschriftmanagementinformatiesysteem ontwikkeld,datgegevens uitverschillende bestanden,zoalstitelgegevens,
prijs engebruik, samenvoegt.
Acquisitie
Hetbestelproces vanboeken entijdschriften isversneld.Inplaatsvanwekelijkswordtnu
dagelijksbesteld.
Catalogiseren
Eennieuwe ontwikkeling is hetcatalogiserenvanelektronische publicaties indeCLC.Het
onderzoek in 1998 heeft eenmodule opgeleverdwaarmee elektronische publicaties indeCLC
wordenopgenomen.
Inhet project NCC/GGCiseenweb-georiënteerde manier vaninvoeren ontwikkeldwaarmee
titelbeschrijvingen worden ingevoerd indeGGC(Gemeenschappelijke Geautomatiseerde
Catalogus). Gegevensdie indeCLCwordenopgenomen,zijnontleend aandeGGC.
Vervolgens iseenplanninggemaaktvoor een 'matching &merging'-test.
InAGRALINdeelnemende bibliotheken diezelf catalogiseren kunnenookwerken meteenwebgeoriënteerde invoermodulevoorAGRALIN.
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Zoekenmettrefwoorden
DeindeCLCbeschreven publicaties wordenontsloten mettrefwoorden. Hetgebruikte
trefwoordensysteem heeft deEngelstalige internationale landbouwkundige thesaurusvanCAB
International als basis. In1999 isbegonnen metdevertalingvandezethesaurus inhet
Nederlands,eenproject dat inmiddels ineenafrondende fase isgekomen.Hetresultaat geeft
degebruiker de keuzetussen zoekenmet Nederlandse of met Engelsetrefwoorden.Deze
ontwikkelingwordt ook doorgevoerd bij deandere door Bibliotheek WageningenUR
ontwikkelde bibliografische bestanden.
Speciale Collecties
Bibliotheek Wageningen URbeheert eenaanzienlijke collectie oude,zeldzame enwaardevolle
boeken,tijdschriften, kaarten enfotocollecties. Daarnaast isbeschikbaar het
Documentatiecentrum TUIN(Tuin-enlandschapsarchitectuur inNederland) ende bekendeRAF
luchtfotocollectie.
Nieuwverkregen collecties zijn:
eencollectie glasdia's en-negatieven(ca.5300 stuks)vantropisch plantmateriaalen
veldsituaties voornamelijk vanNederlands Indiëuit dejaren 1900-1940, afkomstigvande
SectieTropische Plantenteelt (WU),in 1992 overgedragen aanhetKoninklijk Instituutvoor
deTropen(KIT)
eenaanvulling opdeCollectieWimBoer (DocumentatiecentrumTUIN)
eenaanvulling opdeCollectie HeinOtto(Documentatiecentrum TUIN)vanHolland
Railconsult
Documentatie
BibliotheekWageningen URontwikkelt eenaantal bibliografische bestanden ineigen beheer of
leverteenbijdrage aanbestandendie elderswordenbeheerd:

[ARTIK

.TIK i '
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i.iKAirrfc'
'%MTiK J* " •
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'-y AMTIK AttîiK A«ZJ

•mm AMtm AÊT.
LandbouwkundigeartikelenbestandARTIK
ARTIKis eenbestand met beschrijvingenvanartikelen uit ruim 120vakbladenvoor:
landbouw
veeteelt
milieu
tuinbouw
groene ruimte
bodem
voeding
Dezeselectie istot standgekomen op basisvaneenin 1998 uitgevoerd marktonderzoek. De
nadruk isgelegd op Nederlandstalige vakbladenenopvaktijdschriften die niet beschreven
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worden inandere bibliografische databases zoals CAB,AGRISenAGRICOLA. In1999 is ARTIK
beschikbaar gekomen op deAGRALINwebsite.
Hetbestand zalindetoekomst doorzoekbaar zijnmet behulpvaneen Nederlandstalige
thesaurus. Omnualeengebruikersvriendelijke onderwerpsontsluiting met Nederlandstalige
zoektermen aante kunnen bieden iseenaangepaste zoekmoduleontwikkeld.Metdeze
moduleworden Nederlandse zoektermen,viaeenkeuze uitrelevante omschrijvingen,vertaald
naar Engelstalige trefwoorden waarmee inhetARTIK-bestandkanworden gezocht. Ookishet
mogelijk om,naastdealbestaande zoekingangen optitel, auteur,jaar entaal,te zoekenop
woorden die inhetabstractvoorkomen,ente zoekenopwoordendie inde basic index
(titelwoorden +thesaurustermen + abstractwoorden) voorkomen.
URL http://www.agralin.nl/artik
8i-l»lxi
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Veeteelt Archief
Artikelen uit hef vaktijdschrift Veeteelt vanaf 1984
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VeeteeltArchief
NadatARTIKopInternet beschikbaar kwam,werddoor de redactie vanhettijdschrift Veeteelt
contact gezocht met deBibliotheek omeenelektronisch archief metbibliografische informatie
vandeartikeleninVeeteeltte ontwikkelen.Ditheeft geleidtot hetVeeteeltArchief,een
verzamelingbeschrijvingenvanartikelendievanaf 1984 zijngepubliceerd enzijnontleendaan
ARTIK.Viadewebsitevandeveeverbeteringsorganisatie CRDelta,deuitgever vanVeeteelt,
wordengeïnteresseerden doorgekoppeld naar hetVeeteeltArchief.
URL http://www.agralin.nl/veeteelt
ArtikelenbestandHUISHO
HUISHOiseenartikelenbestand over envoor Huishoud-enConsumentenwetenschappen.Op
deAGRALINwebsite is hetbestand beschikbaar onder de naamHOMEECONOMICS.Het
bestand bevatbeschrijvingen vanartikelenuitwetenschappelijke enpraktijkgerichte
tijdschriften envormt eenuniekeverzameling literatuur op hetvakgebied.
URLhttp://www.agralin.nl/huisho
ArtikelenbestandVrouwenstudiesindeLandbouw(VROUW)
InhetbestandVROUW(GENDERop deAGRALINwebsite) zijnartikelenopgenomen uit
wetenschappelijke tijdschriften enhoofdstukken uitreaders enboeken.Het onderwerp is
vooral depositievanvrouwen inrurale enagrarische samenlevingen, hoofdzakelijk in
Nederland,West-Europa enontwikkelingslanden. Dedocumentatie voor het bestand isper
1 oktober 1998beëindigd.
URLhttp://www.agralin.nl/gsia
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Hydrotheek
DeStichting Toegepast OnderzoekWaterbeheer (STOWA)stimuleert onderzoek ophaar
aandachtsgebieden. Deresultatenvandit onderzoek worden bijeengebracht inde
Hydrotheek, eenbestandvanNederlandse publicaties metvooral resultaten vanonderzoek
over hydrologie, waterhuishouding enafvalwaterzuivering.
Deactiviteiten voor dit bestand-selecteren, beschrijven,ontsluiten,bewaren,uitlenenen
aanbiedenvia deAGRALINwebsite-worden uitgevoerd door Bibliotheek WageningenUR.
DeHydrotheek wordt ookjaarlijks uitgebracht ingedruktevorm.
Alle inde Hydrotheek beschreven publicaties zijn beschikbaar inéénvandevestigingenvan
Bibliotheek WageningenUR.
URLhttp://www.agralin/nl/hydrotheek
Land-Soil-Water
Ditbestand geeft beschrijvingenvanartikelen uittijdschriften encongresverslagen en
hoofdstukken uitboeken opdevolgendegebieden:
• Land:recreatie,verkeer, historische geografie, landschapsecologie,-bouwen-inrichting
• Bodem:bodeminventarisaties, remote sensing,GIS,bodemgebruik,-beschermingen
geomorfologie
• Water: hydrologie, kwalitatief enkwantitatief waterbeheer
• Ecologie
• Bosbouw
Depublicaties zijnaanwezig indebibliotheken DeHaaff, DeHuchtenDeNieuwlanden.
URLhttp://www.agralin.nl/lsw
Nederlandse OnderzoekDatabank(NOD)
DeNODbevat gegevens over lopende onderzoeksprojecten, onderzoekers,en
onderzoeksinstellingen voor wetenschappers, kennisintensieve bedrijven,deinformatieindustrie enhetbrede publiek. DeNODvergemakkelijkt hetplannenvanonderzoek en
voorkomt dupliceringvanonderzoek.
DeNOD,diewordt geëxploiteerd engecoördineerd door NIWI,bevat drie soorten informatie in
het Nederlands enEngels:
• beschrijvingenvanruim40.000 onderzoeksprojecten inNederlandenVlaanderen
• eenexpertise-bestand metcirca 7.300 namen,leeropdrachten enwerkadressenvan
Nederlandse experts. Bijeensnelgroeiend aantal namenvanexperts (ruim 1.800) isin
trefwoorden tevens debeschikbare expertise vermeld
• namenenadressenvanNederlandse onderzoekinstellingen (6.500 records); bij 700
records iseenuitgebreide beschrijvingvanhet instituut opgenomen
DeNODbiedt daarnaast toegangtot Engelstalige informatie over onderzoek inGrootBrittannië enEuropa:
• CRIB:circa 60.000 onderzoeksprojecten uit Groot-Brittannië
• CORDIS:circa 8.000 door de Europese Uniegefinancierde onderzoeksprojecten.
DeNODwordt gemaakt door:
• NIWI
•
•

-Maatschappijwetenschappen, geesteswetenschappen,
biomedische wetenschappen en natuurwetenschappen
Bibliotheek TU-Delft
-Techniek enmilieu
Bibliotheek Wageningen UR -Landbouw, agrarische technologie,voeding,
diergeneeskunde en natuuronderzoek
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Aanheteindvanhetjaar bedroeg hetaantalgeregistreerde onderzoeksprojecten 5.500. Het
aandeelvanBibliotheek Wageningen URinde NODis20%.
Delandbouwinstellingen behorend bijhetMinisterie vanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij
hebbenviaAGRALINgratistoegangtot deNOD.DeNODisbereikbaar viaAGRALINof viahet
Internet. URL http://www.niwi.knaw.nl/nod.htm
AGRIS
DeFAOontwikkelt enbeheert hetwetenschappelijk landbouwkundige bestandAGRISmet
publicaties die indedeelnemende landen(ruim 130)worden uitgegeven.Deinvoer vande
gegevensvindtvooral plaatsvia invoercentra per deelnemend land. Bibliotheek Wageningen
UR functioneert alsAGRIS-invoercentrumvoor Nederland.Dezeinvoer betreft inNederland
gepubliceerde wetenschappelijke agrarische literatuur dievoor hetbuitenlandvanbelangis.
Vanaf 1998 is meer aandacht besteedaandeontsluitingvangrijze literatuur (rapporten,
dissertaties, proceedings e.d.). Deverhoudingwitgrijs gingvan88:12 naar 76:24. Eriseen
begingemaakt methetkoppelenvandebeschrijvingen aanfulltext elektronische documenten
enwebsites. Eveneens zijndemogelijkheden onderzocht omfulltext elektronische
documenten aante leveren. Metdit doelwerdeenprojectplan ingediend bijde
Begeleidingscommissie voor AGRISbij hetMinisterie vanLNV.
Literatuuronderzoek
Onder literatuuronderzoek wordtverstaan:
• retrospectief literatuuronderzoek
• geautomatiseerde literatuurattendering(SDI)
• aanwinstenlijsten
• attenderingsbulletins
Retrospectiefliteratuuronderzoek
Ditliteratuuronderzoek wordt opaanvraaguitgevoerd door gespecialiseerde vakreferenten.
Deopdrachten voor literatuuronderzoek nemenaf. Dezetrend isaljaren zichtbaar enniet
uniekvoor Bibliotheek Wageningen UR.Dereden is hetsteeds gemakkelijker beschikbaar
komenvanelektronische bibliografische bronnen opdewerkplek vandegebruiker.
Voor deonderzoekers vanWageningen URzijnde belangrijke bibliografische
wetenschappelijke bestandenopdewerkplek beschikbaar via deElectronic Reference Library
(ERL-service) met naar keuzeWinSpirs ofWebSpirs alszoeksysteem (zieookAGRALIN
website metde Desktop Library).
Onderzoekersvoerenviade Desktop Libraryveel literatuuronderzoek zelf uit.Vakreferenten
specialiseren zichop literatuuronderzoek inspecifieke enspecialistische bestanden die nietin
de Desktop Library beschikbaar zijn.
Geautomatiseerdeliteratuurattendering(SDI)
Deliteratuurattendering levert opdrachtgevers periodiek deresultaten uitéénof meer
bestandenop basisvaneeneigenzoekprofiel. Deresultatenworden oppapier enin
toenemende mateop diskette geleverd.Hetaantal literatuurattenderingen neemtook af.De
oorzaak isdezelfde als bij retrospectief literatuuronderzoek.
Inhetverslagjaar iseenlandelijk marktonderzoek uitgevoerd bijWageningen URinstellingen
enhetbedrijfsleven om nategaan:
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•
•
•
•

of er eenmarkt isvoor een attenderingsservice?
hoegroot die marktis?
welke informatie menindie servicewenst?
inwelkevorm enmetwelkefrequentie de resultaten beschikbaar moetenkomen?

Deresultaten uit hetonderzoek wordengebruikt omde huidige SDI-servicevanBibliotheek
Wageningen URaante passen aandewensenvandemarkt.
Aanwinstenlijsten
Door eenaantal bibliotheken binnenWageningen URwordt gratis per e-mail aanwinstenlijsten
verzonden naar belangstellenden;veelalWageningse onderzoekers. Deze aanwinstenlijsten
zijneenvormvanattendering opnieuwe monografieën indeCentrale LandbouwCatalogus.
Degebruikers hebbengeen invloedopdeselectie voor deaanwinstenlijst; er wordt metéén
vastprofiel per bibliotheek gewerkt.
Attenderingsbulletins
Eenanderevormvanattendering is hetgedrukte attenderingsbulletin. Inhetverslagjaar zijn
detwee nogoppapier uitgegeven bulletins,ABSTRECOenDRAiN,beëindigd
Documentleverantie
Dedocumentleverantie is eenbelangrijke activiteit vande Bibliotheek. Hetprocesvan
documentleverantie krijgtveelaandacht omdat detechnologische ontwikkelingen deleverantie
steedsgemakkelijker, efficiënter ensneller latenverlopen.
Elektronische documentleverantie
DeBibliotheek namdeelaantwee landelijke projectenvoor elektronische documentleverantie:
'ElectroDoc' en'IBLindedigitale bibliotheek'.
Hetproject 'ElectroDoc' isalin1998 gestart metzes universiteitsbibliotheken enPica.
Eindgebruikers vandeze instellingen kunnenbij hetindienenvandeaanvragenaangeven ofzij
hetartikel op hune-mailadreswillen ontvangen.Deartikelenworden gescand enalsTIFF-file
verzonden. BijBibliotheek Jan-Kopshuis is hiervoor eenscanstationgeïnstalleerd.
Hetproject 'IBLindedigitale bibliotheek' betreft hetleveren direct uit het elektronisch
tijdschrift aaneindgebruikers vandeUKB-bibliotheken.
Daarnaastwordt door de Bibliotheek gewerkt aanstandaardisatie vanelektronische
documentleverantie naast de leverantie vanfotokopieën. Bibliotheek TUDelft heeft daarvoor
eenQuick Scanuitgevoerd naar de mogelijkheden vanimplementatie vande doorhen
ontwikkelde software DocUTrans. Dezesoftware omvat hethele procesvan
documentleverantie waardoor het IBL-proces,op alle locaties,efficiënter kanverlopen.Tijdens
deQuickScanwerdgekeken naar deorganisatie vanhet IBL.Deconclusie is positief.
Afhankelijk vanbeschikbare middelen kanin2000 opdiverse locatiesvande Bibliotheek met
elektronische documentleverantie worden gestart.
Opvragen via deDesktopLibrary
InBibliotheek Jan-Kopshuiswordenjaarlijks ruim 14.000 maalpublicaties uit hetgesloten
magazijn opgevraagd. Omdit proces efficiënter te latenverlopen isinde Desktop Libraryeen
opvraagmodule opgenomen. Hetgebruik vandeoude baliebriefjes is hiermee verleden tijd.

18 Jaarverslag1999

Cursussen
Bibliotheek Wageningen URorganiseert cursussenvoor studentenenmedewerkersvan
WageningenUR enandere belangstellenden. Hetcursusaanbodwordtvoortdurend aangepast
aandewensenvandegebruikers. Inhetverslagjaaar zijnenkele cursussen inopzet gewijzigd
enzijnnieuwecursussentoegevoegd:
Winspirs
CARDBOXonderWindows
Introduction literature retrieval
Internet voor beginners
HTML
Internet opmaat
XML
Beter zoekenop Internet: zoekmachines, agents enbots
WerkenmetEndnote
Makenenwijzigenvanwebpagina's voor beginners
AGRALINwebsite
DeAGRALINwebsite vormt detoegangtot wetenschappelijk landbouwkundige informatie in
Nederland.Dewebsite is inhetverslagjaar ingrijpendgewijzigd.DebekendeWAUVirtual
Librarywerd op31 maartvervangen door de Desktop Library. DeDesktop Libraryis
ontwikkeld metsteunvanKUS.
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DesktopLibrary
IndeDesktop Library isgekozenvoor eeneenvoudig,duidelijk concept met drieingangen:
Shortcutsvoorgebruikers die de bronkennenendezesnelwillenvinden.Shortcuts biedt
rechtstreekstoegang tot bibliografische bestanden,elektronische tijdschriftenen
geselecteerde websites
Guidevoox gebruikers dieopweg moetenwordengeholpen.Hetbelangrijkste onderdeel
isdeonderwerpsgerichte gids vanbibliografische bestanden
Servicesmetgegevens over hetdienstenpakket vanBibliotheek Wageningen UR
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Debasisvande Desktop Librarywordt gevormd door deCentrale Landbouw Catalogus,de
bibliografieën endeelektronische tijdschriften. Inde Desktop Library is het mogelijk veel 'door
te klikken':vanuit CABAbstracts naar deCentrale Landbouw Catalogus bijvoorbeeld envanuit
deCentrale Landbouw Catalogus naar elektronische tijdschriften of naar informatie over de
bibliotheek waar het boek of hettijdschrift aanwezig is.Vanwege beperkingen inlicenties is
nietalle informatie beschikbaar voor iedereen,maar hetstreven iserop gerichtvoor
studenten enmedewerkers vanWageningen URhet integrale informatie-aanbod toegankelijk te
maken.
Bibliografieën
Ophetgebiedvansecundaire informatie (debibliografieën) isdeontwikkeling alenige tijd
gestabiliseerd.Vrijwelalle bibliografische bestanden op hetgebiedvandelandbouw zijnin
elektronische vorm beschikbaar. Als gevolgdaarvan is eenbibliografie, die alleeninpapieren
vormtoegankelijk is,eenzeldzaamheid geworden inde bibliotheken vanWageningenUR.
In1999 iseenaantalbestandenvanCambridge Scientific Abstracts toegevoegd aande
elektronische collectie (o.a.EcologyAbstracts, EntomologyAbstracts).Tevens isvandeze
uitgever Environmental Routenet inabonnement genomen.Eenaantal bestandendat
uitsluitend stand-alone ofvia aparte inlogschermenkonwordengebruikt, isin 1999 een
integraalonderdeelgewordenvande Desktop Library. Ditgeldtonder meervoor Statline,De
Juridische Bibliotheek enChemicalAbstracts.
Elektronische tijdschriften
Hetaantaltijdschriften datfulltext onlinewordt aangeboden binnenWageningen UR is
verdubbeldtot bijna 1.000. Steeds meer uitgevers brengen hunuitgaven inelektronisch vorm
opde markt. Bibliotheek Wageningen URmaakt eenkeuze uit hetgrote aanbod,waarbij het
eenbelangrijke rol speelt hoeveeler extra moetworden betaaldvoor deelektronische versie.
Bibliotheek Wageningen URisnogterughoudend met hetvolledig latenvervallenvande
gedrukte versies tengunste vandeon-lineversies, omdatditvaak niet inhetbelangisvan
eenbelangrijk deelvandegebruikersgroep, datnogdevoorkeur geeft aanpapier. Bovendien
isernogonvoldoende duidelijkheidomtrent debeschikbaarheid vanelektronische tijdschriften
opdelangetermijn (archivering).Tevens leggen de uitgevers nogalwat beperkingen opvoor
documentleverantie uitelektronische uitgaven.
Tenbehoeve vaneenuniform aanbodvanelektronische tijdschriften binnende Desktop
Library zijnzoveel mogelijk elektronische titelsvanverschillende uitgevers inSwetsnet
ondergebracht. Eriseenstart gemaakt metdedirecte koppelingvanbibliografische records
aanfull-textartikelen.
Instellingen buitenWageningen URkunnenookgebruik makenvanbestanden binnendeERLservice viaWageningen@ccess, het samenwerkingsverbandtussen Bibliotheek Wageningen
URenNedbook. Voor deze service worden aparte contractenafgesloten.
Products
Indit onderdeel vandeAGRALINwebsitewordt eenaantalbestanden aangeboden. Sommige
bestanden zijngratiste gebruiken,inandere bestanden kangezochtwordenop basisvan
zoekcontracten.
• ARTIK(zie ook bij Documentatie)
Hetgebruik vandit landbouwkundig artikelenbestand issterktoegenomen enzalookmetde
Nederlandstalige thesaurus beschikbaar komen.URL http://www.agralin.nl/artik
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• KAP(Kwaliteit Agrarische Producten)
Dedemo-versie van KAPvanRIKILT-DLOis uitgebreidtot 5productgroepen enwerdvolledig
operationeel.
URL http://www.agralin.nlAap
• GBK (Gewasbeschermingskennisbank)
Detoegangtot de GBKwordt geregeld met zoekcontracten. Decombinatie vandeGBKmet
de Bestrijdingsmiddelendatabank vanhetCTBgeeft eenunieketoegangtot de belangrijke
informatie over bestrijdingsmiddelen inNederland.DeCTB-databank isook opdeAGRALIN
website-gratis-beschikbaar. Zowelinde GBKals indeCTB-databankworden maandelijks
nieuwegegevens ingevoerd.Ditisvanbelangomdat er regelmatigwijzigingen kunnenoptredeninde(wettelijke informatie inde)toelatingsbesluiten vande gewasbeschermingsmiddelen.
URLhttp://www.angralin.nl/gbk en http://www.agralin.nl/ctb
• WDA(Wageningen Dissertation Abstracts)
OmdeWU-proefschriftenonder deaandacht te brengenvaneenbreder publiek isvandeze
proefschriften eenapart bestandgemaakt. Indit bestandzijnalle proefschriften opgenomen
vanaf 1918.Vanelk proefschrift isook eenabstract beschikbaar. Hetbestandwordt actueel
gehouden;inde meeste gevallenkanhetproefschrift nogvóór de promotiedatum inhet
bestandwordengevonden.
URL http://www.agralin.nl/wda
• MLB(Milieuliteratuurbestand)
MLBiseenbibliografisch bestandmet hetgezamenlijke bezitvandeaanhetMLBsamenwerkingsverbanddeelnemende bibliotheken. Hetbegrip milieuis ruim opgevat, maar
dekt alleenNederlandstalige publicaties. Publicaties worden ontsloten met de Milieuthesaurus.
URL http://www.agralin.nl/mlb
• Land-Soil-Water
Het bestand bevat beschrijvingenvanartikelen uittijdschriften encongresverslagen en
hoofdstukken uit boekenophetterreinvanbestemming,inrichting enbeheer vanhetlandelijk
gebied.
URLhttp://www.agralin.nl/lbw
• Hydrotheek (zie ook bij Documentatie)
DeHydrotheek beslaat eenverzamelingvanNederlandse publicaties over hydrologie,
waterhuishouding enafvalwaterzuivering. Inhetbestandwordt speciale aandacht besteedaan
het onderzoek dat de STOWAenhaar deelnemers ineigenbeheer latenuitvoeren.
URLhttp://www.agralin.nl/hydrotheek
• DLO-NLPublications
Hetbestand bevat de publicaties vanaf 1995 enwordtjaarlijksaangevuld.
Degebruiker krijgt metdit bestandeengoede indruk vanhetonderzoek waaraanDLOinstitutenwerken enwaarover expertise beschikbaar is.
URL http://www.agralin.nl/dlopub
• WUPublications
Dit bestand bevat beschrijvingenvanalle boeken,artikelen,dissertaties, rapporten enandere
publicaties vanmedewerkers vanWageningenUniversiteit. Alle publicaties vanaf 1986 zijn
opgenomen.Het bestandwordt dagelijks aangevuld.Ongeveer 25%vande publicaties zijnin
het Nederlands,de andere publicaties zijninhoofdzaak inhetEngels.
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URLhttp://www.agralin.nl/luwpbs
Nieuw isde introductie vaneenweb-invoermodulevoor dit bestand,waarmee
leerstoelgroepen zelf rechtstreeks gegevens kunneninvoeren. Dezeontwikkeling verbetertde
kwaliteit vandegegevens ende snelheidvandebeschikbaarheid.

O)ilieumeetlat
• MilieumeetlatvanhetCLM
DeMilieumeetlat isnieuwop deAGRAUNwebsite. DeMilieumeetlat isontwikkeld door het
Centrumvoor Landbouw enMilieuinUtrechtenis aljaren beschikbaar oppapier. Hetbiedt
eensnelle enheldere methode omde milieubelastingvanbestrijdingsmiddelen te berekenen
enmetelkaar tevergelijken. Erzijntweeversiesvande Milieumeetlat beschikbaar: eengratis
publieksversie meteenstandaardprocedue omsnelenkele middelen metelkaar tevergelijken.
Deprofessionele versie biedtveel meer mogelijkheden. Erwordt eenExcel-file naar deeigen
PCgehaald,die middelenvergelijkt enberekeningen uitvoert.
Guests
InditonderdeelvandeAGRALINwebsite stellenandere landbouwkundige instellingen
informatie beschikbaar.
Eennieuwegast opdeAGRALINwebsite isAGROMISA,eenkenniscentrum voor kleinschalige
duurzame landbouw inontwikkelingslanden. Zijontwikkelt ensteunt kleinschalige projecten,
die gebruik makenvanter plekke beschikbare middelen enmogelijkheden.
Green CityWageningen (GCW)
DeGCWwebsite ontwikkelt zichalseenpublicatie-site. In2000 wordt GCW een
gespecialiseerde satelliet-site vanWageningenUR.
Deorganisatie voor hetelektronisch publicerenviade GCWwebsite begintook duidelijker
vormte krijgen.Hetsamenwerkingsverbandtussen de Stichting CéréalesenBibliotheek
Wageningen URisgeconsolideerd. Eriseenwerkverdeling vastgelegd waarbij Céréaleszich
bezig houdt met hetproductiewerk ende Bibliotheek met'content management' enhetbeheer
vandepublicatie-site.
Elektronische tijdschriften
Erwordenvier tijdschriften ineigenbeheer uitgegeven:
• Netherlands Journal ofAgricultural Science
• Wageningen EconomiePapers
• Journal ofAgricultural EducationandExtension
• Tijdschrift voor Vrijetijdsstudies
Elektronischerapporten
Elektronisch publiceren blijkt ookvanbelangvoor eenmalige publicaties die door hunomvang
alstijdschriftartikelen kunnenwordengepubliceerd ennietals boek door een commerciële
uitgever kunnenworden uitgebracht. Indit kader iseenboek over micro-kredieteneen
onderzoeksverslag vaneenEUproject overtyperingvanecologische akkerbouwbedrijven
uitgebracht. Ookisbegonnen met hetelektronisch publiceren vandereeks 'Agrodok'brochures vandeStichtingAgromisa,waarinpraktische landbouwkundige informatie wordt
gegevenaan ontwikkelingswerkers.

22 Jaarverslag1999

Elektronischeproefschriften
Eriseenaantal activiteiten ontplooid omde online beschikbaarheidvanWU-proefschriften
mogelijk temaken:
• aanhetCollegevanDecanen/ College voor PromotiesvanWUzijnwijzigingen
voorgesteld vanprocedures enhet promotiereglement. Hetcollege heeft hiermee
ingestemd
• er zijnsjablonenontwikkeldwaarmee de promovendus eenvoudigeenmanuscriptkan
samenstellen, datgeschikt isvoor verwerkingalsgedrukt proefschrift enals
elektronische publicatie
• er iseeneerste versie gemaaktvaneenCD-ROMmetinformatie over de elektronische
bewerkingvanwetenschappelijke illustraties
• er iseenvoorlichtingsbijeenkomst voor AIO'sgeorganiseerd
• deeerste proefschriften zijnonlinegepubliceerd.Daarbijis ookervaring opgedaanmet
hetverkrijgen vantoestemmingvanuitgeversvoor hetopnemenvan reeds gepubliceerde
artikelen inelektronische tijdschriften. Dehoudingvandeuitgevers is coulanter dan
verwacht
Elektronischebestanden
OpdeGCWwebsite ishet Engelstalige bestand DRYADtoegevoegd. DRYADiseen
dendrologische databank metinformatie over degebruikswaarde vanboomsoorten enhun
cultivars voor huntoepassing alssierboom inhetlandschap enstedelijk groen.
Toekomstigeontwikkelingen:XML
Indekomendejarenwordt detechniek vanhet elektronisch publiceren sterk beïnvloeddoor
deintroductievande Extensible Markup Language (XML).Bibliotheek Wageningen URheeft
eenworkshop voor belangstellenden gehouden inWageningen.Opuitnodiging isook
meegewerkt aaninternationale seminars inLonden,AddisAbaba enMaastricht. Daarnaastis
hetinitiatief genomentot deoprichtingvaneenlandelijke universitaire werkgroep.
CD-ROM productie
Deverkoop vande in 1997 ontwikkelde CD-ROM'swerdvoortgezet. VanDRYADEwerdeen
herdruk uitgegeven.
Debeschikbare CD-ROM'szijn:
• DRYADE,eendendrologische databank metgegevens over degebruikswaarde van
boomsoorten (inclusief destruikvormende boomsoorten) enhuncultivars voor hun
toepassing als sierboom inhetlandschap enhetstedelijk groen
• LKN,de landschapsecologische Kartering Nederlandinééndigitaal bestand
• PROSEA,Plant Resources inSouth EastAsia.Deeerste achtdelenfulltext inclusief
illustraties zijnbeschikbaar opéénCD-ROM
Programmatuur
Cardbox
Personenof instellingen ressorterend onder het MinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en
Visserij kunnenhetprogramma Cardboxtegen gereduceerde prijs bij Bibliotheek Wageningen
URverkrijgen. Cardbox is eenprogramma voor hetopslaanenbeherenvangestructureerde
informatie eniszeer geschikt omeigeninformatiesystemen opeenPCopte zetten.Van
Cardbox iseennieuweversieverschenen.
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ISOBAS
ISOBASis eenpakket programma's voor bibliotheekautomatisering, gebaseerd opMINISIS,
eenrelationeel database management systeemvan IDRCinCanada.
DeISOBAS-programma'sworden binnendeorganisatie ontwikkeldengebruikt.
Andere MINISIS-gebruikers kunnenprogramma's uit de ISOBAS-familieaanschaffen.Tarieven
worden opaanvraagverstrekt.
DeISOBAS-familie bestaat uit devolgende programma's:
• LOANS,eencirculatieprogramma voor bibliotheken
• CARDEX,eenregistratieprogramma voor periodieken
• CHOOSE,eenprogramma voor hetonline bestellenvandocumenten
• WebQuery, eenprogramma om ineenweb-omgevingte kunnenzoeken inMINISISbestanden
• WebEntry,voor webgeoriënteerde invoer in MINISIS-bestanden
In 1999werdenzesWebQuery-programma'sbij andere organisaties op contractbasis
onderhouden envier onderhoudscontracten bij MINISIS-gebruikers inNederlandverzorgd.
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SAMENWERKING ENPROJECTEN
Samenwerking vindtvooral plaats met de DLO-instituten endeWU-departementen. Daarnaast
wordt samengewerktmet eenaantal instituten,centra enonderwijsinstellingen buiten
Wageningen UR(AHASsenenHogeschool Diedenoort).
Desamenwerking inde uitvoeringvaninnovatieve projecten speelt zichhoofdzakelijk af binnen
het kaderproject KUS(Kennis UithetStopcontact) eninIWI-verband,alof niet metandere
instituten enonderdelen vanWageningenUR.
Metuitgeverij Céréalesiseenstrategisch samenwerkingsverband eneenbusinessplanvoor
elektronisch uitgeven invoorbereiding.
Alseenvormvansamenwerkingworden door Bibliotheek Wageningen URpublicaties geruild
metanderewetenschappelijke bibliotheken. Uithetoogpunt vanbezuinigingzijnde
ruilovereenkomstengeïnventariseerd.Vervolgens iseenhonderdtal overeenkomsten
opgezegd. Erresteren nogcirca 450 ruilovereenkomsten wereldwijd.Hetruilmateriaalvan
BibliotheekWageningen URis hoofdzakelijk WageningenAgricultural University Papers en WUdissertaties.
UKB: Universiteitsbibliotheken, KBenNIWI
DerolvandeUKBwijzigt zichvanoverlegorgaan naarconsortium.Hetdoelvanhet
consortium iseenheidte brengen inhet beleidtenopzichte vandie uitgeversdie
universiteitsbibliotheken alvelejarenconfronteren metextreme prijsstijgingenvan
tijdschriftabonnementen. Ditmondt uit inraamovereenkomsten met uitgeversen
gemeenschappelijke licenties.Voortswordt aandachtbesteed aanderolvanbibliothekenals
uitgevers vanelektronische publicaties eninformatieproducten. Innovatieve projecten,mede
gefinancierd door IWI,gevenvorm eninhoudaandeze nieuwe rol.Ookopdezewijzebieden
universiteitsbibliotheken tegenwicht aande politiek vanuitgevers.
Huisstijl
Bibliotheek LUW/PUDOC-DLOhanteerde alsgevolgvandegecombineerde organisatievorm en
detwee moederorganisaties jarenlang eeneigenhuisstijl. Door devormingvanWageningen
URendenieuwe naamvandeBibliotheek isaansluitinggezocht bijdehuisstijlvan
Wageningen UR.Dithadgrote veranderingentot gevolg inonder meer correspondentie en
brochures. Eengevolg is ook dat er beter kanwordensamengewerkt metde stafafdeling
Communicatie vande nieuwe moederorganisatie.
Consultancy
Door externe organisaties wordt regelmatig eenberoep gedaan opdekennisvande
medewerkers.
Thailand
Alseenvormvan'capacity building',het opbouwenvanlocale capaciteit, isdoor Bibliotheek
Wageningen UReenbijdrage geleverd aaneencursus, die door twee internationale
organisaties, ISNARenCABInternational,isgeorganiseerd op hetAsianInstituteof
Technology inBangkok. Hetdoelvande cursuswas omhet hogere management inhet
landbouwkundig onderzoek bewustte makenvande mogelijkheden enmoeilijkheden bijde
invoer vannieuwe informatietechnologie.
VWOCampus
Bibliotheek Biotechnion isbetrokkenbijhetprojectVWO Campus.Ditiseeninitiatief vanhet OWI
TechnologieenVoedingendebegeleidingscommissie ScholennetwerkVWO-Wageningen

Jaarverslag1999 25

Universiteit. Debibliotheek verzorgde eencursusvoorVWO-docenten.Hetisdebedoelingom
eeninformatiecentrum voorVWO-docentenen-studententeopenen.
Speciale Collecties
Voor deOpenMonumentendag met alsthema MonumentaalGroenzijndoor deafdeling
Speciale Collecties diverse activiteitenontplooid:
• eenlezing,getiteld 'RoodenGroen',over historische stadsontwikkeling vanWageningen
• eenartikel,getiteld 'Wageningse stadsgracht toontweinigsamenhang', indeserie 'Een
monumentale wandeling inhetgroen'
• medewerking aantentoonstellingen inmuseum DeCasteelse Poort inWageningen enHuis
KernheminEde
• eennieuwe pagina op deAGRALINwebsite met eenoverzichtvanmonumentale openbare
parken inNederland uit deGidsvoor de Nederlandse Tuin-en Landschapsarchitectuur
HetVerdragvanArnhem(Declaration ofArnhem)
Deconservator maakte deel uitvanhetSteeringCommittee vanhetsymposium 777efutureof
thehistorie cityparkvan 6tot 9 oktober incongrescentrum Musis Sacrum inArnhem.Het
resultaatvandit symposium is hetVerdragvanArnhem,over hetbehoudenbeheervan
monumentale openbare parken inNederland.
URLwww.agralin.nl/desktop/speccol/decarnhem.html
Deassistent-conservator adviseerde enhadzitting indewerkgroep Tuinmuseuminoprichting,
Beeckesteijn:NederlandsMuseum voorTuinenenParken.
KUS-ALICE projecten
Deexpertiseontwikkeling van Bibliotheek Wageningen UR,sterk gericht opdetoepassingen
vanICTindebibliotheeksector, wordt financieel ondersteundvia het kaderproject KUSenhet
programma ALICE(Agricultural Library and Information Center). DeBibliotheek isnauw
betrokken bij de programmalijnen Kennisontsluiting enCustomer Management. Deinnovatieve
ontwikkelingen zijnvangrote betekenis voor Wageningen UR.Voorbeelden zijn:
• gebruikersvriendelijke interfaces
• geïntegreerde toegang enontsluitingvandatabases en Internetinformatiebronnen
• exploitatie van kennisproducten
• elektronische distributie entoegangtot onderzoeksresultaten en onderwijsmodules
Millennium
Indevroege ochtendvan 1januari 2000 bleek Bibliotheek Wageningen URde
millenniumovergang goedte hebbendoorstaan. Medewerkers vanBibliotheek WageningenUR
hebbenook eengrote bijdrage geleverd aanhet MillenniumprojectvanWageningen UR,inhet
bijzonder datvanWageningen Universiteit.

KAP:Elektronische ontsluitingvanderesidubewakinginNederland
Het KAP-programma,eensamenwerkingsverband vanhetbedrijfsleven endeoverheid,
verzamelt eengrote hoeveelheid residugegevens vanagrarische producten. KAPstaatvoor
KwaliteitAgrarische Producten.Dejaarlijkse KAP-verslagenenhetgegevensbestand zijn,als
prototype,verschenen op dewebsitevan BibliotheekWageningenUR.
URLwww.agralin.nlAap
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OnderzoeknaarexploiteerbareinformatiebronnenbinnenDLO, WUenproefstations
Indit project wordt kennisgeïnventariseerd,dieontstaat door wetenschappelijk onderzoek.
Dezekennis isvaak nietgebruiksvriendelijk toegankelijk enonbekend bij eventuele gebruikers.
Ookwordt gekeken naar demogelijkheden omdeze kenniste exploiteren. Inhetverslagjaar is
eenbegingemaakt metdeinventarisatie.
Onderzoeknaardecommercialisering vaneeninformatiesysteem voorde fruitketen
Hetproject isafgerond meteenrapport dateenoverzicht geeft vandebehoeften aanen
wensenvoor een informatiesysteem voor defruitsector. Hetrapport geeft waardevolle
informatie over markten endoelgroepen enwordt gebruikt omdeze marktentebenaderen.
Deopzetvaneenexploitatiesysteem, als belangrijkste doelvandit project, isvoorlopig
gestaakt alsgevolgvanhetstopzetten vanhetproject datde bouwvanhet systeem
beoogde.
BEL:BeheerElektronischeLeermiddelen
Ditiseenvervolgproject ophetproject Elektronischebeschikbaarstellingvancollegedictaten
vandeLUW, dat inhetvoorjaar isafgesloten. Hetresultaat is eenvia Internet raadpleegbaar
elektronisch collegedictaat, http://www.sls.wau.nl/aae/education/dictaten/overview.htm.
Hetdoelvanhet project BELishetopzettenvaneenbeheersorganisatie voor hetopslaanen
hetaanbiedenvancollegedictaten enandereleermiddelen.
Nederlandse vertaling van de CAB-thesaurus
Eind 1998 kwamdeCAB-thesaurus gereed.Hetzoeken indeCentrale Landbouw Catalogus
gaatvanaf dat moment beduidend sneller door hetgebruik vantrefwoorden inplaatsvan
cijfercombinaties. Dethesaurus is Engelstalig. Bijstudenten,met nameinhet HBO,enbijde
gebruikersvanmeer op Nederlandgerichte bestanden,zoalsARTIK,bestaatvoorkeur voor
hetNederlands. Er iseenbegingemaakt metdevertaling,die in2000 gereedzalzijn.Het
resultaat iseentweetalige thesaurus waarmee degebruiker naar keuze inhet Engelsof
Nederlands kanzoeken.
VerbredingdienstenaanbodviaInternet
Indit projectwordenvoorzieningen ontwikkeld met push-technologie. Er iseen prototype
ontwikkeldvoor hetaanbiedenvan'persoonlijkeabonnementen' op Elseviertijdschriften.
Overige projecten
TheBiologyoftheLowerPlants
The Biology ofthe Lower Plants iseen interactief zelfstudie-systeem, dat isontwikkeld door
prof.dr.T.M.Willemsevanhet Laboratorium voor Plantencytologie en-morfologie van WU.
Hetprogramma presenteert debasisstof vandebiologievanalgen,schimmels,korstmossen,
mossen,varens enzaadvarens. Bijieder onderdeel iseenaantal blokken mettoetsvragen en
enkelevoorbeeldenvan'casestudies'vermeld.DeBibliotheek isgevraagd dit product opCDROMcommercieel te exploiteren.Erzijnvoorbereidende werkzaamheden verricht.
ProjectNCC/GGC
Deliteratuurgegevens indeCentrale Landbouw Catalogus,diewordt beheerd door Bibliotheek
Wageningen UR,wordentevens opgenomen inde Nationale Centrale Catalogus. Dit bevordert
delandelijke beschikbaarheidvanhetbestand.Hetproject beschrijft hetprocesvanhet
aanleverenvanhet bestaande monografieënbestandendedeelnamevande Bibliotheek
Wageningen URaandeNCC,middels deelname aandeGGC(Gemeenschappelijke
Geautomatiseerde Catalogus).
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Herstructureringvanhetbibliografischbestand
Alle records indeAGRALIN-bestanden hebbeneenuniekvolgnummer (internal sequence
number: isn).Voor elk documenttype (boek, tijdschrift, enz.)werd eenbepaalde isn-range
gebruikt. Metdehuidige omvangengroei vanbestandenvoldoet dezewijzevanindelenniet
meer. Deindelingop basisvanvolgnummer isdaaromvervangen door eensysteem dat
gebaseerd isopeenaanelk recordtoegekend documenttype.
Automatiserenbindadministratie
Voor de bindadministratie iseendatabase ontwikkeld met alle relevante bindgegevens eneen
signaleringsfunctie. Deverschillende bibliotheken hebbentoegangtot huneigendeelbestand.
Deafrondingvandit project vindtplaats in2000.
BeeldarchiefGroeneRuimte
Eenachttal instellingen inNederland,o.a. Bibliotheek Wageningen UR,heeft de mogelijkheden
geïnventariseerdvoor eengezamenlijke exploitatie vanbeeldmateriaal ophetgebiedvan'de
Groene Ruimte'.Het materiaal moet intern (bij de betrokken instellingen) enexternte
raadplegen zijn. Eriseen marktoriëntatie uitgevoerd omeenglobale indrukte krijgenvande
externe mogelijkheden.Opbasisvanderesultaten iseeneerste planvanaanpak opgesteld
voor de opzetvaneenproefproject BeeldarchiefGroeneRuimte.
EvaluatieIPTRIDenDRA/N
HetILRIheeft Bibliotheek Wageningen URdeopdracht gegeven omhetIPTRID-projectte
evalueren. IPTRIDstaatvoor International Programfor Technology Research inIrrigationand
Drainage. Eenspecifiek onderdeelvanhetprojectwas hetproducerenvanDRAilM,een
bibliografisch bestand met informatie over drainage enirrigatie. Uithetbestandwerdhet
current awareness bulletin DRAiNsamengesteld. Deevaluatie isafgerond met drierapporten.
WALS: WageningenAdvancedLearningSystem
Insamenwerking met de afdelingJuridische enAlgemene ZakenvanWageningen Universiteit
is begonnen methetopstellenvaneenhandleiding'Copyrights'. Dezehandleiding bevat
aandachtspunten bij het produceren enpublicerenvanelektronische onderwijspublicaties. Het
doelis hetvoorkomen vanproblemen met hetauteursrecht bij hetgebruik vanextern
materiaal enbijdeinzetvanpersonenvanbuitenWageningen UR.Dehandleiding isnogin
concept-vorm enwordtverder aangepast opbasis vanpraktijkervaringen.
InventarisatieRAF-collectie
Eenonderzoek isafgerond naar dehoeveelheidende kwaliteit vande RAF-luchtfoto'sbij
BibliotheekWageningenURendeTopografische DienstinEmmen.Hetonderzoek is
uitgevoerd door destichting CAIRNmet subsidievande Mondriaanstichting. Dit project
omvattetevens hetvlakkenenverpakkenvande91.000 luchtfoto's vande Bibliotheek.
CCK: Centrale Catalogus vanKaarten
Alterra isde nieuwe naamvandevoormalige DLO-instituten IBNenSC.Alterra beschiktover
veelkartografisch materiaal. Indit project wordt de mogelijkheid onderzochtvoor een
systematische ontsluiting enhetbeheer vandit materiaalvia Internet. Het betreft:
het zoekeninde beschrijvingen vandekaarten metverschillende zoeksleutels
eenonline leenmodule
eenonline mogelijkheid omte beschrijven
een marktverkenning
eenpilotstudie omdetoegankelijkheidvankaartbeeldenvia Internette onderzoeken
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