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1. Inleiding
TelkenjarehoudtdeassociationofSpecialLibrariesand
InformationBureaux(ASLIB)eencongres,datookdooreenaantalbuitenlanderswordt"bezocht.Ditjaarwasalsonderwerpvanditcongresgekozen
"Communication"enmetnamehettoegankelijkmakenvanresultatenvan
wetenschappelijkonderzoek.
Aangezienditonderwerp,toegepastophetvakgebiedvandelandbouw,
onzegrotebelangstellingheeft,verkregenondergetekendentoestemming
ditcongresbijtewonenentevenshieraanteverbindeneenbezoekaan
eenaantalEngelsediensteneninstellingen,diezichbezighoudenmetde
documentatievanlandbouwwetenschappenjkeliteratuurof^landbouwkundige
publicaties.Vooreenoverzichtvandebezochteinstellingenendegevoerde
besprekingenmogewordenverwezennaardevolgendeparagraaf.
..Het-doelvandestudiereiskanalsvolgtnaderv/ordenomschreven:
1.EenonderzoekintestellennaardematewaarindeNederlandselandbouwpublicatiesgerefereerdwordenindedoordeCommonwealthAgriculturalBureauxuitgegevenréférâtCJ:f.ûf-ien
2.VergelijkingvandeorganisatiederCommonwealthAgriculturalBureaux
metdievanhetCentrumvoorLandbouwdocumentatieteWageningen
3.BijwoningvanhetcongresvandeASLIB(AssociationofSpecialLibraries
andInformationBureaux)
4«BestuderingvandetaakvandeoverheidinEngelandbijhetuitgeven
vanlandbouwkundigepublicaties
Tevenswerdvandegelegenheidgebruikgemaaktoms
1.oriënterendebezoekentebrengenaanverschillendelandbouwbibliotheken,
o.m.omnategaaninhoeverredezebibliothekendeNederlandselandbouwliteratuurvoldoendebestrijken
2.contactoptenemenmethetBritishBureauofStandards,waarhet
EngelsesecretariaatvoordeontwikkelingderUDCgevoerdwordt
3«ruilrelatiesaanteknopeninzakenietgepubliceerdbibliografisch
materiaal
" '
"•
4»enigenietinNederland,aanwezigevakliteratuuroverbibliotheek-en
documentatiewezentébestuderen
5»eenEngelsebibliotheekschooltebezoeken.
Deresultatenvandezestudiereiskunnenzeerbevredigendworden
genoemd.,Nietalleenkondenvelepersoonlijkecontactenwordengelegd,
maarbovendienkondenpraktischeresultatenvordenbereiktoverdeuitwisselingvanbibliografischegegevensenwerdeengoedinzichtverkregen
overdewerkzaamhedenvandeCommonwealthAgriculturalBureaux.
Bijonzebezoekenzijnwijsteedsopdemeestvriendschappelijke
wijzeontvangenenhebbenallemedewerkingondervondenvooronzeoriëntatie.
Aanallen,dieonszowelwillendhebbenontvangen,betuigenwijgaarneonze
hartelijkedank.InhetbijzondergeldteenwoordvandankaandeHeer
J.BIRD,bibliothecarisvanASLIB,dieeen"grootdeelvandevoorbereiding
vooronzestudiereisheeftverzorgdendeHeerP.G.MEUWTSSENvanhetBureauvandeLandbouwraad,dieonsaantalrijkeintroductiesheeftgeholpen»
T.P.Loosjes
D.J.Maltha

- 12. Chronologische opsommingderwerkzaamheden
24Sept« A«Headquarters ASLIB (Mr,J,BIRD),bez.oekenprogramma
B.Nederlandse Ambassade (Heren C.J.LEGERSTEE,HEITFELD en
P.G.MEUWISSEN)Svoorbereidingenvertaalbureau,reorganisatie
landbouwbibliothoekambassade,voorzieningvandezebibliotheekmet.Nederlandseui\javen,behoefteaanliteratuurvoorlicht.ingidem.aanvullingbezoekenprogramma,medewerkingaan
LandbouwkundigTijdschrift
C.BeginASLIB conferentie.RedeProf.DrBARBARAWOOTTON:
Communicatieproblemen.
D« IeonderhovdmetMr. G,A,LLOYD.UDC.
25Sept.A.InleidingE^B,.UVAROVs'Dewetenschappelijke onderzoeker
als "informationofficer",
B.InleidingDrR.,M.LODGE;Informatiewerkuithet gesichtspuntvandewerkgever.
C.InleidingL.J.ANTHONY:Technische uitrustingvoor bibliotheek
endocumentatieo
D.InleidingL*WILSOITsDeontwikkelingsmogelijkhedenvande
ASLIB.
26Sept.A.InleidingRaA=,FAIRTEORNE:Communicatietheorie.
B- Onderhoud metMr. CC« HANROTT:Situatie microreproductie
inEngeland.
C.InleidingR.C.SALE:Specialebibliothecaris endeproductie
van rapportenliteratuur.
D.Inleiding3.C<-BROOKS:Deliteratuur overdevervaardiging.
van technischerapporten«,
E.Inleiding G.A.LLOYD:Standaardisatie.
F.Bezoektentoonstellingtechnischeuitrustingvoorbibliotheekendocumentatiewezen.
27Sept.A.BezoekScienceLibrary (Mr.A.THOMSON).
B.2eonderhoudmetMr.G.A.LLOYD:UDC.
' C.BezoekLibrary School (Mr,P.H. SEWELL).
28Sept» A.Bezoekbibliotheek*National InstituteforResearch in
Dairying,Reading(MissD.KNIGHT)
B» Bezoek Commonwealth BureauofDairying,Reading(Mr.A.W.
MARSDEN)..
C.BezoekBibliotheek D.S.I,Re (Mr.HASTINGS)
29Sept,A.BezoekBibliotheekASLIB.
B.NederlandseAmbassade2ebezoek.
30Sept.A.BezoekpublicatieafdelingMin«,ofAgric.andFisheries
(Mr,S.R.0'HANLON).'
B.BezoekBibliotheekMinisterievanLandbouw (MissMOORE)..
-1Oct. A.BezoekRedactie BritishAgricultural Bulletin (Mr.ALASTAIR
DUNNETT).
B.BezoekBibliotheek BritishMuseum (speciaalvoorafd.British
Union CatalogaeofPeriodicals)
C.BezoekBibliotheek Imperial Institute (Mr.H.A.FOLLETT and
Mir.CROViTHER).
D.Bezoek Ccmmor-wealthInstitute ofEntomology.

_22Oct« A.BezoekCommonwealthBureauofHorticultureand.Plantation
crops,EastMailing (uv D.AKENHEAD).
B.BezoekBibliotheekvanhetEastMailingResearchStation.

....*..

4Oct. 'A.BezoekBibliotheekLibraryAssociation(Mr.H.JONES)
B.BezoekAgriculturalResearch Council(DrGOODWIN+Mr.BIRD)
C.BezoekBibliotheekRothamstedExperimentalStation,Harpenden
..(Mr.D.H.BOALCH).
•D,BesoekCommonwealthBureauofSoilScience(Mr.BRINT).
5Oct. A.BezoekBibliotheekSchoolofAgricultureCambridge.(Mr.F.A.BUTTRESS)
B.BezoekCommonwealthBureauofPlantBreedingandGenetics
(Mr.P.S.HUDSONandMrR.H.RICKENS).
C.EezoekUniversityLibraryCambridge.
6Oct. A.BezoekCommonwealthBureauofPasturesandFieldCrops,Hurley
(DrHILL)
B.BezoekLibraryofGrasslandResearchStation,Hurley
C.BezoekBibliotheekImperialInstituteofForestry,Oxford
(MissGUINEX).'

-33» Verslagvande29thAnnualConferenceofASLIB
Zoalsreedsindeinleidingismedegedeeld,wasalsonderwerpvan
deASLIBconferentie,dievan24-27SeptemberinLondenwerdgehouden,
gekosen"Communication'1.Onderditbegrip "communication"dientmente
verstaanallemethodenenmiddelen,dietendoelhebbeninformatiete geven.
Hetisduseenruimgebied,waarondernietalleenvalthetpublicerenvan
resultatenvanonderzoekindevormvanpublicatiesenrapporten,maarook
hetgevenvaninlichtingen-indemeestuitgebreidezin-doorinformatie(documentatie-)dienstenenbibliothekenenalledaaropgerichtesystemen
'enapparatuur*Hetspreektvanzelfdatopdezeconferentieslechtsenkele
facettenvandeveelomvattendevraagstukkenvan"communication"konden
wordenbehandeld.
Behalvetweevoordrachtenoverdetheorievan"communication",
werdenbehandelddefunctievandewetenschappelijkeonderzoekerals"in-,
formationofficer"(documentalist),gezienuithetstandpuntvandeonderzoekerenvandefabrikant,endefunctievandebibliotheekbijhetvoorbereidenenhetproducerenvantechnischerapporten.Eententoonstelling
vanapparatuurwasinhetconferentie-centrumingericht.
DedirecteurvanASLIB,LESLIEWILSON,gafeenuiteenzettingover
deontwikkelingvanASLIBenbesprakdeplannenvoordetoekomst.
Eenkortoverzichtvandebelangrijkstepuntenuitdeverschillende
voordrachtenlatenv/ijhiervolgen.OpgemerktzijdatdevoordrachtenvolledigzullenwordengepubliceerdinASLIBProceedings6(4)Nov.1954»
31.Communicatietheorie
Uitdebeidevoordrachtenoverditonderwerpbleek,datmenzichin
Engelandintensiefbezighoudtmetdegrondslagenvandecommunicatietheorie,
Deopeningsredevanhetcongres,uitgesprokendoordevoorzitster,
Mevr.Prof.DrBARBARAW00TT01Ï,hadalsonderwerpdesemantiekendecommunicatieindesocialewetenschappen.Zijweesopdebegripsverwarringen,
diebestaanbijtalrijke,indesocialewetenschappengebruiktebegrippen,
zoalscultuur,democratieenvrijheid ensteldedevraagofhetnietgewenstv/asdatdesocialewetenschappenzichzoudengaanbedienenvaneen
internationaalaanvaardcommunicatiemiddel,waarvandeeenheden(anders
danbijlevendetalen)zominmogelijkmetaffectenbeladenzijn.Indit
verbandv/ashetinteressanttevernemen,dater"primitieve"talenzijn,
waarinbijdewerkwoordsvormkanwordenuitgedruktofiemandietsorigineels(\Tanzichzelfuit)zegtofdathijeenanderciteert.
Spr.vroegzichafofnietmoestwordengestreefdnaareentaalvan
cijfersofnaareenvandodetalenafgeleidetaalenmeendedatdebibliotheekwereldmethaarexperimentenmetU.D.C*enandereuniverselesystemen
inditopzichtreedsvoorbereidendwerkdeed.
Indetweedeinleiding,dievanR.A.FAIRTHORNE,werdendeprincipes
vandecommunicatietheoriebehandeld,dietengrondslagliggenaanhet
ontwerpenvancommunicatie-apparatuur.MetnadrukweesSpr,erdaarbijop,
datdeontwerpersvandeapparatuurzichslechtsbezighoudenmetdemogelijkhedenvandeoverbrengingvandelenvanboodschappen.Deinhoudvande
boodschappeninteresseertdeontwerpersniet.Zobehoevenb.v.ontwerpers
vanschrijfmachinesgeenexpertstezijninhetschrijvenvandetaal.De
doelstellingvandecommunicatietechnicusisdecommunicatiezosnelen
zoeconomischmogelijktedoenverlopen.Hijbehoeftzichnietbezigte
houdenmethetverzamelenvanvolledigeboodschappen.Hetvastleggenen
identificerenvanhetmateriaalbehoorttothetterreinvandedocumentatie.

_4Erzijndriegrondbeginselen,diebijdecommunicatietheoriein
achtgenomenmoetenv/orden.
Heteersteprincipeisdatei*onveranderlijkeverhoudingenbestaan
tussendephysischeoverbrengingsprocessenenhetgeenmenwenstoverte
brengeninboodschappen.Devertalingvaneenvaststellingofveronderstellinglostgeensemantischvraagstukop,indiendevertalingnietomkeerbaar
is.Datwilzeggendeoorspronkelijkevastleggingmoetteruggevondenkunnen
wordenuitdevertaling.
Iederetaal,diewordtgebruikt,vergtkosten.Decommunicatietheoriekomt
erindepraktijkopneerdatwordtgezochtnaardiesymbolen,diehetbest
kunnendienenvoordeoverbrengingtegendelaagstekosten.
Hettweedeprincipeis,datderelatiestussendeinformatieende
handelingen,dienodigzijnvoordeoverbrenging,statistischzijn.Dat
wilzeggenzijmoetenkunnengeldenvoorhetgemiddeldegevalennietvoor
hetuitzonderlijke,bijzonderegeval.Onzekerheidisonafscheidelijkverbondenaaninformatie.Defunctievaninformatieishetverminderenvan
deonzekerheid.Alsergeenonzekerheidis,kanergeeninformatiezijn.
Hettoepassenvancommunicatiemiddelenhangtafvandeuitputtendebepaling
endeempirischekennisvanallealternatieven.
Hetderdeprincipevandecommunicatietheorieisdatsignalenonderscheidenmoetenkunnenworden.Communicatiebetekentdeselectievanafzonderlijke"signals"uit"noise".Dezeonderscheidingsmogelijkheidis
nietalleeneenkwestievandesignalenalszodanig,maarhangtooksamen
methetonderscheidingsvermogenvandewaarnemer.Naarmatemendeonderscheidinggrovermaakt,wordthetoplossendvermogenvanhetsysteemgeringer.-Eensteedsverdergaandeabstractieverminderthetsemantischoplossendvermogen.Aandeenezijdestaateensysteem,waarbijallebijzonderhedenzijnweggelatenmaarhetoplossendvermogenvrijwelverdwenenis;
aandeanderezijdestaatdevolledigecatalogus,metbijzonderhedenover
elkafzonderlijkobject.Hierfaaltechterhetonderscheidingsvermogen.
Tussendezebeideuiterstenmoeteenmiddenwegwordengekozen.
Bespreking Hoeweldehierbehandeldeproblemenfundamenteelzijn,inhet
bijzondervoorontwerpersenbouwersvancommunicatiemachinés,'ishettoch
devraagofwij,alseventuelegebruikersvandezemachines,onsindeze
problematiekmoetenverdiepen.Hetbetekentechterwel,datwijbijhet
ontwerpenvandocumentatiesystemenenerzijdsrekeningmoetenhoudenmetde
ontwikkeldeprincipesenanderzijdssteedsingedachtenzullenmoetenhoudendetechnischemogelijkhedenvaneenmechanischeverwerking.
32. Specialebibliothecarisalsberoep
E.B.UVAROVbesprakdepositievandewetenschappelijkeonderzoeker
als"informationofficer"aandehandvaneeninEngelandgehouden-enquête
(groepvan160geënquêteerden).Uitderesultatenvande3eenquêtebleek
datinhetalgemeendesalarissenvandezeinformationofficersinEngeland
ongeveergelijkwarenaandievanwetenschappelijkeonderzoekersinandere
beroepen.Defunctievaninformationofficerwerdinalleopzichtengelijkwaardiggeachtaananderefunctiesvoordezelfdecategorie.Hetwerkvan
dezeacademiciwordtmeergezienalseentoepassingvanhunwetenschappelijketrainingdanalseengespecialiseerdetakvanhetbibliotheekwezen.
Merkwaardigis,datdevrouwelijkearbeidopditgebiedaanzienlijklager
wordtgehonoreerddandemannelijkearbeid.
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65 Leeftijd
25
Bespreking« Uitdegrafiekblijkt,datdesalarisseneensterkestijging
vertonentoteenleeftijdvanongeveer53jaar.Mendienthierbijwelte
bedenken,dathetonderstegedeeltevandegrafiekisweggelaten!Datna
dieleeftijdeendalingoptreedtkanwellichtwordenverklaarduithet
feit,dathiertoediegenenbehoren,dieinfeitenietalsinformation
officersindienstzijngekomen.Een40jaargeledenbestondditvakimmers
nogniet.
.
VergelijktmendesalarissenmetgelijkwaardigefunctiesinNederland,
danlijkendezesalarissenhoog.Mendienthierbijechtertebodenken,dat
hetlevensonderhoudinEngelandoptalvanpuntenduurderis'daninons
land.NietteminblijkthetvakvaninformationofficerinEngelandtoch
weltewordengewaardeerd.
DrRèMéLODGEbehandeldedebetekenisvande"informationofficer"
voordeonderzoekerinhetbedrijf.Hijverdedigdedestelling,datde
selectievandeliteratuurkanwordenovergelatenaande"informationofficer".Dezemoet'voldoendegeschooldzijnophetvakgebiedomcritischte
kunnenwerken.•LODGEgingzelfsverderenstipuleerdedatde"information
officer"overbijzonderekennisonmethodiekmoetkunnenbeschikkenomde
kwaliteitsbeoordelingvandeliteratuurbronnentekunnendoen.De"informationofficer"moetdewetenschappelijkeonderzoekerkunnenontlastenvan
het(overbodige)lezenenzoekenvanliteratuur.Weldronghijaanopmethoden,v/aardoorrecenteliteratuurzosnelmogelijkaandeonderzoeker
wordtdoorgegeven.Actualiteitachthijeeneerstevereiste.
Betreurdwerddoorinleiderdatreferaattijdschriftensteedszo
achterzijn.Maareennuttigefunctiewerdgenoemddatdewetenschappolijkc
onderzoekeropdezewijzeopmerkzaamgemaaktwordtopdemogelijkhedendie
documontatie-afdelingenbiedenkunnen:deactievedocumentatiedusgezien
alspropagandamiddelvoorhetbenuttenvandefaciliteitendorpassieve
documentatie.Anderzijdsachthijhetpercentagejuisteinformatieopde
totaleinformatienietgroot.Inhetalgemeenzijnditslechtséénoftwee
sleutelartikelen.Maardiezijndanookvaakvoldoendeomgrotesommente
besparenopspeurwerk.

-6Tanbelangisnog4eopmerkingvanLODGE,dateencentraleplaats
vandebibliotheekeninformatiedienst,vlakbijdelaboratoria,eendringendeeisis.
Bespreking. Deeisvanactualiteitt.a.v.teverstrekkenliteratuuris
nietvanwetenschappelijkeaardmaarvancommerciëleaard(octrooiliteratuur ! ) . Hetwetenschappelijkonderzoekimmersstrektzichinhetalgemeen
uitoverjaren,terwijlookde'publicatieveelalnietminderdaneenhalf
jaarkost.Waaromzoudan-vanwetenschappelijkstandpuntbezien-het
kennisnemenvandenieuwsteliteratuur(behalvedie,welkebetrekkingheeft
ophetonderwerp»waarmeedeonderzoekerbesigis)àlaminutedienente
geschieden?Vancommercieelstandpuntechterkandezeà-la-minute-kennis.
financiëlevoordelenopleveren,omdatmendaardoorzijnconcurrenteneen
slagvoorkanzijn.Meerdanéénslag(duseentijdelijkvoordeel)levert
ditechterzeldenop.
Vaneenprivaat-economischstandpuntmogedeà-la-minute-documentatie
teverdedigenzijn;vaneennationaal-ofinternationaal-economischstandpuntwegenongetwijfelddeintotaalhogekostenvanaldezeindividuele
documentaties,doordetallozedoublures,nietoptegendevoordelen.
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ROBERTC.SALE(U.S.A.)besprakdefunctievandespecialebibliothecarisalsredacteurvantechnischerapporten.UiteenindeV.S.gehoudenenquêtekónwordenafgeleiddatinvelegevallendebibliothecarisis
belastmetdegeheleverzorgingvandetechnischerapporten,zelfsindie
gevallen,waarinereen"reportsgroup"inhetbedrijfbestaat.Menstaat
indeV.S.ophetstandpuntdatonder"information"ookressorteertde
"publicationengineering"(waaronderwordtverstaanhetsamenstellenen/of
redigeren,deproductieendeverspreidingvantechnischepublicatiesof
rapporten).Ookdezorgvoorvertaalwerk,illustraties,typewerkenderg.
valtonderhetbegrip"preparation".
VolgensSpr.kunnendezetakennietwordenovergelatenaandeauteurs,
omdatdezezichslechtsinteresserenvoorwatzijschrijvenenniethoézij
schrijvenenvoorwiezijschrijven.Indetoekomst,aldusSpr»,zalde
specialebibliothecarisdegehele"informationcycle"moetenbeheersen,
nl.deacquisitie,deorganisatieendeverspreidingvanhetgeenwordtgepubliceerd.Hijzalzichb.v.ookopdehoogtemoetenstellenvanhetdoordringingsvermogenvannieuwsopdeverschillendeniveauxvanlezers.
Hoewelopdezelezingnogalwatcritiekkwamenmetnamedevraag
werdgesteldofdespecialebibliothecariswelvoordetaakvandezezeer
uitgebreidefunctieberekendwas,konmenzichinhetalgemeentochverenigenmetdezegedachtengang.
Bespreking. IndevakliteratuurkanmendezelfdegedachtenalsdoorSALE
ontwikkeldwerden,aantroffen.Inderdaadkanwordengestelddatdebibliothecarishetsterkstdemoeilijkhedenondervindtvandeonvolledige,om
niettezeggenslechte,,bibliografischeverzorgingvanderapporten.
Niemandbeterdanhijkanervoorzorgendatnummering,serietitelentitel,
auteursnaam,formaat,classificatienumraerenz.aandedoorbibliotheeken
documentatietestelleneisenvancontinuïteitenuniformiteitvoldoen.
Ditleidtertoeomdebibliothecarisdemeestgeschiktemanineenwetenschappelijkinstituuttedoenzijnomdeuitgeversfunctie,waarookb.v,,
dogoedeverzendingondervalt,opzichtenemen.
Anderzijdsdienttewordengestelddathetredigerenvanrapporten
slechtszalkunnengeschiedendoorpersonen,dievoldoendekennishebben'
vandematerie.Invelegevallenzullenzijeenhogereopleidinginhetvak
genotenmoetenhebben.Zijzullendaaromeerderkunnenwordengevonden
ondergediplomeerdevaktechnicidanondergediplomeerdebibliothecarissen.

•

•

~7Hetonderéénhoofdigeleiding"brengenvandepublicatiesectorendebibliotheek-documentatiesector('v/aarbijbijhetuitgevenvanderapportensamenwerkingtussenbeidesectorendientplaatstehebben)verdientbijgrotere
instellingenaanbeveling.
33» Deontwikkelingvandevakorganisatie
BedirecteurvanASLIB,LESLIEWILSONbesprakdetoekomstigeontwikkelingvandezeorganisatie.Vooreengoedbegripdiene,datASLIB
enerzijdsovereenkomstvertoontmethetNIDER(hetheefteenbureaumet
eendirecteureneenbetaaldestaf)anderzijdsmetdeS.S.B,(hetiaeen
typischeverenigingvanvakgenoten).
WILSONbleekeenvoorstandertezijnvaneenuitbreidingvande
werkzaamhedenvanASLIB,inhetbijzonderinderichtingvan"information",
inderuimebetekenisvanditwoord.Hetmogelijkeprogrammavoordekomendejarenzoualsvolgtindriepuntenomschrevenkunnenwordens
1. Bevorderingvandedocumentatiegedachte
2. Onderzoek(instructie-c.q..onderwijsbehoefte,standpuntvande
werkgever,kostenvaninformatie,niveauxvaninformatie,plaatsvan
vermenigvuldigingsprocédés naasthetdrukken)
3. OverkoepelendefunctievandeASLIB
••
Vanverschillendezijdenwerdcritiekopdezevoorstellengeuit.Men
weeser.daarbijop,dat'ASLIBalsverenigingvanvakgenotenervoormoet
zorgendatdebandbewaardblijftendatookjongerenenmiddelbarekrachtenzichindeorganisatiethuisvoelen.
InverbandmetheteerstepuntvanhetWilsonprogrammawarende
mededelingeninteressant,diegedaanwerdenvanDSIRzijdeovereenintwee
kleineEngelseindustriestedengehoudenenquêtenaar.debetekenisvande
bibliotheekbijverschillendefabrieken.Deenquêteomvatte90$vande
aanwezigefabrieken (allebedrijvenvan10ofmeeremploye's).43$hadeen
rijtjeboekeninhetkantoorvandestaf$75$b-adminderdan50boeken.
Meerdan50$vandefirma'smet1C0ofmeermanpersoneelhadminderdan
50boekenen40$vandezegroephadminderdan5tijdschriften.
Bespreking. Uitdegeheleconferentiebleekweldathetwerkterreinvan
despecialebibliothecarisbezigiseenuitbreidingteondergaan.Ditterreinisallangnietmeerbeperkttothetbeherenvanminofmeergespecialiseerdecollectiesboekenentijdschriften,maarontwikkeltzichtotde
functievan"informationofficer".Indiendebibliothecarissendezetaak
nietaanvaarden,salnaasthunkringeenkringontstaanvan"information
officers"(documentalisten-redacteuren).OokinNederlandzullenwijons
overdezepuntendienenteberaden.Hetwareonjuisthiereenvacuumte
latenontstaan.UitdegegevensoverdeEngelseindustrieblijktdatmen,
althansinEngelandaandeverbreidingvandedocumentatiegedachtenogwel
enigeaandachtzalkunnenbesteden.
34« 'Enkelekanttekeningenoverdetentoonstelling,gehoudentijdens
deASLIBconferentie
Behalveeengrootaantalapparatenensystemen,dieinonslandwel
bekendzijnendusonvermeldkunnenblijven,trokkenonzeaandacht?
1.Eenkopijhoudervoortypewerk.Dezeheefteeneigenverlichting!de
opschuivingperregelgeschiedtdooreenknopnaasthettoetsenbord;
eenvergrootglasopdekopijvergrootsteedsongeveerdrieregels.
2.Eenspecialestencilmachinevoorhetstencillenvankaartjesop
internationaalbibliotheekformaat.
3.Eenstandmetdiversetypenroterendekaartsystemen,dieechterslechts
beperktetoepassingenkunnenvindenjalleenbijgroteraadpleegfrequentiedooréénpersoonhebbendergelijkesystemenzin.
4«Varimaster(zieReproductiemethcden)
5.Microfilmenmicrokaart-letaapparaten(id.)
6 . T.-ir>h+Arn\c f i r l . 1

-84. Documentatievanlandbouwwetenschappenjkeliteratuur
Alstweededoelvandestudiereisstondenophetprogrammabezoeken
aaneenaantalCommonwealthAgriculturalBureaux(C.A.B.)»Vandeacht
bureaux,diedaarvoorinaanmerkingkwamen(intotaalzijner13bureaux,
waarvan2voorveterinaireonderwerpenendrienietinEngelandzelf)
werdener6bezocht(vertegenwoordigende 7referaattijdschriften)t.w.ï
C.B.ofDairyingteReading(DairyScienceAbstracts)
C.Institute ')ofEntomologyteLonden(ReviewofappliedEntomology)
C.B.ofHorticultureandPlantationCropsteEastMailing(Horticultural
Abstracts)
C.B.ofSoilScienceteHarpenden(SoilsandFertilizers)
C.B.ofPlantBreedingandGeneticstoCambridge(PlantBreedingAbstracts)
C.B.ofPasturesandField CropsteHurley(HerbageAbstractsenField
CropAbstracts)
BovendienwerdbezochthetImperialInstituteofForestry(Oxford),doch
detijdontbrakomaldaarderedactievandeForestryAbstractstespreken.
Inlichtingenwerdenechterverkregenopdebibliotheekvanditinstituut.
41» OrganisatieReferatenbladen
411« Bronnen
Algemeenblijktmennietalleentesteunenopdeaanwinstenvande
eigenbibliotheek,IndeeersteplaatshebbendeCommonwealthAgricultural
Bureauxonderlingeen"pool"vantijdschriftendiezijelkaardoentoekomen,
duseencirculatieopdewijzevanonsportefeuillesysteem.Zijhebbeneen
"botanical"pooleneen"zoological"pool.Daarnaasttrachtenzijhunmateriaalnoglangsanderewegenteachterhalen.Somswordendereferenten
ergeregeldopuitgezondennaarbepaaldebibliotheken(b.v.voorField
CropAbstractsenHerbageAbstractsnaardebibliothekeninOxford,waar
vande60bibliothekener9zijn,diebelangrijkmateriaalbevatten.)
Bovendienheeftditbureauinvelelandencorrespondenten.Ookleningen
viadeNational CentralLibrarywordeninenigegevallengemeld.Ophet
ImperialInstituteofForestry(ForestryAbstracts)wordenookdikwijls
anderebibliothekenvoorrefereerdoeleindenbenut.HorticulturalAbstracts
betrekt"desnoods"voorrefereerdoeleindenmateriaalvanelders.Plant
BreedingAbstractsdaarentegenzietinandereCambridgebibliothekenvoortdurendrondenleentzelfsookweluitLondenalsditnodigis.Watde:
moeilijketalenbetreftzietmenerniettegenopveelmoeitetebesteden
voorhetverkrijgenvandeliteratuuruitlandenalsChina,Japan,Sovjet
Ruslandenderg.
412. Vervaardigingvanreferatendoormedewerkersbuitenbureauverband
Hetmerendeelvandereferatenwoxdtopdebureauxzelfgemaakt.
Buitenshuisaanspecialistengeeftmenzeerongaarne;deervaringendaarmeeblijkenbijzonderslechttezijn.Gaathetechteroverbijzonderetelen,
dangaat-menernoodgedwongentoeover,hoeweldemeestestaveneeneerbiedwaardigaantaltalenkunnendekken.(FieldCropAbstractsenHerbage
Abstractsb.v.12).Nederlandsispraktischvoor ge&nenkelbureaueenprobleem.Zehebbenalleweleenmedewerkerofeenrelatie,dieNederlands
kentofalthanskanlezen.DairyScienceAbstractsgeeft10$buitenshuis
enheeft4academiciophetbureau.InEastMailing(HorticulturalAbstracts)
metzijn90academicigaatookpraktischnietverderdanhetproefstation
zelf,hoeweldaarwelgeklaagdwerdoverdeslechtetalenkennisderEngelse
landbouwkundigespecialisten.(Zeldzametalenenboekbesprekingennogbuitenshuis.)SoilsandFertilizersgeeftietsindeordevan1/10^buitenshuis.OokPlantBreedingAbstractsmeldteenmaximaalthuishoudenenalleen
demoeilijkstetalen(Hongaars,Turks)buitenshuis.Werkenmetreferenten
•') Enkelevandeoudereinstellingenheten"institute"inplaatsvan"bureau".

-9"buitenhetbureauwerddaarzelfs"extremelyunsatisfying"genoemd.Voor
Field CropAbstractsenHerbageAbstractswerdvroegerdehelftbuitenshuis
gemaakt,maardatisnuookafgelopen.
413« Karakterderreferaten
Voorzoverdeinstitutenhoofdzakelijkwerkenvoorlezers,die geen
bibliotheekfaciliteitenindenaasteomgevinghebben(velelandenderCommonwealth),wordtveelaandachtbesteedaanhetinformatievekarakterder
referaten.SterkwordhieropdenadrukgelegddoorReviewofappliedEntomology.Vandiezijdewerdeenseenenquêtegehoudenonderdelezers,met
hetverzoekzichtewilleruitsprekenoverdevraag,ofmeneenstrengere
selectie,maarlangereferatenwilde,ofeenminderstrengeselectiemaar
kortereferaten.Menkoosunaniemheteerste.Vanditreferatcnbladzijn
welhaastallolezersuitsluitendopdezeinformatieaangewezen.VoorPlant
BreedingAbstractsv/ordtinditverbandeengetalvan75$genoemd.DaarentegensteldederedactievanSoilsandFertilizersdatzelfsinformatieve
referatennooitdelectuurvandeoorspronkelijkeartikelenkunnenvervangen,
Inhetalgemeenbestaatdeneigingartikelenintalen,diedelezers
inhetorigineeltochnietkunnenlezen,informatieftemaken,terwijlbij
deartikelenvandebekendste,enoveralaanwezige,tijdschrifteninde
Engelsetaalmeteenindicatiefreferaatwordtvolstaan.Dolengtevanhet
referaatisdusmeostalgeenmaatstafvoorwaarderingvoorhetartikel.
414« Selectie
DoorReviewofappliedEntomologyv/ordtdikwijlsbijdekeuzetussen
eenbelangrijkartikelovereenonderworpwaarreedsveeloveris,eneen
onbelangrijkartikelovereenonderwerpwaaroverdeliteratuurschaarsis,
hetlaatstegenomen.
BijHorticulturalAbstractsletmenerspociaalopomdedupliceringen(tweedepublicatievanreedsgerefereerdeartikelen)eruittehalen.
DeNederlandsepublicatieszijninhetalgemeenbijderedacties
zeergoedbekend.Menheeftvoordezepublicatiesookgrotewaardering.
Desondanksvaltookvandezepublicatieseengrootpercentagedoordeselectieaf.
415« Hetpercentagevanhotbewerktemateriaaldatuiteindelijk
gepubliceerdwordt
Vrijalgemeenmaaktmenmeerdanmentenslottepubliceert.Depercentageslopenuiteen:25$tot30$vanwatgemaaktiskomtnietinSoils
andFertilizers,maarwordtinkaartvormbewaard,VoorFieldCropAbstracts
enHerbageAbstractswordendehoeveelhedennietnoemenswaardgenoemd.De
BibliotheekvanhetImperialInstitutegeeftindeBibliographie(zonder
referaten)achterin"ColonialProducts"minderdandehelftvanhetaanwezigemateriaal,duseensoortgelijkesituatiealsbijonsKon.Inst.v.d.
Tropen.PlantBreedingAbstractsneemt20$welbewerktedochnietgepubliceerdeartikelen.
416. Registers
SoilsandFertilizershebbeninhunvierjaarlijkseindexgeenvaste
lijstvantrefwoorden«Hetaantalingangenpertitelvoorderegisters
werdalsvolgtopgegeven;Field CropAbstractsenHerbageAbstracts3à4|
ForestryAbstracts45PlantBreedingAbstracts5à6.Hetgeheelmechanisch
samenstellenvaneenregisterbijditlaatstereferatenoladwordtspeciaal
besprokenonder"Ponskaarten".

- 10417« BijzonderhedenvanspecialeTaureaux
1. ForestryAbstracts.Wekelijkswordengehectografeerdekaartenmet
titels,dochzonderreferatenverspreid.Daarnavolgendriemaandelijks
deForestryAbstracts(metreferaten)(dusprecieshetomgekeerdevan
watwijdoen).
2. Field CropAbstractsenHerbageAbstracts,Nummersopeenzijdiggedruktpapiervooruitknippenenopplakkenvooropbouweigenkaartsysteemdoorabonné'ohebbennooitaftrekgevonden.
3» PlantBreedingAbstracts.Deabonnementsgeldendekkenslechtsgedeeltelijkdedrukkosten,dusongeachtderedactionelekosten.Bijandere
ishetsomswelietsbeter,maarhoedanook,deCommonwealthbetaalt
eenheelbelangrijkdeelvandevooronsallenzobelangrijkeinformatieviadeEngelsereferatentijdschriften.BijPlantBreedingAbstracts
iseveneenseensysteemvanvoorrangvoordietijdschriften,diede
bibliotheekgraagsnelterugheeft.Ditkan,indiengemerktals"urgent".,in2of3dagenhetgevalzijn.
418. Besprekingvandeorganisatiederreferatenbladen
BijeenvergelijkingvandeorganisatievandedoordeCommonwealth
AgriculturalBureauxuitgegevenreferatenbladenmetonsweekblad"Landbouwdocumentatie"dienthetvolgendevooropgesteldtewordent
TeneerstezijndeEngelsereferatenbladengespecialiseerdopeen
bepaaldonderdeelvandelandbouw,terwijl"Landbouwdocumentatie"datniet
is.
.
TentweedehebbendeEngelsebladenrekeningtehoudenmetlezers,
dieveelalgeentoeganghebbentotspecialebibliothekenenwierdirect
bereikbareliteratuurmeestaluitslechtsenkelevooraanstaande-Engelse
periodiekenbestaat."Landbouwdocumentatie"houdtrekeningmetdebibliotheekfaciliteiten,dieiederelezerbinnenzijnbereikheeft.DeEngelse
referatenzijndanookzoveelmogelijkinformatiefterwijl"Landbouwdocumentatie"volstaatmotindicatievereferaten.
Gaandelangsdeverschillendebehandeldepuntenvaltnubijeen
vergelijkingnoghetvolgendeoptemerken:
"!•bronnen.Degrondigheidwaarmeedevakgebiedenuitputtendbehandeld
wordendooi'deredactiesvandeEngelsebladenwordtgekenmerktdoor
het"uitkammen"vananderebibliothekendandeeigenbibliotheeken
doordeuitvoerigemaatregelenterverkrijgingvanhetmateriaalin
vreemdetalen.
2.Vervaardigingvanreferaten.DitgebeurtbijdeEngelsebladenmeestal
binnenshuisofalthansbinnenhetkadervanhetinstituutwaarmeehet
bureaugelieerdis.Bij"Landbouwdocumentatie"gaat60$buitenshuis.
HetEngelsesysteemkomtdesnelheidvaninformatieentevensdesnelheidwaarmeedebetreffendetijdschriftnummersweerindebetreffende
bibliotheekterugkomenzeertengoe'le.Hetisechterzoveelduurderdat
ervooronzesituatienietaantedenkenvalt.Demeestebladennoemen
4tot6vastewetenschappelijkemedewerkersalsnormaal,
3.Karakterderreferaten,(ziehierboveninzakeinformatieveenindicatiovereferaten)
4.Selectie.Destrengeselectieheeftdezelfdeoorzaakalsdevoorkeur
voorinformatievereferaten.Bijonzeindicatievereferatenhoortdeze
strengeselectiebeslistnietthuis.

- 11 5.M e t gepubliceerdereferaten.HethogepercentagenietopgenomenreferatenvloeiteveneensuitdestrengeselectievoortenisduseenbegeleidendverschijnselvanhetanderekarakterderEngelsebladeninvergelijkingmet"Landbouwdocumentatie"..1)
6.Hetaantalingangenpertitelinderegisters.Behogerefactorder
registers(deEngelsebladen3—3? 'Landbouwdocumentatie"ongeveer 1,5)
hangtsamenmetdehogeregraadvanspecialisatie.
7.Hetvooruitzendenvankaartjes.Hetvooruitzendenvankaartjesterwille
vandesnelheidenhetlaterpublicerenvandegedruktereferatenzou
ookdooronskunnenwordenoverv;ogen.Deconsequentiesgaanechtervrij
ver.Eendergelijkeomzettingzouweldesnelheidvandeinformatieverhogen,maardebruikbaarheid (doorontbrekenreferaten)verlagen.
DatNederlandenveleanderelandenhunapparaatvoordedocumentatie
vandelandbouwkundigeliteratuurkleinkunnenhouden(endusdefinanciële
offershiervoorgeringkunnenblijven)isvooreenbelangrijkdeeltedankenaanhetwerkvandezeCommonwealthAgriculturalBureaux.WeliswaarhebbendelandenvandeCommonwealthdezebureauxineersteinstantievoor
zichzelfopgericht,maardoorhetbeschikbaarstellenaananderenvanhun
tijdschriften endienstentegenprijzen,diebenedendekostprijzenliggen,
verdienenzijstelligonzesteun.
419« Gegevensover"Landbouwdocumentatie"
Overonseigenreferatenblad "Landbouwdocumentatie"werdenbijde
redactiesderreferatenbladen^devolgendegegevensverzameld?
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OphetbureauvandeAmbassadevanNederlandteLondenwordthet
"AlgemeenAgrarischArchief"alsnaslagwerkgebruiken"Landbouwdocumentatie"(wegensdeindicatievereferaten)niet.OpdemeesteCommonwealth
Bureauxwordt"Landbouwdocumentatie"tealgemeengeachtomvanbelangte
zijnvoorheteigenwerk.UitzonderinghieropwashetBureauvanFieldCrop
AbstractsenHerbageAbstracts,waarmenomregelmatigetoezendingverzocht.
Ophet CommonwealthInstituteof.Entomologywerdopgemerktdateendergelijkorgaan,voordeCommonwealthBureauxslechtsdienstkandoenalscontroleofmenzijngebiedvoldoendedokt.
42. Uitwisselingnietgepubliceerdbibliografischmateriaal
Aanverschillendebezochteinstantieswerdenvoorstellengedaanom
tegerakentoteenruilvandatbibliografischemateriaal,datmenopgrond
vanaanvragengecompileerdheeft,maardatnietineenofanderevormuitgegevenwordt.Indiendocumentatie-instantiesertoekunnenovergaanelkaar
vanzulkmateriaalb.v„eensperkwartaalopdehoogtetestellen(metde
mogelijkheidcopieënvandebetreffendelijstenofliteratuuronderzoekingen
teverkrijgen)danzouditeenaanmerkelijketijdsbesparingkunnenbetekenen«
Immershetzaldan,althansbinnendekringdermedewerkendeinstituten,
mindervoorkomen,datdubbelcompilatiewerkgedaanwordt.Dezekwartaallijstenvangemaaktecompilatieszoudennietmeerbehoeventebevattendan
titels(inhetEngels),aantal gegeven literatuurplaatsen(ofanderemaatstaf vanomvang).Eendefinitieveafspraakkonwordengemaaktmetdovolgendeinstellingen:ScienceLibrary,C.B.ofDairying,C.B.ofHorticulture
andPlantationCrops(dieeenQuarterlyLettermeteenkorteactueleinleidinguitgeeft,waarindelijstmetdegemaakteliteratuurrecherchesreeds
geregeldwordtgepubliceerd),C.B.ofSoilScience,C.B.ofPlantBreeding•
andGenetics.Ophet C.B.ofPasturesandField Cropsveeldemenerookvoor
1)Dithogepercentagemaaktoverigensdathetinsommigegevallenzal
lonennavraagtedoenbijdeBureauxzelfalshetreferaattijdschrift
nietvoldoendeoplevert.

- 12enwiloverwegenopgrondvanonsverzoekeenvroegergebruik(ni,depublicatieachterinhetreferatentijdschriftvaneenkleinlijstjeder"bewerkte
literatuuraanvragen)tehervatten.
OpdoBibliotheekvanhotImperialInstitutedoetmenindezerichtingnogzeerweinig!menwilechterweleenenanderinoverwegingnemen,
maarzietinhetreproducerenvandebetreffendelijsteneenmoeilijkheid,
daaralleenfotostaatterbeschikkingis.Slechtsopééninstituutwasde
reactievolkomennegatief.Waarschijnlijkomdatmendaarspeciaalwerkt
voormensen,dievervanallebibliothekenzittenendiedus geen literatuurlijstenmaarslechtsfeitelijkegegevensvragen.Dezegegevensputmen
uitheteigenreferatenorgaan(CommonwealthInstituteofEntomology).
Ditresultaatiszeerbemoedigend,vooralalsmenbedenkt,datde
betrokkenEngelsebureauxzichalleenopeengespecialiseerdterreinbewegen
eninhetalgemeendieperopdezakeningaandanoponsCentrumvoorLandbouwdocumentatiemogelijkis.Menzalduswaarschijnlijkminderhebbenaan
onsmateriaaldanwijaanhethunne.Dezeafsprakenbepalennutevensde
selectieveopnamevanlijsteninonzeeigenkwartaalbriefaandezenieuwe
groepvancoöperatoren.
Dealsproevevanbewerkingvaneenliteratuurlijstmeegenomenlijst
vanEngelseliteratuuroverdeNederlandselandbouwwerdinhetalgemeen
metenthousiasmeontvangen.DereactieindebibliotheekvandeNederlandse
Ambassadewaszelfszo,datmenzichafvraagtofsoortgelijkelijstenniet
voorandereAmbassadesvervaardigddienenteworden.
43« UniverseleDecimale Classificatie
431. Hoofdindeling63
Uitdegedachtenwisselingeri"metdesecretarisvandelandelijke
Engelseclassificatiecommissie,Mr.G.A.LLOYD,ishetvolgend©komenvast
testaan:deinpassingvandebosbouwinhetalgemenesysteemkaneenwelkomeaanleidingzijndegehele6.3tereviseren,-voorzoverhetdeindeling
dereerstedriedecimalenbetreft.Dezeindelingisthanszeerweinigbevredigend.
Degedachtegaaterdaarbijnaaruitom,methulpgetallen,63*0te
gobruikenvooralgomonezakendegehelelandbouwbetreffendeen631»0voor
algemenez'akenbetreffendedelandbouwplantenteelt (incl,tuinbouwenbosbouw)waaronderdanookplantenziektenzoukomen,632t/m635zijnbeschikbaarvoordegewassen(waarvandanbosbouwop632zoukomen);636.0blijft
danvoorveeteeltalgemeenenderestblijfteveneensgelijk.
Om632vrijtemakenkandantijdelijk63-2gebruiktworden.
LLOYDzalditvporsteldoenuittypenenrondzenden.
In633/635stelthijtevenseenherindelingvoorindiezin,dateen
gewasnooitmeerop"tweeplaatsentegelijkkanstaan.Ditbetekentinhet
algemeen,datLLOYDvoorstaateenclassificeringnaar"materiaal",-liever
dannaargezichtspunt,(b.v.lieverallesoversojabonenbijelkaardande
sojaboonopverschillendeplaatsenalnaargelangheteenolieleverend,
eenzetmeelleverendgewasofeengroenteis).
432. Zuivelclassificatie
Inditzelfdekaderpastzijntegenzinomzuivelproductenuit637te
halenennaar 66 tebrengen.Hijwildezuivelproductenbijeenlatenende
zuivelproductenals"material"latenprevalerenbovendegezichtspunten,
i.e.debehandelingopdeboerderijofindefabriek.Hijaarzeltechter
welomzovertogaandatookcaseïne(chemischeverwerking !)alsconse-

- 13-quentieonder637komt.Hierzoudantochweereenuitzonderingvoorchemische"bewerkinggemaaktmoetenworden.
Inhetalgemeenlegthijdedemarcatielijntussen63en 66meer
naar 66toe.
433» Principiëlepunten
Hierbijmoetwordenaangetekend,datdezeprimairekwesties(gezichtspunten-of"material"classificatieofeenaannemelijkemengingvanheide
metscherpespelregels)eerstindeboezemderinternationaleclassificatiecommissiesvastgestelddienentev/orden.Hetiswelduidelijk,datonder
devertegenwoordigersderdiverselanden gaen communisopinioheerstomtrent
detevolgengedragslijn,hetgeendepositievandeUDCalszodanigniet
versterkt.
434«Duitsevoorstellen
.'.
OmdoDuitsevoorstellen,dieookvanEngelsezijdeveelteuitvoeriggeachtworden,tebehandelen,terwijlzulkeingrijpendeveranderingen
inde63voorbereidv/orden,isnietefficient.OokaanEngelsezijdois
menovertuigd,datdeaanwezigebestaandeliteratuurdeuitbreidingen,zoals
zijvanDuitsezijdevoorgesteldworden,nietwettigt.Inmiddelszalons
631*1voorsteldoordeEngelsenbestudeerdwordenomditeventueelte
kunnensteunen,'teneindetevermijden,datdeDuitseteuitvoerigeuitbreidingenvan631.1doorgangzoudenvinden.
435« Correlatiebijherziening631*2,631.3on631*5
Deonzerzijdsvoorgesteldecorrelatie631.2met631»3on631.5wordt
acceptabelgeachtmetweglatingvan631.2,welknummerandersveeltegedetailleerdwordt.Zelfswordtgevraagdwaaromwijnietverderkunnengaan
endehandelingen'hetwerktuigsamen-éénnummergeven,omdatindemeeste
publicatiestochmeestalbeide*aépectcnnaastelkaarzullenvoorkomen.Wil
mendanb.v.hetwerktuigafzonderlijkaanduiden,danzoudaarvooreenhulpgetalinhetlovengeroepenkunnenworden.
436. Classificatieenstandaardisatie
DoordatLLOYDwerktinhetBritishStandardsInstitution,zoude
gedachtekunnenopkomen,datinEngelandstandaardisatieenclassificatie
'openigerleiwijzegekoppeldzijn.Ditisechterniethetgeval.
DestandaardisatievandeterminologiebeschouwtmenookinEngeland
alseenbepaaldvak.OphetgebiedvandestandaardisatiewordeninEngeland
zeerruimenormengehanteerd.Mengaaternl.vanuit,datdestandaardisatieslechtsdanindepraktijkgegroeidevormendienttenormaliseren,als
erb.v.eenteveelvantypenis.Anderzijdsmoetdestandaardisatieerop
bedachtzijn,datzijzichaandopraktijkaanpast.Hetvindenvandejuiste
middenwegzouookvoordeUDCeengoodeformuleringvandetaakdiorgenen
diedezorgvoorhaarontwikkelinghebben,kunnenzijn.
437» ToepassingUDCinEngeland
WatdetoepassingvandeUDCinEngelandbetreft,hebbenwijvastgesteld,datdealoudebakermat,deScienceLibrary,opgehoudenheeftzulks
tezijn,daardeopvolgervanBRADFORDdiensenthousiasmenietdeelt.Van
hetinstituutdatleidinggafaandeontwikkelingvandeUDC,isdeScience
Libraryteruggetredentotdehoudingvandenormalegebruiker.Inmiddels
heeft,althansindelandbouwseetor,BRADFOHD(ofzijnactieinhetalgemeen)
vrijvoeleffectgesorteerd!zowelindebibliothekenvanhetnational
InstituteforResearchinDairying,Reading,alsookindievanhetEast
MailingResearchStation,vanRothamstedExperimentalStationenvanhet
GrasslandResearchStation(Hurley)vindtmendeUDCalofnietmetminder
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IndeBibliotheekvanhetNational•InstituteforResearchinDairying
(Reading)neemtmenvoordezuivelalszodanighetsysteemvanLindquist,
datdaarzeerheeftvoldaan.Vanhetalof-nietlegaliseren'vanditsysteem
doordeinternationaleUDC-instantiestrektmenzichnietsaan.
In.Readingverzetmenzichtensterkstetegenhetoverbrengenvan
coderingenvan637naar66.
OokvoorRothamstedgeldt,datmennietwensttewachtentotdatna
jaarendagvoorstellennogeensgelegaliseerdworden.Deafwijkingenvan
Rothamstedzijn.tedankenaanhet(vroegere)gebruikvandeFransecode.
Voorkriliumheeftmendaar631.88ingebruik.Mendrongaldaarsterkaan
opdeinternationaleovereenkomstigetoepassingvandeUDC,ookmedemet
hetoogopdekomendemechanisatiederselectie.
Inenkelegevallen (GrasslandResearchStation(Hurleyo.a.))werdeneigentrefwoordenregistersaangetroffenomdegebruikerstegemoette
komen.OphetBritishMuseumstaatindeleeszaaldeNationaleBritseBibliographieopkaarten,volgensUDCgerangschikt.Deomvang,diedetoepassingder-UDCookinEngelandheeftgenomen,wettigto.i,detijd,die
besteedwordtaanhetverbeterenenaanvullenvandezeclassificatie.
44. Ponskaartentoepassingen
Tweemaalhebbenwijdetoepassingvanponskaartenindepraktijk
van'bibliotheekendocumentatiekunnenzien.
441. OpdeBibliotheekvanhetD.S.I.R.heeftmeneentijdschriftenlijstvanhetbezitvanalleonderdezeinstellingressorterendeproefstationsenlaboratoriagemaaktmetbehulpvanponskaarten.Sorteringismogelijkopdenaamvandobibliotheek,waarhetbezitaanwezigis,opalphabet
vandetitel,opjaartal,maarhelaasnietoponderwerp.
442. OpdeRedactievanPlantBreedingAbstracts-wordenponskaarten
gebruiktvoorhetmakenvandejaarlijkseindexen(alsnevenuitkomst)voor
hetmakenvanliteratuurlijstjesop'aanvrage.Menheefteenkleinesorteermachine,dieaanhuur£14p.maandkost,dushetsalarisvaneenjonge
typekracht.Dezemachinewerktal5jaarenwaaromtoepassingopandere
CommonwealthBureauxnognietisnagebootstis"amystery"zoalsdedirecteurhetuitdrukte.Waarschijnlijkisheteenkwestievanconservatisme.
Hetbezwaarisnatuurlijk,datdeponskaarten,zoalszedaarliggen,
zonderdemachinenietbruikbaarzijnvooreenbuitenstaander.Raadpleging,
zoalsvanonsdocumentatiesysteem,isnietmogelijkenditvormtduseen
werkelijkebarrièretussenraadplegerendeliteratuurzelf.Zelfsindien
echteralleenderegistersermeegemaaktzoudenkunnenworden,dannogwas
zijvoorPlantBreedingAbstractsrendabel !Dekleurvandeponskaarten
geeftdelaatste.eijfersvanhetcodegetal(UDC)aans
633.1isrood$633.12geelenz.,maarook633*51roodf633»52geelenz.
Indeponskaartenzijnverwerkt:UDC-getallen,land,jaar,vol.vanPlant
Br.Ab.,waarinhetreferaatopgenomenenklasse.
. Hetvervaardigenvanhetregistergaatalsvolgt:Eriseenstel
trefwoordenkaarten,waaringeponstishettrefwoordenhetUDC-nummer.Deae
wordeneerstopUDC-nummergesorteerd,danwordthetgehelebezitderandere
kaartengesorteerdopjaar.Hetjaarwaarvanhetregistergemaaktmoetworden,wordteropdezewijzeuitgehaaldengesorteerdopUDC-nummer.Van één
pakjewordendereferaatnummers(uithetbedoeldevol.vanPl.Br.A.)opde
trefwoordenkaartgenoteerd.Laterwordendetrefwoordenkaartendoordemachinegealfabetiseerd.Hetisduidelijkdateengrondigonderzoek,inoverlegmetdeleveranciervandezekleinesorteermachine,nodigzalzijnomde
mogelijkhedenvooronzesituatieteoverzien.

-155. Bibliotheken
51« Bijzonderhedenoverdebezochtebibliotheken
•511« ScienceMuseumLibrary
DebibliotheekvanhetScienceMuseumiagestichtin1857enbestaat
dusbijna100jaar*Totdeeerstewereldoorlogheeftdobibliotheekhetals
haartaak'beschouwdomdeinstitutenvanhetImperial Collegevoorintern
gebruiktevoorzienvanmateriaal.Indoeerstewereldoorlogheeftechter
eenuitbreidinginallerichtingenplaatsgevonden.Detoenmaligebibliothecaris,DrBRADFORD,trachttezoveelmogelijkpublicatiesaantetrekken,
hetgeenvooralindejarenomstreeks1925isgelukt.DoWembleytentoonstellingin1924heeftdaar.toodestoot gegeven. Alleinstituteninhet
Britsewereldrijkbegonnen,opverzoekvanDrBRADFORD,hunpublicatiesin
testuren,inruilvoordeaanwinstenlijsten.
Ditheeftgeleidtoteenzogroteuitbreiding,dathetnauwelijkste
verwerkenwas.Hetgebied("science")omvatallenatuurwetenschappen,dus
nietalleendievakken,waarvaninstitutenbestaaninhetImperialInstitute.
DrBRADFORDwase'engrootvoorstandervanU.D.C.,hetgeeninde
systematischecataloguswerddoorgevoerd.Erontstondeenkaartsysteemvan
3-4millioenkaarten,datniettehanterenwas.Hetwasongetwijfeldonjuist
omallestecentraliseren.Ditkaartsysteemstaatthansongebruiktopzolder!
Nade1owereldoorlogbegonookhetleenverkeermetderden.Devoorschriftenvandebibliotheekbepaalden,dateigenleenverkeervoorging,
zodatditleiddetoteenfotoeopiedienst.Dezefotocopiedienstdiendedus
tervervangingvanhetleenverkeer..Hetbleekechterdatdekostenzeer
hoogwaren,inhetbijzonderdoordeadministratievekosten.Daaromheeft
mendetarievenlatergewijzigdinuniformetarieven.Ditkomthieropneer,
datmeneeneenheidsprijsbetaaltvoor12pag.(buitenland10pag.)of
gedeeltendaarvan.Menkancouponboekjeskopenvoor£4»waaropmenkan
bestellen,metbijsluitingvandenodigebonnen.InNederlandheefthet
NIDERdergelijkecouponboekjes.-MenkandusbostellenÔfviaNIDER,"bfmen
kanzelfeencouponboekjekopen.Naaronzomeningwerktedefotoeopiedienst
metverouderdeapparatuur,(zieook63.Fotostaat)
Demoeilijkheidtenaanzienvanhetcopyrightisopgelostdooreen
gentleman-agreementmotdeRoyalAssociationofEngineers.Eenmoeilijkheid
isnogwelhetfeitdatdeV.S.,dieongeveerdehelft-vandefotocopieën
afnemen,nietzijnaangeslotenbijdeBerner.Conventie.Ernstigemoeilijkhedenondervindtmonhiervanechterniet.'
Interessantis,datmeneenUnion,catalogueheeftopeencoöperatieve
basismeteen250firma's.Wanneereenpublicatiedooréénvandefirma's
wordtgevraagdendezenietaanwezigis,wordtaanoenaangeslotenfirma,
diedepublicatiewelheeft,gevraagdofzijbereidisomdepublicatieuit
telenen.Hetcontactverlooptechterrechtstreeks,dusvolgenshetschémas
•Uitlenendefirma

Aanvrager

Deuitlenendefirmakanweigerendepublicatieuittelenen.
Moeilijkhedenwordenechter
nietondervonden.

ScienceLibrary
UnionCatalogue
DeUnionCataloguedraagtvooreendeeleenvertrouwelijkkarakterdoor
interne•rapperten.

-16De"bibliotheekheeftthans8-9000lopendetijdschriftenenreeksen.
Eendeelhiervan,demeestbelangrijke,iszondermeerdirecttoegankelijk.
Menheeftzich.voortstoegelegdophetaanschaffenvanbibliografieën.Aan
tijdschriftdocumentatiewordtnietgedaan.OverdeNederlandselandbouwhad
meno.m.deVerslagenLandbouwkundigeOnderzoekingen,hetLandbouwkundig
TijdschriftenNeth,JournalAgr.Science,MededelingenDirecteurTuinbouw
enNeth.MilkandDairyJ.Ditgaatalvrijver,omdatmenzichthanstoch
beperkttotdehoofdlijnenendeindrukwerdverkregen,datdelandbouwwetenschapniettotdebelangrijksteonderdelenvandezebibliotheekbehoort
BoekenoverdeNederlandselandbouwalgemeenhadmenzeerweinigenhetbezitv/asbovendienaterkverouderd.
512. BibliotheekvanhetMinisterievanLandbcuw
DebibliotheekvanhetMinisterieisopéénnadegrootstelandbouwbibliotheekinEngeland(Rothamatedheeftdegrootstebibliotheek).Het
grootstegedeeltevandezebibliotheekiseenopenaccessbibliotheek.,
Hieropisdeinrichtingingesteld.Hetprincipeis,datdieboekenentijdschriftenhetdichtstbijdehandmoetenstaan,diehetmeestwordengeraadpleegd.Daaromstaanindegrotebibliotheekzaaldemeestrecentepublicatiesentijdschriftenenzijndeouderejaargangenendebuitenlandseboeken
indekeldergeplaatst.Ookindekelderstaandiepublicatiesweerhet
meestbijdehand,diehetmeestgeraadpleegdworden.Hetvoordeelvandeze
methodeis,dathetruimteprobleemzichnietvoordoet-indegrotezaal:
hierblijftdehoeveelheidteplaatsenpublicatiesvrijconstant.
Hetbezitvandebibliotheekbedraagteen70.000delen.DebibliotheekisindeeersteplaatsbestemdvoordeambtenarenvanhetMinisterie.
Erwordtpraktischnietuitgeleendaanparticulieren.Welleentmenuitaan
anderebibliothekenendanmeestviadeNational CentralLibrary.
Debibliotheekiseerstongeveertweejaargeledenverhuisdnaarhet
nieuwegebouwvanhetMinisterie.Zijheefteenzeercentraleligging
(tegenoverdeingang).Ditiséénvandeweinigeoverheidsbibliotheken,
waarbijbijdebouwrekeningisgehoudenmetdeeisen,dieaaneendergelijkebibliotheekgesteldmoetenworden.Tochwerddeindrukverkregendat
deruimtespoedigtekleinzalzijn.Eenleeszaalhebbenwijnietgezien.
Tenbehoevevandevoorlichtingsdienstzijnertwaalfprovinciale
bibliothekeningerichtenbovendien61zeereenvoudige"guarantee"bibliotheken.Deverantwoordelijkheidvoorhetboekenbezitvandezebibliotheken
berustbijdebibliothecarisvanhetMinisterie.
•'
Hetgebouw,deinrichtingenhetpersoneelvandezegedecentraliseerde
bibliotheken,behoortniettotzijnverantwoordelijkheid.Decentralebibliotheek:draagteenmeeralgemeenkarakter,degedecentraliseerdebibliotheken
zijnmeergespecialiseerd.Eriseenkleinecollectieovervisserij;een
grotecollectieovervisserijbevindtzichinhetvisserijproefstation.
Indesystematischecatalogusenbijdeplaatsingwordtsysteem
Deweytoegepast,metaanpassingaandeTT,D.C.Eriseenauteurscatalogus
eneensystematischecatalogus.Dekaartjesvoordezecatalogiwordengetypt.Gemiddeldismeerdandriemaaltypennodig.Menkenthetlichtdrukprocédéwel,maaraanschaffingschijntopfinanciëlemoeilijkhedentestuiten.Héttypengeschiedtopdecentraletypekamer,hetgeennietbevorderlijkisvoordeaccuratesse.
Erwordteenmaandelijkseaanwinstenlijstuitgegeven(gestencild),
waarineenkleinaantalartikelenuitperiodiekenwordtgerefereerd.
Bibliografischwerkwordtpraktischnietgedaan.Literatuuronderzoek
geschiedtdoordeambtenarenzelf.

- 17513» Overigebibliotheken
NederlandseAmbassade« afd.Landbouw
•Debibliotheekdientgrondiggereorganiseerdteworden.Deplaatsing
vanhetmateriaalendecatalogiseringvoldoennietmeeraaneisenvandoelmatigheid.Aangezieneenvrijgrotecollectieaanwezigisendezegeregeld
moetwordengeraadpleegdalsdocumentatiebron,isverbeteringdringendgewenst.Besprokenwerddemogelijkheidvandetacheringvaneendeskundige
krachtuitNederlandgedurendeb.v,éénmaandomordeopzakentestellen.
BibliotheekNationalInstituteforResearchinDairying
Hetgebied,datdoordezebibliotheekwordtbestrekenisbrederdan
dezuivel.DithangtsamenmethetwerkterreinvanhetCommonwealthBureau
ofDairyScience,waartoeookeengrootdeelvandedierphysiologiebehoort«
Varkensteeltb.v.'is,in"verbandmetdeverwerkingvanweieenbelangrijk
onderdeel.Dezuivelwordtdusnietindestriktezingenomen,dieinons
landgebruikelijkis.
Deklantenv/ordenzeerverwend.Alszijietsvragenwordtstilzwijgendaangenomen,d"atdebibliotheekhetverstrekt;desnoodskooptdebibliotheekhetoflaateen.fotocopiemaken.Zodoendeiserenigmicrofilmen
microkaartmateriaal,datvooréénmaligeraadplegingisaangeschaft.
Zodraeeninvoorbereidingzijndetijdschriftenlijstgereedis,
krijgenwijeenexemplaar.
BibliotheekD.S.Ï.R.
Ditisalleeneenwerkbibliotheek.Daarnaastverzorgtdebibliotheek
ookdecentraleinkoopenadministratievoordediverseD.S.I.R.proefstations.Alleennevengebiedenvandelandbouwvallenbinnenhetwerkterrein
'van-dezeproefstations,b.v.bewaringenkoelingvanfruitengroenten,
bewaringvankaasengraan(onderPestInvestigations),deproductenvan
debosbouw(incl,houtbewerkingb.v.).')
Eriseenliggendkaartsysteemvoordetijdschriftenadministratie.
Ditisthansdriejareningebruikenvertoontreedsslijtage.Deverschijningsfrequentievandetijdschriftenwordtaangegevenmeteengekleurde
kaartengekleurderuiters.
Opdezebibliotheekwordtooksamengesteldde"Translatedcontentlistsofrussianperiodicals"waarinalleRussischeartikelenopgenomen
wordenwaarvanbekendis,datereenEngelsevertalingbestaat.
BibliotheekImperialInstitute
HetgebiedvandezebibliotheekisveelwijderdandatvanhetKon.
Inst.v.d.Tropen,nl.incl0 chemie,economieenandere.Deopstellingvan
hettijdschriftenbezitisgeografisch.Dedocumentatieisingerichtvolgens
eeneigenclassificatiesysteem enbestaatuitgeschrevenkaartjes.DegeheleindrukisvergelekenmethetKon.Inst.v.d.Tropen,weinigrooskleurig.
BibliotheekEastMailingResearchStation
Alleenpostleenverkeer,geenpersoonlijkebezoeken.Algemenindruks
uitstekendverzorgdenzeergoedecollectie.
BibliotheekRothamstedExperimentalStation
NaastdebibliotheekvanhetMin.vanLandbouwééndergrootste
landbouwbibliothekenvanEngeland.Indrukwekkendevolledigereeksenvan
oudetijdschriftennaastzeergretecollectieslopendetijdschriften45*000
delen.NaastdebodemenbemestingzijnentomologieenPhytopathologiebelangrijkoonderdelen.Deafdelingenvoorbodemenbemestingenerzijdsen
voorbiologieanderzijdszijnvanongeveergelijkeomvang.Periodiekenzijn
opgesteldnaarlandenvanhorkomst.Open-access.Algemeneindrukbijzonder
goed.
')D.S.I.R.istevergelijkenmetT.N.0.Hetlandbouwkundigonderzoekis
hierbijechternietondergebracht,maarvaltonderdeAgricultural
ResearchCouncil.

- 10Bibliotheek School ofAgriculture Cambridge
Eenvoudigebibliotheekvoordefaculteitvan 250studenten» Schriftelijkeinstructievoorde stude.vten.Indeleeszaal specialeplankmet
periodiekenbibliografieën*
Universiteitsbibliotheek Cambrid^e
Imposant gebouwvan 1934en100manpersoneel.Eenluxeenruimte,
die geen enkeleNederlandsebibliotheekkent.Vandaar ookdemogelijkheid
om eenvrijruime open-access-pclitiektevoeren» De cataloguskamerisnaar
onzebegrippenalzo grootalseenleeszaal.Deafmetingenvandeleeszaal
zijnzo grootalsdievanonzeKoninklijkeBibliotheek.Hetkaartsysteem
vande tijdschriftenwordtmomenteel overgebracht opeenliggendkaartsysteem.Hetbezitbestaatvooraluithumaniora;denatuurwetenschappenworden
meerindefaculteitsbibliothekenopgenomen.Dealgemeneindrukispompeus5
deverzorginglijktuitstekend.Detoelatingtotdebibliotheek isvxij
ingewikkeld,maarhet openaccesskaraktervereistdit.Ditiswaarschijnlijkde grootste openaccessbibliotheek terwereld.
Bibliotheek Grassland Research StationHurley
Geografische opstellingderperiodieken.Magazijnmet schuifkasten
oprails,die echter niet geheelvoldoen.
Bibliotheek Library School
Ondergebracht inbibliotheek 1T.W.Polytechnic.Eriseenspeciaal
archiefmetdossiers,dievoorbeeldenbevattenvoorbibliotheekwerk.De
collectieis goedverzorgd;het geheelruimendoeltreffend.
Bibliotheek Imperial Institute ofForestry
Grotespecialistische bibliotheek.Systematischecatalogusindrie
gedeelten:praeFleury,Pleury enOxfordclassificatie.Schriftelijke gids
voor gebruikvandeze catalogusisnodig!
VoorBibliothekenASLIBenLibrary Association
Zie onder521. Vakbibliotheken
52. Vak
521. Vakbibliotheken
InLondenzijntwee goedevakbibliotheken op onsgebied nl.dievan
deASLIB envandeLibrary Association.Deeersteiswellichtwat interne
organisatiebetreftnogeenweinigpr:'r:;ltief"Snietteminis eenkeurcollectie
dervakbladenaanwezig.
DebibliotheekvandeLibraryAssociationisbeteringericht.Deze
heeftmeerhet cachetvan oenreedsietsmeer gevormdebibliotheek,(b.v.
met eeneigenleeszaaltje).Ookdaar eenbijzonder grotecollectie.Een
fotocopiedienstontbreekt.
Het isnietteverwonderen,dat naastdezebeidevakbibliothekende
Library Schoolslechts eenkleinebibliotheekheeft.Engeland isvoorbij
onsland,waarmeneengedeeltevandevakpublicaties tenkantorevanhet
ÏTIDERvindt,eenander gedeelte (zonderfree-access,zoalsbijdetwee
Engelsevakbibliotheken)bijdeKoninklijkeBibliotheek.
522. Vakliteratuur
OpdetentoonstellingvandeASLIB ontbrak eenstandmetbibliotheektechnische literatuur;terwijl erwelveel firma'smet natuurwetenschappelijke entechnische boekeneenstandhadden.Dithadtwee oorzaken:
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1. De meerderheid der ASLIB-leden z i j n meor information-officers dan
bibliothecarissent
2. De Library Association h i e l d g e l i j k t i j d i g een bijeenkomst t e Hastings.
Daar was wel een stand van b i b l i o t h e e k l i t e r a t u u r verzorgd door de spec i a l i s t e n op d i t gebied» Boekhandel Bailey Brosa &Swinfen Ltd., die
blijkens een t e hunnen kantore gebracht bezoek, inderdaad v r i j veel -•
incourant materiaal op het vakgebied van het bibliotheekwezen, vooral
u i t de U.S.A., zelfs i n voorraad hadden !
523« Vakopleiding
Omdo Londense Library School, gevestigd i n de "North-West Polytechnic" kan Engeland benijd, worden. De opleiding i s 3 - j a r i g : i n het eerste
j a a r wordt opgeleid t o t het "entrance"-examen ("graduates" z i j n hiervan
v r i j g e s t e l d ) . In het tweede jaar t o t het "registration"-examen (men wordt
dan geregistreerd a l s "associate" van de Library Association). Het derde
jaar i s voor de s p e c i a l i s a t i e » Men kan d r i e richtingen u i t ï n l . Openbare
Leeszalen, Universiteitsbibliotheken en Speciale Bibliotheken. ')
Het derde j a a r , dus het jaar van de concurricula der verschillende
richtingen schijnt h i e r bevredigend opgelost te z i j n . In een d r i e j a r i g
schema rouleren de mogelijkheden. Men kan d i t jaar dus nemen wanneer het
gekozen onderwerp aan de beurt i s .
De school heeft 60 t o t 70 leerlingen voor de gehele dag; 450 l e e r lingen voor de avonden. 60$ i s voor Openbare Leeszalen, 4-0$ voor andere
richtingen. Ongeveer 10^-15$ van do leerlingen i s graduate.
Het voorbeeldenarchief i s benijdenswaardig; hoewel niet compleet,
zodat wij enig materiaal onzerzijds beloofden.
De omgeving (de N.Y/. Polytechnic), waarin een vakschool op grafisch
gebied (reproductietechniek!) een middelbare opleiding voor economie,
boekhouden en administratie, Engelse t a a l en fundamentele natuurwetenschappen opgenomen z i j n , i s de meest ideale, die men zich voor een bibliotheekschool kan denken.

') Zie Library Quarterly 1954 No.1 en ASLIB Proc.Vol.5 No.4, 1953
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6.

Reproductiemethoden
61.

Lichtdruk
Op gocn enkel CommonwealthBureau,nochopenigeanderebibliotheek
troffenwijeentoepassingvanlichtdrukaan,zoalswijdiekenneninde
vervaardigingvankaartjesvan"Landbouwdocumentatie"en"TropicalAbstracts".Evenminhetvervaardigenvanhetorigineeloptransparantpapier,
zoalstenonzentb.v.voorliteratuurlijstenwordttoegepast,metdebedoelinghiervanlichtdrukcopieëntemaken.Eendeeldergeopperdebezwaren
inderuilvanliteratuurlijstengingookinderdaadterugtotdemoeilijkheidhoe(andersdandoorovertypen)additionelecopieënvervaardigdkunnen
worden.Verschillendeinstantieswarenzeergeïnteresseerdinonzemethodiek
enwijhebbeneenaantalvanhen(inclusiefdebibliotheekschool)moeten
belovennadereinlichtingenenvoorbeeldenenprijzentelatenweten.
TochisintheorieinEngelandweldegelijkhierovereenenander
bekend.Ditblijktb.v.uitartikelen,voorkomendeinhetOfficeandMangementBulletin,datwordtuitgegevendoorH.M.Treasury.Daarblijktmen
weldegelijktewetenwateropditgebiedinhetbuitenlandgebeurt.De
indrukisechter,datwatindekringenvandezebureau-organisatie-deskundigen(uitdeefficiencyhoekkomende)bekendis,slechtsmoeizaamdoordringt
indesfeervanhetbibliotheek-endocumentatiewezen.Ditstaatveelverder
vandezeorganisatie-enefficiency-hoekafdaninonsland(lIIVEenNTDER).
Erwasweleenozalid-lichtdrukmachineopdetentoonstelling,die
tijdensdeASLIBconferentiegehoudenwerd.Erwaszelfseenstandwaar
gedemonstreerdwerdenplasticmaterialen,waarmeemenkleinetransparente
eenheden(b.v.vaneenregel)gemakkelijkopvolgordekonhouden.Ditwas
ontwikkeldvoorcatalogivanfabrikanten,waarvantelkenskleineoplagen
voorhuis-offsetgemaaktwordenenwaarbijmendangemakkelijk(b.v.op
alfabet)nieuweregelskontussenschuiven.Desgevraagdbleekdefabrikant
ditechternogzeldeninbibliotheekkringenteverkopen:hijzelfhadgedachtaanhetbijhoudenvantljdschriftenlijstenopdiewijze.Detebetypenstrokenwordeninvellengeleverd,waarvanmen,doordeaanwezigheid
vangeritstelijnen,gemakkelijkeenofmeerregelskanafscheurennahet
invullen.
InRothamstedwerdgevraagdoflichtdrukkartonkaartjesookbruikbaar
zijnvoorponskaarten,aangezienmenhieraanmogelijkhedendachtvoorcombinatie.Gezienechterhetzeergladdeendunnekarton,datalgemeenvoor
deponskaartengebruiktwordt,lijktdezecombinatievooralsnogproblematisch.Ookhetietwatkromtrekkenvanlichtdrukkaartjeskaneenbezwaar
zijnomdezetegebruikenalsponskaarten.
62. Microreproductie
Blijkensdebijdereedsgenoemdetentoonstellinggehoudeninleiding
doorL.J.ANTHONY,adjunctdirecteurvandeASLIBismeninEngelandnog
steedst.a.v.devraagmicrokaartofmicrofilminhetdiscussiestadium.Dit
isookderedenwaaromdeindustriezichnogweinigontwikkeldheeftenmen
zichhoodzakelijkbepaalttothetschuchterimporterenuitanderelanden
vaneenenkelleesapparaat ofhoogstens/eenzelfgebouwdproefexemplaar.
Eenvandepunten,waarommenzichvoor~dezezakeninteresseert,ishet
bezuinigenvanruimtevooropbergen.
Eenleesapparaatvoormicrofilmwerdo.a.aangetroffenindeUniversiteitsbibliotheekteCambridge.Volgensverkregeninlichtingenbezithet
nie-tbezochteCommonwealthInstituteofMycology,Kew,faciliteitenvoor
microfilmnaastfotostaat.

-21UiteenonderhoudmetMr.HANROTT(WestandPartners)bleek,dat-men
v/eldegelijkopdehoogteisvandeontwikkeling,b.v.inonsland.Met
namewasHA1JR0TTreedsinDelft(TH)geweest.InEngelandzijnthans*opnamecamera'svoormicrokaart,t.w.eenGoebelcameraopH.M.S.O.,eonKabitzcamera(slechts£60)bijHAMOTT,diethansineenziekenhuisingebruiki3
entenslotteeenbijMilkMarketingBoardteThamesditton,kennelijkvoor
archiefdoeleinden.
ErisinEngeland geen commissieofinstantie,diezichmetdebewusteontwikkelingdezermateriebemoeit.Interbibliothecairleenverkeer
metmicrokaartkentmennogniet.Leesapparatenwordenalleendoorhengevraagd,dieuitdeV,S.microkaartenoffilmstoegezondenkrijgen.Hetmicrokaartleesapparaat,opdetentoonstelling,waseeneigenconstructieenkost
£ 60.Hetmicrofilmleesapparaat,dateveneensaanwezigwas,werd.uitFrankrijkgeimporteerdenkost£36.Alleimportenvanditsoortapparatenzijn
inEngelandmet 50foinvoerrechtenbelast.
63» Fotostaat
Opdebibliotheken,diewijbezochtenwasuitsluitend gelegenheid
tothetmakenvanfotocopieën.BijdeScienceLibrarybleekdezezaakreeds
eenvrijhogevluchtgenomentehebben;zijwerktendaarookveelvoor
anderebibliotheken,'dienoggeeninstallatiehadden.Voorbestellingen
maaktemengebruikvanbloesmetbestelbonnen.Dezebloeskanmen-ookin
hetbuitenland-vooruitkopen.
Bijbezoekterplaatsebleekdatmenslechtsdebeschikkinghadover
tweefoto3taatcamera's.Dezewarenopgesteldineenomgevingenmeteen
outillage,diemenhiertelandenietaanbuitenlandersalsbijzonderzou
vertonen.Detarievenliggenietshogerdanhiertelande.(Zie5H«Bezoek
bibliotheekScienceMuseum)
"64» Bespreking
Deindrukwerdverkregen,datdeCommonwealthBureauinhetalgemeen
gebruikmakenvandeinrichtingvanhetCommonwealthInstituteofMycology
(Kew)endatinLondenvelenatuurwetenschappelijkebibliothekengebruik
makenvandefotostaatinrichtingvandeScienceLibrary.Onderzoekophet
gebiedvanreproductieschijntuitsluitendtegebeurenindeDivisionof
OfficeandManagementvanH.M.Treasury,welkeafdelinghet0.andM.Bulletinuitgeeft.
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71. SectionPublicationsoftheMinistryofAgricultureandFisheries
Deorganisatievandeafdeling,waaronderhetuitgevenvanpublicatiesressorteertisongeveeralsvolgt$
DivisionofInformation
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!
!

!

!

!

Section3
LiaisonOfficers
toCountyCommittees

Publications Library AdvisoryAids
Allepublicatiesv/ordengedruktdoorenvoorrekeningvanH.M.StationeryOffice.Deredactiekostenenhonorariazijnvoorrekeningvanhet
ministerie.H.M.S.O.heefteeneigenbegroting,diewordtsamengestelduit
doposten,opgegevendoordeverschillendeministeries.Binnendezebegrotingishetmogelijkomverschuivingentoetepassen,maardeafdeling
PublicatiesvanhetMinisterieheefttochnietgeheeldevrijehandinde
uitvoeringvandepublicaties.Ditheeftb.v.totgevolgdatergeenmogelijkheidisomdevlugschrifteneenaantrekkelijkuiterlijkte geven.
Kleurenwordenhierindanookniettoegepast,tenzijditnoodzakelijkis,
zoalsbijziektebeelden.Anderepublicatiesdaarentegenhebbeneenzeer
aantrekkelijkuiterlijkenwordenoproyalewijzeuitgevoerd.Ditgeldt
speciaalvoordepublicatiesdiewordenverkocht.Demiddelen,verkregen
uitverkoopvandepublicatieskomenindekasvanH.M.S.O.enkunnen,
evenminalsinNederland,wordengebruiktvoorandereuitgaven.'
Invelepublicatieswordenadvertentiesopgenomen.Dezeadvertenties
mogen geen verwijzingenbevattennaarhetwerkvanhetMinisterieenworden
geselecteerddoorhetMinisterie.Omgekeerdwaaktmenerangstvalligvoor
om.inpublicatiesnamenvanfirma'stenoemen.Zelfseenwoordals"cellophane",wordtvermeden!nadrukkelijk-wordtsteedsvermeld,dathet'Ministerienietverantwoordelijkisvoordeinhoudvandeadvertenties.Deinkomstenzijnaanzienlijk;moeilijkhedenwordenblijkbaarnietondervonden.
Uitgegevenwordendevolgendesoortenpublicaties:
Bulletinsmeteenwetenschappelijkeinhoud,afkomstigvanproefstations.
TechnicalBulletins,diemeerhetkaraktervanhand-ofleerboeken
dragen.Dezezijnbestemdvoordevoorlichting,voorvooraanstaande
boerenenvoorstudenten.
Leaflets,meteenpraktische,technischeinhoud,bestemdvoorboeren.
Dezewordenverkochtvoor2'perstuk.Deoplaagloopttot8000stuks.
Leafletsmeteenpropagandistischeinhoud.Dezewordengratisverstrekt.
•Bovendien.geefthetMinisterieuithetmaandbladAgriculture,eveneens
bestemdvoordeboeren.Deoplaagis17.500.Erzijn350.000boeren
(opeenbevolkingvan48millioen)hetgeenneerkomtop5$.Ditzijn
devooruitstrevendeboeren.
••
VoordevoorlichtingsdienstisbestemdhetquarterlyM A S quarterlyReview.
Ditbevatreviewsenabstracts.Hieropkunnenookparticulierenzich
abonneren.Hiervanwordtechterweiniggebruikgemaakt(6-700particuliereabonné's).Menzouindittijdschriftlieverreviewshebben,
maardereferentenzijnhiertoemoeilijktebrengenenvolstaan'in
hetalgemeenmethetmakenvaninformatievereferaten.
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indeprovincialelandbouwbibliotheken(zieonderbibliotheek M n . ) ,
maarhiervanwordtweiniggebruikgemaakt.ZijprefererendeinformatievereferateninNAASQyarterlyReview.
Deverkoopvandepublicatieslooptlangsverschillendewegen.In
deeersteplaatszorgendeconsulentenhiervoortijdenshunbezoekenaan
boeren,tijdenslezingenenpraatavonden.VoortskunnenpublicatiesrechtstreekswordenbesteldbijH.M.S.0,Inditverbandzijopgemerkt,dat
H.M.S.O.intweevandevoornaamstestratenvanLondeneengroteboekhandel
heeftmetuitstekendverzorgdeetalages.Indegrootstewinkelwasvande
4 etalageséénuitsluitendingerichtvoorlandbouwkundigepublicaties5ook
indetweedeboekwinkellagentalrijkelandbouwkundigepublicatiesinde
etalage.
Zeerbelangrijkzijnookdetentoonstellingen.HetMinisterieheeft
eenuitneembarebarakvanaluminium,waarinhetopplaatselijketentoonstellingenexposeert.Dezebarakkanopverschillendewijzenwordenopgebouwd.Deaankledinggeschiedtmethardboard,datmet.plasticverfwordt
beschilderd.Depublicatieskrijgenhiereenbelangrijkeplaats;opgrote
tentoonstellingenisdesectorvandepublicaties10meterlang.
Standhuurwordtnietbetaald.Verkoopgeschiedtdoorverkoopsters,
dienietvaktechnisch geschooldzijn.Wordenertechnischevragengesteld,
dan.wordenassistentenvandevoorlichtingsdiensttehulpgeroepen.Per
jaarwordenoptentoonstellingenvoor£8000aanpublicatiesverkocht.
DekostenvoordezetentoonstellingenzijnvoorrekeningvanhetMinisterie.
Erishiervooreenbegrotingspostbijdeafdeling.Hetwerkvoordeaankledingwordtuitbesteedbijparticulieren.
Hetpersoneelvandezepublicatie-afdelingbestaatuiteentiental
redacteureneneen20-taladministratievekrachten,(voor"Agriculture"
zorgentweeredacteuren)Menheeftinlopendeproductieeen180publicaties.
FATISwerdeennuttigeinstellinggenoemdvoordeuitwisselingvan
publicaties.Mr.0'HANLONbetreurdeechterdatdestafvanFATIS geen landbouwtechnischgeschooldpersoneelhad.Hijwasheteensmetdestelling
datuitwisselingvanwetenschappelijkepublicatiesbeterdoorinstituten
onderlingkanv/ordengeregeld,
72. BritishAgriculturalBulletin(Mr.ALASTAIRDIJMETT,Editor)
B.A.B,heefteenoplaagvan3500.Dedoelstellingvanhetbladis
omdeonderzoekersoplandbouwkundiggebiedindeCommonwealthvaneikaars
werkopdehoogtetebrengen.Mr.DUMTETT,dehoofdredacteur,heeftnaast
dezefunctiealsredacteuranderebezigheden,waaronderalsbelangrijkste
verzorgingvanradio-uitzendingen.Hijwordtgeassisteerddooreenassistent,editor.Indelaatstetijdismenertoeovergegaanomookbuitende
Commonwealthschrijverstevragen.EenverzoekaanMinisterMansholto*a.
zalbinnenkortwordenverzonden.
B.A.B,beoogtniettezijneenwetenschappelijktijdschrift.Getracht
wordtartikelentekrijgendiegemakkelijkleesbaarzijn.Bijdekeuzevan
deauteurskijktmenindeeersteplaatsnaardeskundigheid;daarnaastnaar
schrijverstalent.Lukthetnietomvandedeskundigeeengoedleesbaarartikeltekrijgen,dandoetmenhetviaeeninterviewdooreenjournalist.
Dezejournalistenhebbenwellandbouwkundigekennisdoorervaring(brV.
landbouwkundigeredacteurenvandagbladen)maargeenlandbouwkundigeopleidingofgraad.EenopleidingvoorlandbouwjournalistbestaatinEngeland
niet.Eriaechterwelbehoefteaaneendergelijkeopleiding.Het"editorial"
wordtdoorMr.DUMETTgeschreven.
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bijzonderover.dekloof,.diearistussenonderzoekenpraktijk.Volgens
Mr.DUNNETT.moetdit.wordentoegeschrevenaanhetfeitdatdevoorlichtingsdienstnogjongisendaardoornogweinigontwikkeld.Hetlandbouwonderwijs
isevenminsterkontwikkeld.
Hierbijmagnietwordenvergeten,datdelandbouwindegeheleEngelse
economiemaareenondergeschikteplaatsinneemt.DeboerenvrezendeconcurrentievanEuropaenvragendaaromombescherming.Zijvoelenzichonzeker.
Hetoostelijkgraandistrictb.v.ondervindtdeterugslagvandedalingvan
degraanprijzen.Deboerenhebbendeneigingomovertegaanopley-farming
endusmelkveehouderij.Maarderegeringisvanmeningdateralvoldoende
melkwordtgeproduceerd,zodatdit geen oplossinggeeft.Dekansdatde
melkprijszaldalenisgroot.VooraldeboereninhetmiddenvanEngeland,
diemindergoedebedrijvenhebben,zullendaarbijhetloodjeleggen.Onder
dezeomstandighedenishetmoeilijkomeendoorstromingtekrijgenvanhet
landbouwkundigonderzoeknaardepraktijk.
EenderdemoeilijkheidisdathetEngelseonderzoekeensterkfundamenteel
karakterdraagt.Daardoorbevindthetzichineenwatgeïsoleerde"positie
enmisthethetzonoodzakelijkecontactmetdepraktijk.
Vertaalbureau. Mr.DUNÎJETTwaszeergeinteresseerdinonzeplannent.a.v.
eenvertaalbureau.Hijzegdetoedaarovercontacttezullenopnemenmet
enkelevooraanstaandepersonenenmijhierovernogtezullenberichten.
HijachthetnietuitgeslotendateenlandbouwkundigealspermanentefunctieeendergelijkebaaninNederlandzouwillenaanvaarden.(Hijhaddaarbijiemandophetoog,diethansgeenvastewerkkringheeft.Dezezoueen
goedepenhebben,maaruiteraardhetNederlandsnietbeheersen.Ditzou
echtertelerenzijn.)Jongemensenmeteenlandbouwkundigegraadzouden
wellichtookgevondenkunnenv/orden,vooralindienzijindegelegenheid
zoudenkunnenwordengesteldomnogwattezienvanhetonderzoekingswerk
inonsland.Dezejongemensenzoudenechterslechtsenkelejareneendergelijkefunctiewillenvervullen.
73. AgriculturalResearch Council(DrGOODWINenMr.BIED)
DoAgriculturalResearch CouncilistevergelijkenmetLandbouw
T.N.O.,metdienverstandedathetgeenonderdeelisvanD.S.I.R.(onsT.N.O.)
DeAgr.R.C.geeftenkeleseriespublicatiesuitiIndexofAgricultural
Research (eenoverzichtvanhetlandbouwkundigonderzoekinEngeland),
ReportSeriesenSoilSurveyReportSeries.Ophunverzendlijststaanthans
(nawijzigingmijnerzijds):allepublicatiesvoordebibliothekenvanhet
MinisterieendeLandbouwhogeschool endebodemkundigepublicatiesvoorhet
ProefstationteGroningenendeStichtingvoorBodemkartering.Zijontvangen
deMededelingenLandbouwhogeschoolendeVerslagenvanLandbouwkundigeOnderzoekingen.Ditisvoldoendevoorhen.(DoorafwezigheidvandebibliothecaressehebiknietkunnennagaanwelkeanderepublicatiesuitNederland
wordenontvangen.Debibliotheekisoverigensklein).

-258. Diversen
MetverschillendeinstantieswerddevoorbereidingvandelandbouwkundigesectievanhetInternationaleDocumentatie CongresBrussel1955'
besproken.Vanenigebelangstelling,andersdandiegebodendoorhetminste
niveauderbeleefdheidtegenoverbezoekers,wasgeensprake.DeCommonwealth
Bureauxverwezenopéénna(Rothamsted)naarSirH.HOWARD.
Metverschillendebibliothekenwerdderuilvandebibliotheekvan•
deLandbouwhogeschoolbesproken.
BijeenbezoekaandeafdelingvanhetBritishMuseumwaardeBUCOP
(BritishUnionCatalogueofPeriodicals)gecompileerdwordt,werdnagegaan
inhoeverreonsnogenkeleminderbelangrijkeperiodiekenbibliografieën
ontbreken.BehoudensenkeleminderbelangrijkeEngelselijstenwerdengeen
opvallendevondstengedaan.HetBUCOP-werkzelfwasinteressanterdoorzijn
omvangendedaarmeeverbondenproblemendandoormethodiekderwerkzaamheden,ïlietdeBritishMuseumregelsmaardeAnglo-AmericanRulesworden
toegepast.GrondslagenvormdendeoudeUnionListvanLondonenhetbezit
vandeBritishMuseumLibraryzelf.DeBUCOPverschijntindevolgende
tweejarenin4vol.Onderwerpindelingvanunionlists,zoalsFREERen
RANGANATHAÏIvoorstaan,wordtweinigheilzaamgeacht,temeerdaarcompilatorenbijnanooitindelenopgrondvaneigenkennisvanhetbetreffende
periodiek.
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DebetekenisvanNederlandseland
"bouwkundigepublicatiesvoor
deEngelsereferatenorganen
OpallepuntenwaarwijcontacthaddenmetEngelselandbouwkundige
bibliothekenofdocumentatieinstellingenbleekdatdeNederlandselandbouwkundigepublicatiesinvoldoendemateaanwezigwaren.Erwerdenslechts
enkelelacunesgevonden,diegemakkelijkkunnenwordenaangevuld.
VoordedocumentatiedienstenvandeC.A.B,isdeNederlandsetaal
vanonzepublicatiesgeenbezwaar.Onzetaalvormtdus geen remophetopnemenvanreferatenindeEngelsereferaattijdschriften.Hetopnemenvan
Engelsesamenvattingenenhettweetaligmakenvanonderschriftenvanfiguren
enbijschriftenbijtabellenwerdwelopprijsgesteld.Hiermededientdus
tewordendoorgegaan.
Mendienthierbijechtertebedenken,datreferatenslechtsdeeerste
stapbetekenenopdewegnaarhetinternationaalbekendmakenvandeNederlandseliteratuur.IndienopgrondvanreferatenNederlandsepublicaties
doorbuitenlanders(uiteigenbibliotheken)wordenopgevraagd,speelthet
taaivraagstukweleenrol.Deervaringleertnueenmaal,datbuitenlandse
onderzoekers,dieinhetalgemeendeNederlandsetaalnietmachtigzijn,
geneigdzijnomdezepublicatiesterzijdeteleggen,indiendezenietin
eenvoorhenverstaanbaretaalzijngeschreven.Ondanksdegunstigeervaringenbijdereferatertiladen,dientdaaromtochtewordengestreefdnaar
publicatieinhetEngels(zietevenspunt2).
MeermalenwerdgrotewaarderinggeuitvoorinhetEngelspublicerende
Nederlandsetijdschriften,zoalsNeth.JournalofAgriculturalScience,
Euphytica,PlantandSoil,Neth.MilkandDairyJournal.
Datondanksdehogergenoemdeomstandighedentochnogbetrekkelijk
veelNederlandselandbouwkundigeartikelennietwordenopgenomeninde
referatenorganen,moetwordentoegeschrevenaandezeerstrengeselectie
vandezebureaux.Hieropkanuiteraardgeeninvloedwordenuitgeoefend.
Dezelfstandigepositievanelkvandebureauxmaaktdaterverschillen
zijn.
Engelsevertalersmetlandbouwkundigekennis,tenbehoevevan
Nederlandsvertaalwerk
OriënteringoverdemogelijkheidomjongeEngelselandbouwkundigen
naarNederlandtehalenvoorvertaalwerkopendeenigeperspectieven.GetrachtkanwordenomviadeAppointmentBoardsvandeuniversiteitenmet
eenlandbouwkundigefaculteitsollicitantenopteroepen.Debestetijd
daarvoorisApril(tegenheteindevandestudieperiode).Anderzijdszal
ooknogberichtwordenontvangenvandeBritishCouncil(Mr,DUNNETT)over
ditpunt.
DebetekenisvandeEngelsereferatenorganen
DankzijhetbestaanvandezeergespecialiseerdeenuitruimefondsengefinancierdereferatenbladeninEngelandkunnenveleanderelanden
(w.o.Nederland)zichpermittereneenuitsluitendalgemenedocumentatie
(Landbouwdocumentatie)ophetgebiedvandolandbouwteverzorgen,terwijl
hetmoeilijkewerkvandeselectie,vandevertalingen,vanhetschrijven
der(informatieve)referatenenvanretraceringderoorspronkelijkedocumentenovergelatenwordtaandeCommonwealthBureaux.

-27IndienditworknietinEngelandgedaanwerd,zoudenwijvooruitgavenkomentestaan,dievelemalenhogerzoudenzijndanhet"bedragdat
thansaandocumentatieophet'gebiedvandelandbouwwordtbesteed.
Nudezereferatenbladeneenmaalbestaanenverkochtwordentegenprijzen,
waarinslechtseenfractievandeproductiekostenverdisconteerdzijn,
moetenwijniettezuinigzijnmetdjaanschaffingvanabonnementen.
WijhebbenkunnenvaststellendatditwerkinEngelandopgrondige
endegelijkewijzeisaangepakt.Behalvedaarwaarzulkeenreferatenorgaan
ontbreekt(landbouweconomie)kaninruimemateophetgeheleapparaatin
Engelandgesteundworden.Ditgeldtookvoorhetdaaraanwezigevrijomvangrijkenietgepubliceerdemateriaal,waarvandoormiddelvanaanvragen
gebruikkanwordengemaakt.
Hetredigerenvanrapporten
EenpuntdatookinEngelandkennelijkindebelangstellingstaat
ishetredigerenvanrapporten.OpdeASLIBconferentiewerddestelling
verdedigd,datdithetbestekangeschiedendoorde(speciale)bibliothecaris,omdathijerhetgrootstebelangbijheeft,datdezerapportenin
hunvormgevingzogoedmogelijkwordenverzorgdenineenvormwordengegoten,diehetbestepastindesystematiekvandebibliotheek.
Hetredigerenvanrapportenzalechterslechtskunnengeschieden
doorpersonen,dievoldoendekennishebbenvandematerie,vaakzelfseen
hogerevakopleidinggenotenhebben.Velespecialebibliothecarissenzullen
nietaandezeeiskunnenvoldoen.Aanbevelingverdientechterwelombij
grotereinstellingendepublicatiesectorendebibliotheok-documentatiesoctoronderéénhoofdigeleidingtebrengen.
Deorganisatiesvanspeciale-bibliothecarissenendocumentalisten
Ookop'deASLIBconferentieisgeblekenhoezeerhetvakvanspeciale
bibliothecariszichuitbreidt.Enerzijdsgeschiedtditinderichtingvan
documentatie(informationofficer),anderzijdsinderichtingvanpublicaties(publication-engineer).Hetverdientaanbevelingdatdebetreffende
organisatiesinNederlandzichhieroverberaden.Demogelijkhedenomook
inonslanddeuitbreidingvandezewerkzaamhedenoptevangeninorganisatorischverband,...zijn.welaanwezig,doch.overlegterzakeisgewenst.
Vindtditnietplaats,danisdekansnietgering,datzichafzonderlijke
groepengaanafsplitsen,waardoorhetgoedeonderlingeverbandverbroken
kanworden.
ReproductiemethodeninEngeland
OphotgebiedderreproducticmethodengeofteenbezoekaanEngeland
nietveelnieuws,.hetgeenzowelbleekuitdetentoonstellingtijdensde
ASLIBconferentiealswatopdebibliothekenendocumentatiedienstenin
ditopzichtwerdaangetroffen.
Uitwisselingongepubliceerdbibliografischmateriaal
Demogelijkhedeninzakeuitwisselingvanongepubliceerdbibliografischmateriaalblijkenbijzondertalrijktezijn.Opallebureauxopéén
na,werddirectoponzevoorstellendienaangaandeingegaan.Ditbetekent
datveelbuitenlandsbibliografischmateriaalbijhetCentrumzalbinnenkomen,waartegenoveronzerzijdseenkwartaalbericht gemaaktmoetwordenmet
deinhetEngelsvertaaldetitelsvanonzelijstendievoorexportinaanmerkingkomen.Dezeuitwisselingkaneenaanmerkelijkesteunbetekenenbij
doinformatie(passievedocumentatie)enzaldupliceringvanzoekwerkkunnenvoorkomen.

-28HerzieningU.D.C.63
De"bijzondereactiviteit(achterdeschermenoverigens)inzakede
herzieningvandeU.D.C.63wettigthetvertrouwendater,internationaal
gezien,eengoedetegenhangeristegenoverde(te)groteactiviteitin
Duitslandopditgebied.HetzaldetaakvanNederlandzijntebemiddelen
tussendebeidepolenvanpragmatischeopvattingenenerzijdsentheoretischeprincipesanderzijds.
Toopissingvanponskaarten
Zeerbelangrijkisdewijzevantoepassingvanponskaarten,zoals
dezewerdaangetroffenophetCommonwealthBureauofPlantBreeding.De
mogelijkhedenvantoepassingvanponskaarteninonslandwerdensteedsbeperktdoordeomvangvanhetbenodigdemachinepark.Ingenoemdbureaunu
iseenkleinepraktische,bijzondergoedkopesorteermachineingebruik,
diegeheelnieuweperspoctievenopent.BesprekingenmetdeNederlandse
importeurvandezemachinoovermogelijketoepassingbijhetCentrumvoor
Landbouwdocumentatie zijngeopend.
Vakbibliothekenenbibliotheekonderzoek
Vastgesteldkonv/ordenhetgrotevoordeelvandeaanwezigheidvan
tweevakbibliothekenophetgebiedvanbibliotheek-endocumentatiewezen,
diebeidedooropenaccessendoorcoöperatievebestrijkingvanhetgehele
gebied,eengoederuggesteunvormenvooronderzoekdathiermeetevensongetwijfeld gestimuleerdwordt.
Bibliotheekschool
school
DebibliotheekviseenEngelseinstelling,die,misschienbeheptmet
gebreken,tochinhetalgemeenvooronsinzijnhuidigevormmedeeenstimulerendvoorbeeldzaldienentezijnvoorderichtingwaarinzichonze
pogingenzullendienentebewegenophetgebiedvanvakonderricht.
Regionalelandbouwbibliotheken
DebibliotheekvanhetEngelseMinisterievanLandbouwkenthet
systeemvanregionalebibliotheken.Debibliotheekzelfheefteenalgemeen
karakter;detypischtechnischeliteratuurbevindtzichindezeregionale
bibliotheken,dieooknogweerplaatselijkeafdelingenhebben.Hoewelde
regionalebibliothekeneenvrijgrotezelfstandigheidbezitten,heefttoch
debibliothecarisvanhetministeriehettoezichthieropengeschiedtb.v.
deaanschaffingviahem.
Inonskleinelandisdebehoefteaandergelijkeregionalecollectiesuiteraardveelgeringer.Tochzouoverwogenkunnenwordenofookin
onslandietsindezerichtingzoukunnenwordengedaan.Hetraadplegen
vaneenbibliotheekterplaatseverdientimmersdevoorkeurbovenhet
aanvragenvanboekenaaneencentralebibliotheek.
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