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VOORWOORD
De informatiewereld is sterk inbeweging en elkjaar lijken de ontwikkelingen sneller teverlopen.
Ook Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOheeft dat inhet afgelopen verslagjaar weer ondervonden.
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO heeft tottaak allerelevante informatie methulpvan de moderne
technologische ontwikkelingen zogemakkelijk, snelengebruiksvriendelijk mogelijk naar haar klanten
tebrengen. Terugkijkend over 1998kanik alleenmaar concluderen datwij forse stappen voorwaarts
hebben gemaakt.
Wij willen steedsmeerklantgericht denken enhandelen endaarvoor dient deorganisatie en haar
medewerkers toegerust tezijn. Medewerkers nemen dieveranderingen voorhun rekening.
Ook hetjaarverslag ontkomt met aanveranderingen. Hetvoorliggendejaarverslag ismeer dan
voorheen gericht opu alsgebruiker, methet doeluteinformeren over deactiviteiten en
ontwikkelingen bij Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOin 1998.
Ik wensu veelleesplezier toe.Naar ikhooprijzen erookvragen over onze diensten enproducten.
Aarzel niet om dezevragen aan onste stellen.Deorganisatie staatvoor uklaar.
Drs. J.M. Schippers
Bibliothecaris Landbouwuniversiteit Wageningen
Directeur Pudoc-DLO
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MISSIE
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOwileentoonaangevend centrumzijn voor alle informatie over envoor de
agroproductie,hetbeheer vanbodem, water en lucht en de functies van de groene ruimte.
Bibliotheek LUW is eenwezenlijk onderdeel van dewetenschappelijke infrastructuur van Wageningen
Universiteit enResearch Centrum (Wageningen UR) enlevert een essentiëlebijdrage aande
verwezenlijking vandemissie enambities vanWageningen UR.
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOisdenationale agrarischebibliotheek inNederland. Zij selecteert,
verwerft, bewaart enverleenttoegangtotdevoorNederland essentiële agrarische informatie. Zij levert
hiermee eenbijdrage aanhetbehoud vanhetnationale culturele erfgoed.

WERKVELDEN
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO:
•

ontwikkelt collectievormingsprofielen omwetenschappelijke informatie te selecteren enaante schaffen, zowelindocumentvorm alsbibliografisch, full text en factueel

•

verwerft licenties voordetoegangtoteldersbeschikbare informatiebestanden

•

ontsluit informatie doortecatalogiseren, terubriceren, teklasseren ente documenteren

•

steltinformatie beschikbaar aan gebruikers -van onderzoek totonderwijs, voorlichting enpraktijk dooruitlening, leverenvanfotokopieën en door toegang tebiedentotelektronische informatie, hetzij
vanaf eigenservers,hetzij viadoorkoppeling naar externe bronnen

•
•

organiseertenautomatiseertbibliotheek-, documentatie- en informatieprocessen
levert eenbijdrage aandeinhoud, deorganisatie enhetbeheervan devia de elektronische snelweg
(Internet)beschikbaar gestelde informatiebronnen

•

ontwikkeltproducten dieindeinformatiebehoefte van eensterk en snelveranderende agrarische
omgeving voorzien. Hetbeschikbaar stellen vindtplaats via elektronisch publiceren, toegang tot het
Internetenmoderne opslag-en zoekmethoden

•

verzorgt cursussen gericht ophet opsporenvan informatie enhet gebruik vanmoderne technologie en
informatiesystemen

•

doet onderzoek naar enconserveerthistorisch encultureel waardevolle collecties

•

geeft voorlichting overhaarproducten en diensten
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1998in het kort
•

deAGRALINwebsite isverder ontwikkeld als
detoegangpoort tot wetenschappelijke
landbouwkundige informatie

•

hetNJAS iselektronisch full text beschikbaar

•

1998iseen succesvoljaar voor deDRYADE en
LKN CD-ROM's

•

deUDC isvervangen door een Engelstalige
landbouwkundige thesaurus

•

PPS/PSS:eenuniek elektronisch full text
bestand opde 'Green City Wageningen' website

•

deNederlandse vertaling van dezethesaurus is
opkomst

•

•

deERL-service metWinspirs is succesvol

deGewasbeschermingskennisbank isin
combinatie metde GeleBank opde AGRALIN
website beschikbaar

•

de elektronische full texttijdschriften raken goed
ingeburgerd;hetaantal issterk uitgebreid

•

eendemo-versie vanhetbestand 'KAP' kunt u
nu testen

•

het online aanvragen vandocumenten is
geïntroduceerd

•

dewebsite 'Green CityWageningen' (GCW) is
officieel open gesteld

•

deuitleenmodule geeft nu degebruiker een
overzicht van leningen en reserveringen

•

het Marketingplan isafgerond en geïntroduceerd

•

Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO lanceert een
omvangrijk gebruikersonderzoek

•

detraditionele 'Netwerkdag' voor bibliotheekmedewerkers enanderebelangstellenden isweer
een succes

•

NCC/GGC project, eenstap verder

•

het Strategisch Plan 1998-2002 is afgerond

•

inhetDLO-publicatiebestandkan worden
gezocht

•

hetproject 'AGRALIN DesktopLibrary' is van
start gegaan

•

denieuwe bibliotheek 'De Haaff' is geopend

•

het Computer Ondersteund Onderwijsprogramma 'ELBIN' isingebruik genomen

•

hetbestand WDA (Wageningen Dissertations
Abstracts) isbeschikbaar gekomen op de
AGRALIN website
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STRATEGISCH PLAN 1998-2002
De organisatie heeft veel aandachtbesteed aanhet opstellenvanhet StrategischPlan.De
ontwikkelingen rondhet formeren van 'Wageningen Universiteit enReseach Centrum' (kortweg
Wageningen UR)hebben een sterkeimpuls gegeven aan ditplan.Wageningen URwordt gevormd
door LUW,DLO,Praktijkonderzoek, ILRI enIAC. Optermijn volgenmogelijk nog andere
instellingen. BinnenWageningen URwordtverwacht datBibliotheek LUW/Pudoc-DLOopgaat in de
nieuw tevormen 'Bibliotheek Wageningen UR'. Inhet StrategischPlan isdeze ontwikkeling
meegenomen.
De strategie vanBibliotheek WageningenURheeft devolgende hoofdlijnen:
•

Deuitbouw van deelektronische bibliotheek doorhet inelektronische vormWageningen URbreed aanbieden vanbibliografische bestanden, full textbestanden en factuele databases.
Gemeenschappelijke licentiesvormenhiervoor debasis.ViadeDesktop Library wordt de
informatie opdewerkplekkenbinnenWageningenURbeschikbaar gesteld.

•

Hetopzettenvan Wageningen URPublishing doorhet aangaanvan strategisch allianties met
anderen,die actiefzijn opditgebied.Bibliotheken, alsonderdeel van de kennisinstellingen,
begeven zichvoor eenbeperkt deel ophet terreinvandeuitgevers.Dit geschiedt door ontsluiting
enbeschikbaarstelling vanpublicaties envan anderewetenschappelijke informatieproducten van
deeigen instelling.Naast detraditionele rol ontstaat aldusvoorbibliotheken eennieuwerol als
kennismanager. Deze rol wordt ingevuldmettakenophet gebiedvanbestandsbeheer, ontsluiting
en beschikbaarstelling.

•

Hetconcentreren van bibliotheekvoorzieningen metomvattende en samenhangende collecties
afgestemd op de informatiebehoefte van dekenniseenheden metbehulp van bibliotheekcommissies.

•

Het definiëren van een corecollectie die devoorWageningenUR essentiële collectie omvat
(ca. 75%van dehuidige collectie).Deaanvullende collectie isevenzeer vanbetekenis,maar kan
fluctueren met de onderzoekprogrammalijnen.

•

Het ontwerpen van eenduidelijke beheersstructuurgebaseerd opeen geïntegreerde Bibliotheek
Wageningen URen eengeïntegreerde universiteitsbibliotheek metdevolgende elementen:
- basisdiensten, centraalbeheerd, gefinancierd viacentralemiddelen LUW en concernheffing
DLO
- decentraal uitgevoerde basisdienstenbinnen LUWdoorberekend naar de LUW-departementen
- decentraaluitgevoerde dienstengefinancierd door de LUW-departementen
- decentraal uitgevoerde diensten gefinancierd door de DLO-instituten
- service level agreements enmeerjarige contracten als instrumentarium.

Basisdiensten
Een wetenschappelijke collectieblijkt vantoenemendbelang.Elektronica, netwerken en snelle
verbindingen zijn elementen vantoegevoegde waarde.De "informatie-explosie" heeft hetbelang
van diebasis-instrumentatie eninfrastructuur vergroot. OokvoorWageningen UR geldt dat de
toegang totwetenschappelijke informatie eenfundamenteel belang is.Debouw en de instandhouding van debenodigde logistiek eninfrastructuur kanalleen goeddoor specialisten gebeuren als
ervoldoende kritischemassa aanwezig is.Dat dezevoorziening geconcentreerd moetworden in één
Bibliotheek WageningenUR organisatie heeft temakenmeteenviertalpunten:
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Inhoud
De inhoudelijke afstemming van de collectievorming isnoodzakelijk methet oog ophet
interdisciplinaire karaktervanhetonderwijs enhet onderzoek, debeperktemiddelen voor de
collectievorming, denationale afstemming van het collectievormingsbeleid en internationale
consortiumvorming.
Innovatie
De veranderingen indewetenschappelijke informatievoorziening vergen eenforse investering ingeld,
maar vooral ook inmensen enkennistenaanzienvandeinformatie-structuur, deontsluiting van
elektronische bronnen en detechniek vanhet toeganggeven totdiebronnen. Het isvrijwel onmogelijk,
datdezevoorzieningen eninvesteringendoor decentraleeenheden afzonderlijk wordengedaan, gelet
ophunbeperkte kritische massa.
Kwaliteitsverbetering
Het verhogen van dekwaliteit geeft aandedienstverlening eenbelangrijke meerwaarde (certificering).
Een geïntegreerde organisatievorm geeft meergarantie voor decontinuïteit van dedienstverlening door
een flexibele inzetvanhetpersoneel.Vanversnippering over deonderdelen isniet langer sprake.Voor
hetpersoneel geeft het demogelijkheid totuitwisseling enafwisseling. Mobiliteit en loopbaanbeleid
komenzobetertothunrecht. Ontwikkeling vanprofessionaliteit vindtplaatsoverdehele organisatie
(opleidingen).
Efficiency
Debundeling vanbibliotheektaken biedt indepersonele enindemateriële sfeer meerwaarde inde
vormvan efficiencywinst. Deelsdoor schaalvoordelen, deels door afstemming entaakverdeling. De
coördinatie van de collectievorming levert door ontdubbeling mogelijkheden voor een substantiële
besparing, dienoodzakelijk isdoor de stijgende abonnementsprijzen. Bovendien isvoor de aanschaf
van elektronischetijdschriften methetafsluiten vanWageningen UR-bredelicenties,coördinatie zelfs
eenvoorwaarde voor een efficiënt beheer.
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PRODUCTEN ENDIENSTEN
Dithoofdstuk beschrijft de ontwikkeling vaneen aantal informatieproducten en-diensten van
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO.Dezebeschrijving begintmetdeCentrale Landbouw Catalogus en
verwante activiteiten engaat via de documentatie,het literatuuronderzoek enhet cursusprogramma
naar deactiviteiten voor elektronisch publiceren ophet Internet enop CD-ROM.
Tabellenmet cijfermatige informatie zijnbijeen gebracht inhethoofdstuk 'Bibliotheek LUW/PudocDLO in cijfers'.

CentraleLandbouw Catalogus (CLC)
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOisdenationale agrarischebibliotheek enontwikkelt enbeheert de
Centrale Landbouw Catalogus.De CLCvormt debasisvoor eenaantal bibliotheekactiviteiten.
Monografieën enperiodieken vandeLUW,DLO-instituten, Proefstations enruim 60 andere
instellingen meteencollectie ophetbrede aandachtsgebied vande landbouw, natuurbeheer en visserij
worden indeCLCopgenomen. Inhethoofdstuk 'Bibliotheken inhetNLI' vindtu eenoverzicht van
deze instellingen. Voor deLUW eneenaantal andere instellingen wordthet catalogiseren voor de CLC
verzorgd doorBibliotheek LUW/Pudoc-DLO.De overigebibliotheken catalogiseren de monografieën
volgens gemaakte afspraken. Periodieken wordenuitsluitend gecatalogiseerd door Bibliotheek LUW/
Pudoc-DLO.U vindt deCentrale Landbouw Catalogus opdeAGRALINwebsite onder het
URLhttp://www.agralin.nl/desktop
De sterke stijging vandeprijzen van detijdschriftabonnementen (>20%in 1998)en verminderde
budgetten leiddentothet opzeggen van abonnementen voor eenbedrag vanƒ 100.000,-.Een door het
College vanBestuur LUWtoegekende prijscompensatie voor tijdschriften kon ditniet voorkomen.
CentraleLandbouw Thesaurus
Na eenlangevoorbereiding isinoktober deCentrale Landbouw Thesaurus (CLT) in de catalogustitels
ingebruik genomen. Ditbetekent datnietlangerUDC-getallen,maartrefwoorden worden toegekend.
DeCLTiseen Engelstalige landbouwkundige thesaurus,diebinnen de organisatie isontwikkeld. De
CABI-thesaurusheeft alsbasis gediend. Voorvakgebieden dienietvoldoende door de CABI-thesaurus
wordengedektzijn eigentrefwoorden toegevoegd. Deintroductievan deCLTisbegeleidmet een
uitgebreidprogramma vanvoorlichting- en instructiebijeenkomsten.
Na deinvoering vandeCLTisgestartmet eenvoorstudie naar devertaling van de CLTin het
Nederlands.Indezevoorstudie iseenkleindeelvandethesaurus- het deel over 'Voeding en
Levensmiddelentechnologie' - vertaald. Devoorstudie isafgerond met eenprojectplan voor de
vertaling van deCLT.
Catalogiseren elektronische publicaties
Eennieuwe ontwikkeling ishet catalogiseren van elektronische publicaties inde CLC.Een
onderzoekheeft nieuweregelsvoorhetcatalogiserenopgeleverd alsvoorbereiding voor een
proefperiode waarin elektronische publicaties inde CLCworden opgenomen
NCC/GGC-project
De organisatie heeft de levering onderzocht vanmonografietitels uit de CLC aan de Nederlandse
Centrale Catalogus (NCC).Tijdschriften indeCLCzijn alindeNCC opgenomen. Opname in de NCC
betekentdatdepublicatiesviahetlandelijk interbibliothecair leenverkeerbeschikbaar komen. Ter
voorbereiding van deze aanlevering is deregelgeving voor detitelbeschrijving bij de GGCenbij de
CLCvergeleken enopelkaar afgestemd. Eenbelangrijk probleemwashetverschil inde beschrijving
vanmeerdeligepublicatiesinbeide systemen.De oplossing werdgevonden door indeCLCde com
mando-gestuurde invoer omtezetten ineenmetwebtechnologie ontwikkelde schermgerichte invoer.
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Speciale Collecties
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLObeheert eenaanzienlijke collectie oudepublicaties (van vóór 1850).
Deze collectie isin 1998uitgebreidmeteenverzamelingboeken enkaartenuit denalatenschapvande
landschapsarchitect NicodeJonge,tijdens zijn leven hoogleraar Landschapsarchitectuur LUW.
Van de leerstoelgroep Agronomie werd een collectie foto's ontvangen over tropische landbouwculturesinNederlands-Indië.Twee collecties met ontwerpen ophet gebied vantuin- en landschapsarchitectuur, de 'Hein Otto'- en 'WimBoer'-collectie,werden verrijkt metnieuwe aanvullingen.

Documentleverantie
De documentleverantie iseenbelangrijke activiteitvandeorganisatie.Devorigjaar gesignaleerde
afname van het aantaluitleningen zetdoor.Deredenen voor deterugloop kunnen zijn:
•
deterugloop vanhet aantal studenten.Deuitleen loopt echter snellerterug dan de afname vanhet
studentenaantal
•
deverminderde aanschaf vannieuweboeken
•
demogelijkheid omdeuitleenvanboekenteverlengentotmaximaal400 dagen(voorheen een
halfjaar)
Daarstaattegenover eengroeiinhetaantalverlengingen.Degroeikangedeeltelijk verklaard
worden door de in 1997beschikbaar gekomen mogelijkheid omalle leningen van één persoon
tegelijkertijd teverlengen. Beidetendensen -minder uitleen enmeer verlengingen -zijn bij bijna alle
LUW-bibliothekenwaartenemen.Hettotaleaantaluitleningen enontvangen IBL-aanvragen isechter
hoger danvorigjaar. Ditishet gevolg vandenieuwebibliotheek De Haaff (devoormalige bibliotheken
vanIBN-DLOen SC-DLOwerdeninvoorgaandejarennietindeoverzichten opgenomen, zie
hoofdstuk 'Bibliotheken').
Aanpassing uitleenmodule
De online uitleenmodule opdeAGRALIN website isverbeterd. Indecember is ditproject afgerond. De
meeste verbeteringen zijn gericht opeenefficiëntere werkwijze voor debibliotheek-medewerkers. De
gebruikers krijgen ookmeermogelijkheden. Elke lenerkannuvanaf dewerkplek een overzicht
opvragenvan geleende engereserveerdepublicaties. Bovendienkan de lener zelf leningen verlengen.
Elektronische documentleverantie
In 1998iseen landelijk project gestartvoor elektronische documentleverantie. Het doelvan het
project isfotokopieën in elektronische vormvia e-mailrechtstreeks ophetwerkstation van de
aanvrager tebezorgen.NaastBibliotheek LUW/Pudoc-DLOnemennog negen anderebibliotheken in
Nederland deel aan ditproject. Bibliotheek Jan-Kopshuis fungeert binnen deLUW als testlocatie.

Documentatie
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOontwikkelt eenaantalbestanden in eigenbeheer of levert een bijdrage
aanbestanden dieeldersworden beheerd:
Het landbouwkundige artikelenbestand ARTIK
HetbestandARTTKisalvanaf 1980online doorzoekbaar viaAGRALIN.Het iseenbestand met
beschrijvingen van artikelen uitruim 150vakbladen voor:
landbouw
natuurbeheer
milieu
visserij
groene ruimte
bodem
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Ruim dehelft van degeselecteerde tijdschriften isNederlandstalig.Deinformatie inARTIKisuniek
omdatdezeniei:systematisch inanderebibliografische bestanden wordt opgenomen, zekernietde
informatie uitdeNederlandstalige vakbladen.ARTIK wordt dagelijks aangevuld.
Gebruikers vanhetbestandkomenuithetagrarisch onderwijs, onderzoek, voorlichting enhet
bedrijfsleven. NaastBibliotheek LUW/Pudoc-DLOleveren devolgende instellingen een bijdrage:
•
StichtingLaboratoriumvoorBloembollenonderzoek (LBO)inLisse
•
Proefstation voordeBloemisterij enGlasgroente (PBGA,Aalsmeer enPBGN, Naaldwijk)
•
Praktijkonderzoek voor deAkkerbouw endeVollegrondsgroenteteelt (PAV)inLelystad
Inhetvoorjaar van 1998iseenlandelijk marktonderzoek uitgevoerd over 'praktijkgerichte
vakliteratuur'. Ditonderzoekgafaandaterbelangstelling isvoor eenbestandmet agrarische
vakliteratuur ophetInternet.Deinhoudvan deartikelenmoetbij voorkeur ontsloten worden met
Nederlandstalige trefwoorden. Daarnaast werd duidelijk aangegeven welke vaktijdschriften
belangrijk zijnvoorhetbestand.Naaraanleiding vanditonderzoekisdeselectievan tijdschriften
aangepast eniseenproject gestart omhetbestandARTIKbeschikbaar temaken opdeAGRALIN
websitemeteenNederlandstalig zoeksysteem. Indecember waseeneerste versie gereed.
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Het artikelenbestand HUISHO
HUISHOiseenartikelenbestand overenvoorHuishoud- enConsumentenwetenschappen. Opde
AGRALIN websiteheet ditbestandHOME ECONOMICS.Hetbestandbevatbeschrijvingenvan
artikelenuitwetenschappelijke enpraktijkgerichte tijdschriften envormteenunieke verzameling
literatuur ophetvakgebied.Hetisookdoorzoekbaar met denieuwe Engelstalige thesaurus.
URL http://www.agralin.nl/huisho
Het artikelenbestand VrouwenstudiesindeLandbouw (VROUW)
InhetbestandVROUW (GENDER opdeAGRALIN website)zijn artikelen opgenomenuitweten
schappelijke tijdschriften enhoofdstukken uitreadersenboeken.Hetonderwerpisvooral depositie
van vrouweninruraleenagrarische samenlevingen, hoofdzakelijk inNederland, West-Europaen
ontwikkelingslanden. Dedocumentatie voorhetbestand isper1oktoberbeëindigd. Ook ditbestandis
teraadplegen metdeEngelstalige thesaurus.
Hydrotheek
De StichtingToegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) stimuleert onderzoek ophaar
aandachtsgebieden. Deresultatenvanditonderzoek wordenbijeengebracht indeHydrotheek,een
bestandvanNederlandsepublicatiesmetvooralresultatenvan onderzoek overhydrologie,
waterhuishouding enafvalwaterzuivering. De activiteiten voor deHydrotheek - selecteren,
beschrijven, ontsluiten,bewaren,uitlenen enaanbiedenviadeAGRALIN website-worden uitgevoerd
doorBibliotheek LUW/Pudoc-DLO.Allebeschrevenpublicatieszijnbeschikbaar inLUW-enDLObibliotheken.HetURLishttp://www.agralin/nl/hydrotheek
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Land-Soil-Water
Ditbestandbeschrijft artikelenuittijdschriften encongresverslagen enhoofdstukken uitboeken over
bestemming, inrichting enbeheervanhet landelijk gebied. Informatie inhet bestandkan in de
volgende onderwerpen verdeeld worden:
• Land:recreatie,verkeer, historische geografie, landschapsecologie, -bouw en -inrichting
• Bodem:bodeminventarisaties, remote sensing, GIS,bodemgebruik,-bescherming en
geomorfologie
• Water:hydrologie, kwalitatief enkwantitatief waterbeheer
Depublicaties zijn aanwezig indebibliotheken DeHaaff, DeHuchten De Nieuwlanden.
URLhttp://www.agralin.nl/lsw
Nederlandse OnderzoekDatabank (NOD)
DeNOD is eenonline databank met informatie over lopend onderzoek, onderzoekers en
onderzoeksinstituten. VoorNederlandbevatdedatabankprojectbeschrijvingen van lopend
onderzoek, namen,werkadressen enexpertisebeschrijvingen van onderzoekers,hoogleraren en
universitairehoofddocenten enbeschrijvingen vanonderzoeksinstituten. Daarnaastbevat de
databank lopend onderzoeksinformatie uitVlaanderen, Groot-Brittannië en deEuropese Unie.
DeNODwordt gemaakt door:
•
NIWI
maatschappijwetenschappen, geesteswetenschappen,
biomedische wetenschappen en natuurwetenschappen
•
Bibliotheek TUDelft
techniek en milieu
•
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO landbouw,agrarischetechnologie,voeding, diergeneeskunde en
natuuronderzoek
Aan heteindvanjaar bedroeg het aantalgeregistreerde onderzoeksprojecten 3.900. Het aandeel van
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOindeNOD is20%.De landbouwinstellingen onderhet Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer enVisserij hebbenviaAGRALIN gratis toegang totdeNOD.De NODis
bereikbaar viaAGRALIN ofviahet Internet.
URLhttp://www.niwi.knaw.nl/nl/nod.htm
AGRIS
DeFAOontwikkelt enbeheert hetAGRIS-bestand.Ditwetenschappelijk landbouwkundige bestand
bevatpublicaties die inde deelnemende landen (ruim 130)wordenuitgegeven. Deinvoer van gegevens
vindt vooralplaatsdoorinvoercentra indedeelnemende landen.Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO
fungeert alsAGRIS-invoercentrumvoorNederland. Dezeinvoerbetreft inNederland gepubliceerde
gemeenschappelijke agrarische literatuur dievoorhetbuitenlandvanbelang is.Nieuw ontwikkeld is de
e-maillevering vanbeschrijvingen vanpublicaties aan deAGRISProcessing UnitinWenen. Deze
ontwikkelingzorgtniet alleen vooreenefficiëntere werkwijze, maar ookvoor eensnellere opname in
hetAGRIS-bestand (maandelijks inplaatsvanperkwartaal).
AGRIS doorloopt eenveranderingsproces. Debelangrijkste actiepunten in ditproces zijn:
•
deverbreding vanhetdocumentair systeemtot eenmeer algemeeninformatiesysteem, waarbij
mogelijk ookniet-bibliografische informatie opgenomen kan worden
•
deintroductie van internettechnieken voorhetterbeschikking stellenvan AGRIS
•
eenverandering vandeontsluiting vannationaalgepubliceerde informatie naar de ontsluiting van
•
nationaalgeproduceerde informatie
Vooralhet derdepuntbetekent meer ontsluiting van grijze literatuur, zoals LUW dissertaties,
proceedings en rapportliteratuur.
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Literatuuronderzoek
Onder literatuuronderzoek wordt verstaan:
•
retrospectief literatuuronderzoek
•
literatuurattendering (SDI)
•
aanwinstenlijsten
•
attenderingsbulletins
Retrospectief literatuuronderzoek
Literatuuronderzoek wordt opaanvraaguitgevoerd door devakreferenten. De opdrachten nemen af:
minus24%invergelijking met 1997.Dezetrendisaljarenzichtbaar ennietuniek voor Bibliotheek
LUW/Pudoc-DLO.Deoorzaak voor deafname ishet steedsgemakkelijker beschikbaar komen van
elektronischebibliografische bronnen opdewerkplek van de gebruiker. Voor de onderzoekers van
LUW,DLOenProefstations zijn debelangrijke bibliografische bestanden opde werkplek
beschikbaar viadeElectronic Reference Library (ERL-service) metnaarkeuze WinSpirs of
WebSpirs alszoeksysteem (zie ookAGRALIN website).Vakreferenten specialiseren zichop
literatuuronderzoek inspecifieke enspecialistischebestanden dieniet inde ERL-service
beschikbaar zijn, bijvoorbeeld hetzoeken inennaar octrooien.
Literatuurattendering (SDI)
Literatuurattendering levert opdrachtgevers periodiek deresultatenuit éénofmeerbestanden opbasis
van eenzoekprofiel. Deresultaten worden oppapier of opdiskette geleverd. Het aantal
abonneesmeteenattendering oppapierneemtaljaren sterkaften gunstevanleverantie opdiskette.
Ook hettotale aantalcomputerattenderingen neemt af (-21% vergelekenmet 1997).De oorzaak is
dezelfde alsbijretrospectief literatuuronderzoek.
Inhet verslagjaar iseenlandelijk marktonderzoek voorbereid naar de grootte van demarkt, de aard van
de gewensteinformatie en devormenfrequentie van de resultaten.
Aanwinstenlijsten
Door eengroot deelvandeLUW- enDLO-bibliothekenwordt gratisper e-mail aanwinstenlijsten
verzondennaarbelangstellenden, veelalWageningse onderzoekers.Deze aanwinstenlijsten zijn een
vormvan attendering opnieuwemonografieën inde Centrale Landbouw Catalogus.De gebruikers
hebben geen invloed opde selectievoor de aanwinstenlijst. Er wordtmet éénvastprofiel per
bibliotheek gewerkt.
Attenderingsbulletins
Een anderevormvan attendering ishet gedrukte attenderingsbulletin.
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOpubliceert tweebulletins:ABSTRECO enDRAiN.
ABSTRECO geeft informatie overboeken enartikelen over ecologische landbouw. Boeken worden
geselecteerd uitde CLCen artikelenuithetbestandARTDC.Deze selectie wordtnaar behoefte
aangevuld met informatie uit anderebronnen. ABSTRECO wordt driemaalperjaar verzonden naar
gebruikers inbinnen- enbuitenland. ABSTRECO is ookbeschikbaar opdeAGRALIN website.
Het URL is: http://www.agralin.nl/abstreco
DRAiN iseenattenderingsbulletin over waterbeheersing, verzuring, drainage,irrigatie enmilieu en
gezondheidsaspecten. DRAiN wordt driemaalperjaar uitgegeven en verspreid inbinnen- en
buitenland.
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Cursussen
De organisatieboodhaargebruikers eenprogramma aanmetdevolgende cursussen:
Winspirs
CARDBOX
Introductie literatuuronderzoek
Introduction literature retrieval
Internet voor beginners
HTML
Door denieuwe cursus'Internetvoorbeginners' ishetaantaldeelnemers vergelekenmet 1997metruim
100toegenomen.

AGRALIN website
DeAGRALINwebsitevormt dewereldwijde toegang totwetenschappelijk landbouwkundige
informatie inNederland. De website isverdeeld indrie onderdelen:
•
WAUVirtual Library
•
Electronic products
•
Guests
Eenbelangrijke verandering isdeintroductie van WebQuery versie 2.1, denieuwste versievanhet
zoeksysteem voorAGRALIN-bestanden opdewebsite.Deandere ontwikkelingen worden beschreven
per onderdeel.
WAU VirtualLibrary
De elektronische bibliotheek isin 1998verder ontwikkeld. Vooral indeVirtualReading Room (het
deelvan dewebsitemet deelektronische tijdschriften) heeft een forse groeiplaatsgevonden. Naast de
tijdschriften vanElsevier, Kluwer en Springerzijn nu ookdeuitgavenvano.a. Wiley, Oxford
University Pressen SLAMfull-text aanwezig. Eind 1998warenruim 600tijdschriften elektronisch
beschikbaar. Van deze elektronische tijdschriften ismeestaldepapieren versie ookaanwezig inde
collectie.Degroeivanhetaantalrelevantetijdschriften datuitsluitend elektronisch isteverkrijgen is
geringgebleven. Deuitgevers zijn, naeentestperiode, vrijwel allemaal overgegaan ophet in rekening
brengenvan deelektronische versie.Erwordt danvaakeenpercentuele opslagbetaald opde
abonnementsprijs vande gedrukte versie.Hetuitgangspunt blijft dat debeschikbaarheid van de
elektronische versieniettenkoste mag gaanvan andere tijdschriften in decollectie endat gedrukte
versies nogzoveelmogelijk blijven gehandhaafd. Ditbeleidismede bepaald door een gebruikersonderzoek.
Eenbelangrijke verandering indeomgangmetelektronische documenten isdebeschrijving in
catalogusrecords. Ditheeft grotevoordelen voorhetbeheervan detijdschriften. Derecords zijn
uitgebreid metvelden voor gegevens overhet adres(URL) en over debeschikbaarheid (voor iedereen
ofuitsluitend voor LUW enDLO).De elektronische versievan eentijdschrift is daardoor direct vanuit
deCLCop deAGRALIN websitete benaderen.
Devolgendebibliografische bestanden waren in 1998viadeERL-server beschikbaar:
AGRICOLA
AGRIS
ASFA
BiologicalAbstracts
Biotechnology Abstracts
CABAbstracts
Chemical Abstrats
Econlit
FSTA
Geobase
Mathscience
Medline
Serline
SociologicalAbstracts
Tropag &Rural
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Onderzoek toont aan datdezebestanden intensief wordengebruikt. De installatie van versie 4 van
WinSpirs enWebspirsgaf belangrijke verbeteringen voorhet opslaan vanzoekstrategieën, het
versturen van outputviae-mail en de attendering (SDI) opnieuw verschenen literatuur.
Als externe klantenmaken nuhet RIVM enNUMICOgebruikvan deERL-service via
Wageningen@ccess,het samenwerkingsverband tussenBibliotheek LUW/Pudoc-DLOen Nedbook.
Deze servicehoudt indatinstellingenbuitenhetMinisterievanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij
bestanden binnen deERL-service tegenbetaling kunnen gebruiken.
De documenten op deAGRALINwebsiteuitdebijzondere oudecollecties(Speciale Collecties)
wordenveelopgevraagd. Omdezeredenisveeltijd besteed aanhet actualiseren van deze
informatie. Nieuw op dewebsite is eenoverzichtvan 'OpenbareParken in Nederland'.
Electronic products
In dit onderdeel van deAGRALIN website iseen aantalnieuwebestandenbeschikbaar gekomen:
•
ARTIK(zie ookbij Documentatie)
Dit landbouwkundig artikelenbestand ismeteenNederlandstalig zoeksysteembeschikbaar gekomen.
HetURL is:http://www.agralin.nl/artik
•
KAP(Kwaliteit Agrarische Producten)
Hetproject KAPvanRIKILT-DLOheeft alsdoelresultatenvanderesidubewaking inhet agrarisch
product viahet Internet opeenflexibele wijze toegankelijk temaken voor eenbreedpubliek. De
veelheid van getallenuit deresidubewaking worden omgezet inoverzichtelijke grafieken, die de
gebruiker zelfkan samenstellen. Eind 1998iseeneerste demo opgeleverd.
URL:http://www.agralin.nl/kap
•
GBK (Gewasbeschermingskennisbank)
Inseptember isde GBK vandePlantenziektenkundige Dienst alseerstebestand tegen betaling
beschikbaar gekomen opdeAGRALIN website.Detoegang wordt geregeldmetwachtwoorden. De
gebruiker vindt inde GBKmiddelen, diezijn toegelaten ineenteelt ofteeltgroep.Ookinformeert de
GBK over dewerkzaamheid tegen eenbepaalde aantasting.Na dekeuze van eenmiddel wordt de
gebruiker voor meer informatie automatisch doorverbonden metdeBestrijdingsmiddelendatabank van
het CTB.De CTB-databank isook op deAGRALINwebsite -gratis -beschikbaar. De combinatie van
deGBK en de CTB-databank geeft toegangtoteenuniekeverzameling informatie voor de
gewasbescherming inNederland. ZowelindeGBK alsindeCTB-databank worden maandelijks
nieuwe gegevens ingevoerd.Ditisvanbelang omdat ermaandelijks wijzigingen kunnen optredenin de
(wettelijke informatie inde)toelatingsbesluiten van de gewasbeschermingsmiddelen.
URL:http://www.agralin.nl/gbkenhttp://www.agralin.nl/ctb
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•
WDA (Wageningen Dissertation Abstracts)
Om de aan deLUW geproduceerde proefschriften onder de aandacht tebrengen van eenbreder publiek
isvan dezeproefschriften een apartbestand gemaakt. Inditbestand zijn alleproefschriften opgenomen
die vanaf 1918aande LUW gepubliceerd zijn (2550per 1 januari 1998).Van elkproefschrift isook
eenabstractbeschikbaar. Hetbestandwordtzeeractueelgehouden; indemeeste gevallenkan het
proefschrift nog vóór depromotiedatum inhetbestand worden gevonden.
URLhttp://www.agralin.nl/wda
•
LBW (Land-Bodem-Water) (Zie ookbij Documentatie)
Hetbestandbevatbeschrijvingen vanartikelenuittijdschriften encongresverslagen en hoofdstukken
uitboeken ophetterreinvanbestemming,inrichting enbeheer vanhet landelijk gebied.HetURLis:
http://www.agralin.nl/lbw
•
Hydrotheek (zieookbij Documentatie)
DeHydrotheekbeslaateenverzamelingvanNederlandsepublicaties overhydrologie,waterhuishouding enafvalwaterzuivering. Inhetbestandwordt speciale aandachtbesteed aanhet onderzoek dat
de STOWA enhaardeelnemers ineigenbeheerlaten uitvoeren.
URL http://ww.agralin.nl/hydrotheek
•
DLO-NL Publications (zieookbijGreenCity Wageningen)
Het bestand bevat depublicaties vanaf 1995enwordtjaarlijks aangevuld. De gebruiker krijgt door dit
bestand een goede indrukvanhet onderzoek endekennisvande DLO-instituten.
URL http://www.agralin.nl/dlopubs
Guests
In dit onderdeel vandeAGRALIN website stellen andere landbouwkundige instellingen informatie
beschikbaar. CAMASE (vanAB-DLO) enBUL(Bedrijfsuitkomsten inde landbouw van LEI-DLO)
zijn nietmeerbeschikbaar opdeAGRALIN website.Debeidebestanden worden voortaan rechtstreeks
door de organisaties aangeboden.

Green CityWageningen (GCW)
De doelstelling van GCWishet scheppenvaneenplatform ophetInternet voorhet aanbieden van
informatie eninformatiediensten uitenoverhetNederlands landbouwkundig onderzoek en de
omringende non-profit sector.Doorbundeling vanhetinformatieaanbod uitdezesector ontstaat een
kwalitatief hoogwaardige websitemeteensterkeuitstraling. GCWrichtzichin de eersteplaats (maar
nietuitsluitend) oppersonen diewerkzaamzijn inhetlandbouwkundig onderzoek en onderwijs.
In 1998isdeoorspronkelijk Nederlandstalige GCWwebsiteEngelstalig geworden enisde
coördinatie toegewezen aanBibliotheek LUW/Pudoc-DLO.Een aantalnieuwe informatiebronnen is
toegevoegd, waaronder eenorganisatiegids voorhetNederlands landbouwkundig onderzoek.
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DLO-NL Publications
Ditpublicatiebestand iseenvisitekaartje vanDLO.Het vergelijkbare LUW publicatiebestand wordt al
sinds 1997opdeAGRALINwebsite aangeboden enwordt veelvuldig geraadpleegd.
Elektronische tijdschriften
Met subsidievanhet Instituut voorWetenschappelijke Informatievoorziening envanhetprogramma
KUS isinsamenwerking metuitgeverij Céréaleseenmodule ontwikkeld waarmeeuitgevers van
gespecialiseerde tijdschriften een elektronische versiekunnenpubliceren en exploiteren. De module
omvatzowelhet efficiënt produceren vandeelektronische versie, als abonnementenadministratie,
facturering enmarketing.Alsvervolg ismet deKoninklijke Landbouwkundige Vereniging een aantal
nummersvandeelektronische versievanhetNetherlands Journal of Agricultural Science uitgebracht
enonder deaandachtvandepotentiële doelgroep gebracht. HetURL ishttp://www.gcw.nl/kiosk/
PPS/PSS Collectieonline
De collectie elektronische documenten over deprojecten 'Production Primaire au Sahel' (PPS) en
'Production Soudano-Sahélienne' (PSS)isbeschikbaar gemaakt inde 'Kiosk'vanGreen City
Wageningen. Metbehulp vaneenzoekmachine kan devolledige tekstvan decollectie worden
doorzocht. Hiermee isveelmateriaal overdezelangjarige projecten voor eenbredere groep
geïnteresseerden toegankelijk geworden:URLhttp://www.gcw.nl/kiosk/

CD-ROMproductie
Ook in 1998wasveelvraagnaar de in 1997 gepubliceerde CD-ROM's.Van desuccesvolle LKN CDROMwerd eenherdruk uitgegeven. Debeschikbare CD-ROM's zijn:
•
DRYADE,eendendrologische databankmetgegevensoverde gebruikswaarde vanboomsoorten
enhun cultivarsvoorhun toepassing als sierboom in het landschap enhet stedelijk groen
•
LKN,delandschapsecologische atlasvan Nederland
•
PROSEA,PlantResourcesinSouthEastAsia.De eerste achtdelenvanhethandboek zijn full text
beschikbaar opéénCD-ROM, inclusief illustraties

Programmatuur
Personen ofinstellingen ressorterend onderhetMinisterie vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij
kunnenhetprogramma Cardbox tegen gereduceerdeprijs verkrijgen. Cardbox iseenprogramma voor
het opslaan enbeheren vangestructureerde informatie en iszeer geschikt omeigen informatiesystemen
opeenPCoptezetten.Binnen LUW,DLOenProefstations isdithetmeest gebruikte programma.
ISOBASiseenpakketprogramma's voorbibliotheekautomatisering, gebaseerd opMINISIS, een
relationeel database management systeemvanIDRCinCanada. DeISOBAS-programma's worden
binnen deorganisatie ontwikkeld, gebruikt entegenbetalingbeschikbaar gesteld aan andereMINISISgebruikers.DeISOBAS-familiebestaatuitdevolgende programma's:
•
LOANS,eencirculatieprogramma voor bibliotheken
•
CARDEX, eenregistratieprogramma voor periodieken
•
CHOOSE,eenprogramma voorhetonlinebestellen van documenten
•
WebQuery, ominweb-omgeving tekunnen zoeken in MINISIS-bestanden
•
WebEntry,voorwebgeorienteerde invoer in MINISIS-bestanden
In 1998werdentweeWebQuery-programma'sverkocht enworden intotaalacht WebQueryprogramma's bij andere organisaties op contractbasis onderhouden. Daarnaast worden vijf
onderhoudscontracten bij MINISIS-gebruikers inNederland verzorgd.
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BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOstreeft naarzes concentratiebibliotheken met inhoudelijk samenhangende collecties.Ditbeleid wordt enerzijds ingegeven omdat LUW- enDLO-medewerkers ophun
werkplek bediend wordenmetdienstenenprodukten vandebibliotheek en inmindere mate
afhankelijk zijn vanbibliotheekbezoek. Anderzijds dwingenbezuinigingen tot concentratie omdat de
bezetting vankleinebibliotheken niet tegaranderen ismetdehuidige middelen.
In 1998springentweeconcentratiebewegingen inhet oog.Inmeizijn debibliotheken vanDLOStaring Centrum, DLO-InstituutvoorBos-enNatuur-onderzoek enhetILRI inclusief de collectie
Bodemkunde enGeologie vande LUW, opgegaan inBibliotheek De Haaff.
Eind 1998wordthetbesluit genomen omde collectievanBibliotheekTuinbouwplantenteelt te
verhuizennaarBibliotheek Teelt.
Tabellenmet cijfermatige informatie zijn bijeen gebracht inhethoofdstuk 'Bibliotheek LUW/PudocDLO in cijfers'.

Bibliotheeklocaties
Bibliotheek Jan-Kopshuis
Bibliotheek Jan-Kopshuis isdecentralebibliotheek vandeLUWenvervult een coördinerende rol
binnenhetNetwerk Landbouwkundige Informatie (NLI).Dezerolheeft betrekking ophet
interbibliothecair leenverkeer en op decollectievorming. Decollectievorming van Bibliotheek JanKopshuis issterk aanvullend opde collectievorming vananderebibliotheken: erdient eenzo volledig
mogelijke landbouwcollectie opgebouwd,beheerd enbewaardte worden.
Debibliotheek heeft eenaantalbijzondere collecties:
FAO-collectiemet alledoor deFAOuitgegeven publicaties
CGIAR-collectiemetalleuitgaven vandeCGIAR-instituten(Consultative Group on International
Agricultural Research)
AsianDevelopment Bankmetrapporten enboeken over ontwikkelingsprojecten inAzië
SpecialeCollectiesmetkaarten enboekengedruktvóór 1850
DeHelpdesk vanBibliotheek LUW/Pudoc-DLOisinhetJan-Kopshuis gevestigd. De Helpdesk
fungeert als eerstelijns-ingang voor gebruikers enklanten,maarook alsvraagbaak enprobleemoplosser voordeeigen organisatie.
Bibliotheek Kortenoord
Devolgendebibliothekenbehorentotdeconcentratiebibliotheek Kortenoord:
Teelt, voor degebieden agronomie enecologische landbouw
Tuinbouwplantenteelt
Planteziektenkundig Centrum
Plantenveredeling
Zodiac,voorzoötechniek en zoölogie
DeHucht,voorruimtelijke planvorming enrecreatie
DeNieuwlanden, voorwaterhuishouding, tropische cultuurtechniek entechnologie en agrarische
ontwikkeling
Bibliotheek De Dreijen
Tot dezeconcentratie behoren de bibliotheken:
•
Biotechnion, voorbiochemie, chemie,milieuwetenschappen, levensmiddelentechnologie, humane
voeding, erfelijkheidsleer, humane epidemiologie, gezondheidsleer, microbiologie, moleculaire
biologie,toxicologie en wiskunde
•
Arboretumbibliotheek, voor devakgebiedenbosbouw,plantenfysiologie, -morfologie en cytologie
•
Plantentaxonomie,met een collectie opplantensystematisch gebiedmethetaccent op Afrika
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Bibliotheek Leeuwenborch
Hieronder vallen twee bibliotheken:
•
Leeuwenborch, voor agrarischrecht, agrarischebedrijfseconomie, geschiedenis en
onderwijskunde, algemene agrarischeeconomie,ontwikkelingseconomie, bedrijfskunde,
marktkunde enmarktonderzoek, sociologie,vrouwenstudies inde landbouw, toegepaste filosofie
envoorlichtingskunde. Indebibliotheek iseen Europees Documentatiecentrum (EDC)met een
selecte collectie door deEuropeseUnieuitgegeven publicaties. Ookbezit debibliotheek alle
publicaties diedoorhet CentraalBureau voor de Statistiekzijn uitgegeven.
• Dreijenborch, voor degebiedenhuishoud- en consumentenwetenschappen en natuurbeheer,
terrestrische en aquatische ecologie
Bibliotheek DLO (i.o.)
• Bibliotheek CPRO-DLO (CentrumvoorPlantenveredelings- enReproductieonderzoek) VOOTde
gebiedenplantenveredeling enreproduktietechnologie met speciale aandachtsgebieden als
erfelijkheidsleer, moleculairebiologie, ontwikkelingsbiologie, celbiologie, teeltenbeeldanalyse
• Bibliotheek CentrumTechniek ophet gebiedvan arbeidsfysiologie, elektronica, meet- en
regeltechniek, milieutechniek, diergedrag inrelatie methuisvesting,bouwfysica en bedrijfsinformatiesystemen
• Bibliotheek RIKILT-DLO(Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- enTuinbouwproducten) voor de
gebieden veiligheid, analyse enkwaliteit van agrarische producten
• Bibliotheek DeHaaff ophet gebied vande GroeneRuimte: land,bodem,water,bosen natuur

De uitleenbalievanBibliotheek De Haaff
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Nieuwe ontwikkelingen
PC-plan: toekomstgericht!
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOheeft eenvervangingsplan voor PC's opgesteld waarbij de oude PC's en
terminals vanhetpersoneel vervangen wordendoor denieuwste versies.Mettoegespitste cursussen is
hetpersoneel geschoold omhetpubliek nogbeter tekunnen bedienen.
Bibliotheek DeHaaff: nieuwbouw met voorbeeldfunctie!
Aan deDroevendaalsesteeg inWageningen zijn tweenieuwe gebouwen verrezen. Inhet roodbruine
gebouw ishetDLO-Staring Centrum (SC-DLO) gevestigd. Het gebouw op dehoek met de
MansholtlaanherbergthetDLO-InstituutvoorBos-enNatuuronderzoek (IBN-DLO).
Vooral denieuwbouw vanIBN-DLO metveel glas enfraaie binnentuinen iseenechte blikvanger.
Architect Stefan Behnischheeft het ontwerp vanhetgebouw gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als
IBN-DLObijhaaronderzoekwerkzaamheden hanteert:hoemen opeenecologisch verantwoorde,
duurzame wijze van denatuurlijke omgeving gebruik kanmaken. Erisbij het ontwerp gezorgd voor
een ecologisch verantwoord enduurzaam gebruik van energie,water en bouw-materialen.
Op 11septemberheeft Koningin Beatrixbeidegebouwen officieel geopendmethet onthullenvan een
kunstwerk datbeide instituten symbolisch met elkaar verbindt.
Maar er ismeer dat deinstitutenmet elkaar verbindt: de bibliotheek!
InhetIBN-DLO gebouw isBibliotheekDeHaaff ondergebracht. Ditisdegezamenlijke bibliotheek
voor SC-DLO,IBN-DLO,hetILRI ende leerstoelgroep Bodemkunde en Geologie vande LUW.
Hiermee iseenconcentratiebibliotheek ontstaan ophet gebied vande GroeneRuimte (land, bodem,
water,bosennatuur) dietotdegrootstebibliotheken inWageningenbehoort.Zij isruimvoorzien van
moderne PC's waarmeehetpubliek uitstekendkanzoeken inallerleielectronischebestanden enophet
Internet. Met dezevoorziening heeft Bibliotheek De Haaff eenvoorbeeldfunctie gekregen voor vele
andere bibliotheken.
Leeuwenborchbibliotheek: verruimde openingstijden!
Omaandewensenvan destudenten enmetname deMSc-studenten tegemoet tekomen ismet
ingang vanmei 1998de openstelling van deLeeuwenborchbibliotheek uitgebreid.Behalve op
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00uur enopmaandag-, dinsdag-,woensdag- endonderdagavond van
19.00uurtot22.30uur is debibliotheek nuook opzaterdag geopend, enwelvan 10.00uur tot 15.00
uur. Tijdens dezeopeningsuren kan degebruikerrekenen opeenvolledig dienstenpakket. Deze extra
openstelling iseenproef diena eenjaar wordt geëvalueerd.
Bibliotheek Jan Kopshuis: collecties onder één dak!
Het Depot achter deAula, datnog steedseendeelvan decollectievanhet Jan-Kopshuis bevatte, isin
1998verhuisd naarhet Jan-Kopshuis. Met dezeklus isinnovember 1996albegonnen. Er is voor
gekozen omdeverhuizing met eigenmensen enmaterieel teverrichten. Allemagazijnen inhetJanKopshuis zijn voorzien vanrolstellingen, zodat ervoldoende ruimte isontstaan omde gehele
collectie vanhet Depot optenemen.Van dezegelegenheid istevens gebruik gemaakt om de
complete collectie tijdschriften opte schonen enhet materiaal voortaan volgens een eenduidig
plaatsingssysteem opte stellen.Uiteraard isde efficiency vanhetwerk inhetmagazijn hierdoor sterk
verbeterd. Voor de gebruikers betekent diteengrote verbetering: allepublicaties uithet
geslotenmagazijn zijnnubinnenvijf minuten beschikbaar.
Bibliotheek Wijster: verhuisd!
In 1998ishetBiologisch StationWijster naarWageningen verhuisd enisdeunieke collectie vande
bibliotheek opgenomen inBibliotheek Jan-Kopshuis,Arboretumbibliotheek enin debibliotheek van de
leerstoelgroep Bodemkunde en Plantenvoeding.
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SAMENWERKING EN PROJECTEN
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO kent velevormenvan samenwerking. Zo is de organisatie initiator van
hetNetwerk Landbouwkundige Informatie. Dit samenwerkingsverband van zo'n 60 landbouwkundige
bibliotheken stelt deCLC samen.Internationaal wordtbijvoorbeeld deelgenomen aan LIBNATURA,
debibliotheken vandeorganisaties diezijn verbonden aanNATURA,Network of European
Agricultural (Tropically and Subtropically Oriented)Universities and Scientific Complexes Related
withAgriculturalDevelopment. Een anderebelangrijke samenwerking isbinnenIFIS (International
Food Information Service).Het ishet grootste internationale samenwerkingsverband ophet gebied van
voedingswetenschappen. Eénvandebelangrijkste takenvanIFISishet samenstellen enbeheren van
hetbibliografische bestand Food Science andTechnology Abstracts (FSTA).
Eenbijzondere vormvan samenwerking iseenruilovereenkomst met circa 550 wetenschappelijke
bibliotheken. 15%van detijdschriftencollectie wordtinruil ontvangen. Hetruilmateriaal van
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO betreft hoofdzakelijk WageningenAgriculturalUniversity Papers en
LUW-dissertaties.

Consultancy
Door externeorganisaties wordt dikwijls eenberoep gedaan opdekennis van demedewerkers.
Speciale collecties
Een greepuitde adviezen door de conservator ophet gebiedvantuin- en landschapsarchitectuur:
•
Valkhof,Nijmegen: plannen voor degedeeltelijke bebouwing vanhetValkhof, met instandhouding vanhetpark opdeheuvel,werden doordeconservator ineen begeleidingscommissie
uitgewerkt enmede-opgesteld ineenRapportage Begeleidingscommissie Gemeente Nijmegen;
Project Valkhof{maart 1998, 18p.)
•
Park Sonsbeek, Zypendaal,Arnhem:inopdrachtvandegemeenteArnhemwerd een cultuurhistorische visie geschreven, alsuitgangspunt voor denieuweplannen Sonsbeek 1999.Ook is
medewerking verleend aandevoorbereiding vaneenInternationaal Sonsbeek Symposium in
oktober 1999
•
Geertsemaheerd, Slochteren: voorstel toteenmuseumplan, incasuMuseumvoor Noordnederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur
•
Huis deHartel,Terheyden (Breda):inspectievandevillatuinuit 1922,ontworpen door H.
RoetersvanLennep,i.o.v.deNederlandse Tuinenstichting
•
Frederikspark, Haarlem: voorstel totaanwijzing als rijksmonument ingediend bij St.Vrienden van
het Frederikspark
MHO-programma voor de Universiteitvan CanTho
De LUW ispenvoerder vanhet doorNUFFIC gefinancierde samenwerkingsproject tussen een
tientalNederlandse universiteiten endeuniversiteit vanCanThoinVietnam.Bibliotheek LUW
verleende ondersteuning bij de collectievorming voor deuniversiteitsbibliotheken van CanTho.Aan
het einde vanhetverslagjaar werdmethethoofd van decentralebibliotheek van CanTho eenplan
opgesteld voor de ontwikkelingvandebibliotheek indekomendevierjaren.
GutjaratAgricultural University Library
Hetproject 'Indo DutchNetwork Programme for OperationalResearch onthe Control of Waterlogging
and Salinization inIrrigatedAgricultural Lands' ondersteunt de Gutjarat Agricultural University
Library inIndia.Hetproject wordt doorILRIinopdrachtvanDGIS(Directoraat Generaal
Internationale Samenwerking) uitgevoerd. Deuniversiteit indedeelstaat Gutjarat heeft vestigingen in
Anand, Junagadh,Navsari en Sardar.Deuniversiteitbibliotheken zijn nognietgeautomatiseerd. In
overlegmetde viervestigingshoofden isaangegevenhoe de automatisering van debibliotheken kan
plaatsvinden enwelketrainingenmoetenworden gevolgd. Tevenszijn aanbevelingenvoor verbetering
van de dienstverlening geformuleerd.
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Hogeschool Utrecht
Opverzoek van de faculteit Natuur enTechniek vandeHogeschool Utrecht isgeadviseerd overde
dienstverlening, de afgeleide taken endebijbehorende personele bezetting inde toekomstige
mediatheek van de faculteit. Ook iseenadviesuitgebracht overhet nut en denoodzaak van het
uitbesteden van de 'back office' activiteiten(onderwerpsontsluiting, rubrieksaanduiding,
catalogiseren, bestellen vanboeken entijdschriften enregistratie van tijdschriften).
PICTO
PICTOiseenprogramma naar aanleiding van denota 'Investeren inVoorsprong' vanhet Ministerie
vanOnderwijs, CultuurenWetenschappen. Eriszittinggenomen ineenwerkgroep diezich
bezighoudt met deredactie van eenwebsitetenbehoeve vanhet landbouwonderwijs opMBO-en
VBO-niveau. Door dewerkgroep iseenmodule ontwikkeld voor deinvoer ineencentraalbestand van
leermiddelen voor interscholaire verspreiding.
Centrale website DLO
In opdracht vanDLOisvorm gegeven aanhet afstemmingsproces tussen dewebsites van de
verschillende instituten ende centralewebsite.Hetresultaat iseenplan voor inhoudelijke
afstemming en eenprogramma vaneisenvoor hetbureau datdeDLO website ontwerpt.

KUS-ALICE
In 1995werdKennisUithet Stopcontact (KUS)gestartmetalsdoel:doormiddelvande inzetvan
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)bijdragen aandeproductie, vergaring, opslag,
presentatie enverspreiding vankennisbinnenhetNederlandse systeemvan onderzoek, onderwijs en
overige kennisoverdracht ophetgebiedvande landbouw inruime zin. KUS iseenmeerjarig kaderproject van devier Wageningse kennisinstellingen: Landbouwuniversiteit, STOAS,DLO enPudoc,
samenmethetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij.In deafgelopenjaren maakten
activiteiten voorKUS-projecten eenwezenlijk onderdeel uitvande werkzaamheden van medewerkers
vanBibliotheek LUW/Pudoc-DLO.Metname inhet kadervanhetprogramma ALICE worden veel
projecten opgestart. ALICE staat voorAgricultural Library andInformation CEnter. Het doelvan
ALICE ishet tot standbrengen vaneensamenhangend, toegankelijk, geïntegreerd en exploitabel
aanbodvanhoogwaardige informatiebronnen ophetgebiedvandelandbouw. Overhet algemeen
strekken deALICE-projecten zichuitovermeerderejaren enkan erinhetjaarverslag niet altijd een
concreet resultaat worden gemeld. Erwordt danvolstaanmeteenkorte beschrijving.
Ontwikkeling Z39.50 server
Z39.50 isindebibliotheekwereld destandaardvoorhetzoekennaarbibliografische informatie.
Hetresultaat maakthetmogelijk omdeAGRALIN-bestanden op standaardwijze via Z39.50
cliënt software te doorzoeken.
Systeem voordoorberekening vaninformatie-gebruik ineen WWW-omgeving
In 1998zijn detarievenen demethodiekenvastgesteld voorhetdoorberekenen van WWW-diensten.
Er isafgestapt vanhetidee om door teberekenen opbasisvanhet werkelijke gebruik. De nieuwe
systematiek van doorberekening treedtper 1 januari 1999inwerking en is gebaseerd ophet aantal
werknemers en studenten enop degrootte vande collectie.
Geïntegreerde werkplek (Desktoplibrary)
Het doelvan ditproject isde integratie vanalledoorBibliotheek LUW/Pudoc-DLO aangeboden
literatuurinformatie, zowelwatbetreft secundaire alsprimairebronnen. Ook wordt informatie
opgenomen over de informatiebronnen enover dedienstenvanBibliotheek LUW/Pudoc-DLOen van
debibliotheken die aanAGRALIN deelnemen.Het eindresultaat is deDesktop library, eenweb
interface waarmee gebruikerstoegangkrijgen tothet informatieaanbod.
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Strategischplan voormarktontwikkeling
Het doelvanhetproject iseenintegraalplan opstellen voor demarketing ende verkoop van
informatieproducten. In 1998isdetweedeversie vanhetmarketingplan gepubliceerd. Als vervolg op
hetmarketingplan iseenaantalacties gestart:
•
hetopstellen van een communicatieplan
•
hetbeter inkaartbrengenvan(debehoeften van) interessante markten
•
specifieke marketingacties voor eenaantalonderscheidenmarkten en producten
Onderzoek naarexploiteerbare informatiebronnen binnenDLO,LUW en proefstations
Wetenschappelijke informatie wordt steedsvaker opgeslagen inelektronische bestanden, maar isveelal
niet gemakkelijk engebruiksvriendelijk beschikbaar. Dikwijls iszelfsbij depotentiële gebruikers het
bestaanvandezeinformatie onbekend.Ditproject inventariseert debetreffende informatiebronnen.
Daarnaast geeft het inzicht in demogelijkheden omdezekennis commercieelte exploiteren.
Onderzoek naardecommercialisering van eeninformatiesysteemvoor defruitketen
Hetproject leverteenoverzicht van debehoeften endewensenvoor eeninformatiesysteem voor de
fruitsector. Intweede instantie wordthet exploitatiesysteem opgezet, inclusief afspraken over rechten
enplichten vandeinformatieleveranciers,juridische aspecten en aansprakelijkheid.
Elektronisch publiceren
Het doelvanditproject ishet ontwikkelen vaneenmodule omelektronische wetenschappelijke
tijdschriften teproduceren enteexploiteren. Heteindproduct iseenjaargang vanhet Netherlands
Journal ofAgricultural Science ophet Internet, gekoppeld aan eenabonnementenadministratie. De
productiewijze isontwikkeld, deabonnementenadministratie in ontwikkeling.
Elektronische beschikbaarstelling vancollegedictaten vandeLUW
Hetproject beoogt eenaanzette geven voor de integrale toegankelijkheid van de collegedictaten die bij
deLUWworden gebruikt.Hetresultaat iseencollegedictaat dat inelektronische vormaan een
specifieke groepWageningse studentenbeschikbaar wordtgesteld. Hetproject bevindtzichin de
afrondingsfase. HetURLvan ditdictaat is:www.sls.wau.nl/aae/education/dictaten/overview.htm
Nieuwe WWWdiensten
Ditproject isvoortgekomen uit deprojecten StateoftheArtenVerbreding dienstenaanbod via
WWW, dieinhetverslagjaar zijn afgesloten. Erwordenviernieuwe diensten ontwikkeld:
•
SDI-dienstenuitgevoerd via WebSpirs
•
opslaan enuitvoeren vanzoekprofielen inAGRALIN databases
•
attendering op deinhoudvannieuwe Elsevier tijdschriftafleveringen
•
decentrale invoermodule voorhetbestandWageningen AgriculturalUniversity Publications

Overigeprojecten
Gebruik CentraleLandbouw Thesaurusten behoeve vanhet Landbouwonderwijs
Ditproject iseen onderdeel vanhetKUS-programma LOES(Landbouwonderwijs Opde Elektronische
Snelweg) onderdeel Informatieontsluiting. Hetisuitgevoerd inopdracht van STOAS.
DOCEA
HetDOCEA-project (Documentation onEcologicalAgriculture)isafgesloten. Hetiseen EU-project,
waarinproducenten vannationale bestanden, gericht op ecologische landbouw, samenwerken met
gebruikersvan deze informatie (onderzoekers envoorlichtende instanties).Hethoofddoel is de
verspreid aanwezige enverschillend ontsloten informatie betertoegankelijk temaken.Het eindrapport
beschrijft het onderzoek engeeft aanbevelingen voor eenstrategie voor samenwerking. CABI
ontwikkelt eenaantalactiviteitennaar aanleiding vandeaanbevelingen inhet DOCEA-rapport.
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AGRALIN-diensten op éénHP3000 computer
De AGRALIN-diensten zijnbinnen ditproject samengevoegd op één computer. Voorheen werden deze
activiteiten optwee serversuitgevoerd, maarombeheerstechnische redenen isnu gekozen voor één
sterke server.
Millennium
Inhetkader van ditproject zijn alleelektronische objecten geïnventariseerd en gecontroleerd op
millenniumbestendigheid.
jjjj-mm-dd
Het doelvanditproject isdeintegrale doorvoeringvandedatum inhet formaatjjjj-mm-dd inde
bestanden binnenAGRALIN.Alle software wordt gecontroleerd en aangepast.
Speciale collecties
Binnenhet onderzoek 'History and restoration ofDutchhistorical flower gardens',werd in
verband methet herstelvan detuinenvanBeeckestijn desamenstelling van de 18eeeuwse 'Engelse'
bloemperkennader onderzocht.
Voorhetproject 'History ofDutch garden andlandscape architecture' is onderzoek verricht voordete
verschijnen Gids voor deNederlandse tuin-en landschapsarchitectuur, deelZuid: Zeeland, NoordBrabant en Limburg; insamenwerking metirE.Blok enuitgeverij De Hef.
Het verschijnen van hetderde deel vandeGidsvoor deNederlandse tuin- en landschapsarchitectuur:
Noord- enZuid-Holland, was eenbelangrijke stapvoorwaarts indit onderzoeksproject.

Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg neemt inde organisatie eencentraleplaats inomtekomentot een managementmethode diedeefficiency eneffectiviteit vandebedrijfsvoering opeenhogerniveau brengt.Dit heeft
ook eenpositief effect opdetaken die deorganisatie uitvoertvoorhaar gebruikers enhaar omgeving.
Erisgekozenvoor detoepassing vanhetINK-modelvoor depublieke sector.INK staatvoor Instituut
Nederlandse Kwaliteit. Ditmodelgeeft eenstappenplan voorzelfstudie binnen allegeledingen van de
organisatie.Hetresultaat iseenpuntenscore oponderdelen dievertaald wordtnaar operationele en
financiële maatstaven enwaardering doorklanten.De zelfstudie isdoor de gehele organisatie
uitgevoerd enzijn verbeterpunten gedefinieerd voorlaag scorende onderdelen.

Klanttevredenheidsonderzoek
Hetproject Informatievaardigheden iseenexternklanttevredenheidsonderzoek. Het doel ismeer
inzicht tekrijgen inwat(potentiële)klanten ophet gebiedvan informatievoorziening weten, kunnen,
doen enwensen. Ruim 800onderzoekers worden mondeling geïnterviewd door medewerkers van
Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO.Het accentvan de interviews ligt sterk ophet informeren van de
bibliotheekgebruiker overhet aanbod vanproducten endienstenvan de organisatie.De resultaten
dienen omdebestaande dienstverlening teverbeteren endeontwikkelingen ophet gebied vande
informatievoorziening onder deaandachttebrengen.
Ook interniseenklanttevredenheidsonderzoek gestart.Afdelingen metinterne afnemers benaderen hun
klanten.
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GEBRUIKERSACTIVITEITEN
Met groteregelmaat iseenberoep gedaan op demedewerkers voorhetrondleiden van groepen en
het ontvangen envoorlichten van gastenuitbinnen- enbuitenland. Daarnaast zijn diverse activiteiten
ontplooid ommeer inzichttegeven indemogelijkheden vanBibliotheek LUW/Pudoc-DLO.

Netwerkdag
Dejaarlijkse Netwerkdag werd op 15oktobervoor de achtste keer georganiseerd in IACin
Wageningen metalsthema: Internettechnologie en debibliotheek. Door dejaren heen iseenvaste kern
vanbibliotheekmedewerkers ontstaan, die dezebijeenkomst bezoekt omzichte latenvoorlichten over
de laatste ontwikkelingen enominformeel bij tepraten overhet vak. Hiervoor geeft het programma
volop de gelegenheid. Hetblijkt datvelevakgenoten reikhalzend uitkijken naar deze dag. Ook is
gebleken dat iederjaar weer anderen, diezichvoelen aangesproken doorhetthema, deNetwerkdag
bezoeken. Zowaser ditjaar eentiental studentenvan deHaagseHogeschool aanwezig.
Sprekers vanzowelbinnen alsbuiten hetNetwerk Landbouwkundige Informatie gavenhunvisie op
hetthema, zoalsdrsJ.Kuijlen, bibliothecaris van deKatholieke Universiteit Brabant. Hij benadrukte
detaakvandebibliotheek inhet selectieproces van degebruiker, diewordt overvoerd dooreen grote
hoeveelheid informatie. DrsJ.vanGentvan hetTNO/TPDgaf eeninleiding overhetproject Twenty
One, dater opgericht isomdegrootste informatiebron tezijn voormilieugroepen. DrsP.van
Boheemen besprak denieuwste ontwikkelingen bij AGRALIN. Prof dr J.vanWoerkum, hoogleraar
communicatie eninnovatiestudies aandeLUWhieldeenvlammendbetoog overcommunicatie via
WWW.Ter afsluiting sprak drsH. Slijkhuis overwebmarketing enzijn ervaringen alshoofd van de
stafafdeling Marketing, PR enVerkoopvanBibliotheek LUW/Pudoc-DLO.Hij ging inopde layout
vanwebpagina's enmarktonderzoek viahet Internet.

ThemamiddagOctrooierenen octrooi-informatie
Voor de onderzoekers van LUW,DLO enPraktijkonderzoek isop 17november de themamiddag
'Octrooieren en octrooi-informatie' georganiseerd inhet gebouwDe Leeuwenborch. Tijdens deze
uitstekend bezochtebijeenkomst kwamhetthema inverschillende lezingen ter sprake. Sprekers waren:
drD.van Zaane,projectleider Onderzoek Wageningen UR, drsP.W. van Olm, informatiespecialist IDDLO, drsR.Zwolschen, SaraLee/DE,mw irY.S.Abeln,vakreferent Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOen
dr G.Wensvoort, octrooigemachtigde Vereenigde Octrooibureaus.

Tentoonstellingen enSpecialeCollectiesSalon
De afdeling Speciale Collecties iso.a. verantwoordelijk voorhetbeheer enhetbeschikbaar stellen van
oude,zeldzame enwaardevolleboeken,tijdschriften, kaarten enfotoarchieven inhetbezitvan de
Landbouwuniversiteit enenkeleDLO-instituten.Deze afdeling organiseert regelmatig tentoonstellingenvanmateriaal uitdecollectie enlevert daarnaast veelvuldig materiaal enkennis aan andere
exposities. Erwerdentweetentoonstellingen ingericht: 'Panorama Nederland:stad en landinproza en
poëzie'. Inhetnajaar kon debezoeker genieten van de expositie 'Buitenzorg /Bogor / Indonesia'.
Andere tentoonstellingen waaraanmedewerking is verleend:
-De veelzijdige aardappel. MuseumDe CasteelsePoort,Wageningen. 5maartt/m23 oktober
- Van Reuzen enDwergen. MuseumDe Zwarte Tulp,Lisse.22maart t/m30juni
- Tuinenvan toen.DeKoepel.Zonnestraal,Hilversum. 19aprilt/m30 augustus
-Een koningsdochter op eendorp:prinses Marianne in Voorburg.Museum Swaensteyn,
Voorburg. 18oktober t/m 31 januari 1999
- WijkteKijk:hetKleverpark. ABCArchitectuurcentrum, Haarlem. 11decembert/m 1 maart 1999
- Permanente tentoonstelling over degeschiedenis van deFlevopolder, Museum Nagele
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Specialecollecties Salon
Inhetnajaar ontplooide de afdeling Speciale Collecties eennieuw initiatief:de Speciale Collecties
Salon.Dezemaandelijkse salon isbedoeld voor studenten enmedewerkers van LUW enDLOen
anderebelangstellenden. Erwordteenkijkje gegund indegrote schatvankostbarewerken. Tevens
kunnenvragen worden gesteld enkanvan gedachten worden gewisseld ineen ongedwongen sfeer.
Iedere eerste woensdag van demaand isinde leeszaal Speciale Collecties tussen 12.30en 13.30uur
materiaaluit deze afdeling tebezichtigen, zoalsbijzondere en interessante boekwerken enkaartmaterialen, inmanuscript ofgedrukt tussen 1590en 1900.Ook oudefoto- enaquarellencollecties en
collecties ophet Internet worden getoond. Bezitters vanoude boeken, foto's enkaarten kunnen
informatie inwinnen over restauratie enconservatie.Omhetdebezoekers aantrekkelijk temaken, ligt
iederemaand hetaccent opeenander onderwerp.De salonwasvanafhetbegin een succes enwerd
bezocht door eentoenemend aantalbezoekers.Een goedereden omditinitiatief voort tezetten.

COOElbin
ELBINiseenComputer Ondersteund Onderwijsprogramma. Het issamengesteld door Bibliotheek
LUW/Pudoc-DLO, de sectie Wetenschappelijke Informatieverzorging (WTV)van deLUW enFSR
Opleidingsgroep. ELBIN iseeninstructieprogramma voorhet gebruikvan elektronische bibliografieën
indebibliotheek enkanzowelklassikaal als indebibliotheek worden geraadpleegd. Hetpakket biedt
een algemene instructie voorhet gebruik van WinSpirs,waarmee debibliografische bestanden op de
ERL-server inhetnetwerk kunnen worden doorzocht. Menleerttevenszoeken inhet belangrijkste
wetenschappelijke agrarischebestand CAB-Abstracts.Daarnaast isereenaantal verdiepingsmodulen
voorhetzoeken inspecifieke bestanden als Current Contents,Food Science and Technology Abstracts,
Biological Abstracts enDerwent Biotechnology Abstracts.ELBINkanvooriederebibliotheek geschikt
worden gemaakt. Na COO-AGRALINisdithettweede computerondersteund onderwijsprogramma,
datwordt gebruikt inde universiteitsbibliotheek.

Kopskrant
Inhet najaar verscheen deKopskrant ineen vernieuwde opmaak enmeteen andereredactie. De
Kopskrant verschijnt per kwartaal ineen oplagevan 1.300 exemplaren enwordt opverzoek gratis
toegezonden. Dittijdschrift belicht delaatste ontwikkelingen binnenBibliotheek LUW/Pudoc-DLOen
hetNLI,geeft cursusinformatie en achtergrondverhalen.

PIM
PIM staatvoorPeriodieke Informatie voor Medewerkers enis een onderdeel van de interne
communicatie. Inhetverslagjaar werden twee PIM'sgeorganiseerd. De sectieDocumentatie verzorgde
eenvoorlichtingsbijeenkomst overAGRISen denieuwe Bibliotheek DeHaaff werdbezocht inhet
kader van eenPIM.Metname denieuwelocatie vandebibliotheken vanIBN-DLOenSC-DLOtrok
veel bekijks.

STICHTING VRIENDEN
De Stichting Vrienden van de landbouwbibliotheken en-documentatie-instellingen te Wageningen,
kortweg 'Stichting Vrienden' steltzichten doelhetbibliotheek- endocumentatiewezen ophet gebied
vandelandbouw tebevorderen. Hiervoor beschiktzij overfinanciëlemiddelen, dievoorhet merendeel
wordenverschaft door donateurs.Ook het afgelopenjaarheeft destichting financiële hulp verleend bij
derealisatie van activiteiten.
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BIBLIOTHEEK LUW/PUDOC-DLO IN CIJFERS
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CONCENTRATIEBIBLIOTHEEK JAN-KOPSHUIS
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284

291

Uitleningen

3.509

2863

Ontvangen IBL-aanvragen

1.036

1172

92

94

264

130

1997

1998

Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen

BIBUUJIILKK
TUINBOUWPLANTENTEELT
Collectie
Monografieën

i
11.532

8832

338

237

Uitleningen

769

377

Ontvangen IBL-aanvragen

826

668

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)

90

95

Verzonden IBL-aanvragen

29

25

Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie
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1997

1998

14.723

15.134

628

630

Uitleningen

5.251

4.809

Ontvangen IBL-aanvragen

5.210

6.985

93

91

1.358

646

1997

1998

10.9 83

10.857

256

217

Uitleningen

3.284

956

Ontvangen IBL-aanvragen

1.337

909

94

96

103

58

BIBLIOTHEEK PLANTEZIEKTENKUNDIG
CENTRUM
Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen
1

——-..

1—i

BIBjuOTHEEKMjASfTENVEREDELINf.

— i.

Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen

BIBLIOTHEEK ZODIAC

1997

...

-,
1998

Collectie
Monografieën

13.485

13.629

243

247

Uitleningen

2.968

2.507

Ontvangen IBL-aanvragen

5.736

6.031

94

94

Verzonden IBL-aanvragen

1.778

378

BIBLIOTHEEK D | BUCHT

1997

1998

20.171

21022

111

116

8.192

6744

449

335

90

97

256

234

Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)

Collectie

(

Monografieën
Tijdschriftabonnementen
DotumenrleverantÉ
Uitleningen
Ontvangen IBL-aanvragen
Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen
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BIBLIOTHEEK DENIEUWLANDEN

1997

1998

11.000

11827

75

70

2.470

2.366

483

573

91

78

655

408

Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie
Uitleningen
Ontvangen IBL-aanvragen
Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen

CONCENTRATIEBIBLIOTHEEK DE DREIJEN
BIBLIOTHEEK BIOTECHNION

1997

1998

Collectie
33.242

31.994

925

949

Uitleningen

10.497

9.144

Ontvangen IBL-aanvragen

27.895

35.649

89

90

3.591

2.254

Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen
ARBORETUMBIBLIOTHEEK

1997

1998

Collectie
32.747

33.616

473

465

Uitleningen

5.779

4.494

Ontvangen IBL-aanvragen

3.024

3.068

95

96

204

25

Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen
BIBLIOTHEEK PLANTENTAXONOMIE

1997

1998

Collectie
6.755

6.919

195

189

2

-

Ontvangen IBL-aanvragen

68

64

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)

90

94

-

-

Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie
Uitleningen

Verzonden IBL-aanvragen

32 Bibliotheek LUW/Pudoc-DLOin cijfers

CONCENTRATIEBIBLIOTHEEKLEEUWENBORCH
BIBLIOTHEEK LEEUWENBORCH

i 1998

1997

Collectie
Monografieën

103.629

104.579

1.749

1.748

18.201

15.558

4.092

3.771

85,5

85,7

1.250

580

Tijdschriftabonnementec
Documentleverantie
Uitleningen
Ontvangen IBL-aanvragen
Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen

BIBLIOTHEEK DR^UENBORCl1

1997

1998

Collectie
Monografieën

32.512

32.856

366

268

Uitleningen

6.583

5.334

Ontvangen IBL-aanvragen

1.500

1.551

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)

88,5

89,6

Verzonden IBL-aanvragen

534

149

Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie1

CONCENTRATIEBIBLIOTHEEKDLOi.o.
BIBLIOTHEEK CENTRUM TECHNIEK

1997

1998

11.215

11.634

513

476

2.280

2.605

370

700

91

88

1.932

2.183

Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Doei mentleverantiej
Uitleningen
Ontvangen IBL-aanvragen
Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen
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1997

1998

10.994

11.338

284

281

Uitleningen

1.069

1.265

Ontvangen IBL-aanvragen

1.739

2.263

84

87.6

Verzonden IBL-aanvragen

1.835

1.605

BIBLIOTHEEK R1KILT-DLO

1997

1998

1.031

2.260

144

130

Uitleningen

244

383

Ontvangen IBL-aanvragen

158

516

87

84

Verzonden IBL-aanvragen

1.891

1.721

BIBLIOTHEEK DE HAAFF

1998

BIBLIOTHEEK CPRO-DLO
Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)

Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen
Documentleverantie

Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)

Collectie
Monografieën
Tijdschriftabonnementen (totaal lopend)

70.000
1.100

Documentleverantie
Uitleningen
Ontvangen IBL-aanvragen
Gehonoreerde IBL-aanvragen (%)
Verzonden IBL-aanvragen
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18.000
3.900
80
900

ACQUISITIE
Bestellingen

1997

1998

Verzonden

3.578

2.989

Ontvangen

3.345

2.934

1.451

1.539

Behouden UB

354

215

Doorgezonden aan vakgroepen

876

635

Behouden door vakgroepen

801

460

Ter catalogisering ontvangen

8.324

7.453

Claims verzonden

1.269

374

Ontvangen

74.971

72.215

Geboekt

67.637

65.675

Claims verzonden

5.128

4.536

1
f—•
Bibliografische wljögtagen

1997

1998

Afsluiten

1.032

517

227

133

50

47

151

86

1.460

783

Abonnementen

1997

1998

Lopend

4909

4957

228

194

42

147

Geschenken
Ontvangen

T I | lschrfftafleveri|gen ;

Titelwijzigingen
Overplaatsen/verwijderen
Bijplaatsen/heropenen
Totaal

Opgezegd
Nieuw

CATALOGISEREN
Titelbeschrijvingen
Monografieën

Tijdschriften

Totaal

1997

1998

1997

1998

1997

1998

LUW

8.881

6.130

1.459

690

10.340

6.820

Niet-LUW

2.486

1.880

341

220

2.827

2.100

975

310

1.295

310

2.775

1.220

14.462

9.230

Projecten
Totaal

320
11.687

8010
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Toegekende ISB NummersLUW publicaties

1997

1998

178

185

40

40

1997

1998

Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO

8.635

8.762

Overigen

2.696

1.597

11.331

10.359

HUISHO

715

602

VROUW

242

127

3.800

6.700

1997

1998

189.128

195.745

Interne diensten

23.074

21.748

Automatisering

12.386

12.073

253

286

41.334

37.314

5.433

2.741

10.423

10.249

Agrarisch Educatieve Instellingen

9.986

9.760

Derden

2.107

464

294.123

290.380

1997

1998

Geregistreerde AGRALIN-gebruikers

628

669

Verhuurde AGRALIN-terminals

109

115

Multi-usersysteemHP3000

3

3

Multi-usersysteem VAX3100

1

1

Multi-usersysteem SUN Ultra1

1

1

Windows NT server

1

2

Banyan Vines server

1

2

193

219

Dissertaties
Overige publicaties

DOCUMENTATIE
Ingevoerde records
ARTIK

Totaal

AGRIS

AUTOMATISERING
AGRALINWEBSITE CONNECT-T1MEIN
MINUTEN
Publieke diensten

Staf
DLO-instituten
Rest LUW
Rest MLNV

Totaal

BEHEER APPARATUUR

PC'sia netwerk
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1998

AGRALIN WEBSITE
Opgevraagde recordsvan deAGRALIN website
enzoekacties in databases.Opgevraagde plaatjes
of grafische elementenzijn niet meegerekend.

Gemiddeld aantalzoe cacties

Kurt

Lang

5369

111

45621

2764

6363

192

GBK

388

2865

Home Economics

273

9

ILEIADOC

139

9

MLB

441

9

Gender

144

5

58739

5964

ARTIK
CLC
Elsevier full text tijdschriften

TOTAAL

ABONNEMENTEN
AGRALIN participatie-abonnement
AGRALIN zoekabonnement
GBK abonnement

1997

1998
81

77

124

114

-

22
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PUBLICATIESENVOORDRACHTEN
Publicaties
Duizendstraal,M.B.&H.Slijkhuis (eds):DOCEA:Documentation EcologicalAgriculture, development of
a strategy for cooperation onoptimal documentation andsupply ofliterature on ecological agriculture,Concerted ActionAIR2-CT94-2135Commission oftheEuropean Communities, Directorate general for Agriculture,DG VIFII.3, Finalreport.Wageningen, Agricultural University Wageningen Library, 1998.
Missel,L.:Bibliografie vandein 1997versehenenpublicatiesbetreffende degeschiedenis vande
Nederlandse tuinarchitectuur. Groen 54(1998)no. 1,p.54-55.
Oldenburger-Ebbers, CS.,A.M.Backer&E.Blok:GidsvoordeNederlandse tuin- enlandschapsarchitectuur, deelWest:Noord- enZuid-Holland. Rotterdam:DeHef, 1998.544p.
Oldenburger-Ebbers, C.S.,A.M.Backer&E.BlokDenatuurbezworen: eeninleiding inde geschiedenis
van deNederlandse tuin- en landschapsarchitectuur vandemiddeleeuwen tothetjaar 2005.Rotterdam:De
Hef, 1998. 109p.
Oldenburger-Ebbers, CS.:De Cascade-methode alswaardestelling voorhistorisch groen. Case-study:Het
"ideale"Beeckestijn. Buitenplaatsen/Jaarboek Monumentenzorg 1998.Zwolle/Zeist, 1998.p.60-72.
Veerman, I.V.: Twee databanken onder ééndak:gewasbescherming ophetWeb.
Informatie Professional 2no. 11, 1998,p.26-29.

Voordrachten
Abeln, Y. :Voordracht opdeThemamiddag Octrooien.ID-DLO,Lelystad, mei.
Abeln,Y.:Voordracht Octrooien,RIKILT-DLO.Wageningen,mei.
Abeln, Y.: Voordracht EndNote,RIKILT-DLO.Wageningen, mei.
Abeln, Y.: Voordracht op deThemamiddag Octrooien.De Leeuwenborch, Wageningen, november.
Besemer, H.A. &C.M.Addison :WordScope:precisebuteasy searching ontheweb.
Paperpresented at 'TheRole ofInformation inDecision Making inAgricultural Research andPractice : A
joint conference ofIAALD,FAO,CTA andGBDL,Freising,2-6June 1998'.
Boheemen, P.van&F.Leemreize: 'Linking theagricultural information'. Presentatie tijdens deELAGmeeting,DenHaag,25-27maart.
Boheemen, P.van: 'Linking theagricultural information'. Presentatietijdens de IAALD-bijeenkomst,
München, 2-5juni.
Boheemen, P.van: 'A webgateway andaZ39.50gatewayforMINISIS version G'. Presentatie tijdens de
MINISISUSER GROUPmeeting,Ottawa,september.
Boheemen,P.van: 'AGRALIN enInternettechnologie'.Presentatietijdens deNetwerkdagNLI, Wageningen, 15oktober.
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Oldenburger-Ebbers, CS.: 'De herkomst vanhet verschijnsel aha'. HuistenDonck, Ridderkerk. 14maart.
Oldenburger-Ebbers, C.S.: 'Panorama opNoord- enZuid-Holland', n.a.v.hetverschijnen vandeGids voor
deNederlandse Tuin- enLandschapsarchitectuur, deelWest. Boekhandel Kniphorst, Wageningen, Boekenweek, 18maart.
Oldenburger-Ebbers, C.S.: 'Isdetuinvan Staverdenhetrestaureren waard?' Kasteel Staverden, Staverden
(gem.Ermelo).25maart.
Oldenburger-Ebbers, CS.: 'De ontwikkeling vandeNederlandse tuin- en landschapsarchitectuur'. Van oudheid totVerlichting (1)enVanRomantiek totheden (2).Historische Vereniging Doesburg. 16en23 april,
excursie-leiding 25 april.
Oldenburger-Ebbers, CS.: 'De tuinalsmuseum?De Cascade-methode alsuitgangspunt voorinrichting,beheer enbehoudvaneenmuseumtuin'. DeMenkemaborg,Uithuizen. 11 juni.
Oldenburger-Ebbers, CS.: 'ParadisusBatavus:theinfluence oftheEnlightment andRomanticism on the
botanical gardensofThe Netherlands'. Strassbourg.Workshop European Science Foundation. 17september.
Oldenburger-Ebbers, CS.: 'Het idealeBeeckestijn'. Symposium 'Werken aanArcadië'.Huis Beeckestijn,
Velsen. 8oktober.
Slijkhuis, H.: 'Webmarketing'. Netwerkdag NLI,Wageningen, 15oktober.
Webbink, J.: 'Considerations atadatabase: Gender StudiesinAgriculture', International Conference Know
How,RoyalTropicalInstitute,Amsterdam, augustus.
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BIBLIOTHEKEN INHET NLI
Instituut voor Agrobiologisch
en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek

Bomsesteeg 65
6703HD Wageningen

Ir.A.P. Minderhoudhoeve

Elandweg 40
8255RK Swifterbant

Arboretumbibliotheek

Arboretumlaan4
6703BD Wageningen

InstituutvoorAgrotechnologisch Onderzoek

Bomsesteeg 59
6708PD Wageningen

Bibliotheek Biotechnion

Bomenweg 2
6703HD Wageningen

Laboratorium voor Biochemie

Dreijenplein 3
6703HA Wageningen

Bodemkunde en Plantenvoeding

Dreijenplein 10
6703HB Wageningen

Proefstation voor de Boomkwekerij

Rijneveld 153
2771 CW Boskoop

Centrumvoor Talenonderwijs

Gen.Foulkesweg la
6703BG Wageningen

Centrum Techniek

Mansholtlaan 10-12
6708PA Wageningen

Centrumvoor Plantenveredelingsen Reproduktieonderzoek

Droevendaalsesteeg 1
6708PB Wageningen

Dienst Landelijk Gebiedvoor ontwikkeling enbeheer

Griffioenlaan 2
3526LA Utrecht

DienstLandelijk Gebiedvoor ontwikkeling enbeheer
Drenthe

Mandemaat 3
9405TG Assen

DienstLandelijk Gebiedvoor ontwikkeling enbeheer
Groningen

Engelse Kamp 6
9722AX Groningen

Bibliotheek Dreyenborch

RitzemaBosweg 32a
6703AZ Wageningen

Erfelijkheidsleer

Dreijenlaan 2
6703HA Wageningen

Fruitteeltpraktijkonderzoek

Brugstraat 51
4475AN Wilhelminadorp
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FysischeenKolloïdchemie

Dreijenplein 6
6703KB Wageningen

Fysiologie vanmens en dier

Haarweg 10
6709PJ Wageningen

Bibliotheek Planteziektenkundig Centrum

Binnenhaven 8
6709PD Wageningen

Bibliotheek De Haaff

Droevendaalsesteeg 3a
6708PB Wageningen

HogeschoolDiedcnoort

Churchillweg 68
6706AD Wageningen

Ruimtelijke planvorming

Gen.Foulkesweg 13
6703BJ Wageningen

InternationaalAgrarisch Centrum

Lawickse Allee 11
6701AN Wageningen

Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein

Larensteinselaan 26-a
882 CT Velp

ID-DLO/ Instituut voorDierhouderij en Diergezondheid

Edelhartweg 15
8219PH Lelystad

IKCN/Informatie enKenniscentrum Natuurbeheer

Marijkeweg 24
709PG Wageningen

Informatica

DeDreijenplein 2
6703BC Wageningen

IPCGroene Ruimte

Koningsweg 35
6816TG Arnhem

InstituutvoorRationele Suikerproductie

VanKonijnenburgweg 24
4611HL Bergen opZoom

Landmeetkunde

H.van Suchtelenweg 6
6703 CT Wageningen

Stichting Laboratorium voor Bloembollenonderzoek

Vennestraat 22
2161 LE Lisse

Bibliotheek De Leeuwenborch

Hollandseweg 1
6706KN Wageningen

Direktie Landbouw,Natuur en Openluchtrecreatie

Laan Corpus denHoorn 102-B
9728JR Groningen

Meteorologie

Duivendaal 2
6701AP Wageningen
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Microbiologie

H.van Suchtelenweg 4
6703 CT Wageningen

Bibliotheek De Nieuwlanden

Nieuwe Kanaal 11
6709 PA Wageningen

Nederlands Instituut voorKoolhydraat Onderzoek TNO

Rouaanstraat 27
9723CC Groningen

Nederlands Instituutvoor Oecologisch Onderzoek.
Centrum voorTerrestrische Oecologie

Boterhoeksestraat22
6666GA Heteren

Nederlands Instituutvoor Oecologisch Onderzoek.
Centrumvoor Limnologie

Rijksstraatweg 6
3631AC Nieuwersluis

Nederlands Instituutvoor Oecologisch Onderzoek.
CentrumvoorEstuarine enMariene Oecologie

Korringaweg 7
4401NT Yerseke

Nederlands Instituutvoor Zuivelonderzoek

Kernhemseweg 2
6718ZB Ede

Organische Chemie

Dreijenplein 8
6703HB Wageningen

Praktijkonderzoek v.d. Akkerbouw
ende Vollegrondsgroenteteelt

Edelhertweg 1
8219HP Lelystad

Proefstation voordeBloemisterij en Glasgroente

Linnaeuslaan 2a
1431JV Aalsmeer

Proefstation voor deBloemisterij enGlasgroente

Kruisbroekweg 5
2671MN Naaldwijk

Proefstation voorde Champignoncultuur

Peelheideweg 1
5966PJ Horst-America

Plantenziektenkundige Dienst

Geerrjesweg 15
6706EA Wageningen

Plantentaxonomie

Gen.Foulkesweg 37
6703BL Wageningen

Plantenveredeling

LawickseAllee 166
6709 DB Wageningen

Praktijkonderzoek Pluimveehouderij

Spelderholt 9
7360AA Beekbergen

Proefstation Varkenshouderij

Lunnerkampweg 7
5245 NB Rosmalen

RIKILT/DLO-Rijkskwaliteitsinstituut voor
Land- en Tuinbouwprodukten

Bornsesteeg 45
6708PD Wageningen
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Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

Haringkade 1
1976CP IJmuiden

Raad voorhet Natuurbeheer

Maliebaan41
3581 CD Utrecht

Staatsbosbeheer

Prinsenhof Park 1
3972NG Driebergen

Stichting Schovenhorst

Garderenseweg 93
3881 GK Putten

Stichting Recreatie

Statenplein 1
2582EW DenHaag

Bibliotheek Teelt

Haarweg 333
6709RZ Wageningen

TNO -Voeding Zeist

Utrechtseweg 48
3704HE Zeist

Bibliotheek Jan-Kopshuis

Gen.Foulkesweg 19
6703BK Wageningen

Voorlichtingsbureau voor de Voeding

Eisenhowerlaan 108-110
2517KL DenHaag

Biologisch Station Wijster

Kampsweg 27
9418PD Wijster (Dr.)

Bibliotheek Zodiac

Marijkeweg 40
6709PG Wageningen
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LIJST VAN AFKORTINGEN
AGRALIN
ALICE
CABI
CLC
CLT
DLO
ERL
EU
FAO
GCW
GGC
GIS
HP
HTML
IAC
IDRC
ILRI
KUS
LKN
LUW
MSc
NCC
NIWI
NLI
NOD
NUFFIC
PUDOC-DLO
SDI
STOAS
STOWA
URL
WAU
WWW

44 Afkortingen

AgrarischLiteratuur Informatiesysteem Nederland
Agricultural Library andInfromation CEnter
Centre for Agriculture and Bioscience
GentraleLandbouw Catalogus
Centrale Landbouw Thesaurus
Dienst Landbouwkundig Onderzoek
ElectronicReference Library
Europese Unie
FoodandAgricultural Organization oftheUnitedNations
GreenCity Wageningen
Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogus systeem
Geografisch Informatie Systeem
Hewlett Packard
HypertextMarkup Language
InternationalAgricultural Centre
International Development Research Centre
InternationalInstitutefor LandReclamation and Improvement
KennisUithet Stopcontact
LandschapsKartering inNederland
Landbouwuniversiteit Wageningen
Master of Science course
Nederlandse Centrale Catalogus
Nederlands InstituutvoorWetenschappelijke Informatie
Netwerk Landbouwkundige Informatie
Nederlandse Onderzoek Databank
Nederlandse organisatievoorinternationale samenwerking inhet hoger onderwijs
DLO-Centrum voorLandbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie
Selective Dissemination of Information
StichtingtotOntwikkelingvanAgrarischeOnderwijskunde en Scholing
Stichting ToegepastOnderzoek Waterbeheer
UniversalResource Locator
WageningenAgricultural University
Word WideWeb

