Samenwerking met ARTIK Bibliotheek Wageningen UR

Agro Informatica beschikbaar
via vias.nl
Rob van Genderen
Bibliotheek Wageningen UR, Sectie Documentatie, Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Het nieuwe Agro Informatica Archief op de VIAS website geeft alle VIAS-leden toegang tot de volledige
tekst van de artikelen die in dit tijdschrift zijn verschenen. In het artikelenbestand ARTIK van Bibliotheek
Wageningen UR zijn de artikelenbeschrijvingen uit het
tijdschrift Agro Informatica voorzien van trefwoorden
en een kort abstract. In samenwerking met VIAS is
overeengekomen om de full-text van de artikelen toe
te voegen aan deze artikelbeschrijvingen. Voor de
VIAS-leden is er op de VIAS-website een Agro Informatica archief gemaakt door Bibliotheek Wageningen
UR.

Wat is ARTIK?
ARTIK is een bestand met artikelen uit vaktijdschriften
op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en
voeding. ARTIK wordt samengesteld door Bibliotheek Wageningen UR. Het bevat ruim 195.000 artikelen uit 175 hoofdzakelijk Nederlandse tijdschriften en wordt dagelijks
geactualiseerd. Agro Informatica is één van de tijdschriften uit de tijdschriftenlijst van ARTIK. Een groeiend deel
van de artikelen die in ARTIK beschreven wordt is volledig (full-text) beschikbaar. Van een interessant artikel dat
nog niet fulltext beschikbaar is, kan met een druk op de
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knop bij Bibliotheek Wageningen UR een kopie worden aangevraagd.
Zoeken in ARTIK is gratis op http://library.wur.nl/artik/

Korte historie van ARTIK
Het toenmalige Ministerie van Landbouw, Visscherij en
Voedselvoorziening besloot kort na het einde van de Tweede
Wereldoorlog tot een snelle opbouw van de landbouw en de
voedselvoorziening. Hiervoor was actuele informatie nodig.
In de laatste jaren van de oorlog was de uitgave van alle
landbouwperiodieken in Nederland gestaakt. Informatie uit
het buitenland was ook niet meer beschikbaar. Kortom, er
was bijna niets meer. Het Ministerie stelde een documentatiedienst in om landbouwkundige informatie, vooral ook
uit Engeland en Amerika, zo snel mogelijk onder de aandacht te brengen van landbouwkundig Nederland. Op 22
september 1945 verscheen het eerste nummer van het
referaatblad ‘Mededeelingen van den Documentatiedienst
van de Directie van den Landbouw’. Later werd de naam
veranderd in ‘Landbouwdocumentatie’, een begrip in landbouwkundig Nederland. Landbouwdocumentatie werd
samengesteld door PUDOC, het Centrum voor Landbouwpublicaties en –documentatie. Vanaf 1980 werd dit blad gemaakt met hulp van een elektronisch bestand in AGRALIN
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(Agrarisch Literatuur Informatiesysteem in Nederland). Het
laatste hardcopy nummer verscheen in juni 1990. Daarna
was de informatie alleen nog te verkrijgen via AGRALIN
onder de naam ARTIK. In 1999 werd ARTIK beschikbaar gesteld via Internet.

ARTIK en het tijdschrift Agro Informatica
Na het beschikbaar komen van ARTIK op Internet kwam van
gebruikers steeds vaker de vraag of het niet mogelijk is het
volledige artikel te koppelen aan de artikelbeschrijving in
ARTIK. Deze wens kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Bij
wetenschappelijke tijdschriften is deze full-text ontwikkeling al enkele jaren aan de gang, maar dan vaak alleen beschikbaar voor de universitaire omgeving.
Bibliotheek Wageningen heeft daarom het initiatief genomen om afspraken te maken met de uitgevers van ARTIKtijdschriften over het beschikbaar stellen van full-text
artikelen. In overleg met VIAS is besloten dat Bibliotheek
Wageningen UR het volledige archief van alle artikelen van
het tijdschrift Agro Informatica digitaliseert in ruil voor het
beschikbaar stellen van de full-text.
Bibliotheek Wageningen UR heeft voor VIAS een archief gemaakt waarin alle full-text artikelen uit Agro Informatica in
één bestand doorzoekbaar zijn op www.vias.nl. Daarnaast
kan via een button worden doorgeklikt naar het volledige
ARTIK-bestand.

Het Agro Informatica archief
Het Agro Informatica Archief is te vinden via het ledengedeelte op VIAS.nl. In het Agro Informatica Archief staan
op dit moment 420 artikelen uit Agro Informatica, zoals
het tijdschrift vanaf 1990 heet, en uit de voorloper VIAS
Nieuwsbrief (1987-1989). In principe zijn er alleen artikelen
geselecteerd. Redactioneel commentaar, nieuwsberichten,
verslagen en notulen van ledenvergaderingen vindt u
(meestal) niet in het Agro Informatica Archief.
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Presentatie
Bibliotheek Wageningen UR heeft in overleg met VIAS extra
aandacht besteed aan de presentatie van de artikelen. De opsommingsvolgorde van alle artikelen, zoals deze te vinden is
via de tijdschriftenlijst van ARTIK is speciaal voor het Agro
Informatica Archief omgezet via een XML-template naar presentatie in volgorde van uitgave. De artikelen worden in de
lijst van ARTIK gepresenteerd op volgorde van invoer in de
database, het laatst ingevoerde record (ook als dit bijvoorbeeld een artikel uit 1999 is) wordt bovenaan de lijst getoond. In het AI Archief wordt alles gepresenteerd per
aflevering van AI in de juiste volgorde van verschijnen (vanaf 2003 tot en met 1987). Het unieke is dat alles in dit archief
per jaargang en per aflevering wordt gepresenteerd i.t.t. de
presentatie in ARTIK die alleen een opsomming is van artikelen van meest recent tot minst recent ingevoerd.

Zoeken
U kunt in dit archief zoeken op Nederlandse trefwoorden,
titelwoorden en woorden uit de samenvatting. Met de zoekoptie “vrije tekst” kunnen deze drie tegelijk doorzocht worden. Daarnaast kunt u nog zoeken op auteursnamen. U kunt
uw zoekvraag verder verfijnen met meer zoekwoorden, jaar
van uitgave en de taal van de publicatie. Het is ook mogelijk
om per jaargang te bladeren in het archief. Bij het aanklikken van een jaargang worden alle artikelen per aflevering
getoond.
Bij elke titel is een hyperlink aanwezig waarmee wordt doorgelinkt naar de beschrijving van het artikel in ARTIK. Hier
vindt u meestal een korte samenvatting en ook een full-text
button waarmee het pdf-bestand met de volledige tekst van
het artikel kan worden opgeroepen.
Via de knop ‘Zoek in ARTIK’ in het linkerframe kunt u uw
zoekvraag stellen in het volledige ARTIK-bestand. U kunt dezelfde zoekmogelijkheden gebruiken die ook in het Agro Informatica Archief zijn beschreven. Daarnaast kunt u zoeken
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via de online beschikbare tijdschriftenlijst van ARTIK die u
op het eerste zoekscherm vindt. Nadat u een zoekvraag
heeft gesteld kunt u de zoekvraag ook beperken tot alleen
artikelen met een link naar de volledige tekst of een weblink. Een weblink biedt meer informatie over het onderwerp
zoals een website of de volledige tekst van een rapport.

Trefwoorden
Bibliotheek Wageningen UR gebruikt de Engelstalige CAB
thesaurus1 om publicaties te voorzien van trefwoorden. In
ARTIK (en het Agro Informatica Archief) wordt de Nederlandstalige versie van de CAB thesaurus getoond. Bibliotheek Wageningen UR heeft namelijk een aantal jaren
geleden de hele CAB-thesaurus (50.000 termen!) voorzien
van een Nederlandse vertaling. Engelstalige artikelen worden dus ook voorzien van Nederlandse trefwoorden. Op de
achtergrond zijn alle records ook voorzien van Engelse trefwoorden uit de CAB-thesaurus.
Bibliotheek Wageningen UR heeft zelf de CAB thesaurus uitgebreid met zogenaamde alternatieve trefwoorden om ook
ontbrekende begrippen (Waterbodems, Agrarisch Natuurbeheer, etc.) toe te kunnen voegen. Deze alternatieve trefwoorden zijn ook in het Nederlands vertaald.

De full-text van de artikelen
Alle Agro Informatica artikelen zijn door Bibliotheek Wageningen UR zelf per aflevering gescand met een Bookeye2
scanner. De tekst is goed leesbaar maar de kwaliteit van
plaatjes en foto‘s is niet zo geweldig. Met Adobe Acrobat zijn
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pdf-files van de artikelen gemaakt. Er is gekozen voor een zo
klein mogelijke grootte (bytes), dus webkwaliteit van de
pdf’s, geschikt voor printen en lezen op het scherm. Het is
dus geen drukkwaliteit. Betere kwaliteit zou mogelijk zijn
als de door de drukker vervaardigde pdf-file direct beschikbaar zou zijn voor het archief.
Er is rekening gehouden voor een compatibiliteit met minimaal Acrobat 4. Als beveiliging is gekozen voor beperkte
security (met password), waarin wel geprint en gekopieerd
mag worden.

Meer informatie over het Agro Informatica
Archief en ARTIK
Het Agro Informatica Archief is te vinden achter de leden
login op http://www.vias.nl/
ARTIK is gratis beschikbaar op internet:
http://library.wur.nl/artik . Op de website van ARTIK is een
online handleiding beschikbaar.
Mocht u nog vragen hebben over ARTIK of suggesties om
ARTIK nog beter te maken, gebruik dan de commentaarknop op de ARTIK website. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
– de Helpdesk van Bibliotheek Wageningen UR, telefoon
0317-484440, of e-mail: helpdesk.library@wur.nl
– bij het sectiehoofd Documentatie Rob van Genderen, telefoon 0317-484502, of e-mail rob.vangenderen@wur.nl
1
2

Zie http://194.203.77.66/Index.asp
Zie http://www.digitise-it.com/bookeye/

@gro-Informatica

7

