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Welke artikelen verschenen er in de vakpers over de biologische bestrijding in de groenteteelt? In welk blad heb ik iets gelezen over bruinrot en
hoe zat het ook al weer met de toelating van herbiciden? Dit soort vragen
kan iedereen voortaan oplossen door via het internet gratis te zoeken in
ARTIK, een bestand met artikelen uit vaktijdschriften op het gebied van
landbouw, visserij, groene ruimte en voeding.
Bibliotheek Wageningen UR wil het gebruik van haar bestand stimuleren
en daarom is het nu mogelijk dat behalve haar studenten en onderzoekers ook andere geïnteresseerden kunnen grasduinen in deze enorme
informatiebron.

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 bestand bevat ruim
175.000 artikelen uit 130 hoofdzakelijk Nederlandse tijdschriften en
wordt dagelijks geactualiseerd. 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 elektronisch bij Bibliotheek Wageningen
UR een kopie worden besteld.
ARTIK was de afgelopen jaren uitsluitend via een abonnement te
raadplegen op internet:
http://www.agralin.nl/artik.
Bibliotheek Wageningen UR wil ARTIK verder ontwikkelen en een toenemend gebruik van het bestand
kan dit stimuleren. Daarom is besloten ARTIK de komende twee jaar
gratis aan te bieden.

voorziening 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 (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.

Korte historie van
ARTIK
Het toenmalige Ministerie van
Landbouw, Visscherij en Voedsel-
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Figuur 1. Vanuit het zoekresultaat in de korte beschrijving naar het volledige
record in ARTIK en van daaruit naar de volledige tekst van het artikel uit
Gewasbescherming.
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Na het beschikbaar komen van ARTIK op Internet ontvingen wij
steeds vaker de vraag of het niet
mogelijk is het volledige artikel dat
beschreven wordt 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 afgeschermd voor de
universitaire omgeving. Bibliotheek
Wageningen UR heeft in 2000 een
oriënterend onderzoek uitgevoerd
bij de uitgevers van in ARTIK ontsloten tijdschriften. De vraag was wat
de strategie en de mogelijkheden
zijn voor het aanbieden van full-text
artikelen uit hun vakbladen, eventueel gekoppeld aan artikelbeschrijvingen in ARTIK.
Ook de KNPV gaf al hoge prioriteit
aan het elektronisch publiceren van
artikelen uit haar tijdschrift ‘Gewasbescherming’. Anno 2002 zijn al vele full-text artikelen uit haar tijdschrift gekoppeld zijn aan de
corresponderende artikelbeschrijvingen in ARTIK. Figuur 1 toont
hiervan een voorbeeld.
Een volgende ontwikkeling is het
gratis aanbieden van ARTIK in de
komende jaren. Dankzij deze ontwikkeling hebben de bezoekers van
de KNPV-website de mogelijkheid
om via een link direct door te gaan
naar ARTIK.
Hierdoor heeft u nu via de website
van de KNPV niet alleen een snel
overzicht van alle artikelen in het
tijdschrift ‘Gewasbescherming’,
maar ook nog toegang tot de inhoud
van artikelen. Het aantal full-text beschikbare artikelen hiervan zal vanaf
nu snel toenemen. Figuur 2 geeft
een beeld van een full-text artikel

Zoeken in ARTIK naar
informatie over
gewasbescherming

Figuur 2. Via de ‘Zoekertjes Gewasbescherming’ op de KNPV-website, naar
zoeken in ARTIK waarbij de artikelbeschrijving is doorgelinkt naar de volledige tekst van dit artikel.
de samenvatting en ook met Nederlandse trefwoorden kunt zoeken op
inhoud van de artikelen. Er is ook
een optie om te zoeken via de basic
index. Hiermee kunt u nog ruimer
zoeken, want het systeem doorzoekt dan alle hierboven genoemde
ingangen. Daarnaast kunt u nog
zoeken op auteursnamen met Engelstalige rubrieksnamen (bijvoorbeeld plant pathology; de volledige
lijst van rubrieken is beschikbaar
via de on-line handleiding) en via
de titel van het tijdschrift. Vooral
deze laatste zoekingang wordt veel
gebruikt. Gaat u naar de tijdschriftenlijst en klikt u op ‘Gewasbescherming’, dan geeft het systeem u alle
beschikbare artikelen uit dat tijdschrift.

Uniek in ARTIK is dat u naast zoeken op titelwoorden, woorden uit
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ARTIK en het
tijdschrift
Gewasbescherming

Meer informatie
ARTIK is gratis beschikbaar op internet: http://www.agralin.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
commentaar-knop 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:
de.helpdesk@pd.bib.wau.nl en bij
het sectiehoofd Documentatie
Rob van Genderen,
telefoon 0317-484502, of e-mail
rob.vangenderen@id.bib.wau.nl
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