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•1.CommissiondaClassification jumelasJID/63-lA;LD (internationale commissie voordelanibou^classific.-itie)
2, Comité exécutifIAft
LD (Bestuursvergaderingvande International
AssociationofAgriculturalLibrariansaniDocumentalists) 3.Diverse bijaanlcomstsninhst kaderdarFédérationIiitar'nationaledoDocumentation.
Doorhstruimtelijk enorganisatorisch aaneer.koppelenvaneenreeks
bijeenkomstenophstgebied-vand^documentatie indatweedehalft
vanseptemberto Parijs,v.'erdtevenseefibi'zondergoode gelegenheid
geboden ook andere bijeenkomstenmee temakendandedriehierboven,
genoemde.Bovendienkondoor eennauwkeurigewerkverdelingaanaantalgelijktijdigebijeenkomstenwordenbijgs.îoondenkonopdeze wijzeeenvrijgoed beeldverkregenmordenvanhetgeheelanda stand
vanzakenopverschillende vooronsvanbelang zijnde terreinen.
Tevenskoneenaantalnuttige contactenwordengelegd eneenaantal
bezoekenaandocumentatieinstellingonworden gebracht.Voordeverdere detailsvanhstprogramma zijverwezennaarde Chronologische
opsommingderwerkzaamheden onder2.
Tenslotte konmordenvastgesteld datmen allerlage vanFranse zijde
zijnuiterste best.gedaanheeft omeenenandertedoen slagenen
alledeurenteopenenalsdaartoe"dewenstekennengegevenwerd.

T.P.Loosjas
F.A3.Koekebakker

-22* Chronolopcigcheopsommingderwerkzaamheden.
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D. BezoekDepartment ofNaturalSciencesUnesco
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Terugreis.
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3_.j_.^Inleiding

.. ••,

Hoewel ogenschijnlijkvanslechtsindirect belangvoordsclassificatie vonda landbouw,dient hier vastgelegd te7/ordendat,Inda
huidige onzekere constellatie,detendenzenheersende inds leidende
kringendartheoreticidorclassificatie vangrote invloed zijnop
het"beleiddatzijdienontavoeren aanwieda landbouwclaseificatiezaken zijntoevertrouwd.Vanuit dshoskvanruttheoretische werkkan
ril.eenbehoorlijke encadrering gegevenworden,aandawerkzaamheden
ophst-gebiedder landbouwclasaificatie.De problemenwaarde lanbouw''classificatiemomenteelvoor staat zijno.s.A)".algeraonoUDC.of.daspecialistische classificatie ontworpendoorDr.3.vonîïsuendorfsron
voorhet eersttoegepast inlistInstitut Internationalde l'Agriculture teRome (kortheidshalveverder 5anteduiden alsIIAclassifica'tie)ofbeide; B)ontwikkeling vanalgemenehulpgetallsnj C)zoeken
naareenuniformenotatiewijzeiD)hoedient eensysteemvantekens.
voordarelaties ontwikkeld te 'ord^nofzaldit eveneens cantraalgeschieden.Deze problemen zijnalleenopteloseenmet eenredelijke
kennisvan-eninzicht inde ontwikkelingderdingenophetgebied
dertheoretische classificatie.Ookdekwestievandebeoordeling in
hoeverrementijd engelddient te investeren inde ontwikkelingvan
fcepcaldesectorenbijdaUDCdanwal inhetkaderder IIAclassificatie ofinhoeverre menzijnkrachtenuitsluitend-ofook-dientte wijdenaande ontwikkelingvaneengoedbruikbaar stelselvan"trefwoorden,
ookdezebeoordeling isvolkomen-afhankelijkvaneer.goed inzicht in
zaken aangaandede algemene huidige problematiek ende ontwikkelingsfasewaarinzichhet classificatietheoratischa denkenmomenteelbevindt.
.
Hieronder zalgetrachtworden eenglobale indrukte geven-vande stand
'vanzakenopditgebied,voorzoverditdoorde besprekingendiebijgewoond werdenendegesprakken,'diemet :1eindividuele onderzoekersafzonderlijk gehoudenkondenv/orden,mogelijk'gemordenis.-Indaallereerste plaatsdient te--worden-vastgestelddatde:'DOH;ŒTG'',-conferentie,
v/aardemeest vooraanstaande onderzoekers o^ hetgebiedderclassificatietheorie aanwezig-.»'aren,algemeen alsuitgangspuntgenomenwerd.
Hetrapport vsn devoorzitterv:ndecomnisr-ie/ID/C (Classificatie*algemeen)droeg zelfstot titel ''AprèsDorking11.Ditrapport werd aan
de orde gesteld enuitdediscussiesIc.vamenenige interessante bijzonderhedennairvoren.
3_.«.2_._Mpnohiërprohischeenpol'hier?rcV;iecheclassificaties
De 2e conclusie vanDorkingdie luidt "There isageneral agreement
that themosthelpful fora.ofclassificationscheme forinformation,
"retrieval isonewhichgroupstermsinto well definedcata^ories_,
whichcanbeused i^sj^ndentljrtoformcompoundsandwhitinwhich
'thetermscanbe arranged inhierarchies where thisconforms tothe
recognized structure betweenthem'1betekent dat eennieuwe area is'ingeluid endatde belangstelling in iegrote monohiërarchisch9 classificaties,althansbijdezeDorking-groepering,tanende is.Ditwilniet
zeggendat degrotemonohierarchischeclassificatiesnietmeerbruikbaar zijnofdat allewerkzaamhedendaaraanalsverlorentijdmoeten
wordenbeschouwd,zoalsextremistenbi.jonderlinge besprekingenlieten
doorschemeren,maarwelbetekent ditdut depol'hiërarchische systemen,
waarmendusalleennet eenhiërarchisch verband binneneen'nauwom-,
schrevenrubriekwerkt,inde-naaste toekomst eenrol zullengaan spelen. De bewerkersvendeze specialistische erstarrteninteresseert-een

_4alofniet incorporeren ingrotemonikiërarchische classificatiesnauwelijksmaar,hetgeende geringebereidheid tot concessies (onderhandelingenbosbouw-Oxford-claseificntiematUDC)vandia zijdebegrijpelijkmaakt.Overalhoort menv.inzelfde ontwikkelingen alsophet bosbouw gebied (zuivsl,métallurgie,visserij?nz.)enbijnavraag bleek
dehouding overalindosekringent.o.v.demonohiërarchischeclassificaties 3:Ù van stijgende onverschilligheid.De specialisten,dat ±3
duidelijk,'zoeker:hun eigen ,7.:g-msnhet iseenfeitdat zijdaarbij
gesteund-/ordendoorde ontwikkelingvende systeïuenvoor automatische
selectie.Eet iszelfszodat ineenvandebesprekingen gesteldwerd
datmeneerstde ont;/ikxelingdarautomatische systemen (hierzijndus
bedoeld zoweldiemetdohand bediend kunnen-/ordenalsde machinale)
dient aftewachten,respectievelijktebostudsronendatmenaands
handdaarvande rangschikkingenderparametersdient tekiezenrespectievelijk teregelen (deGrolier). Indo conclusies van-'Dorking"
wordt niet zovergegaan.Dr.-,r//ordende twee ontwikkelingen,die op
classificatie gibied endie 00het gebiedder systemenvoor "informationretrieval1'beschrevenalstwee onafhankelijke ontwikkelingen,die
menechter ook invirb.-ndmet elkaar zaldienentebestuderenomeen
zoefficiëntmogelijke,afstammingvandevelschillendemogelijkheden
vancombinaties tekunnenbereiken.Zoalstevenseno.i.terecht wordt
göst'il-d,isveelteweinig onderzoek gedaanomhier al enige richtlijnentakunnengeven.
Eengebiedwaarde grote monohiörarchischeclassificatiesystemen viel
eenrolkon ,/ordentoegedacht isdat vande algemene gezichtspunten.
DeGrolier enmethemenige anderenzijnervoorstandersvandatallerleialgemene groepenvanbögrippondie inalle rubriekenweerterugkomen,zoveelmogelijkuniform ontwikkeldworden (ruimte,tijd,
methoden).Dit isinde grote classificatiesreedsgedaanbijv.bij
daUDC .00getallen,degeografische hulpgetallen ende hulpgetallen
voortijd.iSrzijnechterverschil'envanmeninghosvermenhiermee
gaankan.Banganathanende Grolier zijnv n meningdat allewetenschappeneenuniform stelvandeze algemene begrippen kunnengebruiken,*terwijli:andoron'•vanoordooi zijndatuniformiteit opditgebied
voordetv/oogrote groepenwetenschappen (humaniora enerzijds enexactewetenschappen anderzijds)volkomenuitgeslotenis.

Een anderomstreden punt is; gnr.n we toen-ar speciale classificaties
gebaseerd ophet object ofblijvenv/ebijclassificatiesgebaseerd op
het gezichtspunt? Br«band endo Grolier zijnvanmeningdatmenmeer
enmeer ertoo zal overgaan classificatiesporobjectte schappen,
een soort "object associaties11 dusdie zichgroeperenomeenbepaald
object.Andereud''.^r.;ntegen(
•
.
/veranderuw rapporteur)zijnvanmening
datdawetenschap zichvoorlopig ongetwijfeld zalblijven organiseren
volgens (physiologie,anatomie,taxonomie,economie)zolanghetonderwijs steedsenhet onderzoek nogveelal eer.ordeningvolgensgezichtspunt handhaven.3enbelangrijke steunvoorhet laatste standpunt is
ookdatdemethoaenenda oefening inbepaalde methoden typischgezichtspunt-gebonden zijn.Het argument dat de vragenzichdikwijlsom
eenbepaald object groeperen,lijkt eropteduidendatmanvragenbedoeltdie frequenteruitde periferiekomen (journalisten,doorgeefgroepen)danvanwetenschappelijkezijde.

Dan iserde
te/e
stievande notatie.Ishet nodigdat eennotatie een
weerspiegeling geeft vande ingebouwde hiërarchie?Deze vraaggeldt

- 5natuurlijk zovel voor de grote monohiërarchischa classificaties als
voor de specialistische.3a'formuleringvon "Dorking'1 indasen luiddes
;i
The possibility ofuoing,.withineach category, purely ordinal notationwhich doos not rafleetthe hierarchy of subordinate and coordinate classes, appears.to v e of value and neodsfurther study".ITaast
de vra;g of deze functie dus doord-3r.otstia vervuld dient te worden,
staat da vra-g vani-a;:h03pitability;'van can.notatie en de vraagv -^
hst gebruik der symbolen (letters, cijfers,tekaias)terwijl ookdo
wenselijkheid der uitepraekbfi-rheid loer sommigen als sen belangrijk
punt n?..r;rvoren wordt gebracht. Oolck"ananter sprake da problemen dar
normalisatie dir notaties voor all.-;specialistische clnssificaties.De
algemene indruk ie;dat deze notatie.kwestie.33:1secundaire rol,spoelt
maardr-,t ii3 net san erfenis va:idebattan zitten, ,/aarind3zs zaak nog
alsprimair ga-:teldwordt.
' .
3,»„5,»rSalati.3a,darbgrrippsn
Een ander- vr-agwa-•roveruitvoerig van gedachtenward ga.»i^seld was
dia van da "relations fondamentales1'd.w.z.ds relaties dar begrippen
onderling. Voor das. relaties zijn namelijk vanverschillende zijden
tekensystemenof codasystemon ontwikkeld bijv,'door Vnges, doorICervegaint,door hat Amerikaanse Sureau van Octrooien,door Farradaneenz.
Da wenselijkheid v^arialgemeen gevoeld dat hiarinoenhöid zouworden'
gibrecht 3nmanwas van meningdat hier oentaak voorda ? U lag.Voordat achter overda notatie als zodanig gesproken kanworden, zal ook
hier allereerst eon lijst dienen taworden opgesteld van die relaties
tv.,3senbegrippen die nsn algemeen genoeg acht in alle -wetenschappen om
genormaliseerd,ta worden.Genoemd werden begrippen alssveroorzakend,
veroorzaakt door, teinvloed door, eerder, later ènz. Als meer spéciale
relatieb;grippen warden a;ngehaald eilige voorbeelden uit da voor de
biologische wetenschappen ont/ikkelda relatie-lijsten van Pages't.w.s
antagonisme,weerstand, continu enz.). Ook tokens voor"beginen einde
van nat-ties zoudenhieronder vollen.Scheels suggereert dat meerdere
systemen nodig zullen zijn, evenals Eliss dat reeds eerderheeft voor;
;
g33teld.
.
3j»6_.r,OrganisâtJ A v^trvÀ3^-„0rA3r.z.°-'j^3veneenb van verschillende zijden werd als wens geformuleerd d3 samenstelling van een literatuurlijst op het gebied-van de theorie v»n
de classificatie. Speciaal vrnDuitse zijde werd'hierop aangedrongen.
Braband (A3G)heeft de samenstelling v..--nzulk oenlijst op zichgenomen en zal daz3 aan le Jiù aanbieden.Dit is van speciaal belang voor
het vervolg der onderzoekingen envoorde voorbereiding va.nde grote
internationale conferentie opdit gebied inWashington 1f58•Uit de
besprekingen van de voorbereidingen voor deze conferentie is al wal
geblekendat dit de allereerste grote uiteenzetting,tussen alle onderzoekers opdit gebied zal zijn,waar'men tviltrachtenmet de classificatietaeorstische besprakingen definitief uit het inventarisatie-stadium te komen (zoalsda ïraiisendit-ter conferentie noemdens "chacun
montrant son ours") an over te gaan tot een gecoördineerde research
op vele vakgebieden, invale taalgebieden, met alle termarkt zijnde
systemen en voortbouwende op da theoretische grondslagen zoals die
bijv. inDorking duidelijk naar voran zijn gekomen.Het zal van eminent belang zijn dàt ooklïederlraadvan dit onderzoek zijndeel krijgt
(zis ook onder 7.3»)•
3.7«,Wiskunde 3:1terminologie
De wiskundige benadelingdezer vraagstuk'.c-n,zoal3 deze inde Dorking

- 6rasolutionookevsnaangestipt-yjordt,vierddoor Braband (A3G),diezalf
wiskundige is,betwijfeld alseen juistewag.Veeleer zaldephilologische benadering onzaaandacht dienente hebben.De kwestiesvanterminologie,diaeerst opgelostdienentezijn,voordatmanaanclassificaties zalkunnenbeginnen,kwamendanooktelkenstersprake.Ihdit
verbandmag zeker;/elgav/azenv;ordenophetvorkdoorUnescogedaan,
waarvanda raoultatenneergelegd zijnineenzeerlevenswaardigrapportgetitelds "Scientific andtechnicaltranslating,and otheraspectsofthe language problem". Opde terminologie problemenzalbij
de bespreking vandsdoorNederland voorgetitelde ''multipurposeindex"
wordenteruggekomen (zie 5*1•)•
•3*8»Derapporten vanItanganathan
Tenslotte dient nogtjvordenvermeld de bespreking vantweeuitvoerigerapportendie bijde sectie algemene classificatie'wareningedienddoordsbekende classificatiotheoreticusSanganathan (India).
Eet eerste rapportbevatte drie,,uitvoerigomschreven,aanbevelingen
t.'#.1.menbeperke zichtot 3facettenpertoegang,2.de optimale
langtediehet oogvan eennotatie tegelijk kanoverzien isdrietekans,3.de optimale lengte van 3en gehalenotatie alsgeheel is6tekens.De vergadering mm dezedrie a-anbavelingenniet over.Men vroeg
zichspeciaalbijdo2een3eafof\/elvoldoende rekeninggehouden
v/asmethet recente onderzoek ophst gebied vande physiologie vanhet
lazenzoal3d?.tinde Verenigde Statenen inFrankrijkgedaan isrespectievelijk-<vordt.Men oordeeldeverderdat regolsalsdeaanbevolene
-nodalozeverstarring betakenden.
Hattweederapport vanRanganathanhandelde overde classificatie van
goederenendiensten speciaal tanbehoeve vandeuniformiteit onde
normalisatie bijde Internationalehandel enverkeer (Bienset services,Commodities and services),"pecianli.agedacht aandouaneovereenkomstenen aan beroepencla^ificatie.3rwas nog alwatcritiek.
Inderdaad blijkt7/einigrakaning.gehoudentezijnmethetreedsbestaande bijv.opLet gebied darbou;-;raatari;.lenende classificaties
die Brisch (commerciaal)maakt voor firma's.Opgemerktmoetworden,
dat Brischgoennormalisatie vande terminologie beoogtmaartelkens
declassificatie geheelaanpast aande oahoaftenvanzijnopdrachtgever.Sigonlijkisdit voorstalmeervoorde commissiesdie zichop
economisch terreinbewegen..Bovendienwordt eropgewezendat aanduiigonvaneenenanderroodabijde classificatie van Browntavin-

Halanskonden-wijdoor andera-.verkza^mhedendatgedeeltevanda bijeenkomsten datgewijd zou ./ordenaandsnotatievoorstellenvande Grolior (methode ALSTH) niet bijv/onan.3énvandemee.3topvallends eigenschappenvandazanotaties is latzijuit lettersbestaanenzogevormdwordendat allenotatiesuitspreekbanrzijn. Danotatieshebbengeenrol inde aanduidingvaneenofanderehiërarchie.Onbeperkte intercalatie ismogelijk.

- 74»,Classificatieder landbouwwetenschappen.
4.1.Algemene inleiding:.
In1955werd to Brusselbeslotendatdewerkzaamhedenvande commissie FID/6}, endie vandawerkgroep classificatievande IAALDgecoördineerd zoudenworden ineengemengde commissie vanFID enIAALD.
Vanelkdezer organisaties zoudenviervertegenwoordigers indezegemengde commissie zittinghebben.InBrusselwerddestijdseenvergaderingvan?H)/ó3gehoudenwaarbijeenzekere verkavelingderherzieningswerkzaamhodenvoorderubriek 63werd afgesprokenwaarophieronder zalwordenteruggekomen.,
InParijs vondthansde eerste gemengde vergaderingplaatswaarvoor
devolgende agendawas opgesteld;
1.Toepassing vaneen algemene classificatie ofvaneengespecialiseerde classificatie ophet gebied vandelandbouw.
2.Mogelijkhedenvaneenfusiedarbestaande classificaties (inhet
bijzonderUDC en IIA). •
3.Verbeteringendie inde classificatiesdienentewordenaangebracht.
4.Middelen omdeze verbeteringen inderdaad terealiseren.
Dediscussie omtrent punt 1waskort envaagengafradentotdeeerstedereldersgeformuleerde aanbevelingenvande gemengde commissie

(4.7.)
ÏÏatpunt 2betreftkan'verhezen,wordennaarhet corresponderende onderdeelvandit verslag (4.3.)
Punt 3en4zijninditrapport behandeld respectievelijkindeafdelingengewijd aandeherzieningvandeUDC63 (4.4»)©ndeherziening
vande IIA-classificatie (4*5«)
4.2.iIngekomenrapporten
Bijdegsmangde commissie-FID/63-Werkgroepclassificatie IAALDwaren
eenaantal rapporten ingekomont.w,:N
1.v.Frauendorferoverdemogelijkheden'vansamenwerking,fusie of
: anderzins tussende bestaandeclassificaties.
2.Kervegant overhetzelfde (in'welkrapport overigenseveneensalgemenekwesties,niet_de landbouv/classificatiebetreffende,aande
ordewordengesteld bijv.omeenteken intevoerenbijdiepgaande
betekenisverandering vaneenUDC-notatie,welktekendanna 10 jaar
vervallenkan).
Deze rapporten 13112warendebasisvoordabesprekingvandeonderlinge verhoudingtussendebeide bestaande landbouwclassificaties,
v/elkebespreking indóagenda onderde eerstetweepuntenwasopgeno-'
men (zie 4.3.)•
3.Kervegant overd'ewenselijkheid vande verdere ontwikkelingvanrelatietekensvoorfundamentele relaties indeUDC.Dit rapportte
bespreken vielbuitende competentie vandecommissie aangezienhet
ingediend hadmoetenwordenbij F I D / A , classificatie algemeen.In
debesprekingenvandeze laatste commissie bleekdat erverschillendeparallelle voorstellen zijnendatmenallereerst eenvergelijkend onderzoekwil aanbevelen (zie 3.5.)
4.Lauche.Inditrapportwordt eennieuwehoofdindelingvande landbouw voorgesteld.Geziendemoeite omdereeds gebruikte indelingen

^

-8•ovontueelmet elkaarte coördineren,schoenlaat«einigwenselijk
aandaohtt-3gevenaaneen geheel nieuwe indelingdie voorzoverbekend alleengebruiktwordt inhet"bibliografischehandboek van
prof.Lauchedatbinnenkort gereed zalkomen.Het systeemLauche
/ werd overigensalsrevolutionairbetiteld.
5.Schachtmann.Ditrapport bevatte eenpleidooivoorde herziening
vanhet IIA-sehema.
6. Polak. (Czechoslovak!je).Ditrapport bevatte eenpleidooi voor
het gebruikvantrefwoorden,hetgeentervergadering ondersteund
werd doordeheerAriàsvanhet I^AC.Schrijver steldevoortsdat,
indiendekeuze alleenmaar tussenUDC en IIAzougaanhijdevoorkeur aanhet eerste zougevenopvoorwaarde datherzieningen bijwerkingvlug terhandgenomenzalworden.Tevensweesdeze schrijverophetnieuwe classificatiesysteem dat indeUHSS isingevoerd.
7.Stroppel.Dit rapportkanzeergoed alsuitgangspunt dienenvande
revisie van 631.3.
4.3» FusietuasenUDC en IIA classificaties
Uitvoerig isgesprokenovardamogelijkhedenvaneen fusie.Menwas
unaniemvanmeningdattotale fusie totde onmogelijkhedenbehoorde
geziandedivergentiaderuitgangspunten vandebeideolassificaties.
Menwaseveneensunaniemvan oordeeldat gezocht zoumoetenworden
naareenzodanige vormvan samenwerkingdat zoveel.mogelijkovereenstemminggebrachtwordt indepatronenderdiverse onderdelen.Speciaal isditgoed mogelijk alseenvanbeide classificaties eanafdelingnieuflvvenstte ontwikkelenendaarbijoverneemt hetpatroonvan
de corresponderende eventueel reedsbijieandere classificatie ontwikkelde afdeling.Bijvoorbeald:alsmonde631.1 verder t/ilontwikkelen, isgedacht aande invoeringvanhet patroonderbetrokken,
zeeruitgewerkte,afdelingenvande IlA-classificatie.Omgekeerd kan
menbijdeuitwerkingvande basiswetenschappen ofvanvoedselvoorziening bijde IIA-classifioatiede patronen overnemenvande betrokkenrubriekenvandoUDC, •
VanNederlandse zijde werd eanvoorstelgedaandat ertoezoustrekkende samenwerkingtebevorderen,maartevensdie ledenvande IAALD
tehelpendiemettrefwoorden»erken.Dit voorstel zalonder eenafzonderlijkhoofduitvoerigerv/ordenbehandeld (zie4»6.)»
4:.4„t,HerzieningUDC63
Het iszeermoeilijk geblekenbijdeherzieningUDC63ombijdevergaderingen overdeze materie eengoede aansluiting tevindanbijde
vorige vergaderingtwee jaargeledente Brussel ondankshet feitdat
onderdezelfde voorzitter,M.D.Karvegantvergaderd werd.
In Brussel werd nl. eanduidelijke taskverdelingtussendelanden,
wat betreftderevisie vandeUDC63» afgesproken.Onderhetmotto
datdaarvannietsterecht gekomenwas,iswederom ondanksprotest
vanNederlandse zijde,begonnen met eensoort herverkaveling.Uit
het onderstaande staatjemoge blijkenopwelkewijzetewerk gegaan
werd.

9AfsprakengemaaktteBrusaalin
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volgende landens
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Nederland finmiddels ingediend)
Fr^nkrijk
631.1
Duitsland
(inmiddels
ingediend)
Duitsland
631.3
Duitsland
Engeland
631.4
Nederland
Engeland
& Frankrijk
631.5v
Duitsland
Nederland
631.6
Engeland
Duitsland
631.8
Frankrijk
Frankrijk (inmiddels ingediend)
632
633/635
ingeland
Engeland
636
Nederland (inmiddels ingediend)
637
Hierbijkannoghetvolgends aordenaangetekend?Nederland heeft
reeds ingevolgedeafspraakvan1955»eenvoorstel ingediendomtrent 631.1endezerzijdsisdanookgewaarschuwd tegenhethernieuwd indienenvanee11voorstelvandezijdevanFrankrijk temeer
daarmenvanplan"blijktte zijnda631.1 bijzonderuittebreiden
aandehandvandebetrokken rubriekenvandeIIA-classificatie.
VanFranse zijdeismenhetTachtermethetNederlandse voorstalniet
eens (hetgeennupastervergaderingbleek)enmenwensteentegenvoorstelintedienen.
,
Betreffendederubriek 631.3'isinDuitslandeenvoorstel voorherzieningbehandeldenverworpenenvervolgenseennieuw.voorstelvoor
eengedeelte vanderubriek ni.deonder-rubriek 631.31 aangenomen
enaandeCommissie Landbouw FID/lAilD .voorgelegd..vDitvoorstel
istervergaderingvandeze commissie nietbehandeld.Hetstandpunt
vanuwrapporteurtenaanzienvanditvoorstel,tegenoverdeDuitse
vertegenwoordigergeuit,isdathetalsnogals"Project d'Extension"
bijdeFIDmoet-//ordeningediend.
Uitdrukkelijk werd dezerzijds gestelddatdeoverhevelingvan631.4
vanDuitsland naarEngeland alleenkangeschiedenwanneermenvoorafheeft vastgelegddatinDuitsland nietsgedaanis,ondanksdat
menhettwee jaargeledanopzichgenomenheeft.Snmenheeft inderdaadinDuitslandookhieraanreeds gewerkt.Hierkunnenwedusalleenmaarmoeilijkhedenvoorzien.Deverhuizingvan631.5v ^ NederlandnaaringelandenFrankrijk hebbenwijalleenmaarkunnen toejuichenomdathierteneerstenognietaanhetproject begonnenwas
ententweededetaakbijzonder zwaarvas,.vooral geziendsrubriek
631.52.Deruilvoor631.6sasdanookgunstig voorNederland.Aan
631.6en631.8schijntinDuitslandnognietveelgedaantezijn,
zodatdezeveranderingenwel zondermeergeaccepteerd zullenworden.
Men '.vn3heterovereensdatin633/635alleenkleinerewijzigingen
wenselijk zijn.Entenslottewat637betreft heeftNederlandeen
voorstel ingediend,waarbijeengrootgedeelte naarde66overgebrachtzalworden.
Besprokenwerd inhstkortdsmogelijkheiddeplantenveredelinghet
gehelenummer 631.5tegevenendeandere gedeeltendie thansop
631.5 staantsverhuizennaareennieuwtescheppenafdeling631.7«
Hetwerdwenselijk geacht 631.9geheeltelatenverdwijnen.Nederland
werd aanbevolenbij631.6eennummertescheppenvoordeagrarische
exploitatievanindustriëleterrsinan.'7atde636betreftwaserspeciaaldev/enseenherzieningtekrijgenvan636.03.

- 10Overhetkortgeledenbij0.3Centrale Classificatie Commissiavande
PIDbinnengekomenvoorstel totwijzigingenuitbreiding vanda rubriek
637*1 Zuivel vandeUDCwerd vangedachten gewisseldmet enigaleden
vandaze commissie.
Het schema voorwijzigingenuitbreiding isdooreenNederlandsewerkgroepgemaakt.
DeEngelse vertegenwoordiger Loydgnatmetdeprincipiële wijzigingen
enuitbreidingengsheolaccoori.,maarheeft ernstig bezwaartegende
plaatsdie voordanieuwe indelinggekozen is,nl.664.37» Datde ontwikkeling inde zuivelindustrie*deae tot een zuivertechnologische
kwestieheeft gemaaktmag,volgsnshem,geen aanleiding zijnderubriek 637»1> Zuivelthansnsarderubriek 664,Chemische Technologie
overtebrengen.Deconsequentiehiervan zounl.zijndat ookdeandere gedeeltenvanderubriek 637» Dierlijk Produktenvroegoflaat
zoudenmoetanwordenverplaatst.
DaDuitse vertegen-»voordigerSchuchmannwasdezelfde mening toegedaans
tegendavoorgestelde wijzigingenanuitbreidingen opzichzelfhad
hijgaenbezwaar,wal echtertegen degekozenplaats.
Zonderresultaatwerd besprokendemogelijkheid (oflieverdeonmogelijkheid)omda 619 inde63 aenplaatsje te gaven, speciaalnaar
aanleidingvanhetrapport Lauche,
Vanda zijdevande Commission internationale das Industries agricoleswerd bepleit om allesvan663/665inde 63ondertebrengen
meteen .0getal.Ditvoorstel leekvrijkansloos,temeerdaarde
voorsteller zelfgeen gebruikervandeUDC bleektezijn.
4.5.,Herzieningvande IIA-olaaslfioatie
IxxhatQuarterly Bulletinvanda LIALDzaleenoproepverschijnen
omhet onderlinge contact vande gebruikersvandeze classificatie
tot stand te brengen.Ter vergaderingwarenviergebruikersaanwezig» (nl.uit Frankrijk,Oostenrijk,HoorwegenenZweden).De in'
voeringv?nnieuwehoofdafdelingen (hoofdletters)voordebasiswetenschappen envoorda voedselvoorzieningwerd bepleit.Uit devergaderingkwamenverschillende stemmenombijda opzetvandaze.schema's zoveelmogilijk bijdebestaande schema'svandeUDC aante
sluiten,zodat eenzekere concordansverkregenwordt.Overdezegelijke patronenwasreedseerdergesproken (zie4.3.)•
Debosbouw zalwaarschijnlijkniet inhet IIA-schemabetrokkenworden.Bennieuwe lettervoorlandbouwhuishoudkundedient teworden
overwogen.Srzaleenvoorstel bijhet Bestuurvande IA4LDaanhangigworden gemaaktvoordeheruitgave vanhat IIA-schema.Dezeheruitgave zalgeschieden onderredactie vanProf.Dr.vonFrauendorfermet
medewerking vanverschillende gebruikers v?.nhet schema.
4.6.HetKedarland.sa voorstal vooreen "Multipurpose Index"hieronderkortheidshalve,..aanteduiden alsMPI
Hethieronderweergegeven voorstelwerd gemaakt omdatda opstellers
deovertuigingwarentoegedaandat
1.indit stadiumnog geen beslissingenkunnengenomenwordent.a.v.
algemene classificatie,specialistische classificatie oftrefwoordenalseventueelmeest aange?;ezansysteemvoorde landbouwwetenschap
2.ondanks alle fusie-enandera internationale besprekingende landbou«bibliothekenen laadbouY/documsntatie-instellingenhet systeem
dat zijtotnog toe gebruiktenongetwijfeld zullenblijvengebruikenendatdusnaastde vele "eigen''classificatiesereenaantal

- 11 .bibliotheken endocumentatie-instellingengevondenwordendie
of7?elUDC,ofwel,IIA,"*ofwel'trefwoordengebruiken.
3.hetzijnnut zoukunnenhebben inaf
r/achtingvande ontwikkelingderdingenopditgebied eensoort concordansvandezedrie
.mogelijkhedenoptestellen.
Hetvoorstelkomtkort gezegd hieropneerdat eenponskiarteiisysteom
gemaaktwordtdatdevolgende ingangenheeft:
UDC63de officiëlecijfers
IIA de landbouvmotaties
.
Engelsetaals agricultural subjectheadings
Franse'taal: motssouches.agricoles
Duitse taal: Schlagwörter,ausdem BereichderLandwirtschaf
twissenschaften
Rubriekenaanduidingen.
Elk begripkrijgt éénponskaartwaaropde tachtig beschikbare kolommenverdeeldmordenoverde genoemde tosgangen.Zulkeenverdeling.
zoubijv.aralsvolgtuit-kunnenzien:

UDC
IIA
Engels
Irans
Duits
Rubriek

15 k o l .
8 kol.
18 k o l .
18 k o l .
18 k o l .
, 3 kol.

Hetponsenzoukunhengeschiedenmet par letteréénkolommet twee
ponsingenvolgenshet r^steemdato.m.doorGarfield beschrevenis
(J.ofDoe.Maart 1954).
ÏTieuwebegrippenworden doorhetmakenvan eennieuweponskaart aan
het systeemtoegevoegd ennaarbehoeftev/ordenhiarvanlijstenafga'•draaid.Geheelmechanischkunnendevolgende lijstenvervaardigd
.worden: •
1,gesorteerd alphabetisch volgens eenderdriestalen
2.gesorteerd systematisch volgens eenderbeide classificaties
3« gesorteerd volgensrubrieken envervolgens volgens een y,in de
beidahierbovengenoemde criteria.
Menkan opdezewijze steedsbijgehoudenlijstenkrijgen,die'öp
allemogelijke lijzendezematerie toegankelijkmaken:indicesop
debeide classificatiesvolgsnsdedriemodernetalen,systemati.sehelijstenvanbeideclassificatiesmetdeconcordans'opdeandere,rubrieksgevjijze sorteringen vinbeide classificatieswelkeop.stellingenhet zoveelmogslijkgelijkmakenderpatronen vergemakkelijken.
'
Tijdenseenmet dit doel gebracht bezoekaanhethoofd vanhetDepartment ofNaturalSciencesvanUnesco,Dr.Holmstromdiegespecialiseerd isinkwestiesvanterminologie kwamendavolgends punten
naarvorens
De grootstemoeilijkhedenzullsnongetwijfeld ontmoetwordenniet
ophetgebieddarmechanischeuitvoeringmaar ophetgebied derterminologie.Immersmankandikwijlsniet preoiesvertalenmet één.
woord omdatde verhoudingvandetalenonderlingniet eenzgn.1-1-1
relatie is.Indetweede plaatshebbendemeestewoordeneencentralebetekenismaardaarnaast,V7atHolmstromnoemt een "penumbra",een
soortkrachtveldvanbegrippen,dat zij,dikwijlswelnietprecies,
maartochwel "ongeveer"dekken.Deze penumbrascomplicerendenor-

- 12malisatievan ieterminologie binnensantaalreeds,maar compliceren
de za--àknogveelmeer alshet omvertalingengaatvanelkaar slechts
gedeeltelijk ofalthansniethelemaal preciesdekkendev/oorden.Dan
isdekeuze vaneannieuw,vanwelke zijde ookgeintroduceerd,woord
moeilijk;menmoet zijnkeuze niette vroegmaken,maar ookniette
laat.
Mat hat oogopdemultipurpose indexwerd opde afdelingvoorbuitenlandse literatuurvnnhetMinistère d'Agriculture gesproken overde
beschikbare landbomv-woordenboeken.
Eengestencild exemplaar van eenonsnogniet bekende uitvoerige
landbouvj-woordenlijst (Projet lexinueAgriculture QSEC,Divisiondes
Conférences,Service deTraduction)werd onster beschikkinggesteld.
Gegevens overdiverse anderewoordenlijstenwerdenuitgewisseld! o.a.
werdgewezen ops Glossaire bilinguesde laTerminologie Américaine,
Agriculture,Vol.I-IV,(American-Francais)»
Watdeuitvoering betreftwerdgenezenophetwerkvandehoerColas
tt3.armesinmiddels contact isopgenomen.De heer Colasheeft n.1,een
frar.s-engelswoordenboek ophetgebied vanwaterhuishouding enafvalwatertot stand gebracht metbehulpvanrandponskaarten.
Tevenswerd gewezen ophetbestaanvaneen stichting opdit gebied
teZurichdie srhaar werkvanmankt viaponskaartanterminologieconcordansen samente stellen.Dewerkzaamhedenvandeze stichting
bejegenzichtotnogtoe speciaal opeconomisch terreindoch blijkensingewonneninformaties iszijbereid haarmechanische apparatuurbeschikbaarte stellen voor soortgelijke objecten op andereterreinen,zulksmede omdeze techniek opdit gebied tehelpenbevorderen.
Alseenvolgende stapkand-^nvermeld wordendathet Bestuurvan
IA-ilDinmiddelsbeslotenheeft eenkleinbedragbeschikbaarte stellenvooreeneerste proefop eenbepaald onderdeelvande landbouww9ten.3ch.ap.Het rapport overdeze pr"-fzalgepubliceerd wordenin
hatQuarterly Bulletinvande iAiLDenmenhoopt daneventuelevoortzettingbijdevolgende bestuursvergadering tekunnen overwegen.
4.7» De resolutiesvande commis,:;ieiluidden alsvolgt:
1.Erkendwordtdat eraanleiding iswat betreft de classificatie
vande landbouwwetenschap,naastelkaar aantehoudentwee typen
van classificaties d.y;.z.eenencyclopedische classificatie voor
de algemene documentatie centra eneengespecialiseerde classificatie voordie gevallenwa-;reenspeciale classificatie nodigis.
Aanbevolenwordt deUDC alsencyclopedische basis-classificatie
te gebruikenenvande gespecialiseerde classificatiesdiavanhet
IIAtegebruiken.
2.Het isonvermijdelijkzo spoedigmogelijkaanhetwerktegaanwat
betreft derevisie vandeze classificaties.
3.Watde begrippen inUDC betreft,vragendevolgende gedeeltenvooralomeenrevisies 631.1,631.3,631.5» 631.6,636.03.Ook schijnt
hetwenselijk tezijndat andere gedeeltenherzienworden zoals
bijv.663/665.
4."v7atde notatie enrevisietechniek betreftwordt het zeerwenselijk
geachtÏ
1e,intevoerende analyse vande soortenrelatiestussendebegrippenomzodoende d3notatie teverbeteren.

2e.intevoereneenspeciaaltekendatonsinstaatzalstellen
directingebruiktenemeneennummerwaarvanda"betekenis
grondigveranderdis,welktokendanna10jaarzalworden
weggelaten.
5.Bijderevisievandelandbouwclassificatieszalbetwenselijk
zijnzoveelmogelijkcoördinatietezoekentussendepatronender
verschillendesystemen.
6.OmbetgebruikvandeUDCtevergemakkelijkenzalbetaanbeveling
verdieneneendrietaligewoordenlijstmetalphabetischeregisters
tepublicerenvandeafdelingenenbegrippenvanbelangvoorde
landbouwwetenschappen.Menzouvoorditdoelkunnentoepasseneen
systeemvan.ponskaarten,watzoukunnenleidentoteengelijktijdigeoplossingvanproblemenophetgebiedvanterminologie,van
concordantieenvanhetgeregeldinvoerenvannieuwebegrippen,
4.8.ToepassingvandeU.D.C,inhetInstitutNationaldeRecherches
Agronomioues,Versailles.
DevormwaarindeUDChierwordtgebruiktisvooralbepaalddoorhet
uittrekseldatD.KervégantvandeUDCvoorhetgebruikindezeende
aangeslotendienstenheeftgemaakt.Mengebruiktechternietuitsluitenddituittreksel,maartevensdegeheleUDCin.all©gevallenwaarindeclassificatorenditwenselijkvinden.Ditlevertindezedienst
geenbezwarenopomdat2personenalleolasseerwerkverrichtenendus
vanverschilleninclasserenweinigofgeensprakeis.Dezezelfde
personengevenookdeUDC-nummersopwanneerervragenvoorliteratuur
zijn,zodatgeenkansbestaatdatvragersnietopalleofopverkeerde
plaatsaninhetdocumentatiesysteemzoeken.Overigenswerddeindruk
verkregendatdeaangeslotendienstenhetgebruikvandeUDCnietgeheelvolgden.
4.9.Detoepassingvande IIA-classifioatiebijdeCommissionInternationaledesIndustriesAgricoles.
Hattoegepastesysteem (voorlandbouwindustrieëneeneigenolassificatieenvoordelandbouwdeIIA-classificatie)heefteenbijzonderheid:menonderscheidtnl.deliteratuurindeeersteplaatsnaarde
gezichtspunten:praktisch-technologisch,wetenschappelijk-technologischenlandbouwkundigenclasseertdeliteratuurgegevensbijvoorkeurindeeerstegroep.Perpublikatiewordtsteedsslechtséénfichegemaaktenditgaclasseerdophst.voornaamste.onderwerp.Bijhet
terugzoekenvanliteratuurmoetmendussteedsnagaanmetwelkeandereonderwerpenhetgevraagdeincombinatiezoukunnenzijnbehandeldenmoetmenookbijdieonderwerpenzoeken.Insidershaddenmet
ditsysteem geen enkelemoeilijkheidhoeweldeverzamelingeenomvangheeftvan300.000fiches.Hetpubliekheeftinhetalgemeen
geen toegangtotdeverzameling.

- 145.....Meuwe_£lgnn8no?het gebied vanint9rnatipnal;3..sgmeny^erlcing;
tussen landbou/zbibliotheken^en^landbou^^docufent^listen.
Uiteraard zijnda besluitenvande bestuursvergadaringvanIAALD
niet allemaalbedoeld omdirect gepubliceerd temorden.Dreirstaat
tegenoverdat ertoch.wel ietsovsrdeplannengezegdkanworden:
5.1.MPI
Erzal eenproefgedaanwordenophet.CentrumvoorLandbouwdocumentatiemet eenonderdeel vande l.-sndbouv/wetenschappanmet een zgn.
MPI (Multipurpose indez)indehoopdaarmee eenwerkelijke bijdrage
tekunnengeventoteenoplossingvandeveleproblemendie thans
ophet gebiedderlandbouwclassificatienogonopgelost,zijn.Eet
doel endewerkwijze vandeïü?Izijnuitvoerigbeschreveninhet
verslagvandebesprekingenv m de classificdtiecommissie indit
rapportwaarheenverhezen.kan'worden (zi9 4«6.).
5.2.AlgemeneLedenvergadering
Hetwasduidelijkdatdo-//ensbestond in 1953een2ealgemeneledenvergaderinguit te schrijven.-Alsplaatsen-vansamenkomst--werdengenoemd Washingtonen lanen. Hoezeer ookvoordegroeivanhetAmerikaanse ledental v^r.IA.*!LDWashingtonwenselijkgeacht magmordentoch
werd ervanSuropase zijde opgewezendat slechtsweinigende gelegenheid zoudenkrijgendeze bijeenkomst bijtewonengeziendedaaraan
verbondenkosten«Menhad vanAmerikaanse zijdewel eenoor'voordeze
stemmenénerwerd eenidea ontvouwd datmisschienmogelijkhedenin
zichzoubergen.Hstvoorstel isinhetkortdatde bijeenkomstvan
de algemensledenvergaderingzichtothet hoogstnoodzakelijke zou
beperkenmaardatvorderde gehele bijeenkomst eentechnisch instructiefkarakter zoudragen.Degedachtengaann.~areenSeminar onbibliographical control inthefield ofagriculture.De lessenzouden
gaanaanda h?.ndvanhet zeerrijkemat.oria.~lvandeUSDept.ofAgriculture. Bovendienzoudenverschillende zoektechniekanbesproken
worden.
5.3.Quarterly Bulletin

vanhet Bulletinwerd bekeken.
5.4»pa activiteitender,"/erkcroepen
Hetwerkvande vijfwerkgroepenwerd éénvooréénnagegaanendemogelijkheden vanverdere activering vantv/eeder commissieswerden bekeken . . . - ' 5.5.Landbouweconomieënreferat3nblad
Bijzonierbelangrijkwpronde besprekingen ophetpunt vanhet al
ofnietentameren van een landbouweconomieënreferotenblad.Devoorzitterzalde onderhandelingen met deleidende figurente Oxford en
devertegenwoordigersvanda organisatie dia eenaanbod totfinanciëleenredactionele steunheeftgedaan,voeren.Alsalgemenerichtlijnzalgevolgdwordendat IAALDinprincipe bereid ismede (niet
alleendus)actiefte zijnopelkterreinv~nbibliografische ondernemingendie ophet gebied darlandbou/Avetenschappenwenselijkmochtenblijk9n.De vormdezermedewerking zaldan steedszomoetsnzijn

-15dat eenlandbouwwetenschappelijkeinstantie samenmet IAALDzijn
schouderseronderzet endatregionaalgezienookinelk landde
samenwerkingtussende regionale vertegenwoordigersvande betrokkenwetenschappelijke instantie enerzijds enIA-iLDanderzijdszal
dienenplaatstevinden.
\
ïïathetNederlandse voorstel inzakeuitbouwvanresp.samenwerking
met "Tropical Abstracts'1betreftwerd besloteneerstd3besprekingenvande voorzitter aftewnchtsnalvorensbeslissingen tenemen.
Manwaswel algemeenvanoordeeldathetgedeeltedatTropical Abstractodekt slechtseengeringe fractie isvanhet geheel (erwerd
gesprokenover l/9). Ookwerd,geopperddatde scheidingniet-tropisch/tropis.chinde praktijkbezwaarlijk zoublijken.
5.6.Adresboek
Onderredactie,vande redacteurvrmhetQuarterly Bulletinzaleen
wereldadresboek vanlandbouwbibliothekenenlandbouwdocumentatieinstellingenvervaardigdworden.Eenkortevragenlijst zalaanalle
thansverzamelde adressen (elfhonderd)verzondenworden.Menhoopt
eenenanderovereen jaarpersklaar tehebben.
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Voor aanalgemsnebeschouwingr/ordtde lezervanditrapportaanbevolen«
Quelques aspectsdaladocumentation enFrance.Kotioeétablià
l'occasion de la23a.Conférencede laF.I.D.Comitéde ladocumentation.8 0 + 4 hlz.Paris,1957.
en:
Introductionàune visitedesbibliothèquesfrançaises.Direction
de bibliothèquesde France,Service technique.47hlz.Paris,1955»
Inhetvolgende zullennogdie bibliotheken endocumentatieinct8llingenbesproken'worden,dieniet eldersinhetverslag zijnbehandeld envoorzoverdeda^ropgedane indrukkenniet reeds inandere
hoofdstukken zijnverv/erkt.
6.1« Bibliothèque Nationale
*•.

Hetgebouw bestaatuitverschillende "hotels"uit de 17oeeu//die
samengevoegd zijn.Ondermeer isereen imposante ronde tijdschriften-leeszaal vangeweldige afmetingen.Rondomzijnderekkenmet
handbooken-seriesendakastenmetde lopende jaargangen.
Erzijn18^500tijdschriften,v?aarvan3.500buitenlandse.
Slechteeengering aantal (+250)isvoorhetpubliekdirect toegankelijk.De restmoet peraanvraagbriefje -«ordenaangevraagd.Uitleningbuitenhet gebouwvindtnietplaats.Ineenmagazijnruimte in
de leeszaalwordende complete jaargangenvandevoorlaatste twee
jarenbewaard.Oudere jaargangengaannaardemagazijnen inVersailles,vanwaaruit zijvoor inzage inds laeszaalkunnenwordenopgevraagd.
De boekenleeszaal isvannogveelgrotere afmetingen.Aanvraagbriefjeswordenperbuizenpost naardemagazijnengestuurd.De boeken
•wordenopdeplaatsaande leestafel afgeleverd,zonodig,bijaanvrage vante voren,opeenbepaalduur opeenbepaalde dag.
Da magazijnruimtewordtvoortdurend uitgebreid doortussenplaatsen
vanrekken,uitgravingen indediepte entussenbouwvanverdiepingen.
Eengemoderniseerde kelderruimteonderentergrotevandogehele
leeszaalvormtdo catalogi-enbibliografieënafdeling.
De systematische indeling isnogdievant-^eeeeuwengeledenengeheelonvoldoende.
De grotemoeilijkheden,diemenondervindt bijhet aanpassenvande
classificatia aandeze tijd isbegrijpelijk indienmenbedenktdat
bijv.bijda oorspronkelijke indelingmet lettersvoordehoofdklasseneanlettergebruiktv/erd,dis inhethuidige alfabet nietmeer
voorkomt.Deze gehelehoofdklasse diendedus "weggewerkt"te »orden.
De onlerwerpscatalogusoptrefwoordenisvoornamelijkopgebouwdop
trefwoorden,dieuitdetitelmordengenomen.
6.2.,CentreFationaldaRecherchas Agronomiques,Versailles.
Servicede Documentation
De bibliotheekbevat ongeveer 1500lopendetijdschriftabonnementen
eneen500-talafgeslotenreeksen.De boekencollectie isklein,daar
d3meeste boekenindehandbibliothakanvande bijhotC.îI.R.A.behorende institutengeplaatst zijn.Hetnognieuwegabou--'ismodelingericht,
ra^p.r
zalvermoedelijk reedsovereen ja~«rofvijfteklein
zijn.
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Dezebibliotheekgaat gebukt onderde enormelast vangrots reeksen
officiels publikaties inlarenRandan,dieaande leeszaal eeneerbiedwaardig aanziengaven.AlleenFranse boekanentijdschriften
morden,bewaard.De buitenlandse literatuurwordt 6maandenbewaard
indedaarvoor bestemde afdelingendanverdeeld enverzonden aan
de overheidsdiensten oninstellingenwaarvanverdachtwordtdat zij
belangstellinghebbenvoorde betreffende onderwerpen.Er zijnplannenom indeze situatieverandering tebrengen.
HetfotoarchiefvanhetMinisterie isonder7«7reedsbehandeld.Het
bijdezelfde afdelingbehorende filmarchief is inhetdaargenoemde
rapport eveneensreedsbesproken.
6.4.«.CentrenationaldeRecherchesScientificuea
Servicede Documentation
Er zijn6.000tijdschriftabonnementen.ïïanneerhetnieuwe gebouwgereed iszalhet aantal opgevoerdworden totongeveer 13«000.
Alle artikelendie inhet BulletinSignalétique wordengerefereerd
(+140.000per jaar)zijn inde bibliotheek aan/zazig.Vanaldeze
artikelenkandus sneleenfotocopie ofmicrofilmstripgeleverdworden.Ookvanniet aanwezigetijdschriftenkunnencopieëngevraagd
worden.
Vanalle aanvragenvoorliteratuurgegevens,zowel alsvoorcopieen,
wordt nauwkeurig aantekeninggehouden,waarbijonderscheid gemaakt
wordt indriegroepen,namelijk aanvragenvanhetbuitenland,vande
industrie envanuniversiteiten,onderzoekinstitutenendergelijke.
Da reprografische afdeling iselders inditrapport reedsbeschreven,evenalsda automatische selectiemetdeFilmorex.
Devertaalafdeling beschikt over eenkaartsysteem metCordonnierkaartenvoorhet zoekenvaninFrankrijkgemaakte vertalingenvan
tijdschriftartikelenentevens over eenkaartsysteemmet gegevens
overhonderdenvertalers.
6.5.Maisonde la.Chimie
Vooreenbeschrijving vandebibliotheek ende zeervernuftige en
bijzonder ingerichte catalogiworde verwezennaarTh.P,Loosjes,
Rapport betreffende eenstudieverblijfteGent,Brussel enParijs.
.Tagsningen,1955«
Dedaargenoemde boekencataloguswordt sedertdienniet meeraangevuld omdathet invoegenvannieuve titelstetijlrovend \7as.Menis
nuovergegaanopeengewoonkaartsysteem.
6,6» UsinesRenault
Hetgeenonshiergetoondwerd gafeenindrukvingeweldige aantallen
gegevenswaaruit menmoet trachteneenverantwoordedocumentatie ta
geven.Dedienst isthans 5jaaringebruikenheeft de beschikking
overeenverzameling van3miljoen fiches.Voor iederartikelheeft
men echterslechtsééningang.De jaarlijkse aanwasis600.000.Dit
aantal bereikt meno.a.doorde referatenuit 50referaattijdschriften (bijv.Chemical Abstracts)uit teknippenenopteplakken.Men
heeft 9«000periodieken.Vardarwordeneenknipselarchief,dat een
grotewand beslaat eneencentraalvertalingenrogisteraangetroffen.
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voor literatuuronderzoek
7.1» Filmorex
Indaearst.3plaatsheeftDr.Samainvanhet CITB.S eenuitvoerige
lezinggehoudenbetreffende zijnsaleotiem&thodaFilmorex.Voorde
technischedetailskanvarwezenwordennaarhetrapport 1955vanda
handvande eerste schrijvenvandit rapport.Aanvullend kwamenechternogalwat bijzonderhedennaarvoren,gedeeltelijk ookomdat men
nuweer twee jaarmaarervaringheeft.Da hearDr.Samainsomdenu
eensduidelijkeenaantalbazwnrenop.Hijnoemde:
1e.da grote omvangvande collectie.Aangeziende sortaersnelheid
slechts6à700filmpjesperminuut ismoetda gahela collectie
inrubriekengapreclasseerdworden.Ditnoodzaaktetotdupliceringvanfilmpjes.Ditnoodzaakt« ooktot eennauwkeurige omschrijvingvanda inhoudv^nzulke rubrieken.De maximum inhoud
vaneenrubriek isnu2.000filmpjeshetgaeneensalectiesnalheid parrubriekvan ankalaminuten betekent.Erwordt eennegatieffilmpje gemaakt endaarvanzoveelpositieva afdrukken alsar
inrubriekennodigzijn.Hat aantalrubriakanloopt indaduizenden.Hat apparaatwaarmeemanpositieva filmpjesvervaardigdemaakta aanvankelijk slechtséénpositieftegelijk? than3heeftmenachteroanapparaat dat oenrec-kspositiavontegelijkmaakt.
2e.de codificatie vande bagrippan.Maardit bezwaargeldtvoorelk
systeem enbehoeft inditvarband niet vardarbesproken teworden.
3e.gabrekaanstandaardisatie.'7antmengabruikt inhet CilRSdesamenvattingv:neen artikel zoalsdievoorkomt inhet tijdschrift
zalf.Stonddezs samenvattingnu opda aer3tebladzijdevanhet
artikeldiract ondartital,schrijver enz.danwasde zaakeenvoudigganoeg..ïïumoet mendikwijlsfotomontagesmakanomdat daze samenvattingen (of)ookandaregagevensniatbijelkaarta
vindan zijn.De FEDheeftt.a.v.dazenormalisatie eentaak.
Uitda varderamededelingenvanDr.Samaintokandanwijnogdevolgende interassanto bijzonderhedenaan:
1.Mandenkt inde toekomst inFrankrijk eenvolkomengecentraliseerdedocumentatiedienst voorallawetenschappenopterichtan.Van
hatvarzamaldamateriaalwil mandanmicrofiches maken.Dezawil
mengebruikenvoorrubriaksabonnamentan,litaratuurrecherch.esen
samenvattende studie.Matdaza samenvattende studies zoumenniat
altijd opda vragenbehoeventewachtenma;rmenzouwat spr.noemde "documentation agressive"kunnenbadrijven.
2.De kostenvan eenfilmpjez;ijnFrcs.15.7.-Daverkleiningligt tussen 10à11x.
3.Opde oersta regelvandecoda-helft staat incodevormdedatum,
soortdocument entaal.
4»Brdoen zichallerleiproblemenvoorbijda bepalingvandetrefwoorden,ofwalda begrippenlijst.Ifengebruikthiërarchie alsar
duidelijkeenhiërarchie is (systematiekdarplantanbijv.). In
da toegekende nummersisniatsvaneenaanduidingvan am ofandora
hiërarchie terugtevinden.Hat zoekengaatdusinderdaaddoor "coordinate-indexing".
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vanzesmaanden.
6.ITa1.000xdoordemachina tazijngegaan ishat filmpje nogniet
afgesleten.'Mnarhetdocument zelfstaat erniet op,alleeneenrefaraat.Bovendienheeftmenvanalle filmpjesdanegatieven,waarvandesgewenst tanallentijdenieuv/apositievengemaakt kunnenworden.
7.Bijtrefïvoordenalspenicilline enantibioticadoet zichdevraag
voorofiederekaerbijhet vastleggenvanpenicilline ookantibiotioawordtvastgelegd.Eenrechtstreeks antwoord opdeze vraag
kwamarniat.Blijkbaarishiervoornog geen vasteragelontwikkeld.
7.2.IFAC
Inde tweede plaatsheeft eenuitvoarigonderhoud plaatsgevondenmet
daheerArièsvanhet Institut desFruitsetAgrumesColoniaux (IFAC).
Hatwas onsbekend datmendaardefinitiefvanautomatische selectie
met Cordonnier-k.?artenwasafgastaptendaredenenvandeze omzwaai
waren interessants
1e.menmoeet terplaatse komenvoorhet raadplegen.Duplicering was
uitgesloten.
2e.erkomenvelekaartenvoordie te?/einiggebruiktworden (overigensbestaathiertegsneenmiddaldat indedocumentatiedienst van
hetMinisteri3vsnLandbouwinParijsuitvoerigwordt toegepast en
dat elders inditrapportwordt beschreven).
3e.erzijnopde Cordonniar-kaartmaar 12.500plaatsen
4e.menvindt alzoekende teveeldoorlatde aardderralatiesniat
vastgelegd wordt,alleenhet feitvanrelatie.
5e.er is geen mogalijkheid vaneen "phraseguidant"zoalsdie inda
registersvanChamicalAbstractsen Biological Abstractsbijv.
Y/ordttoegepast.
Hen isnu overgegaantot eencumulatief registerdatmanootransparantma-:ktenwaarvanmenelk jaarmat offset afdrukkenmankt,Indit
registerpastmendephrase guidant toe.
Onsschijnendeargumantenondar4 en5genoemdde zwaarste.Inderdaad ishet ontbrekender ;nrdvanderelatieseenbezwaar.Ditkan
menechter opvangen.IndienmendeExportvanFrankrijknaarDuitsland ookvindt alsmenvraagtde export van-Duitslandna:rFrankrijk
dankanditverholpenmordendoorvanelklandtweekaartentamaken
inplaatsvanéénnl. éénalsexport land enéénalsimport land.Ben
andarvoorbeeld issds invloed v-:nhetklimaat opdabebossingwat
ooktevoorschijnkont alsmenvraagtde invloed vandebeboosingop
hetklimaat.Menkandit eveneensvoorkomendoorvoorklimaateenonderwerp-eneenlijdend-voorwsrp-kaarttemakenenvoorde bebossing
hetzelfde.Menkanookaanvoerendat hatniet zobelangrijkisdat
menteveel eruitkrijgt aangeziende laatste selectiemetdehand
vluggenoaggedaanzal zijn.HierkomtmendanindezelfdegedachtegangalsR.R.Shaw die staldadatmenalleendie,fasen.vanhetselectieprocesmechanisch zalmoatengaandoenwaarvandit loont.Menkan
zichheelgoed voorstellendatdeeerste grove selectie oprubrieken
metde handgebeurt (Samain,ookAriès),dankomtdemechanische fase
entanslotte eenlaatste fasediewederommetdahandgeschiedt.
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Indederde plantswerd.iemechanische selectie-instullatie (ponskanrten)vandsdocumentatiedienst vanRhone Poulenc bezocht.Dit
sluit "bijzondergoad a.^.nbijhsthiervoorgaindeaangezienookhier
bleekdatmenda eerste selectie verkreegdooreen'^reclassementin'
rubrieken vande kaarten.De tv/eedeselectiefase geschieddemachinaal,dederdewederom metdehand omde extra'seruit tehalen.Van
denormale 80kol.Builknarten ,;ordenslechts36kolommengebruikt
omde opde achterzijde staande tekst (eropgebracht metvloeistofduplicntor)leesbaartehouden.Br isdoorDr.Samaineenlettercode
ontworpen voorRhone Poulenc.Sik stel letters staathorizontaal in'
deknartengeponst.Het tv/eedestel lettersopderegel eronderenz.
Alsmaximum is6lettersgenomen:voorelke letter zijn6kolommen
besohikbaar.ARUBisbijv.geponstde A inde eerste 6kol.(bijv.3e
en4a gaatje),deR indetweede 6kol.doorbijv.het 1eenhet6e
gaatje te ponsenenz.Elk jaarneemtmeneennieuwe kleurkaarten en
het zoeken gaatdusper jaar.Blauwekaarten staanerbijdie verrijzennaarde eigengemaakte literatuuropgaven.Alsgemiddeld aantal
parameterswordt 10opgegeven.Merkwaardigishet ontbrekenvaneen
s/stomatischetrefwoorden,lijst.De aanwijzingenwordenuithethoofd
gegeven,hetgeen'duswel allerleimogelijkhedenvoor vergissingen
geeft bijv.doorhet vergetenvangesuperordineerde kaarten (vergeten
dusvande ponsingantibiotica bijtoekenning parameter penicilline
enz).De trefwoordenwordenopeenformulierpertitelgezet.,Jaaraohterwordtde lcttercodederrubriekengeplaatst.De rubriekenzijn
hierconformde trefwoorden,duselktrefv/oordheeftoenrubriek.Deze lettercodewordtweer tenbehoeve vande sorteermachine ineen cijfercode omgezet.Dit isdus eenstipteveel.De lettercode issoms
een soortwoordverkortingenheeft dusnemotechnischewaarde (VoorbeeldRayonxRAJ|RayonsX:RAJXjRayonsduradium tRAJDjRadioactivité:RAJDD),maareen.andereverklaringvoordezeextra stapiserniet.
De leidervandezeafdelingDr.leisten,eenmedicusheeft eenopen
oogvoordemoeilijkhedenvande analyse vanhetdocumentenbesteedt
daarzijngrootste aandacht aan,medemethet oogopde behoefte van
zijncliënten.'Daardoor echterkomenwaarschijnlijkdemeertechnische enefficiency vragenbijhetgebruikhieropdeachtergrond.Men
heeft bijv.nooit overgang opkiekeboekaartenoverwogen.De dienst
werkt sinds-1948.Gezienhet aantalrubriekenwordtmet moederkaarten
gewerkt,diemechanisch gedupliceerd v/orden.Tijdenseen bespreking
metde secretaris-generaal vande CNRSwerdende bovenstaande problementersprake gebracht.De heerPicard isbezigeenmechanischselectiemethode te ontwikkelenwaarbijmenhetwoord zelfeenvoudig inhet
mechanisme kanbrengen zonderenige coderingmeer.Hijstelde bovendiendat alleclassificatie volkomenuit detijd isenerovertien
jaarniemandmeeroverzal spreken.Dezelfde meningwasdeheerAriès
toegedaan.Alleszaldirect intrefwoordengaenen alle notaties zullendoorde ontwikkelingderselectiemechanismentotaal overbodig
worden.Het isbekend dat ookinonsland onderzoekingen ineendergelijke richtinggaanendat zelfseenmededelinghieroverophetcongresin'Tashingtongedaanzalworden.
7.4. Cordonnier
Tijdenseenbesprekingmet Cordonnier,eenontwerpervantallozemodellenponskanrten,kwam vastte staandatdezeuitvinderreedslang
veelverder isdanuit zijnschaarse publicatieszoublijken.Door
persoonlijke omstandighedenhaefthijechtertotnog toeds.gologon-
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te boekstaven.Er iseenboekvanzijnhand invoorbereiding.Zijn
nieuwste kaarten,deSelecto5000isbijzonderbeknopt enhandigmaar
i3nognergens indepraktijk geprobeerd.
7.5.Renault
Tenslotte isgetracht (zonder succesoverigens)tijdenseenbezoek
aandedocumentatiedienstvandeUsinesRenault erachtertekomen
wat daarontwikkeldwordt.Het staat nl.vastdat opdezedocumentatieafdalingeengeheelnieuwe ontwikkelingvande doorzichtponskaart
gevonden is.Methet oogopde lopende patentaanvragenheeftmenons
echternietwillen inlichten.Eet iaweldenkbaardat deze ontwikkelinggaat inde richting vaneenveelgroteraantalgaatjes ineen
bepaald oppervlakdatdanechternietmeervancartonkanzijn,In
iedergevalmoetde oplossing,dieg-evonden is,interessant zijnvoor
grotedocumentatiedienstenwant degetallenwaaroverhet bijdaUsinas
Renault gaat zijnhoog.Bijde toepassingvanhetnieuwe patent zal
men.10ingangenpertitelkrijgen,terwijldit thans 1is (zieookonder
6.6,).
7.6.Demonstratie vandeelectronische rekenmachine I.E.M.704
Deze,machine isgeïnstalleerd ineenzaalvanongeveer 18x 6mater
inhetgebouw vanhet "Laboratoire de CalculScientifique d ' I M Prance", 5Place Vendôme,Paris- 1er.Hijbestaatuit verschillende eenhelons 1.Centrale eenheid,dit isde eigenlijke rekenmachine IM-704,
dio.de g<3gev3n opdrachtenuitvoert encontroleert.2.Eengegevensesnheilwaarmotbehulp vaneenaflaasapparar.t-711de gegevens inde
vormvanponslcaartcnworden ontvangen enafgelezen.Opiedere kaart
kunnen24woorden of72lettersof 1instructie opgenomenworden.250
kaartenwordenperminuut afg-ilezen.3.Eengeheugan-eenheidbestaandeuit eenmagnetische zuil-737> apparaatmet2magnetische trommels733en6apparatenmetmagnetische banden-727.De magnetische zuil
bevat4096woordenvan36binaire cijfers? dewoordenwordenmeteen
snelheid van12micro-secondenperwoord opgenomen.Demagnetische
trommelskunnen ieder4096woorden bevatten;dewoordenwordenmet
eensnelheid van 10.000woordenparseconde opgenomen enafgelezen.
Iederemagnetische band bevat 900.000woorden;snelheid vanopname
ofaflezen2.500woordenper seconde.4«Resultaten-eenheiddie als
voornaamste delenheeftÎ eenponsapparaat eneenschrijfmachine-716.
Het ponsapparaat geeft 100kaart-resultat-enperminuut,v/aarbijde
resultatengegevenv/ordeninwoorden,voorgesteld door binairegetallenofineenalfabetisch-numeriekevorm.De schrijfmachinetypt
deresultatenuit metoensnolheid van 150regelsperminuut.5«Enigehulpapparaten.
Dedemonstratie bestond uit eeninleiding,eentechnischeuiteenzetting,eenuiteenzett.'.iigovardemogelijkhedenvoortoepassing vr.n da
installatie voordocumentâtie-doeleindenen eeneigenlijkedemonstratie terplaatse.Alscommentaarwerd o.m.eenuiteenzettingvan S.R.
Moyerverstrekt.Dezewijst erondermeeropdatde steedsgroeiende
stroomvanliteratuurenerzijds endaaanpassingvand3 electronische
machines aandebeheoftenvanhet literatuuronderzoek anderzijdsbinnenafzienbare tijdhetgebruikvandezemachines zalkunnenrechtvaardigen.Ophet ogenblikisde snelheidvande bestaande modellen
vandezemachinesnogzodanig dathet gebruikvoorbibliothekenvan
meerdan 1à2miljoendocumenten (waaronderhierverstaanmoetwordenpublikaties ofgedeeltenvanpublikaties,die alszelfstandige
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nietpraktisch is.Voorkleinere bibliotheek-eenheden spealtdehoge
investeringuiteraard eenbelangrijke rol.Voorde toekomstmoetrekeningwordengehoudanmet bibliotheken die 50*000.000documenten
bevatten.
Moyerhoudt rekening,integenstellingmetenige andere onderzoekers,
niet alleenmet literatuuronderzoek doorde electronische machines
maar ookmathetvarv;erkenvande stroomvannieuwe publikatiesin gro-"
tebibliotheken.Hiertoemoetanmeergegevens aande computerworden
toegevoegd.Zijn systeem voorziet inhet opnemenvaneendocumentbeschrijving bestaandeuit eonbibliografisch gedeelte eneenonderwerp3gadoolte.Heteerstagedeelte bestaatuit 17bibliografische gegevens,
zoals serienummer,plaatsnummer,schrijver,uitgever, jaarvanpublikatieenz.Hetonderwerpsgedseltebestaatuitgemiddeld 30zgn.descriptors:enkelvoudigewoorden,die alleenofingroepengebruiktwordenomda inhoud vaneendocument aantageven.Aldeze gegevenskunnenworden toegevoerdna codering aaneenmagnetische band.900m.
magnetische band kanopdezewijzede gegevensvan 14*000publikaties
bevatten;deze lar.tstenkunnenweermet een snelheid van150.000per
uurwordenafgezocht.
ïïateenkostenvergilijkingtussensanvollediggeautomatiseerd literatuuronderzoek anhet literatuuronderzoekmet alleenmenselijke
hulpkrachten betreft komtMoyertot eenkostenbesparing vanruim 80$
envan $8^>tijdsbesparingtengunste vanhet eerste,vooreenbibliotheekmet1miljoenpublikaties,
7.7» Toepassingdoorzioht-ponskaartenophet FranseMinisterie van
Landbouw.
InTh.P.Loosjô3,Rapport betreffende eenstudieverblijfte Gent,
Brussel.onParijs."Jageningen,1955» blz.8en9>ward maidinggemaakt vanenige bijzondere toepassingen vande onderwarp-ponskaarten
bijhet fotoarchiefvanhetMinistère d'Agriculture.Doorde kaarten
eennummer ofletterte gevenende onderwerpen aanteduidenmet
eencombinatie vanaennummareneen letterwerd aangetoonddatmet
minderkaartenvolstnankanworden.Dit principe bleekthans opverschillende manierente zijntoegepast.
Inóéngevalwerdencatagorieënvanonderwarpenaangegevenmeteen
nummer ende eigenlijke onderwerpen inde categorieënmat letters%
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- 23 Voor het aangeven of zoeken van eon foto betreffende "semis'* gaat
men nu a l s volgt t e werk! i n de r u b r i e k "Main d'oeuvre ds t r a v a i l "
neemt men de schema-kaart en zoekt i n da c a t a g o r i e " c u l t u r e " het
betreffende onderwerp. Voor "semis" wordt nu zowel i n de k a a r t 1
a l s i n de k a a r t C h e t volgnummer van de foto geponst, r e s p e c t i e v e l i j k gekeken welk ponsgat of ponsgaatje3 deze twee k a a r t o n gemeen
hebben.
Andere algemene g e z i c h t s p u n t e n , d i e b i j deze r u b r i e k van belang z i j n ,
maar n i e t i n een bopoaldo ootagorie passen, worden t e r z i j d e van h e t
schema door a f z o n d e r l i j k e l e t t e r s aangegeven. Voor 24 onderwerpen
worden h i e r dus 10 k a a r t e n gebruikt5 3 andere k a a r t e n goven bovendien nog algemene aspecten aan.
Een ander ingewikkelder schema wordt gebruikt voor f o t o ' s b e t r e f f a n de de bosbouws
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-24KaartAgaeftaandatdobetreffendefotototdoloofhoutsoortenbehoort.Acaciawordtindezegroepaangegevenmot
..tweekaarten,Cen
1.VoorCô&reheeftmen.dezelfdekasrtanCan1nodig,maardangecombineerd
rast
kaartB.Voordo"situations"heeftmondaafzonderlijkekaarten5t/ra10genoman,zodatvoorhetaangevenvanbijv.
"pépinièresd'Acacia"mendekaartanA,C,1en9nodighoeft.Hot
geheleschemazoalshethierisweorgagovenbestaatuit40boomsoortenen6algemeneaspecten,diamet17kaartenkunnenJordanaangegeven.Eenbazwaarinhetschema..is.bijvoorbeeldhetaantalkaarten
datnodigisvoorhetaangevenvanhetbegrip"Pinus";daarvoorzouden
dekaartenB,C,D,E,1,2,3en4geponstmoetenworden,zonder
daarbijonderscheid tekunnenmakentusseniefamilieendasoorten.
Inhetalgemeenkanvandezebijzonderetoepassingenvandeonderworps-ponskaartongezegdwordendatzijweliswaarhetaantalkaarten
beperkenmaarhetraadplegenvanhetsystaemmindergemakkelijkmakendoordat:1.tussenvraagenonder;varpskaarteneenschema(codering)geplaatstwordt§2.hetaantaltevergelijkenkaartengroter
ia.Anderzijdskanhetprincipedataandebeschrevenschema'sten
grondslagligtverierdoorgevoerdworden.'
7»8.BijeenkomstvanCommissieFIP/S(mechanischeselectie)«
Deeigenlijkecommissiekonnietopdegesteldedagbijeenkomenomdat
devoorzitterendemeest3ledennietaanwezigkondenzijn.Dr.ïb:ank
steldeinnaamvandevoorzittervoordatdeaanwezigeledenende
twintigaanwezigebelangstellendenzichzoudenbeperkentothetuitwisselenvangadaohtenenwensenophetgebiedvandomechanischea#lectia.
ïrankdeeltindeoorstaplaatsmeedatProf.Pietschinhetbegin
van1953eenbijeenkomstwilbeloggjnvanallen,diebelanghebben
bijdeproblemenvandemechanischeselectieteneindevoordeconfs-•
rentieinWashingtoninseptember1953(internationalConferenceon
ScientificInformation)eenEuropeesstandpunttekunnenweergeven.
DeOrolierwijstophetbelangvandeclassificatievoordeverschillendesystemenvanmechanischeselectieenhaaldeinditverbandde
resolutiesvandeconferentievanDorkingaan.Zijnrapportvande
conferentievanDorkingwerdaandecommissieaangeboden.
Hallowayzeiophetgebiedvaniemechanischeselectieervaringte
hebbenmetcombinatievandoorzicht-enrandponskaarten.
DeGrolierheeftervaringmeteenverzamelingvan5à600.000kaarten,waarbijveelaandachtwordtgagevenaan &<* preselectie.
Brnbanddeeldemeeoverderesultatenmetdoorzichtponskaartenbij
daA3Gzeertevredentezijn.Dekostenvandeka.-rtenvindthij
echtertehoog.
Cordonnierwijstinlitverban!opdekaarten,diehijheeftontworpen,diedoorhungrotorecapaciteitinverhoudinggoedkoperzijn.
EisnerwijstopeenvergelijkendonderzoekdatteAkeninhetIbrschungsinstitutfürRationalisierungwordtopgezet.(Poutdriesoh14,
Aachen,
tfest-Dautschland.
Hetprojectstaatonderleidingvanïrau
Dr.Barlan),Hetonderzoekworitopgezetmeteenbestaandkaartsysteemvanongeveer10.000artikelendieiedermet2à3UDC-nummers
zijngeclasseerd.Alsonderzoekobjectzijn,behalvedaUDC,IBM-ponskaartenendoorzichtponskaartengekozen, •
HallowaywijstopeendergelijkonderzoekdatinEngelandwordtopgezet (Aslibresearchproject.ResearchofficerC.'7.Cleverdon.College
ofAaronauties,Cranfield,Beds,England).Hierbijzullen20.000rapportenoverluchtvaartkundigaondor./srpenwordengeïndiceerdmet5à
6verschillende systemen;o.a.Uniterm,UDC,randponskaartenenzui-

- 25vermechanische sorteermachines.Bovendienzal indeproef betrokken
wordenhst indicerendoorpersonenmet verschillende ontwikkeling.
•Verderwordtnoggenezenopproject vangelijke strekkingdat inde
VS
Awordt ondernomen. Irankwijst eropdat z.i..omtrentdekeuze vanhet systeemnoggeen
ofbijnageenonderzoekbekend is.
31sner beveelt aanomookproevenmetkleine collecties (1000artikelen)optezetten.
Frank ziet hetbezwaarvandegrote verscheidenheid vandeclassificatiesystemen inverbandmetde mechanische selectiemethoden.Hijbeveelt standaardisatie vande systemen aanenbreekt hierbijeenlans
voordeUDC,die voor alle vakgebied3nbruikbaarzouzijn.
DeGroliermeentdat dezewenswelwat voorbarig isenwijst opde
twee typenautomatische selectiesystemen,waarvanhot enetypem3t
eongroot "geheugen"enhet andere typemetoenklein "geheugen"is
uitgerust.De codificatie voorbeide typeniszeerverschillend.Preselectie isbijdit soort machinesnietnodig.Bijonderwerpsponskaartenispreselectie nietmogelijk.De Luhn-machineswerkenmet een
snolheidvan200.000gegevensperuur.
Cordonnierwijst eropdat de snolhcidsfactorniet alleen bijdemachine ligtmaarvooralbijde codificatie.
Eallowaywaarschuwt tenslotte voorda gebrokendie aande mechanische
selectie inhaerent zijn.
Braband steltvooromgegevens over alle proefnemingente verzamelen
enalle adressenvande betrokkenonderzoekers ofinstellingen tozendenaanPID/S4Prof.Pietschzal dankunnenzorgenvoorhetverspreidonvandezegegevens onderalle belanghebbenden.
Frankmerkt opdat Ieorganisatie vanhetverzamelenendoorgeven kan
zijnalsdievoor degegevens overdeUDC-gebruikers.
Ds Grolierdeoltmee dat inDorking invoorgesteld: 1.uitwissel-instantiesvooradressenpor land,2.eenuitwissel-instantie voor adressenopinternationnalniveau,3.reproduktie enuitwisseling van
artikelen enrapporten.
7.°;.Besprekingopde Assemblée générale vanhet onderwerp "Meuwe
methoden
methode ontechniekenvoorhet doorgeven vanwetenschapsresultaten".
DiscussieleiderM.J.Meyriat.
Besprekingvandopublikaties?
Coblans,H.Newmethodsandtechniques forthe communication ofknowledge.Unescobull.libr.,11(1957)7(juli).
Kyle, B.Current documentâtiontopicsandtheirrelevance to social
science literature.Rev.Doc.24(1957)3.
Indotwee publikatiasworden 15aanbevalingengedaan.Bovendienzijn
vanShera,Ranganathan ende Insdoc nog9andere aanbevelingen binnengekomen.Een aantalhiervandekken elkaar.De voornaamstewerden op
deze Assemblee besproken.Alle aanbevelingen zullen aania internationale organisatiesdiehierbelangbijhebbenv/ordenaangeboden.
Bijde kwestie vande mechanische selectie ishetniet zozeerda vraag
hoemogelijkerwijzenieu-vemachines ontworpenkunnenvvorlenmaarhoe
declassificatie encodificatie v?,nde literatuurvoordeze machines
moot zijn.Daarbijkomtnogspeciaaldemoeilijkheid vanhet analyserenvando publikatieswat juist dikwijlsdemeostetijdkost inhet
heleprocesvantoegankelijkmakenvande literatuur.Indit verband
moet hetvanbelang geachtwordenvergelijkende studiesuitte voeren
waarbijde toepassingenvanverschillende classificaties geanalyseerd
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Benvraag-iahiernaast naarvorankomt iswatzijndekostenenda
opbrengstvanmechanische selectie.Informatieshierover zijnenerzijds schao.rsenanderzijdsweinisdiepgaand.Het aantal factoren
dathierbijinhetgedingkomt isreedszeergroot zodat vergelijkingvanverschillende situaties alheelmoeilijkwordt.Overigens
geldthierbijvooralhet resultaat dathet literatuuronderzoekoplevert.Ishetresultaat betrouwbaar envolledig? Ishet antwoord
daarop bevestigenddan speeltdekz/estievande kosteneenveelmin-,
dergrote rol,omdatdoorverbeteringvandamethode enmachino uiteindelijkdekosten sterk zullenverminieren.
De ontwikkeling vandovertaalmachinastenslotte zal,methet oogop
deverwantschap metde machinesvoor onzedoeleinden,nauwlettendgevolgdmoetenworden.

-'278,Enige indrukken ophetge"bis1darre-proprafia*.
Da toepassingen"bijhat CantraNationaldaRecherchesScientifiqueszijnveelvuldig,vooral ophstgebieddatmoertothotterrein
vanda eigenlijke bibliotheek "bohoort.Da aanvragerskrijgen vrij\7slnooit boekanoftijdschriften toegestuurd,maar copieëninde
vormvanmicrofilrastripsoffotocopieän.Ookhatbuitenland wordt
opdezewijze voorzien.Aangezienbetalingenvanhet ena land naar
het andara dikwijlsadministratieve moeilijkheden gev3nf gaschiedt
hetzendenvanmicrofilms enfotocopieänopbasisvanruil»Da intensiteit vandeze service blijktuit hat totaalaantal bladzijden
dat par jaaropmicrofilmwordt afgedrukt,nl.2.322.300 bladzijden.
Uitandere landenworden ontvnngan,inruilvoordaarheengazonden
materiaal,20.193bladzijd3n.Indit aantalvertegenwoordigdDuitslandmet 14.000bladzijdenda grootste vraag.
Voorda toepassingvoorliteratuuronderzoek bijhet CÎÎRSisdo Pllmoroxeenvormvanreprografie.Deze is.eldarsinditrapport beschreven (zie 7.1.).
Darcproduktioaflelingvanhet C M S beslaat eengehele verdieping van
hetgebouw ennogde gehelekelderruimte.De grote aantallenfotocopieënenmicrofilmstripsmaken eenzekeremate vannormalisatieen
mechanisatie mogelijk.
Ookbijde CommissionInternationale des IndustriesAgricolewordtde
microfilm gebruikt inplaatsvanuitlening.Eenbijzondere toepassing
bestaathierdooreenovereenkomst mat Polens iederimaandwordenalledocumentâtiegegavans,zo,;eltitelsvoorhotdocumentatiesysteem
alsliteratuurlijsten e.d. opmicrofilm opgenomenennaarPolengezonden.
Voorhet.InstitutNationaldeRecherches Agronomique geldt hetzelfde
watbetreftdeuitlening.Alle aangesloteninstitutenenproefstationsworlenvoorzienmet microfilms i.p.v.mettijdschriftafleveringen. Overalzijnleosapparatonaanwezig.HDe Kangaroo"kost inïrr.nkrijk ongeveer25.000fr.
Opdit instituut isechterookIemogelijkheid voorhetmakenvanmicrokaarten.Naargelangde grootte vanhet betreffende artikelworden
permicrokaart6-48bladzijden opgenomen.Voor6bladzijdenwordtde
gehele oppervlakte vande kaart gebruikt.De verkleiningvarieertnamelijkmet het aantaloptenemenbladzijden.Een microkaart met 6
bladzijdenkost 140fr.
Eenbijzondere toepassingvanmicrofilmwerdmelegedealddoorMr.
Henkle (JohnCrearLibrary,Chicago).Vooreen speciale documentatiecollectieworiennl.documentatiekaartengemaaktwaarop indirect
leesbare vorm auteur,titelenrefsraat enaande onderzijde eenmicrofilmstrip (16mm film,positief,verkleining 1:20).
Inde randenwerden bovendienponsingen anngebracht voor selectie op
onderwerp.
Eveneenswerd doorMr.Henkle gewezenophet terugvergroten vanmicrofilmbeelden doormiddelvanxerografie.Vergrotingtot 10à12
maal isbijdit procédémogelijk.DeHaloid Cy.voertde betreffende
werkzaamheden zelfuit ondat de apparatuurkostbaar is ($85.000).
De apparatuurkanookgehuurd worden.Bijda AraracoinDenHaag is
eaninstallatie ingebruik.Do HaloidCy isvanplanerook inRome
eente plaatsen.De matoriaalkostenzijninderdaad zeerlaag.

- 289« D@stand van zakenwat betreft auteursrecht inverbandimetfotocopiëren.
._,_
.
_—.Door eengelukkige samenloopvanomstandighedenwasin loze commis'•sioaanwezigDr.Benbandvanda A2Gwalks firmaonlangs inDuitsland
eonproces indozematerie verlorenheeft,v/elkprocesruimdeaandachtheeft gohad.Ineendesbetreffendrapportdat deheer Benband
tervergaderinjlietuitleien,gafhijnogmaalseenoverzicht over
de situatie.Bijdeuitwisselingderervaringeninde verschillende
landenbleekdatde situatie allerminst helleris.DeEngelsengaven
toedat ondanksde inEngeland tot stand gekomenzgn."Fair Copying
Declaration"ookaan iedaarinvastgelegde voorschriften nl.hetaltijd vergunningvragenaanda auteur,zelf,nietde hand gehouden
wordt.Mengaat zoalsde boiieEngelse gedelegeerdenhetuitdrukten,
doormetzondigenzolanger ßean protostenkomen.-InIeVerenigde ,
Statenwordt gesprokenvan"fairuse"naarookdaar ismenarweinig
vanovertuigd,datniet tochdikwijls "misuse"gemanktworlt.In
Duitsland isnu eenwet invoorbereidingdiehet zekernietgemakkelijkerzalmakenvoor Ieindustriële bibliothekendie inmiddelsna
het vonnistegendeA2Gopallerleiwijzenaanhandenenvoeten gebondan zijn.Besprokenworlde oplossingvanhetplakkenvan zegels
opelke fotocopie.De opbrengst dezerzegelszoudanopeenofanderawijzedeuitgevers enautourstengoeiedienentekomen.Overhet
toete passentariefkonmanhet inDuitsland niet eensworden.De
industriële bibliothekenwillen nietverdergaandan 1pfennigper
filmbeeldje.Hat grote probleem bijdeze zegelsisdeduurte vande
controle.DeNodarlanlsovoorstellon vaneenpercentage opdeverkoopvan'depapiarsoortendie voorreprografische doeleinden gebruikt
worden,wordeneveneensmet gemengde gevoelens ontvangen,hoev/elde
originaliteit vande oplossing erk3nlwerd.De Skandinavische landen
varklaarlenheel eenvoudigdoortezullengaantotdat erietsgebeurt«
De Fransegedelegeerde i.e.daheer Picard,de secretarisgeneraal
vanhetCentreNationale lesRecherchés Scientifiquesverklaarde dat
voortijdschriftartikelen,diemeestaldoorde auteursbetaald moestenworden om'tekunnenworden opgenomen,toch zekervande zijde van
de auteurs Qoen onkelovoorwaarde tenbehoeve vandeuitgeversverbondenzouworden.Bijboeken ismenin Frankrijk echterwelvoorzichtigenophet CM.S bijv.zeertorughoulond bijaanvragen.
Uit devergaderingwordt voorgestelddatde bibliotheek-endocumentatietijdschriftenhotvoorbeeld zullen ^ ^ n door aanhun auteurs
eenverklaringtertekeningvoort;;leggenwaarinzijmet hunredactiestoestemmingtot copiërengeven.Ditvoorboeld zouandereredactiesmoeten aanmoedigenhetzelfde tedoen.
Dr. Brabandzelfdenkt aaneenreorganisatie 1er'tijdschriftenwaarbijdeze inseparaatvormwordenuitgegeven,terwijlhet laatste exemplaarvanelkartikel optransparant gedrukt Y/ordtzodatmenaltijd
bijdeuitgevervooreenlichtdrukterecht zalkunnen.,Bijdezeoverdrukkenuitgavonstaatde voorstellersdeaijzevanuitgave vanda
octrooischriften voordegeest.Dit oude voorstel omde tijdschriften
inartikelvormuit tegevenduikthierdusvoordo zoveelste maalop.
ilTelaromiserVan-Nederlandse zijde opgewezendat dsvaste afnemers
i.e.detijdschriftabonné'seengrootgedeeltevande overheiddragen,
maar.dat alsdeze steun'gaat ontbroken,menmet schrikbarende prijzen
peroverdrukte makengaatkrijgen.Dehuidige praktijk inde ASGbibliotheekiseendubbelabonnement onhetversnijdendartijdschriftafleveringen.Ietsdergelijkswerlop Iedocumontatieafdelingvando

- 29UsinasRenault..aangetroffen.Dr.Braband.zeidat alleenbibliotheTcr.rissenbezwarenkannentegen scheuren,maardatde documentalisten
daarwel overhoen stappen.Met eennieuw omslagjewordendandeze "
overdrukken"weer inhunfatsoengatracht.

- 3010»AlgemenedocumentatieyrobiamaninhatkalerdarFaderation
InternationaledeDocumentâtion-.AssembleeGenerale
Zaterdag,21 september.
DopresidentvanIe FID,AlexanderKing,nameldeerste puntenvan
do agenda bijoen,zodat cleopeningsrede,het algemeenverslagvande
conferentie 3nhet adresvande president overde activiteitenen
toekomstige ontwikkelingvande FID inééngeheelwerdensamengevat.
Hijbegonmet eenwoordvanwelkom aande gedelegeerdenuit Japan,
TsjechoslowakijeenCanada,die nog niet eerderopde conferentie
aanwezighaddenkunnenzijn.
Aanzijntoespraak ontlenenwe alsvoornaamste puntenhet volgende.
Documentâtie,het begripzoalsdat opdeze conferentieworlt gebruikt
vindt zijnoorspronginhet bijzonder inde "speciale bibliotheken",
die ophunbeurtweorgeworteld zijninhet bibliotheekwezen alsgeheel.Er iseenneigingmerkbaartot splitsing tussenbibliotheken,
specialebibliothekenendocumentatie.Dezeneigingmoet echtermet
allekracht bestredenwordenomdat het vanhetgrootste belangis
datdezever/Jantegroepenhunvele gemeenschappelijkeproblemengezamenlijkbehandelenendoorgemeenschappelijkonderzoek totoplossingbrengen.Dit geldt voorhet internationale.werkmaar evenzeer
voor denationale activiteiten.
De FID issteedsvoornamelijk een .»rest-3uropeseorganisatie geweest
integenstellingtot zijndoelstelling.De council vande Fluisvan
meningdatnaarverbredingvande internationale basismetkrachtgestreefdmoet-vorlen.
De samenwerkingmet andere internationale organisatieszoalsdeUIBSCO
enda FAOishiervoorvangroot belang.Ookkaninditverband gedocht
worden aanorganisatiesalsde "International Association ofAgricultural Librarians andDocumentaliste",die een "assooiatemember"van
de FIDis.
De samenwerkingmat de International FederationofLibraryAssociations iszeergoed.
Ookhet contactmetde ÏHSDOC isindit verband vanbelang.
Teneinde het internationale gebial latdoorde FIDwordt bestrekente.
vergroten,ishet aantal vice-presidentenuitgebreid.De statusvanda
FIDenvandecouncilzullen indenabije toekomst Wettelijkworden
geregeld.Het landdathiervoorda geschiksto faciliteiten biedt is
België.Dezekwestiehoeftde speciale aandachtvanhet Belgisohelid
vandecouncil,M. Lorphèvre.3en Belgzalhiertoe moetenwordenaangesteld bijhet bureauvande FID.
HetwerkvandeFIDwordt als steelsuitgevoerd onderleiding vanda
heerDonkerDuyvis,SecretarisGeneraal vande FID.Hijheeft echter
dewenstekannen gegeveninoenvan Ieeerstkomende jarenontslag
uitdeze functietokrijgen.Aangeziennietmeergerekend kanenmag
worden opiemand die zijngehele tijd enkracht aandeze funotia
geeft zonderhiervoor een financiële tegenprestatie vande FIDte
ontvangen enmathet oog opde eerIergenoemdenoodzakelijkeintensiveringvandeactiviteiten vande FIDworltthansgezocht naareen
gesalarieerde functionaris.
Hiertegenoverzaleenverbeteringvandefinanciële situatie vande
FIDmootonstaan.
De suggestie isgelaandittebereikendoorverdubbeling vanda lidmaatschapsbijdragenendooraantrekkingvannieuwe leden.Ditlaatsta
brengt echtertevensweermeerwerkmee.
De eerstvolgende bijeenkomst vande council zaleind 1958directna
de International Conference onScientific Informationgehoudenworden.
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metlietAmericanDocumentation Institute georganiseerdworden.Het
Bureauende commissies zullen inseptember 1958inDenHaasbijeenkomen.
In1958zaleenwerkconferentie inPolen (7arschau)plaatshebben.
BijUÉT3SC0enIIPLAisdewons{jouittoteennieuwewereldconferentietekomen,diegehoudenzoumoetenworden inJapanofIndia.Ook
vanZuid-Amerikawerd eonuitnodiging ontvangeneendergelijke conferentie daartehouden (zieverderonder7»9»)»

- 3211.Algamenedocumentntioproblemeninhat kadercleriUH3SC0
Dooreen speciale introductiewashetmogelijk:tweezittingenmee
temaken (vande vierintotaal)vanhet International Advisory Committee onDocumentation andTerminology inpure and applied sciences
vanUnesco,bekend onderde afkorting IACD0CT3RPAS.Aandehand van
eenlange agendawerdeneengroot aantalvraagstukkenbetreffende
vele facettenvande locumentatiedoorgenomen,wat daardoor bijzondarinteressantwas omdatvele vooraanstaande personenindedocument^tiewereld (bijv.Urquhart,deGrolier,Crowther,Holmstrom,de
Commingea,de Laclemandière)uitdemeeat verschillende terreinen
(techniek,medicijnen,meteorologie enz.)enuit demeestverschillende landen (India,Italië,Australië^Zweden)aanwezigwaren.Een
aantalpuntenzullenwehieronder derevue latenpasseren«
11.1.Gidsvoor redacties
Inverband metdeherdrukvandegidsvoorredactiesv.?.nreferaattijdschriftenuitgegevendoorUnesco enbevattenle een aantalaanbevelingen,worlenverschillende dezeraanbevelingen besproken.Inde
eerste plaata ismenhaternist overeensofauteursreferaten inderdaad categorisch afgeradenmoeten /forden.Wel ismenheterovereens
dat dereferotengesigneerdv/ordenafgedrukt.'Ookverdienen vijfjaar
registersaanbevelingmaarwaarschijnlijkzijndie pasgoed mogelijk
alsmechanisatie vanditwerkmeer inzwangzalkomen.
"\1.2,«Rapporten-literatuur
De kwestie vandeniet officieeluitgegevenrapportendiemen inde
nationale bibliografieënniet kanterugvinden,wordt serieusgeacht
hoewel bijv.3enautoriteit alsCranedit vraagstuk secundairacht
omdat alle rapportent.z.t.wel officieel indrukverschijnen.De
samenstelling vanoverzichtenv-mditmateriaal zal iniedergeval
nationaaldienente geschieden.Meestalheeftmenmet oensoortinterim-rapporte»tadoen,die eigenlijk c^^^ andere functiehebben
dcanaantegevjndat onlerzoekaan l2 gangis.Verschillende research
institutenhoudan ^.0 slechte gewoonte eropnahunrapporten ineen
kleinkringetje relatiesteverspreiden.Dezewijze vanuitgevenbelemmertde doorstroomdie een snelle envolleligodocumentatie nodig
heeft.Men stelt ookvoordatuitgeversvantijdschriftenauteta?«
zullenvragenofnietreeds oen rapportmetkleine oplage verschenen
isendanhetartikelna bevestigend antwoord zoudenweigeren.In
iedergevaltreedt ermomenteel verlies op.
11.3.Speciale classificatie
Opallerleiterreinen stekende specialistendekoppenbijelkaar
enkomendoorsamenwerking speciale classificatiestot stand.Voorbeeldenzijns bosbouw,metallurgie,keramiek.Het zalnodigzijnUnesco teadviserenomtrentdeuitgave vaneengidsvanspeciale classificaties.Men7^ildantevens bevorderendat deze olnssificatiesbepaalde algemene begrippen-groepenuniformnemen omhetdubbelewerk
vanhetnieuw opzettentevoorkomen.Menwildusnaargelijke patronen,evenalsdatdoordegemengde classificatiecommissie bepleit is
ophetgebied vande landbouw.
|1
.»4,>„|»nauêtereferaattijdschriftan
Benvragenlijst omtrentdo selectiepolitiek rondgezonlanaanreferaattijdschriftreiactiesheeftv/einigopgeleverd.De algemenemening
isda% ditmoetwordengieten aan* 1e.deweinige bewustheiddio op
ditgebied heerst.Menacht danromeengidsvanduidelijk gaformu-
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referatenwezan.2e.'.'asdewijs3vanenquêterentochnietdeoptimale?Ermoet ookeongoode omschrijving gosavanwordenvanwatman
ondarselectienupreciesverstaat.Sen.enr:n.larzalopnieu.vgebeuranthonsmet eenandere begoleidenlebriafenmet eenandermodel
vragenlijst.
11.5.Ponskaartennormalisatie
Dawanselijkheidvannormalisatie ophet gebied vsnponskaartenwordt
vastgesteld enrichtlijnenvoor actiewordengageven.
11.6.Douaneendocumentatiemateriaal

--

Demoeilijkheden vanhetdoanpasserenvangrenzendeordocumentatiemateriaalwordennog steedsgerapporteerd ondanksdabesta,:ndeinternationale conventie.Het blijktweldat inde verschillende landen-.
ondertekenaarsdabepalingenvandaze conventie andarswordenuitgelegd.Vooreenmeeruniforme interpretatiekomtnogdezemaand een
conferentie bijeenteParijs.
11.7»,Bibliografische controletijdschriften
Er zijnverschillende wensengeuitmetbetrekkingtoteengoedebibliografische controle vantijdschriftenenseries.Deze controle
zoubijv.allereerst nationaaldienentegeschieien.Deze nationale
organisaties zoudenhetgaborenwordenenstervanvanperiodieken
nauwkeurigmoetenregistreren.InAustralië eninYest-Duitslnnd
(Aken)zijnnieuwe pogingengestart.
11.8.Dubbela publicatie
Een steedsweergesignaleerd euvel ishet voor eentweeIemaalpubliceren incongresverslagen vanreedsgepubliceerd materiaal.Mandient
dit tevermeilenbijdetweede publicatie.Hetmoeilijke isdatdikwijlseengedeelte oud eneenandergeleelte werkelijknieuw isen
datdit steedsmeoilijker teconstateren isnaarmate mendichterbij
het gebied vandehumaniora komt enverdervanexacte watenschappen
af.De antwoordenvandereiaoteurender congresverslagenluiddendat
ergeenduplicering plaatsvond,want datmendit voorafalsvoorwaarde vooropname stelde.
11.9» Auteursrecht enfotocopiëron
De auteursrechtkwestie isook indezekringaan Ieorde.Alsauteursrechtenwerkelijk zoudenmoetenbetaaldworden,worden defotocopieën
langzamerhand zoduurdathetniet meerloont.De auteursdienende
conditie te makendat fotocopiëren vrijmoet zijnen andershunartikel intrekken.Decommerciële uitgevers zullendanbinnenkortentijd
eenslechte indruk'makentussendeniet commerciële,diehiarongetwijfeld inzullenmee gaan.Alsoplossingen wordenaandehand gedaans
1a.Uitleningzonderterugvraagvande fotocopia aande aanvrager
2e.De bibliotheek vraagt dezelfle prijsvoor,de fotocopie alsvoor
eenlosnummervanhetbetrokken tijlschrift
3e.DeRussische oplossing isnegatiefvanalle fatsoen:vanéén abonnementcopiërenzij50exemplarenvoor 50bibliotheken
4e.Deuitgeverszelfmoeten fotocopieën indshandel brengen.
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Met verschillenle instellingenv/ardencontactengelegd voorhat
verkrijgenvanbibliografisch materi?al.Inééngovalleildelit
tot eenafspraak overhstregelmatiguitwisselen v:nvoor,onszeer
waardevoile literatuurlijstentogen eonkeuze uit lelijstendie
dooronszelfworlon samengesteld.Deze.ruil"betreftdé Commission
Internationaledes IndustriesApicoles,die behalve het gebiedvr.n
da landbouwindustrieën ookde landbouw zelfinhaararbeidsterrein
betrekt.Uit alle 600tot 1-1-1957gemankte literatuurlijstenzul- '
lenwijkunnenkoizenvnt voorhot Centrum v?.n belangis.De na
1-1-1957gemarkte literatuurlijstenzullenonsv;orlentoegezonden.
Een "Cataloguedes Bibliographies"isreelsthansontvangen.
Ookmetde Service de DocumentationduCentreNationaldeRecherches Agronomiqueskonoenvoorlopige afspraak gemaakt«orlen.Het
aantalende omvangvanlijstendiedoordeze dienst gemanktworden
isechterniet zogroot.Hier staat toginoverdathet gebieddaterdoorbestrekenwor.ltgeheel samenvaltmethetgebieddat,voorhat
CentrumvoorLandbouwdocumont^tie vanbelang is.HetMinistère d'Agrioulture iseveneensbereid tot samenwerking.Doorda vormvandaorganisatie vande bibliotheek-endocumentatiediensten,waarbijdocumentatiowerkzoalsv/ijdit opvatten infeite niet geschiedt,kanop
het ogenblikniettot ruilworlenovergegaan.
Het contactmet deJapanse vice-president van IeF.I.D.booddegelegenheid omophetgebied van Ielandbouw samenwerkingvoor tebe-reidenmethet Japan Information Centre ofSoience andTechnology,
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1.Ophet gebied 1erclassificatietheorie isdoordeDORICING-conferentie eeneerstewathechtere basisgelegdwaaropkanworden
voortgebouwd.Dit isvaneminente betekenisvoor Iekomendeinternationale conferentie over "Informationretrieval"teWashingtonin1958» Ondanksde divergentie vanhetdenkenomtrent deze
.'..zaken indediverse landen,zalWashingtoneenmijlpaalkunnen
v/orden.Hieruit zalhetkalermoetenkomenwaarbinnende specialistische classificatie arbeid,die ophetgebied vnnde landbouw
nietuitgezonderd, pasefficientwordt.Speciaal vanbelangvoor
de specialistische classificatie zalzijnwelk*algemeenterrein
dooruniforme classificatiepntronengelekt zalkunnenwordenen
welkniet,welkgedeeltedernotatiesdooruniforme notatiepatronengelekt zalwordenenwelkeniet,het laatste inclusiefdenotatie voorIerelatiesderbegrippen.
2.Desterke ontwikkeling derspecialistische classificaties iseen
algemeenverschijnsel,maarniet verontrustend.Het isbegrijpelijkgezienieontwikkelingvandev;etonschap,vandeclassificatie engeziendeontwikkelingderdocumentatie.Slechtshetafwegenvande functie deralgemene classificatiest.o.v.deroldezer
. specialistische classificaties zalenigbeleidvergen.
3.Parallelmetde ontwikkelingonder 1verloopt eensnelleontwikkeling ophetgebied derautomatische selectiemethoden.Deze ontwikkeling zalbijgehoudenmoetenworden.ZijbeinvloedtmeIehetdenkenopdeclassificatietheoretischegebieden.Vandaarookdat deze
problemeninWashingtongelijktijdig aande orIegesteld zullen
worden.Ophetgebied vanvergelijkend onderzoekvan automatische
selectiemethoden zijnverschillende landenNederland thansvér
voor.Hetverdient aanbevelingte trachten alsnogdemo achterstand
intehalen.Een centrale instantie voorde stimuleringen coördinatie vanhet onderzoekhierte landemoet tot djmogelijkheden
behoren.Ofopdozewijze alsnog eengedeeltevande brede stroom
vanfinanciën,die een jaargeledoninde Verenigde Staten voor
onderzoek opditgebied beschikbaarkwamen,naar ons'land zalgeleid kunnenworden,staittebezien.
4.De inParijsmogelijkgewordenoriënteringheeft onsgesterkt in
degedp.chtelatwe met het onlerzoek ophetgebied vantoepassing
voordoorziohtkaarten bijlandbouwkundig onderzoek opdegoede
wegzijn.
5.Siot alleheildientvanautomatische selectie alléénverwacht te
worden.Zeerwaarschijnlijkzalde beste combinatieveelal blijken
te zijn« eerst preclasseren,danautomatische selectie entenslotteweieromde laatste selectiemet Iehand.
6.De terminologische problemen zullen©onvoornaam gedeelte vande
aandacht vragenin Ienabije toekomst.Speciaal inverband methet
steelsmeeropdringenderautomatisch selectiesystemen.
7.De verdere compliceringvandetoestand ophetgebied der landbouwclassificatieskanmedewordenvoorkomendoorhet tot stand komen
vaneenmultipurpose indexdie o.m. zalkunnenleidentottoepassingvangelijke patronen inovereenkomstige onderdelenvan,ophet
- gebied vande landbouw,inzwangzijnde classificatiesystemen.
8.Het internationale contacttussen landbouwbibliotheken enlandbouw-
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IAALD,gaat steedsmeervrucht afwerpen.Zekerniet inde'laatste plaatsdoorhetzakelijke envakkundige beleid vandevoorzitter.M e t alleendathetQuarterly Bulletineennuttigmilieu
vooralle soortenvan'uitwisselingis,maartevenszullenhet adresboek,de nieuweuitgave vanhet IIA-schema,het ontworpen
Seminar onbibliographical control inthe field ofagriculture,
enlastnot leastde hulpbijhet tot standkomenvanèenlandbouweconomischreferatenbladvanvarstrekkendebetekeniszijn
voorde verhogingvandekwaliteit vandedienstendie landbouwbibliothecarissen enlandbouwdocumentalisten allerwegenzullen
kunnenaanbieden aanhetlandbouwwetenschappenjkonderzoek.
9»Hoeweldetoepassing vanelectronische machinesvoordocumentatiedoeleindennog slechts ineenbeginstadium verkeert ende
moeilijkhedenenkostennogverbovendemogelijkhedenvanNederlandse bibliothekenendocumentatieinstellingen liggendient
de ontwikkeling opdit gebied nauwlettend gevolgd teworden.
Doorconcentratie vandocumentatiebelangenenerzijdsenresearch
ophet toepassingsgebied anderzijdsmoethetmogelijkwordengeacht inde toekomst ook inNederland de electronische machines
voorliteratuuronderzoek toe tepassen.
10.Bijde toepassingvanonderwerpsponskaarten zal inbepaalde omstandighedenmet voordeelgebruikkunnenwordengemaakt vande
mogelijkheid inplaatsvaneenkaart peronderwerp eencombinatievan2,3ofeventueelmeerkaartentegebruiken.Tegenhet
nadeel vanhetgrotere aantalkaartendatperraadplegingbekakenmoetwordenweegt indergelijke bepaalde gevallenhetvoordeelopdathettotaal aantalkaarteninhet documentatiesysteem
slechtszeergeringis,
11.Deruilvanbibliografisch materiaal,dat doorveeldocumentatieinstellingenwordtvervaardigd eninveelgevallennietwordtgepubliceerd,zalmetgrote kansopsucces internationaal geïntensiveerdkunnenworden.
12.De problemenophetgebied vanauteursrecht inverband methet
fotocopiërenzijninvele landennogvervaneenbevredigende
oplossing.

