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WOORD VOORAF

Het totale bezit van de Centrale Bibliotheek en de handbibliotheken van de
Landbouwhogeschool en van de instituten van landbouwkundig onderzoek in Wageningen kan men ruwweg schatten op 620.000 boeken en 14.000 lopende tijdschrif
ten en seriewerken. In Wageningen is daardoor in totaal een van de grootste
collecties landbouwkundige literatuur ter wereld aanwezig.
Deze collectie staat ter beschikking van de wetenschappelijke staf en de
studenten van de Landbouwhogeschool, van de onderzoekers van de instituten
en van alle anderen die op een of andere wijze betrokken zijn bij de bestu
dering van landbouwkundige literatuur. Bovendien heeft men in het Centrum
voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie een dienst die in alle ge
wenste vormen literatuurinformaties kan verschaffen en op deze wijze de toe
gankelijkheid van de landbouwkundige literatuur aanmerkelijk kan vergroten.
Het functioneren van dit totale apparaat en in het bijzonder de relatie tus
sen het apparaat en zijn klantenkring was tot dusverre nimmer het onderwerp
van een onderzoek. Het hiervolgende rapport van ir. J. Halâszi voorziet dan
ook stellig in een behoefte. Het geeft ons uitgebreide informaties over de
wijze waarop "de Wageninger" zijn literatuur benadert en de functie die de
bibliotheken en de verschillende documentaties daarbij vervullen. Ir. Halâszi
heeft bij zijn studie gebruik kunnen maken van de voorstudie die is uitge
voerd door mevrouw Boomsma-Huisman.
Het onderzoek kon worden uitgevoerd dank zij financiële steun die werd ver
kregen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Voor deze
financiële steun zijn wij zeer erkentelijk.
Het rapport zal onmiskenbaar ook buiten de kringen van direct belanghebben
den in Wageningen de aandacht trekken en zijn nut voor andere studies op dit
terrein kunnen afwerpen.

De Directeur,
ir. D.J.Maltha

SAMENVATTING

Om de vraag te kunnen beantwoorden wat de lees- en zoekgewoonten van landbouw
kundige onderzoekers en studenten zijn en welke de motieven zijn voor aankoop van
wetenschappelijke literatuur werd een schriftelijke en een mondelinge enquête ge
houden.
De schriftelijke enquête werd gehouden op 66 bibliotheken in Wageningen; de mon
delinge enquête werd uitgevoerd door middel van 9^ interviews onder academici bij
de Landbouwhogeschool en de instituten van landbouwkundig onderzoek in Wageningen.
Voor de schriftelijke enquête werd op drie achtereenvolgende dagen aan de bezoe
kers van de bibliotheken een vragenlijst ter invulling uitgereikt. Van de biblio
theken van de Landbouwhogeschool werden 255 ingevulde enquêteformulieren van be
zoekers, niet studenten en 192 van studenten ontvangen en van de instituutsbiblio
theken 20l+, resp. 13. In totaal derhalve 66U formulieren.
Geïnterviewd werden 36 academici van de Landbouwhogeschool en 58 van de institu
ten.
Bij de schriftelijke enquête werd getracht een indruk te verkrijgen van de bezoek
frequentie aan de bibliotheken, de rangvolgorde van de meest gebruikte literatuur,
het doel van het bezoek aan de bibliotheek, de veroudering van de literatuur, de
gebruikte hulpmiddelen bij het opsporen van literatuur, de hulp die men verkreeg
en het succes bij het opsporen van literatuur.
Bij de mondelinge enquête werd nagegaan: het verzamelen van informatie ten behoe
ve van een algemene oriëntatie en over een bepaald onderwerp, het gebruik van
hulpmiddelen voor het opsporen van literatuur, de belangrijkste bibliotheken voor
de respondenten, de veroudering van de vakliteratuur, de taalbarrières bij het
bestuderen van literatuur, de verkregen hulp van anderen bij het opsporen van li
teratuur en de tijd die de onderzoekers aan literatuurstudie besteden.
Wat de aankoopgewoonten betreft werd, als onderdeel van de mondelinge enquête, na
gegaan: de wijze van kennisnemen van aankondigingen van nieuwe literatuur en het
bedrag dat de respondenten jaarlijks besteden voor de aankoop van wetenschappe
lijke boeken en tijdschriften.

Reading and searching habits of agricultural scientists and students and
motivation of agricultural scientists for buying scientific literature. SUMMARY
To. examine the reading and searching habits of agricultural scientists and
students and their motivation to buy scientific literature, a questionnaire was
held among visitors to 66 libraries in Wageningen on 3 consecutive days, and 36
University staff and 58 institute staff were interviewd. The libraries of the
University returned 255 completed questionnaires from non-students and 192 from
students; the institute libraries returned 20U and 13, respectively; in total 66k
questionnaires. The questionnaires gave an impression of the frequency of library
visits, the priorities visitors gave to different types of literature, the purpose
of the visit to the library, the ageing of the literature, the means of tracing
literature, the help the visitor received and the success of finding it.
The purpose of the interviews was to discover how the worker collected general
information or literature on a specialized subject, the aids he used to trace
literature, the most important libraries for the worker, the ageing of the
literature, language barriers in reading the literature, help in seeking litera
ture, time devoted to reading literature, and, in the buying of new literature,
the way the worker learnt about new publications and the amount he spent
annually on buying scientific books and journals.
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Gepflogenheiten der landwirtschaftlichen Forscher und Studenten beim Lesen und
Wachforschen der wissenschaftlichen Fachliteratur und Beweggründe der Forscher
für deren Beschaffung. ZUSAMMENFASSUNG
Um auf die Frage eine Antwort zu erhalten was die Gepflogenheiten der landwirt
schaftlichen Forscher und Studenten beim Lesen und Nachforschen der Literatur
sind und welche Motive bei der Beschaffung der wissenschaftlichen Literatur eine
Rolle spielen, wurde eine schriftliche und eine mündliche Enquete gehalten.
Die schriftliche Enquete wurde in 66 Bibliotheken von Wageningen gehalten,
während die mündliche Enquete durch 9^ Interviews unter akademisch Gebildeten
ausgeführt wurde, die an der landwirtschaftlichen Universität und bei den agrari
schen Forschungsinstituten in Wageningen Tätig sind.
Für die schriftliche Enquete wurde an drei aufeinander folgenden Tagen den
Besuchern der Bibliotheken ein Fragebogen zur Ausfüllung überreicht. Von den
Bibliotheken der landwirtschaftlichen Universität wurden 255 ausgefüllte EnqueteFormulare von Besuchern die keine Studenten waren und 192 Formulare von Studenten
erhalten, während von den Institutsbibliotheken 20k, bzw. 13 ausgefüllte Formu
lare eingereicht wurden, also insgesamt 66h Formulare.
36 akademisch Gebildete der landwirtschaftlichen Universität und 58 der Forschungs
institute wurden einem Interview unterzogen. Bei der schriftlichen Enquete war
man bestrebt einen Eindruck über die Besuchsfrequenz, die Rangordnung der am
häufigsten benützten Literatur, den Zweck ihres Besuches an die Bibliothek, über
das Veraltern der Literatur, die benützten Hilfsmittel bei der Erkundung der
Literatur, die erhaltene Hilfe und über den Erfolg der Nachforschung der Litera
tur zu gewinnen.
Die mündliche Enquete bezog sich auf das Sammeln von Informationen im Allgemeinen
und über einen gegebenen Gegenstand, auf die Benützung von Hilfsmitteln zur
Erkundung der Literatur, auf die Ermittlung der wichtigsten Bibliotheken für die
Gefragten, auf das Veraltern der Fachliteratur, der sprachlichen Schwierigkeiten
beim Studium der Literatur, der Hilfe Anderer beim Nachforschen der Literatur und
der Zeitspanne, welche die Forscher dem Literaturstudium widmen.
Was die Handlungsweise bei der Beschaffung betrifft, wurde im Rahmen der münd
lichen Enquete ermittelt, auf welche Weise die Gefragten über die Ankündigungen
der neuen Literatur in Kenntnis gesetzt wurden und welchen Betrag sie jährlich
für den Ankauf von wissenschaftlichen Büchern und Zeitschriften verausgaben.

I

ACHTERGROND EN DOEL VAN HET ONDERZOEK

De plaats die Wageningen in ons land inneemt als centrum voor het wetenschappe
lijk landbouwonderwijs en het landbouwkundig onderzoek houdt in dat zich in deze
plaats een groot aantal landbouwkundige bibliotheken bevindt en dat er de cen
trale dienst voor de landbouwkundige documentatie en informatie voor ons land
is gevestigd.
Behalve de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool en de daarbij behoren
de handbibliotheken (ongeveer 66) hebben vrijwel alle autonome instituten (onge
veer 35) elk een eigen bibliotheek. Op vele van deze bibliotheken wordt ook in
meer of mindere mate aan documentatie gedaan, hetzij uitsluitend voor intern ge
bruik, hetzij ook voor andere gebruikers. Daarnaast is in Wageningen gevestigd
het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Pudoc), waarvan
de afdeling Documentatie en Informatie is belast met de functie van algemene
literatuurinformatiedienst over landbouwkundige onderwerpen.
Het begrip "landbouw" dient men in dit kader zeer ruim te interpreteren, aange
zien men daarbij tevens moet denken aan de zeer talrijke basiswetenschappen die
fundamentele bouwstenen leveren voor de landbouwwetenschap, en aan de andere
zijde een ruim randgebied met onder meer uitlopers in planologie, milieubeheer,
huishoudwetensehap, levensmiddelentechnologie, sociologie, voorlichtingskunde
en marktkunde en marktonderzoek.
"Wageningen" beschikt daardoor over een zeer belangrijk bibliotheekbezit op het
gebied van de landbouw, een bezit dat ongetwijfeld behoort tot de grootste col
lecties ter wereld. Het totale bezit van de Centrale Bibliotheek en de hand
bibliotheken van de Landbouwhogeschool kan men schatten op 500 000 gebonden de
len en 10 000 lopende periodieken en series; het totale bezit van de instituuts
bibliotheken op 120 000 gebonden delen en

UOOO lopende periodieken. Het totale

bezit in Wageningen zal derhalve liggen in de orde van 620 000 gebonden delen
en 1l| 000 lopende periodieken en series. Vermeldenswaard is nog dat in dit bezit
zijn begrepen zeer omvangrijke collecties bibliografisch materiaal, onder meer
omdat de Centrale Bibliotheek in samenwerking met Pudoc tracht een zo volledig
mogelijke collectie van deze bronnen op te bouwen. Bij de Centrale Bibliotheek
wordt deze collectie afzonderlijk beheerd en staat als free-accesscollectie ter
beschikking van bezoekers. Ook de bibliografische bronnen die bij Pudoc aanwe
zig zijn, zijn vrij toegankelijk voor publiek.

Het is duidelijk dat het beheer van deze omvangrijke collecties geen doel op
zichzelf is, maar dat dit dient te geschieden ten behoeve van gebruikers. Het
is derhalve uitermate belangrijk te trachten een inzicht te verkrijgen in de
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functie die de bibliotheken en de documentatie en informatie vervullen voor
deze gebruikers en zo mogelijk daaruit af te leiden wat de zwakke punten zijn
en hoe hierin verbetering kan worden gebracht. Of, met andere woorden, een on
derzoek in te stellen naar de lees- en zoekgewoonten van landbouwkundige onder
zoekers en studenten.
In het buitenland, met name in de Verenigde Staten en in Engeland, zijn reeds
honderden onderzoeken over lees- en zoekgewoonten gedaan; in ons land zijn deze
onderzoeken nog sporadisch uitgevoerd. Voor de landbouwkundige literatuur is
het hierna te beschrijven onderzoek het eerste.
Voor dit onderzoek stonden ons weinig middelen ter beschikking, waardoor het
slechts een beperkt karakter kon krijgen. Een van deze beperkingen is geweest
dat het onderzoek zich niet buiten Wageningen en de naaste omgeving van Wageningen heeft uitgestrekt. Wij zijn er ons van bewust dat zich ook buiten Wage
ningen nog belangrijke landbouwkundige bibliotheken in onderzoekinstituten be
vinden, die bij het onderzoek betrokken hadden kunnen worden. Maar deze moesten
helaas buiten beschouwing blijven. Het is overigens waarschijnlijk dat het al
gemene beeld dat thans is verkregen niet wezenlijk veranderd zou zijn indien
deze bibliotheken wel in het onderzoek betrokken waren geweest.
Een tweede beperking is geweest dat geen onderzoek is ingesteld naar andere
functies van de bibliotheken en de documentatie- en informatiediensten. Met
name is geen aandacht besteed aan het interbibliothecair leenverkeer en de ver
strekking van literatuurinformaties buiten Wageningen (een zeer belangrijke

.

taak bij Pudoc).
Door toevallige omstandigheden is bij het onderzoek wel betrokken de aankoop
motieven van wetenschappelijke onderzoekers in Wageningen bij de aankoop van
wetenschappelijke literatuur. Het onderzoek viel namelijk samen met een veel
groter onderzoek over dit onderwerp van het Grafisch Export Centrum (uitgevoerd
door het Nederlands Centrum voor Marketing Analyses N.V.). Het was gemakkelijk
en het leek daarom aantrekkelijk enkele vragen over deze aankoopgewoonten op
te nemen en te verwerken (zie hoofdstuk l).

1. Het doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek was te trachten een inzicht te verkrijgen in de wijze
waarop onderzoekers en studenten in Wageningen zich instellen teri opzichte van
hun vakliteratuur en op welke wijze zij daarbij gebruikmaken van de faciliteiten

- 10 -

die de bibliotheken en de documentatiebronnen hun bieden. Meer in het bijzonder
was het onderzoek gericht op de wijze waarop onderzoekers en studenten trachten
de voor hen van belang zijnde literatuur op te sporen en naar welke soort lite
ratuur hun belangstelling in hoofdzaak uitgaat (lees- en zoekgewoonten).
Meer specifiek werd getracht een antwoord te vinden op de volgende vragen:
Op welke wijze trachten onderzoekers en studenten op de hoogte te blijven van
de ontwikkeling in hun eigen vakgebied en op het gebied van de landbouwweten
schap in het algemeen?
Welk soort literatuur (bijv. handboeken, tijdschriften, referaattijdschriften)
wordt bij voorkeur gelezen en hoe krijgt men dit materiaal onder ogen?
Hoe ver gaat men terug in de tijd bij zijn literatuurstudie of met andere
woorden, wat beschouwt men als verouderde literatuur?
Hoe tracht men de van belang zijnde literatuur op te sporenwelke hulpmiddelen
gebruikt men daarbij; welke moeilijkheden ondervindt men; zoekt en krijgt men
hulp bij dit opsporen?
Zijn er aanwijsbare taalbarrières bij het bestuderen van literatuur?
Hoeveel tijd (tijdens en na de normale werktijden) besteedt men aan literatuur
studie?
Hoe krijgt men zijn voorlichting over nieuw verschenen publikaties en wat zijn
de motieven om voor prive bezit wetenschappelijke literatuur (boeken, tijd
schriften) te kopen?

2. De opzet van het onderzoek
Uitgangspunt voor de opzet van het onderzoek is geweest het rapport dat in 1967
door mevrouw M.H.Boomsma-Huisman is opgesteld.^
Na een bestudering van de literatuur en het afwegen van verschillende mogelijk
heden, is mevrouw Boomsma tot de conclusie gekomen dat in het onderhavige geval
het onderzoek het best zou kunnen worden uitgevoerd door het houden van een
schriftelijke enquête op enkele peildata onder bezoekers van Wageningse biblio
theken en door een aantal interviews onder onderzoekers. In haar rapport waren

M.H.Boomsma-Huisman

Benadering van een onderzoek naar de gewoonten van

landbouwkundige onderzoekers bij het opsporen en bestuderen van vaklitera
tuur. Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdoc umentatie, Wageningen,
1967.
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enquêteformulieren en vragenlijsten voor interviews opgenomen; deze hebben kun
nen dienen als basis voor het onderzoek. De enquêteformulieren en de vragen
lijsten waren reeds getoetst in een proefenquête en in enkele proefinterviews.
Aan de vragenlijst voor het interview werd nog een aantal vragen toegevoegd
over gewoonten bij het aankopen van wetenschappelijke uitgaven. In de overige
vragen werden slechts enkele wijzigingen van ondergeschikt belang aangebracht.
De vragenlijsten voor de schriftelijke enquête (voor studenten en voor andere
bezoekers van de bibliotheken) zijn als bijlagen 1a en 1b aan dit rapport toe
gevoegd; de "richtlijn voor het houden van interviews met onderzoekers" en de
vragenlijst ten behoeve van het interview zijn als bijlagen 2a en 2b toegevoegd.
De keuze van de peildata voor de schriftelijke enquête bleek beperkter te zijn
dan aanvankelijk werd gedacht. In de eerste plaats moest rekening worden gehou
den met vakantie- en examenperiodes en in de tweede plaats leek het niet on
verschillig welke dagen in de week gekozen zouden worden. De keuze werd be
paald op de tweede week in november 1968, zijnde een "normale" week, en op
dinsdag, woensdag en donderdag, zijnde de meest "normale" dagen.

II

METHODEN EN TECHNIEK VAN HET ONDERZOEK

1. Schriftelijke enquête
Ten einde de representativiteit van de schriftelijke enquête zo groot mogelijk te
maken, werd niet volstaan met een enquête onder de bezoekers van de grotere bi
bliotheken, maar werd de medewerking gezocht van alle bibliotheken. Daarbij werd
uitgegaan van de gedachte dat

vele onderzoekers in de eerste plaats gebruik zul

len maken van de eigen afdelingsbibliotheek of instituutsbibliotheek en zich pas
bij dieper of breder literatuuronderzoek zullen wenden tot een grotere - centrale bibliotheek. Voor studenten zou wellicht hetzelfde gelden.
Ten einde de kans op welslagen van de enquête zo groot mogelijk te maken, werden
alle bibliothecarissen bezocht en werden doel en opzet van de enquête met hen
uitvoerig besproken, waarbij de benodigde vragenlijsten ter plaatse werden achter
gelaten. Alleen aan de vijf niet in Wageningen of directe omgeving gevestigde bi
bliotheken, die wel in het onderzoek waren opgenomen, werden de vragenlijsten per
post toegestuurd, na een telefonische en schriftelijke toelichting.
In eerste instantie kwamen voor het onderzoek in aanmerking:
Bibliotheken van de afdelingen van de Landbouwhogeschool

68

Instituutsbibliotheken

76

Totaal

11+4

Door het bestaan van combinaties van bibliotheken was het aantal als afzonderlij
ke eenheden beheerde bibliotheken echter aanzienlijk lager, nl. 7^. Voor het on
derzoek bleken van deze Tb afzonderlijke bibliotheken zes niet geschikt te zijn
voor het houden van een schriftelijke enquête. Dit waren van de Landbouwhogeschool:
de bibliotheken van het Landbouwmuseum (Hdb.7*0, van het Hoofdgebouw (Hdb.75) en
de bijenteeltbibliotheek; vein de instituten: de bibliotheken van de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst (NAK), van het Bedrijfslaboratorium voor Grohd- en Gewasonderzoek "Mariëndaal" te Oosterbeek en van de Stichting Voorlichtingsdienst voor
Superfosfaat van de Nederlandse Superfosfaatindustrie.
Van 16 bibliotheken werden geen ingevulde vragenlijsten terugontvangen. In twee
bibliotheken waren de secretaressen/bibliothecarissen ziek, waardoor de enquête
niet werd uitgevoerd. In de overige 14 bibliotheken waren op de vastgestelde drie
dagen geen bezoekers geweest.
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Tabel 1. Overzicht verdeling ingevulde enquêteformulieren voor bibliotheken

Aantal ingevulde vragenlijsten
per bibliotheek

Aantal bibliotheken

0 .

,

1 - 5

17

6 - 1 0

13

1 1 - 2 0

17

21-50

3

51 - 100

1

' > 100

_1

66.
Van de 52 bibliotheken werden in totaal 6 6 k bruikbaar ingevulde vragenlijs
ten ontvangen.
De verdeling over studenten en andere bezoekers was. als volgt:

Tabel 2. Overzicht van de ingevulde enquêteformulieren

• Bezoekers,
Studenten
geen studenten .
Bibliotheken vàn de Landbouw
hogeschool
Instituutsbibliotheken

;

;

-

:

Totaal

255

192

Ui+T

20U

13

217

H59

205

66k

Van de bezoekers weigerden slechts acht personen een vragenlijst in te vul
len,. wät een goed resultaat genoemd mag worden. Twee van de acht weigerden
omdat zij hun naam niét wilden invullen; zes vonden een dergelijk onderzoek
overbodig.
In drie bibliotheken waren enkele studenten bevreesd dat de enquête een soort
controle sou zijn voor het bezoeken van bibliotheken 'door stüdenten. Maar na
een uiteenzetting van het doel door de bibliothecaris, werkten zij toch mee.
Het aantal ingevulde vragenlijsten was aanzienlijk minder dan werd verwacht.
Aan de bibliothecarissen was namelijk van tevoren gevraagd een schatting te
maken van het aantal bezoekers dat zij in de drie peildagen verwachtten. Op

grond van deze schattingen werden +_ 2250 enquêteformulieren gedistribueerd. Hier
van kwam derhalve slechts 29,5% ingevuld terug. Kennelijk hadden de bibliotheca
rissen het aantal bezoekers per dag te optimistisch geschat. Daarbij heeft waar
schijnlijk meegespeeld dat zij er geen rekening mee hadden gehouden dat êén be
zoeker vaker op een dag of in de drie dagen dezelfde bibliotheek kan binnenlopen.
Andere ongunstige omstandighden zijn geweest dat er tijdens de drie dagen enkele
bijeenkomsten waren waar vele onderzoekers naar toe gingen. Tevens is achteraf
geblekein dat het bibliotheekbezoek van studenten in een collegeperiode minder is
dan in de periode van voorbereiding voor examens.
Voor het slagen van het onderzoek was het daarom een voordeel dat de schriftelij
ke enquête niet op twee dagen (zoals eerst het plan was) werd gehouden, maar op
drie achtereenvolgende dagen. Gegevens over de afzonderlijke dagen zijn helaas
niet bekend.
Zoals werd verwacht, was het aantal studenten dat instituutsbibliotheken heeft
bezocht, slechts gering {2% van het totaal aantal bezoekers). De verdeling van de
ingevulde formulieren over bezoekers, geen studenten op bibliotheken van de Land
bouwhogeschool en instituutsbibliotheken en van studenten op bibliotheken van de
Landbouwhogeschool is overigens goed. Wij mogen stellen dat deze aantallen af
zonderlijk en in totaal voldoende zijn voor het onderzoek.
Zeer veel dank zijn wij verschuldigd aan de bibliothecarissen die op uitstekende
wijze hebben meegewerkt aan het slagen van deze enquête. Moeilijkheden die zich
nu eenmaal bij elke enquête voordoen, zijn door hen bijzonder goed opgevangen.

2. Mondelinge enquête
Voor de mondelinge enquête werd een steekproef uitgewerkt, waarbij werd getracht
een zo representatief mogelijk sample te verkrijgen van de academici die in Wageningen op het gebied van het landbouwkundig onderzoek en aanverwant terrein werk
zaam zijn. Als uitgangspunten werden genomen "Landbouwhogeschool Wageningen Gids
1968-1969" en de gids "Wageningen, Centre of Agricultural Science". Uit de gids
van de Landbouwhogeschool werden als "eenheden" beschouwd alle laboratoria, afde
lingen en onderafdelingen (pag. 33 e.V.); van de Wageningse gids werden alle af
zonderlijk vermelde instellingen genomen, behalve de onderdelen van de Landbouw
hogeschool. Bij deze afzonderlijke vermeldingen zijn ook verscheidene instellingen
die strikt genomen niet behoren tot onderzoekinstituten. In totaal staan vermeld
76 instellingen, waarvan 35 typisch onderzoeksinstituten, het sample is echter
gekozen uit alle 76 instellingen. .
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Ten einde tot een verantwoorde steekproef te komen, zijn de aldus verzamelde
"eenheden" verdeeld in eenheden met 1 - 3, U - 10 en meer dan 10 wetenschappelijke
medewerkers. Als "wetenschappelijke medewerkers" zijn genomen de academici, met
name degenen die de titel dr., mr., ir. of drs. voeren. Professoren en directeu
ren werden niet in de enquête betrokken, ervan uitgaande dat zij een groot deel
van hun tijd besteden aan onderwijstaken en leidinggevende activiteiten.
Wij zijn er ons van bewust dat er ook onder degenen die niet een van deze titels
voeren, zijn die wetenschappelijk onderzoek doen en omgekeerd, dat er onder de op
deze wijze verzamelde namen van academici personen zijn die niet zijn belast met
onderzoek. Het was echter niet mogelijk de eerste groep in de steekproef te be
trekken, aangezien daarvoor een te omvangrijk vooronderzoek (onder ongeveer 3000
personen) zou moeten, plaatsvinden. Voor de tweede groep werden, eveneens a-select,
vervangers gekozen.
Uit de groep eenheden met 1 - 3 wetenschappelijke medewerkers werd een steek
proef genomen van 10$ van "net totale aantal wetenschappelijke medewerkers.
Uit de groep eenheden met k - 10 wetenschappelijke medewerkers werd per steek
proef een medewerker gekozen per instelling.
Uit de groep eenheden met meer dan 10 wetenschappelijke medewerkers werd per een
heid en per 10 medewerkers één medewerker gekozen.
In tabel 3 is een en ander samengevat.
Tabel 3. Verdeling van de a-selecte steekproef over afdelingen van de Landbouw
hogeschool en de landbouwkundige instituten

A

Laboratoria, afdelingen en onderafdelingen van de Landbouwhogeschool
Aantal wetenschappelijke medewerkers
1+ - 10
1 - 3
meer dan 10 totaal

Aantal afdelingen enz.

30

26

1+

60

Aantal onderzoekers

^7

121+

50

221

5

26

8

39

Aantal personen in de a-selecte steekproef

B

Zelfstandige instellingen (35 instituten en U1 andere instellingen)
Aantal wetenschappelijke medewerkers
1 _ 3. k - 10
meer dan 10 totai

Aantal instellingen

b9

13

'1U

76

Aantal, onderzoekers

69

92

317

1+78

13

39

59

Aantal personen in de a-selecte steekproef

7 :

Door deze gestratificeerde steekproef (per afdeling, per instelling en bij grote
re groepen ook als functie van de groep) werd de representativiteit verhoogd. Het
was de bedoeling bij de statistische analyse nog een stratificatie achteraf door
te voeren naar jongere en oudere onderzoekers, naar afgestudeerden aan de Land
bouwhogeschool en elders, naar medewerkers van a en ß richtingen en naar mede
werkers in fundamenteel en in toegepast onderzoek. De mogelijkheden waren daar
voor aanwezig, maar bij de bewerking bleek dat de aantallen toch te klein waren
om enige uitspraken te kunnen doen. Deze stratificatie is daarom achterwege gela
ten.
Voor de algemene en gestratificeerde steekproef werd derhalve een lijst verkregen
van 98 respondenten (39 + 59) uit het totaal van 699 wetenschappelijke medewer
kers (221 + I+78). Wegens langdurige ziekte, overlijden en langdurig verblijf in
het buitenland konden vier respondenten niet worden geënquêteerd. In totaal wer
den derhalve 9^ wetenschappelijke medewerkers geïnterviewd.

Ill

STATISTISCHE ANALYSE

1. Resultaten van de schriftelijke enquête
a. Algemeen ovevzieht
Tabel U geeft een algemene indruk van de bezoekers van de geënquêteerde bi
bliotheken, gesplitst naar bezoekers, geen studenten en studenten.

Tabel U. Verdeling van de ingevulde enquêteformulieren

Bezoekers, geen studenten van bibl. van
Landbouwhogeschool
Instituten
ja
ja
neen
neen
Wetenschappelijke opleiding

208

^7

11*0

6k

Onderzoeker

207

H8

1U5

59

Studierichting a

29

19

S

20 U

168

22

17

255

20k

"

onbekend
Totaal

Bezoekers studenten van bibliotheken van
Landbouwhogeschool
Instituten
2

Eerstvolgend examen: Prop.
Kand. A

22

1

Kand. B

67

3

101

9

U6

1

1U6

12

l+o

6

152

_7

192

13

Ing.
Coliege-assistent

ja
neen

Studierichting a
"

-

S
Totaal

Uit deze tabel blijkt dat de bezoekers, geen studenten voor het merendeel
een wetenschappelijke opleiding hebben gehad (LH 81,5$, instituten 68,<
en dat de meesten zijn belast met onderzoek (LH 81,2$, instituten 71»'
De meerderheid van de bezoekers van deze bibliotheken heeft een ß-opleiding
genoten (LH 79,2$, instituten 82,W).
De studenten die de bibliotheken bezoeken, zijn meestal ouderejaars (LH 52,6$
Ing. studie, 3^,9$ Kand. B, 11,5$ Kand. A, 1$ Prop.). Bij deze groep zijn de
studenten van de ß-richtingen eveneens verre in de meerderheid (72,7$). Het
aantal assistenten is vrij hoog (22,9$).
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b. Bezoekfrequentie
De antwoorden, gegeven op de vraag hoe frequent men de bibliotheek bezoekt
waar de vragenlijst werd ingevuld, zijn verwerkt in tabel 5.

Tabel 5. Bezoekfrequentie aan de bibliotheken

Landbouwhogeschool
Bezoekers, Studenten
geen stud.
Bijna nooit

Instituten
Bezoekers, Studenten
geen stud.

10

18

7

3

9

16

7

2

Eens per maand

31

53

19

h

Eens per 2 à 3 weken

1+1

1+1

30

1

Eens per week

65

32

1+7

1

Meer dan eens per week

99

32

_9ji

_2_

255

192

201+

13

Eenmaal per jaar

Totaal

Van het totale aantal bezoekers, geen studenten gaat 61+,3$ eens of meer
dan eens per week naar de betrokken bibliotheek van de Landbouwhogeschool
en 69,1% eens of meer dan eens naar de betrokken instituutsbibliotheek.
Het bezoek van de studenten is aanzienlijk minder: deze percentages zijn
resp. 33,3$ en 2h,6%. Van het totaal aantal bezoekers, geen studenten komt
7,1% bijna nooit op de betrokken bibliotheek; voor de studenten is dit per
centage 19,0%.
Hierbij moet echter in aanmerking worden genomen dat men ook andere biblio
theken zal bezoeken dan de bibliotheek waar de enquête werd ingevuld. Dit
blijkt inderdaad het geval te zijn (tabel 6)*

Tabel 6. Bezoek aan andere bibliotheken
Bezoekers, geen stud.
neen
ja

Studenten
ja
neen

Landbouwhogeschool

183

72

11+5

hl

Instituten

111

93

11

_2

Totaal

29I+

165

156

^9
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De meerderheid bezoekt dus een of meer andere bibliotheken. Voor de bezoe
kers, geen studenten is het percentage 61*,1$, voor studenten 72,5$. Bij de
bezoekers vein bibliotheken van de Landbouwhogeschool is er meer neiging ook
elders literatuur te zoeken dan bij bezoekers van instituutsbibliotheken.
o. Rangvolgorde meest gebruikte literatuur
Ten einde een inzicht te verkrijgen in de belangstelling voor verschillende
soorten literatuur (boeken, tijdschriften, secundaire bronnen enz.) was een
voorkeursvraag ingelast. De resultaten zijn samengevat in tabel 7«

Tabel 7« Rangvolgorde van belangstelling voor verschillende soorten litera
tuur
A

Bezoekers, geen studenten
Landbouwhogeschool
in %
aantal

Instituten
aantal
in %

Tijdschriften

227

89,0

185

90,7

Handboeken

145

56,9

101

1*9,4

Referaatbladen

100

39,2

89

43,6

Andere boeken

94

36,8

70

34,3

Andere bibliografieën

36

14,1

23

11,2

Ander materiaal3^

22

8,6

17

8,3

B

Studenten
Landbouwhogeschool

Instituten

In % (totaal)

Tijdschriften

130

8

67,3

Handboeken

127

6

64,9

Andere boeken

77

9

42,0

Referaatbladen

30

2

15,6

Andere bibliografieën

7

-

3,4

Ander materiaal*^

5

1

3,0

d. Doel van het bezoek aan de bibliotheek
Het doel waarvoor men een bibliotheek bezoekt, kan zeer uiteenlopen. Uiter
sten zijn wellicht: een vluchtig bezoek om even de nieuwste tijdschrift-

x)

,
Onder meer: statistische bronnen, overdrukken, registers, rapporten,
jaarverslagen, jaarboeken, landbouwbladen.
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afleveringen op eigen vakgebied in te zien en een langdurige literatuurstu
die. Een aantal vragen was gericht op het verkrijgen van inzicht in het ge
bruik dat men van de bibliotheken maakt.
In de eerste plaats bleek dat ongeveer ç van het aantal bezoekers, geen stu
denten de bibliotheek bezoekt voor het opzoeken var; een bepaald boek, tijd
schrift enz. Slechts ï van het aantal bezoekers komt de nieuwste literatuur
inzien. Bij de studenten is het bezoek zelfs voor bijna 90$ gericht op het
zoeken naar een bepaalde publikatie» Het is overigens niet onwaarschijnlijk
dat velen de gelegenheid te baat nemen om tegelijkertijd ook de nieuwste
literatuur in te zien. Tabel 8 geeft het overzicht.

Tabel 8. Doel van het bezoek aan de bibliotheek

Landbouwhogeschool
Bezoekers, Studenten
geen stud.

Instituten
Bezoekers, Studenten
geen stud.

6l

22

58

5

Zoeken van een boek, •
tijdschrift enz.

19^

170

1 k6

8

Totaal

255

192

20k

13

Inzien nieuwste lit.

Bij het zoeken naar literatuur zijn er weer twee mogelijkheden: men kent
auteur en titel van de gezochte publikatie of men zoekt literatuur over een
bepaald onderwerp en is nog onbekend met auteurs en titels. Het is gebleken
dat beide vormen ongeveer in gelijke mate voorkomen, zowel bij bezoekers,
geen studenten als bij studenten. Het lijkt erop dat bezoekers—op de biblio
theken van de Landbouwhogeschool wat meer naar bekende publikaties vragen
en wat minder op onderwerp zoeken en er op de instituten juist meer op on
derwerp wordt gezocht en men wat minder vraagt naar bekende publikaties.

Tabel 9. Zoeken op auteur en titel versus zoeken op onderwerp

Landbouwhogeschool
Bezoekers, Studenten
geen stud.

Instituten
Bezoekers, Studenten
geen stud.

Zoeken op auteur en titel

131

86

79

6

Zoeken op onderwerp

10i*

99

88

7
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Aan studenten werd nog de vraag voorgelegd of zij al of niet naar verplichte
literatuur zochten. Uit de enquête bleek dat de meerderheid geen verplichte
literatuur zoekt. Van de 183 studenten die deze vraag beantwoordden, zochten
er 62 verplichte literatuur. Dit is 33,9$.
Een volgende vraag had betrekking op het verband waarin, of het doel waar
voor men literatuur nodig had. Het ligt voor de hand dat de groepen bezoe
kers, geen studenten en studenten in dit opzicht van elkaar verschillen.
Tabel 10 geeft het overzicht.
Tabel 10. Het doel van het zoeken naar literatuur

Bezoekers, geen studenten
Landbouwhogeschool

Instituten

Totaal

105

75

180

Voorbereiding artikel, proef
schrift of andere publikatie

T5

1*5

120

Algemene oriëntering

1*5

1*9

91*

Voorbereiding college of les

30

6

36

Voorbereiding literatuuroverzicht

17

11*

31

Voorbereiding lezing of voordracht

11

13

21*

Ander doel

25

21

1*6

Huidig onderzoek

B

Studenten (Landbouwhogeschool + instituten)
•
• x)
Voorbereiding artikel, proefschrift of andere publikatie
59
Voorbereiding literatuuroverzicht of scriptie

57

Huidig onderzoek

1*1

Algemene oriëntering

3h

Voorbereiding lezing of voordracht

10

Voorbereiding college of les
Ander doel

71

3
18

Waarschijnlijk in de meeste gevallen een verslag van onderzoek dat niet
voor publikatie bestemd is.
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e. Veroudering van de literatuur
Zovel voor de bibliotheken als voor de documentatie zou het van groot "be
lang zijn een indruk te hebben over de "veroudering" van de literatuur. Of
met andere woorden, een inzicht te krijgen over de vraag wat de gebruikers
van de bibliotheken beschouwen als verouderde - dus achterhaalde - litera
tuur. Daarom is getracht een vraag over dit punt in het vragenformulier op
te nemen.
In het oorspronkelijke vragenformulier was deze vraag algemeen gesteld. Bij
de proefenquêtes bleek dat men geneigd was daarop geen concreet antwoord te
geven, maar te antwoorden: "Dat hangt er van af waarvoor men literatuur
zoekt". Daarom was de definitieve vraag meer toegespitst op de situatie ad
hoc en wel: "Van welk jaar af beschouwt u de literatuur voor dit doel (nl.
het doel van het bezoek aan de betrokken bibliotheek) als verouderd?"
Helaas heeft deze concretisering niet het gewenste resultaat gehad. Zeer
grote aantallen (bî ,8%) hebben geen data genoemd. Voor zover de vraag wel
was beantwoord, is geen duidelijke trend aanwezig, zoals blijkt uit tabel
11

Tabel 11. Opinie van de respondenten over het verouderen van vakliteratuur

Literatuur:

Landbouwhogeschool
Bezoekers, Studenten
geen stud=

Instituten
Bezoekers, Studenten
geen stud.

voor 1965

8

3

8

1

voor i960

21

19

• 16

1

voor 1955

10

13

13

voor 1950

22

18

13

voor 19^5

15

9

9

tussen de 2 wereldoorlogen

25

1U

18

voor de 1e wereldoorlog

18

13

13

geen datum genoemd

82

81

53

2

Men zou uit deze gegevens slechts kunnen afleiden dat men in het algemeen
verder terug wil gaan dan drie à vier jaren.
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ƒ. Gebruikte Irulpmiddelen bij het opsporen van literatuur
De vraag naar de hulpmiddelen die men heeft gebruikt voor het opsporen van
literatuur (vraag 13) kan niet geheel los worden beschouwd van de vraag of
men zoekt naar een publikatie waarvan auteur en titel bekend zijn of naar
literatuur over een onderwerp. Immers, in het eerste geval ligt het voor
de hand dat men in de eerste plaats een auteurscatalogus zal raadplegen voor
een boek en een tijdschriftencatalogus voor de lokalisering van een tijd
schriftartikel.
Verwaarlozen wij deze factor, dan krijgt men het volgende overzicht:

Tabel 12. Gebruikte hulpmiddelen in chronologische volgorde bij het opsporen
van literatuur

A

Bezoekers, geen studenten
Landbouwhogeschool

Instituten

Auteurscatalogus

63

47

Systematische catalogus

55

59

Referaattijdschrift

46

31

26

34

Andere hulpmiddelen

24

34

Bibliografieënregister

22

20

Handboek
X)

x) Als 'andere hulpmiddelen' werden opgegeven: geheugen, overzichtsartikelen
eigen documentatie, aanwinstenlijsten, literatuuropgaven, tijdschriften,
attenderingsbulletin, tijdschriften- en separatencatalogus, bronnenregister (Pudoc), vijf-jaar-documentatiesysteeia (Pudoc), collega's, verslagen
van congressen, boekbesprekingen.
B

Studenten

Systematische catalogus

71

Auteurscatalogus

61

Referaattijdschrift

31

Handboek

31

Bibliografieënregister

20

Andere hulpmiddelen

20

In algemene zin kan men zeggen dat de auteurscatalogi en de systematische
catalogi nog steeds de belangrijkste hulpmiddelen blijken te zijn.
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De gebruikte hulpmiddelen bij het opsporen van vakliteratuur verden nader
geanalyseerd ten opzichte van de groep bezoekers die naar publikaties heb
ben' gezocht waarvan de titel bekend was en van de groep bezoekers die lite
ratuur over een bepaald onderwerp zocht.
De bewerking van dit materiaal is opgenomen in de volgende tabellen.

Tabel 13. Gebruikte hulpmiddelen in chronologische volgorde bij het opsporen
van literatuur waarvan de auteur en titel bekend zijn

A

Bezoekers, geen studenten
Landbouwhogeschool

Instituten

Auteurscatalogus

37

28

Systematische catalogus

21

22

Andere hulpmiddelen

18

21

Referaattijdschrift

20

1^

Handboek

11+

16

9

6

Bibliografieënregister

B

Studenten

Auteurscatalogus

hh

Systematische catalogus

2k

Referaattijdschrift

17

Handboek

15

Andere hulpmiddelen

11

Bibliografieënregister

8

Tabel 14. Gebruikte hulpmiddelen in chronologische volgorde bij het opsporen
van literatuur over een bepaald onderwerp

Bezoekers, geen studenten
Landbouwhogeschool

Instituten

Systematische catalogus

3U

37

Auteurscatalogus

26

19

Referaattijdschrift

26

17

Handboek

12

18

Bibliografieënregister

13

1U

6

13

Andere hulpmiddelen

"•
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B

Studenten

Systematische catalogus

^7

Auteurscatalogus

17

Handboek

16

Referaattijdschrift

Ik

Bibliografieënregister

12

Andere hulpmiddelen

9

Zoals mocht worden verwacht, komt in tabel 13 de auteurscatalogus op de
eerste plaats en in tabel 1li'de systematische catalogus. Merkwaardigerwijze
hebben vele bezoekers die naar een met naam en titel bekende publikatie
zochten, opgegeven dat zij ook nog met andere hulpmiddelen werkten.
g. Hulp bij het opsporen van literatuur
Het blijkt dat in de meerderheid van de gevallen de bezoekers zich zelf
redden bij het zoeken naar literatuur. Bij de bibliotheken van de Landbouw
hogeschool kwam dit voor bij 68,5a van de bezoekers, geen studenten; bij de
instituutsbibliotheken bij 56,9%. Blijkbaar zijn bezoekers van instituuts
bibliotheken wat eerder geneigd hulp in te roepen bij het opsporen van lite
ratuur dan bezoekers van bibliotheken van de Landbouwhogeschool.
Bij de studenten bleek meer dan de helft (59,0$) hulp te vragen. De gegevens
zijn opgenomen in tabel 15.

Tabel 15. Hulp bij het opsporen van literatuur

Bezoekers, geen studenten
Landbouwhogeschool
Instituten
Geen hulp bij literatuurrecherche
V/el hulp bij literatuurrecherche

Studenten

Totaal

133

83

73

289

61

63

105

229

In het algemeen maakt men slechts gedeeltelijk gebruik van de diensten van
anderen. Blijkbaar is de neiging om het opsporen van literatuur over te la
ten aan anderen nog niet groot. Wij moeten hierbij echter wel bedenken dat
de geënquêteerden behoren tot de groep bezoekers van bibliotheken. Het ligt
voor de hand dat men degenen die het opsporen van literatuur overdragen aan
anderen, juist buiten deze categorie zal aantreffen. De gegevens zijn ver
werkt in tabel 16.
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Tabel 16. Gedeeltelijk of geheel gebruik gemaakt van diensten van anderen

Bezoekers, geen studenten
Landbouwhogeschool
Instituten
Gedeeltelijk

1+7

Geheel

11+

Geen antwoord

(77,0$)

Studenten

45 (71,W

75 (71,W

18

2h

-

6

Men vraagt in het algemeen hulp aan het bibliotheekpersoneel en in veel min
dere mate aan documentatiepersoneel. Hulp van collega's komt zelfs meer voor
dan hulp van documentatiepersoneel. In tabel 17 zijn de gegevens samengevat.

Tabel 17. Categorieën die hulp verlenen bij het opsporen van literatuur

Hulp van:
bibliotheekpersoneel
documentatiepersoneel
collega's
anderen

Bezoekers} geen studenten
Landbouwhogeschool
Instituten
51

Studenten

Totaal

56

7^

181

20

5

29

19

20

22

61

6

2

16

2k

1*

'

Men moet ook in dit geval bedenken dat op de meeste bibliotheken geen docu
mentatiepersoneel aanwezig is en het daarom ook niet voor de hand ligt dat
de bezoekers hulp van dit personeel vragen.
Succes bij het opsporen van literatuur
Ten slotte zijn enige vragen gesteld om een indruk te krijgen ovej; de ver
houding tussen het slagen en niet slagen van een bezoek aan een bibliotheek.
De gegevens zijn opgenomen in tabel 18.

Tabel 18. Gezochte literatuur al aan niet gevonden

Gezochte literatuur:
gevonden'
niet gevonden
gedeeltelijk gevonden

Bezoekers, geen studenten
Landbouwhogeschool
Instituten
1 Ui

(81,5$)

Studenten

105 (82,0$) 126 (71,0$)

26

20

6

3

6
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Bij de bezoekers, geen studenten "blijkt een kleine 20% bij hun bezoek niet
te slagen; bij de studenten is dit een kleine 30%. De reden van het niet
slagen is overwegend dat de betreffende publikatie niet aanwezig is. Uiter
aard houdt dit niet in - gezien het goede interbibliothecaire leenverkeer
in ons land - dat de betrokkene de gezochte publikatie niet in handen kan
krijgen. Aangenomen mag worden dat in vele gevallen de betrokkene toch ge
holpen zal zijn. Daarover konden, gezien de aard van de enquête, echter geen
vragen worden gesteld. Tabel 19 geeft een inzicht in de oorzaken van niet
gevonden literatuur.

Tabel 19. Oorzaken van niet-gevonden literatuur

Aantal gevallen

In %

Niet aanwezig

56

10,0

Uitgeleend

22

19,6

27

21+,1

Geen literatuur gevonden
XX )

Andere redenen

Totaal

7
x)
112

6,3
100

x) Sommige respondenten hebben meer dan een antwoord gegeven.
xx) De 'andere redenen' waren tijdgebrek, achteraf de verkeerde publikatie,
de betreffende publikatie was onvindbaar.

2. Resultaten van de mondelinge enquête
a. Algemeen overzicht
Onderstaande tabel geeft over de 9b geënquêteerde academisch gevormde onderzoe
kers het volgende algemene overzicht.

Tabel 20. Algemene gegevens over de respondenten

Instituten
Aantal
in %

Landbouwhogeschool
Aantal
in 5

Afgestudeerd in Wageningen

35

60

19

53

Elders afgestudeerd

23

Uo

17

kl

Studierichting a

6

10

8

22

Studierichting £

52

90

28

78

tussen 1959-1969

12

21

tussen 19^9-1959

3k

58

10

28

tussen 191+5-19^9

5

9

3

8

voor 19^5

7

12

k

11

Afgestudeerd:
53

Uit deze analyse blijkt dat bij de Landbouwhogeschool meer dan de helft van de
respondenten-academici in de laatste tien jaar zijn afgestudeerd. Bij de instii.
tuten is de grootste groep (ook meer dan de helft) tussen 10 en 20 jaar geleden
afgestudeerd. Deze groep is derhalve, als groep, ouder.
Bij langer geleden afgestudeerde respondenten zijn geen belangrijke verschillen
tussen die bij de instituten en die bij de Landbouwhogeschool.
De overige gegevens spreken voor zichzelf.

Er werd nagegaan met welk type onderzoek de respondenten bezig waxen in de tijd
dat de enquête gehouden werd.

Tabel 21. Aard van het huidige onderzoek van de geënquêteerden

Instituten
in %
Aantal

Landbouwhogeschool
Aantal
in %

8

13,8

22

61,1

Toegepast onderzoek

27

46,5

3

8,3

Beide

23

39,7

11

30,6

Fundamenteel onderzoek

De onderzoekers van de instituten verrichten kennelijk meer toegepast onderzoek
dan die van de Landbouwhogeschool.
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b. Het verzamelen van informatie ten behoeve van een algemene oriëntatie
Op de vraag op welke wijze de respondenten op de hoogte trachten te "blijven
van de ontwikkelingen op hun eigen vakgebied, werden de volgende antwoorden
gegeven.

Tabel 22. De wijze waarop de respondenten op de hoogte trachten te blijven van
de ontwikkelingen op eigen vakgebied. (Volgorde van belangrijkheid
is met cijfers aangegeven: 1 = hoge prioriteit.)

Wijze

Instituten
3
^
5
6

1

2

Regelmatig lezen van
bepaalde tijdschriften 31

13

10

1

3

Regelmatig doornemen
van referaattijdschr.

19

15

7

6

Lezen van overdrukken,
ontvangen van collega's 4

9

11

Oriëntatie in de bi
bliotheek

3

8

1 6

Gesprekken met col
lega's

5

14

Correspondentie met
collega's

2

3

2 1 0

Bezoeken van congres
sen, symposia e.d.

1

5

6

15

10

Andere wijze

2

2

11

-

7

8

1

1

-

-

22

3

2

2

-

11

9

6

7

Landbouwhogeschool
2 3 4 5 6 7

8

9

3

1

-

-

-

-

6 1 1

5

2

-

2

2

-

2 1 1

2

8

6

4 4 3 2 1

4

5

1

2

7

1 0

2

4

1

3

-

5 -

-

1

2 . 8

8

6

5

-

-

7 1 2 7

-

-

1

1

4

6

3

4

-

-

1

4

3

13

5

4

1

2 23

2

-

1

2

—

—

—

1 6 1 1 . 6

78

1

Het regelmatig lezen van bepaalde tijdschriften en het regelmatig doornemen
van referaattijdschriften bleken de belangrijkste twee methoden-wsarop de onder
zoekers trachten bij te blijven op hun vakgebied, zowel die bij de instituten
als die bij de Landbouwhogeschool. Op de derde plaats staat bij de instituten
de gesprekken met collega's en bij de Landbouwhogeschool het lezen van over
drukken, ontvangen van collega's, en de oriëntatie op de bibliotheek. Deze
laatste twee methoden nemen bij de respondenten van de instituten de vierde en
de vijfde plaats in. De rest is minder belangrijk bij beide groepen.

Aan de respondenten werd de vraarr voorgelegd welke tijdschriften zij regelma
tig lezen om op de hoogte te blijven van vorderingen op hun vakgebied. Naar
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aanleiding hiervan werd een lijst van tijdschriften samengesteld. Uit deze lijst
blijkt dat men niet of nauwelijks van een kern van tijdschriften kan spreken.
Slechts enkele tijdschriften werden door meer dan twee respondenten genoemd.
Een vrij hoge score kregen:
Euphytica (j)
De Ingenieur (5)
The Journal of Agricultural Science (Eng) (8)
Landbouwkundig Tijdschrift (1U)
Netherlands Journal of Agricultural Science (8)
Het valt op dat deze tijdschriften (behalve The Journal of Agricultural Science)
Nederlandse tijdschriften zijn.

Er werd tevens onderzocht in hoeverre de onderzoekers privé geabonneerd zijn op
wetenschappelijke tijdschriften. Tabel 23 geeft het resultaat weer.

Tabel 23. Aantal privê-abonnementen

Aantal abonnementen

Aantal respondenten
Instituten
Landbouwhogeschool

Een

23

13

Twee

11*

14

Drie

k

2

Vier

3

0

Vijf

3

1

Zes

1

0

10

6

Geen privê-abonnement
Gemiddeld

1,8

1,6

Deze tabel laat zien dat de meeste geënquêteerden zijn geabonneerd op een of
twee tijdschriften. Bij de instituten heeft 63,7$ een privê-abonnement (waar
van 39,6% een en 24,1# twee abonnementen). Bij de Landbouwhogeschool zijn dit
respectievelijk 75,0$, 36,1$ en 38,9$. Er zij opgemerkt dat hierbij de tijd
schriften werden geteld die de respondenten krijgen uit hoofde van een privélidmaatschap.
Volgens de respondenten moet de oorzaak van dit lage aantal privê-abonnementen
gezocht worden in het feit dat er geen behoefte bestaat aan een privê-abonnement
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als de instelling zich abonneert op een tijdschrift. Men is in het algemeen
van oordeel dat. de bibliotheken goed zijn voorzien.

Vervolgens werd nagegaan hoe de respondenten de tijdschriften onder ogen krij
gen waarop zij geen prive-abonnement hebben. De wijzen waarop dit gebeurt
vindt men terug in de volgende tabel.

Tabel 2h. Wijze van lezen van "collectieve" tijdschriften

Aantal tijdschriften
Instituten
Landbouwhogeschool
Lezen in de bibliotheek

38

25

Via een leesportefeuille lezen

93

9h

Lenen van de bibliotheek

17

1

Inzien op de bibliotheek en daarna lenen

T2

31

Andere manier

3

Deze tabel toont aan dat de onderzoekers de meeste "collectieve" tijdschriften
via een leesportefeuille lezen. In de tweede plaats via het inzien op de bi
bliotheek en het tijdschrift daarna lenen, en in de derde plaats het lezen op
de bibliotheek zelf.
Men kan hieruit afleiden dat de onderzoekers er de voorkeur aan geven de tijd
schriften op hun eigen kamer in te zien. Wel kwam uit het onderzoek naar voren
dat de bibliotheken die ruimte en een gunstig milieu bieden voor lezen, meer
academici trekken die naar de bibliotheek gaan om te lezen.

Er werd reeds vermeld dat aan het regelmatig doornemen van referaattijdschrif
ten door de respondenten een vrij hoge score wordt gegeven als middel om op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen op hun vakgebied. Ook voor de referaat
tijdschriften werd nagegaan of er een kern van referaattijdschriften aangeduid
zou kunnen worden. Dit bleek niet het geval te zijn. Van de meer dan 60 refe
raattijdschriften die worden genoemd, kwamen de volgende titels meer dan drie
maal voor:
Biochemical Abstracts (i+)
Biological Abstracts (5)
Chemical Abstracts (1U)
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Dairy Science Abstracts (6)
Documentation East European Agricultural Literature (î)
Herbage Abstracts (6)
Horticultural Abstracts (13)
Landbouwdocumentatie (18)
Plant Breeding Abstracts (9)
Review of applied entomology (U)
Tropical Abstracts (j)

Er werd ook nagegaan hoe de geënquêteerden de referaattijdschriften doornemen:
op de bibliotheek of op de eigen kamer. Het is een bekend feit dat vele biblio
theken referaattijdschriften niet uitlenen buiten de bibliotheek. Een antwoord
qp deze vraag vindt men in de volgende tabel.

Tabel 25« Wijze van doornemen van referaattijdschriften door-de ondervraagden

Lezen

Aantal antwoorden
Instituten
Landbouwhogeschool

Op de bibliotheek

17

11*

Op de kamer

32

12

Gedeeltelijk op de bibliotheek en
gedeeltelijk op de kamer

5

5

Leest geen referaattijdschriften

_k

_5

Totaal

58

36

De bovenstaande tabel toont aan dat de onderzoekers van de instituten toch voor
het merendeel de referaattijdschriften op de eigen kamer kunnen lezen, nl.
55,2# van het totaal. Bij de Landbouwhogeschool worden deze tijdschriften meer
op de bibliotheek zelf doorgenomen dan op de eigen kamer.
Opmerkingen die de respondenten maakten over de gevolgde methode van de biblio
theken zijn bij de algemene opmerkingen bewerkt. Deze opmerkingen zijn niet in
rapport opgenomen, maar als :,aanvulling" beschikbaar voor degenen die daarvoor
belangstelling hebben.
Ten einde een indruk te krijgen van de betekenis die de respondenten hechten
aan enkele meer algemeen georiënteerde landbouwkundige tijdschriften en refe
raatbladen, werd daarover een vraag ingelast. Het resultaat is samengevat in
tabel 26.

Tabel 26. Belangrijkheid van een aantal Nederlandse tijdschriften als algemene
informatiebron
Aantal respondenten
Instituten
Landbouwhogeschool
van veel van
van geen
van veel van
van geen
belang
weinig belang
belang
weinig belang
belang
belang
Landbouwkundig Tijdschrift

13

2k

21

5

16

15

Neth. J. of Agr. Science

13

22

23

6

9

21

Landbouwvoorlichting

9

22

27

1

12

23

Mededelingen Dir. Tuinbouw

7

21

30

O
c.

5

29

Veeteelt- en Zuivelberichten

6

6

k6

1

7

28

2k

19

15

1

18

17

18

30

2

k

30

9

26

Landbouwdocumentatie
DEAL

5x)

Pudoc Bulletin

uxx)

x) Tijdschr.onbekend: • 5

17

XXX

29

xx) Tijdschr. onbekend: 8

)

xxx) Tijdschr. onbekend: 1

Uit deze tabel blijkt dat de onderzoekers van de instituten meer belangstelling
hebben voor deze Nederlandse tijdschriften met een algemeen informatief karak
ter dan de onderzoekers bij de Landbouwhogeschool.
Informatie verzamelen over een bepaald onderwerp
Aan de respondenten werd de vraag voorgelegd op welke wijze zij informatie ver
zamelen over een onderwerp dat verband houdt met hun eigen onderzoek. Daarbij
werd onderscheid gemaakt tussen het verzamelen van informatie door mondeling
of schriftelijk overleg met collega's en het verzamelen van informatie door
middel van literatuurstudie. Om hierop een nauwkeurig antwoord te krijgen,
werd niet alleen naar de algemene gewoonte gevraagd, maar ook naar de procedure
bij het thans lopende onderzoek. Het antwoord op deze vragen is samengevat in
onderstaande tabel.

Tabel 27. Wijze van informatie verzamelen over een onderwerp dat verband houdt
met eigen onderzoek
Aantal antwoorden
Instituten
Landbouwhogeschool
in het
bij het laatin het
bij het laatalgemeen
ste onderzoek
algemeen
ste onderzoek
In hoofdzaak via collega's

k

6

2

In hoofdzaak via litera
tuurstudie

17

15

h

Langs beide wegen

37

37

23

^

18
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Uit deze antwoorden blijkt dat maar weinig respondenten in hoofdzaak afgaan op
informaties, verkregen via collega's. Het overgrote merendeel beschouwt lite
ratuurstudie blijkbaar toch onmisbaar. Overigens volgen de meeste academici
toch beide wegen voor het verzamelen van informatie voor een onderzoek.
Bij de interviews werd nog gevraagd hoe belangrijk men de ene en de andere me
thode vindt aan het begin van een onderzoek en tijdens een onderzoek.
In de volgende twee tabellen zijn de antwoorden weergegeven.

Tabel 28. De langs beide wegen gevolgde methode om informatie te verzamelen
door de onderzoekers van de instituten

Tijdstip

Belangrijkheid
Overleg met collega's
Literatuurstudie
zeer
belang- weinig geen
zeer
belang- weinig geen
belang- rijk
belang- antw. belang- rijk
belang- antw,
rijk
rijk
rijk
rijk

Aan het begin van
een onderzoek
Tijdens het onderzoek

12

26

11

9

28

16

8

6

6

2k

18

10

16

2k

12

6

Tabel 29. De langs beide wegen gevolgde methode om informatie te verzamelen
door de onderzoekers van de Landbouwhogeschool

Tijdstip

Belangrijkheid
Overleg met collega's
Literatuurstudie
zeer
belang- weinig geen
zeer
belang- weinig geen
belang- rijk
belang- antw. belang- rijk
belang- antw.
rijk
rijk
rijk
rijk

Aan het begin van
een onderzoek

6

8

17

5

13

8

-

15

Tijdens het onderzoek

*+

12

12

8

15

11

5

5

Uit de tabellen 28 en 29 blijkt dat de literatuurstudie belangrijker gevonden
wordt dan het overleg met collega's. Bij de respondenten van de instituten en
de Landbouwhogeschool samen werd literatuurstudie TB 1 maal als zeer belangrijk
of belangrijk genoemd. Daarentegen werd slechts 98 maal het overleg met colle
ga's zeer belangrijk of belangrijk gevonden. Weinig belangrijk vonden de res
pondenten het overleg met collega's in 58 gevallen en de literatuurstudie
slechts in 25 gevallen.
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Bij de instituten is het overleg met collega's aan het begin van een onderzoek
38 maal als zeer belangrijk, of belangrijk genoemd en tijdens het onderzoek
slechts 30 maal. Literatuurstudie is als zeer belangrijk of belangrijk gekwali
ficeerd aan het begin van een onderzoek UH maal en tijdens het onderzoek Uo
maal.
Bij de geënquêteerden van de Landbouwhogeschool bleek men het overleg met col
lega's aan het begin van het onderzoek ongeveer gelijk te waarderen als tij
dens het onderzoek (1U tegenover 16). Voor literatuurstudie is er een klein
verschil ten voordele van "tijdens het onderzoek" (21 tegenover 26).
d. Gebruikte hulpmiddelen
Aan de respondenten werd gevraagd welke soorten hulpmiddelen zij gebruiken bij
het opsporen van literatuur. In de volgende tabel wordt het resultaat in chrono
logische volgorde van gebruikte hulpmiddelen opgegeven, alsmede het totaal
aantal respondenten dat een bepaald hulpmiddel heeft genoemd.

Tabel 30. Gebruik van hulpmiddelen door de academici van de instituten in
chronologische volgorde van gebruik

Hulpmiddelen
1

In het algemeen
Bij het laatste onderzoek
1
Rangeijfer
Totaal
Rangeijfer
Totaal
1
2
3
k 5 6 7 8
2
3
^ 5 6 7 8
10

8

9

2

7

6

h

5

Ref.tijdschr.15

11

8

6

h

6

h

Syst.catalogus
in bibl.
7

10

Eigen kaart
systeem
21
"Sneeuwbal
systeem" .

6

1

2

50

9

13

10

13

1

3

2

1

2

29

3

6

6

3

k

k

1

1

-

H6

ïk

12

8

7

2

2

3

1

1

23

7

8

2

7

1+

2

1

2

1

31+

7

10

3

7

6

5

1

-

1

kb

23

b

9

13

12

5

1

1

1

k6 .

Inhoudsopga
ven van vak
tijdschriften 5

7

8

8

3

3

1

2

Andere hulp
middelen

2

k

2

1

—

2

1

Handboeken
Bibliograf.

Doe.syst, in
kaartvorm

11

1

3

1

1

51

-

1

1

2k

k

-

1

1

hl

3

2

1

1

3

2

3 ~1

7

5'

6

3

1

5

13

U

13

2

2

37

5

5

8

8

5

3

13

3

2

h

3

3

.

2k
2

28
b5

1 .

50

3h
15

Opmerking: Geen verschil tussen "in het algemeen" en "bij het laatste onder
zoek": 35 respondenten.
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Tabel 31. Gebruik van hulpmiddelen door de academici van de Landbouwhogeschool
in chronologische volgorde van gebruik

Hulpmiddelen

In het algemeen
Rangcijfer
2 3 U 5 6 7

8

14

2

5

4

1

1

-

1

28

10

3

6

3

1

21*

4

5

**

-

1

-

1

1

16

7

2

U

11-11

17

Ref.tijdschr. 8

9

5

-11-1

25

8

9

^

Ii__i2i+

Doe.syst, in
kaartvorm

4

4

2

3-2- -

15

2

5

2

3-21-15

Syst.catalogus
in bibl.
2

U

5

U3--1

19

2

2

6

4

3

-

-

1

18

Eigen kaart
sy s t e e m

4

4

2

2

3

-

2

1

1 8

6

5

3

2

1

1

1

1

2 0

"Sneeuwbal
systeem "

1

6

4

9

5

1

2

-

28

1

8

5

4

4 12 -

25

Inhoudsopga
ven van vak
tij d s c h r i f t e n 2

4

4

6

5

3

1

-

2 5

3

6

1

1

1

-

2

-

1

1 0

4

-

I
Handboeken
Bibliograf.

Andere hulp
middelen

4

Totaal

Bij het laatste onderzoek
Rangeijfer
Totaal
1
2
3
U 5 6 7 Ö

3

3

-

1

5

-

1

-

1

-

2 2

111-1

8

Opmerking: Geen verschil tussen "in het algemeen" en "bij het laatste onder
zoek": 25 respondenten.

Uit deze tabellen zijn enkele interessante gegevens af te leiden.
Plaatst men de totalen in een rangvolgorde, dan blijkt dat deze rangvolgorde
bij instituten en Landbouwhogeschool, op een uitzondering na, nagenoeg gelijk
is (zie tabel 32). Het ziet er naar uit dat deze rangvolgorde geldt voor de
gehele groep. De uitzondering geldt het eigen kaartsysteem dat bij de onder
zoekers op de instituten een hogere rangorde krijgt (4e plaats) dan bij de on
derzoekers bij de Landbouwhogeschool (6e plaats).

Tabel 32. Rangvolgorde van opgegeven bibliografische hulpmiddelen

Instituten:

Landbouwhogeschool:

Handboeken (50, 51X)

"Sneeuwbalsysteem" (28, 25)

"Sneeuwbalsysteem" (46, 50)

Handboeken (28, 24)
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Instituten:

Landb ouwhogeschool:

Referaattijdschriften (k6, U7)

Referaattijdschriften (25, 2.k)

Eigen kaartsysteem (W, ^5)

Inhoudsopg. tijdschr. (25, 22)

Inhoudsopg. tijdschr. (37> 3U)

Syst. cat. bibl. (19, 18)

Syst. cat. bibl. (3^, 28)

Eigen kaartsysteem (18, 20)

Bibliografieën (29, 2k)

Bibliografieën (16, 17)

Doc.syst. in kaartvorm (23, 2i|)

Doc.syst. in kaartvorm (15, 15)

Andêre hulpmiddelen (13, 15)

Andere hulpmiddelen (10, 8)

x) Het eerste getal is het totaal ''in het algemeen"; het tveede het totaal "bi
het laatste onderzoek".
Moeilijker is de interpretatie van de chronologische volgorde waarin men de
verschillende hulpmiddelen gebruikt.
Uit de gegevens menen wij het volgende te kunnen afleiden:
Handboeken. Bij de Landbouwhogeschool is er een sterke voorkeur om in de eerst
plaats handboeken te raadplegen. Bij de instituten is deze tendens min
der sterk aanwezig. Kennelijk zijn er daar nogal vat onderzoekers die
handboeken in een later stadium raadplegen.
"Sneeuwbalsysteem'.' Zowel bij de instituten als bij de Landbouwhogeschool komt
het "sneeuwbalsysteem" pas in een later stadium van het literatuuronder
zoek als hulpmiddel naar voren. Bij velen zelfs op de vierde of vijfde
plaats.
Referaattijdschriften. Referaattijdschriften krijgen, als ze worden gebruikt,
een hoge prioriteit. Dit geldt zowel voor de instituten als voor de Land
bouwhogeschool. Toch zijn de aantallen onderzoekers die referaattijd
schriften pas raadplegen in de derde, vierde of vijfde plaats niet onbe
langrijk.
Eigen kaartsysteem. Bij de instituten is er een sterke tendens eigen kaartsys
temen (indien aanwezig) in de eerste plaats te raadplegen. Toch geldt
ook hier dat een vrij groot aantal onderzoekers pas veel later grijpen
naar dit hulpmiddel (derde, vierde of vijfde plaats). Bij de Landbouw
hogeschool kan men eenzelfde tendens constateren.
Inhoudsopgaven tijdschriften. Zowel bij de instituten als bij de Landbouwhoge
school komen inhoudsopgaven van tijdschriften, als hulpmiddel voor lite
ratuuronderzoek, bij velen pas in een later stadium aan de orde. Maar
ook hier geldt dat toch nog vrij veel onderzoekers aan dit hulpmiddel
een hogere prioriteit toekennen.
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Systematische catalogus van de bibliotheek. Ook dit hulpmiddel heeft bij velen
(instituten en Landbouwhogeschool) geen grote prioriteit (tweede, derde
of vierde plaats). Bij de instituten geeft echter een aantal onderzoekers
er de voorkeur aan hiermee te beginnen.
Bibliografieën. Bij de Landbouwhogeschool zijn bibliografieën kennelijk meer
in trek dan bij de instituten. Bij de Landbouwhogeschool nemen zij in
chronologische volgorde de eerste, de tweede of de derde plaats in; bij
de instituten de tweede tot en met de vijfde plaats.
Documentatiesystemen in kaartvorm. De opvattingen over de chronologische plaats
waarin kaartsystemen met documentaire gegevens geraadpleegd moeten wor
den, lopen kennelijk nogal uiteen. Dit zal wel samenhangen met het al of
niet ter plaatse aanwezig zijn van dergelijke kaartsystemen en de vorm
van deze systemen. In hoofdzaak komen deze systemen in de chronologische
volgorde op de eerste, de tweede of de derde plaats.

Nagegaan is ten slotte nog welke hulpmiddelen in de eerste vier stadia van de
chronologische volgorde de hoogste en de laagste score krijgen. Dit overzicht
is opgenomen in tabel 33.

Tabel 33. Hoogste en laagste score in de eerste vier stadia van de chronologi
sche volgorde in het gebruik van bibliografische hulpmiddelen

ChronologiHoogste score
sehe volgorde

Instituten
ChronologiLaagste score
sehe volgorde

1

Eigen kaartsysteem

1

Bibliografieën

2

Systematische catalogus

2

Eigen kaartsysteem

3

"Sneeuwbalsysteem"

3

Eigen kaartsysteem

k

"Sneeuwbalsysteem"

k

Doe.syst, in kaartvorm

ChronologiHoogste score
sehe volgorde

Landbouwhogeschool
ChronologiLaagste score
sehe volgorde

1

Handboeken

1

"Sneeuwbalsysteem"

2

Referaattijdschriften

2

Handboeken

3

Bibliografieën

3

Doe.syst, in kaartvorm

k

"Sneeuwbalsysteem"

1*

Eigen kaartsysteem
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Belangrijkste bibliotheken voor de onderzoekers
Getracht is te weten te komen van welke bibliotheken de respondenten het meest
gebruikmaken vdor het opsporen van vakliteratuur. Als mogelijkheden werden bij
het interview genoemd: de "eigen1, bibliotheek (van instituât of afdeling), de
Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool, de andere bibliotheken in Wape
ningen en de bibliotheken buiten Wageningen. In de volgende tabel worden do
resultaten weergegeven.
Tabel 34, Het gebruik van bibliotheken voor het opsporen van literatuur

Type bibliotheek

Instituten
belang weinig geen
zeer
rijk
belang antw.
belang
rijk
rijk

Eigen bibliotheek

11

26

Centrale Bibl. LH

35

9

Andere bibl. in Wag..

30

13

Bibl. buiten Wag.

39

7

'

Landbouwhogeschool
zeer
belang- weinig
belang rijk
belangrijk
rijk

19

2

3

28

1

13

26

5

5

-

15

25

3

8

-

12

28

3

5

1

1+

Zowel bij de respondenten van de instituten als die van de Landbouwhogeschool
blijkt de volgorde van belangrijkheid voor deze respondenten te zijn:
Bibliotheken buiten Wageningen (1+6, 31)
Centrale Bibliotheek Landbouwhogeschool (1+4, 31)
Andere bibliotheken in Wageningen (1+3, 28)
Eigen bibliotheek (37, 31)
Het valt op dat de bibliotheken buiten Wageningen een belangrijker plaats inne
men dan die in Wageningen en dat de "eigen" bibliotheek op de laatste plaats
komt. De functie van de eigen bibliotheek blijkt echter wel belangrijk te zijn
als intermediair voor het aanvragen van materiaal, zelfs voor het aanvragen van
materiaal uit de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Zie tabel 35.

Tabel 35. Wijzen waarop van andere bibliotheken gebruik wordt gemaakt.

Instituten
Persoonlijk
Aanvragen
bezoek
via eigen
bibliotheek

Landbouwhogeschool
Persoonlijk Aanvragen
bezoek
via eigen
bibliotheek

Centrale Bibl. LH

25

20

13

18

Andere bibl. in Wageningen

22

21

11

17

Bibl. buiten Wageningen

20

26

8

21+
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f. Veroudering van de literatuur
Bij de mondelinge enquête, evenals bij de schriftelijke enquête, werd gevraagd
van welk jaar af men de literatuur op het eigen vakgebied als verouderd be
schouwt. De gegevens zijn in de volgende tabel verwerkt.

Tabel 36. Opinie van de geënquêteerden over verouderde vakliteratuur

Verouderd is literatuur:
voor 1965

U

1

voor 1960

13

•9

voor 1955

7

k

voor 1950

6

h

voor 19^+5

5

2

tussen de twee Wereldoorlogen

3

voor de Eerste Wereldoorlog

U5

2
xx)
2

Geen datum genoemd
x) waarvan 3 noemden: voor 1800

•

Aantal respondenten
Instituten
Landbouwhogeschool

16

12

xx) waarvan 1 noemde: voor 1800

Evenals bij de schriftelijke enquête werd bij de interviews geen duidelijk ant
woord op de vraag naar de veroudering van de literatuur gevonden: 30% van de
respondenten meende geen antwoord te kunnen geven. Van degenen die wel antwoord
gaven, bleek een grote meerderheid (instituten 71,h%, Landbouwhogeschool 15%)
in ieder geval de grens te leggen bij 19^5. Een belangrijk aantal respondenten
(instituten hOt5%t Landbouwhogeschool ^1,7%) gaat kennelijk niet verder terug
dan i960 (dus ongeveer 8 jaar).

g. Taalbarrière bij liet bestuderen van literatuur
Bij de interviews werd aan de respondenten gevraagd wat, in volgorde van be
langrijkheid, de talen zijn waarin zij literatuur bestuderen. De uitkomsten
hiervan zijn in tabel 37 weergegeven (zie volgende bladzijde).
Uit de tabel blijkt in de eerste plaats dat de literatuur in de Scandinavische
talen, Russisch, Italiaans, Spaans en Portugees vrijwel niet wordt gelezen.
Voor zover men deze talen kan lezen, slaat men toch de belangrijkheid van de
betreffende literatuur niet hoog aan. Er blijven over Engels, Duits, Frans en
Nederlands. Van deze talen is het Frans het "zwakste". Acht respondenten van
de instituten (1k%) geven deze taal niet op; negen respondenten van de Land
bouwhogeschool (25$) evenmin. In volgorde van belangrijkheid komt Frans bij de
meesten op de derde of de vierde plaats.

Tabel 37. Belangrijkheid van de talen waarin de literatuur gesteld is die door
de respondenten "bestudeerd wordt

Taal

1

Aantallen respondenten en
Volgorde van belangrijkheid
Instituten
\
Landbouwhogeschool
>
2
3
b 5 6
0x;
1
2
3
b 5 6
0X)

bb

9

H

1

-

-

1

32

19

U

1

-

1

5

18

25

2

-

8

18

15

15

7

1

-

2

6

Scandinavisch

-

-

1

1

-

56

Russisch

-

1

-

3

1

Italiaans

-

-

-

1

-

-

2

1

Engels
Duits
Frans
Nederlands

Spaans-Portugees

1

30

lt

2

-

-

-

-

2

26

1+

1

-

-

3

2

9

16

-

8

1U

5

-

-

3

-

-

-

1

-

35

52

-

-

1

b

-

31

3

5b

-

-

1

-

-

35

1

5k

-

-

1

_

9

35

x) Aantal respondenten dat geen artikelen in deze taa.1 leest
Zoals mocht worden verwacht, neemt het Engels de eerste plaats in. Alle res
pondenten hebben deze taal opgegeven en de meesten zelfs op de eerste plaats.
De literatuur in het Nederlands wordt eveneens als belangrijk beschouwd.
Slechts enkelen geven de Nederlandse literatuur niet op. Men is echter ver
deeld over de plaats van belangrijkheid van de Nederlandse literatuur in het
geheel. Van de respondenten van de instituten vermeldt 31# het Nederlands op
de eerste plaats, 26% op de tweede plaats en 26# op de derde plaats. Voor de
respondenten van de Landbouwhogeschool zijn deze percentages resp. 17, 22 en
39« De literatuur in het Nederlands is bij de respondenten van de Landbouwhoge
school blijkbaar wat minder in trek dan bij de respondenten van de instituten.
Duits neemt een tussenpositie in. Deze taal komt op de tweede of derde plaats
in volgorde van belangrijkheid.
Hulp van anderen bij het opsporen van literatuur
Er werd nagegaan of de respondenten zichzelf(kunnen) redden bij het opsporen
van literatuur of dat ze daarbij hulp van anderen inroepen. De volgende tabel
laat de uitkomsten zien.

Tabel 38. Gebruik van diensten van anderen voor het opsporen van literatuur
Aantal respondenten
Instituten Landbouwhogeschool
nooit

10

il|

wel eens

32

14

vaak

16

8
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meeste respondenten geneigd zijn wel
eens of vaak gebruik te maken van diensten van anderen bij het opsporen van
literatuur. Bij de respondenten van de Landbouwhogeschool komt het vragen van
hulp minder frequent voor dan bij die van de instituten.

In de volgende tabel zijn de antwoorden uitgewerkt op de vraag van wie de hulp
verkregen wordt.

Tabel 39- Hulp van anderen verkregen bij het opzoeken van literatuur
x)
Aantal respondenten
Instituten
Landbouwhogeschool
Collega's

36

16

Personeel eigen bibliotheek of
documentâtie-afdeling

31

8

Personeel andere bibliotheek

10

1

Pudoc

T

2

Anderen

3

1

x) Verschillende respondenten hebben meer dan een categorie genoemd.

Hieruit volgt dat de meeste steun wordt verkregen van collega's. Op de tweede
plaats staat het personeel van de eigen bibliotheek of documentatie-afdeling.
De derde plaats wordt ingenomen bij de respondenten van de instituten door
personeel van andere bibliotheken. Voor de respondenten van de Landbouwhoge
school is deze hulp niet in trek. Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt
gebruik gemaakt van de diensten van Pudoc.
De tijd die de onderzoekers aan literatuurstudie besteden
De volgende twee tabellen geven antwoord op de vraag hoeveel tijd de onderzoe
kers in en buiten diensttijd aan literatuurstudie besteden.

Tabel 40. Aantal uren die de respondenten in diensttijd besteden aan het be
studeren van vakliteratuur

Aantal respondenten van
1

2

3

U

5

6

Aantal uren
7 8 Q m 11

1?

-n

1 lx

m

>1
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Tabel Vi. Aantal uren die de respondenten buiten diensttijd besteden aan het
bestuderen van vakliteratuur
Aantal respondenten van

Aantal uren
1

2 : 3

U .5

6

7

8

9

10

11

12

13

1U

15

>16

Instituten

8

1H

9

7

1+

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

8

Landbouwhogeschool

2

1 0

2

k

k

-

1

-

-

5

-

-

-

-

-

8

Uit de voorgaande twee tabellen kan geconcludeerd worden dat de respondenten
van de instituten tijdens diensttijd gemiddeld 8,1+ uur per week besteden aan
het bestuderen van vakliteratuur en de respondenten van de Landbouwhogeschool
9,1 uur.
Deze aantallen zijn voor lezen buiten diensttijd resp. 3,6 uur en 6,3 uur. De
respondenten van de Landbouwhogeschool besteden derhalve meer tijd aan het le
zen van vakliteratuur buiten de diensttijd dan de onderzoekers van de institu
ten. Voor het lezen in diensttijd is het verschil niet groot (gemiddeld 0,7.
uur).
Stelt men de diensttijd op k2 uur per week, dan wordt door de respondenten van
de instituten gemiddeld 26% van .hun werktijd (diensttijd + leesuren buiten
diensttijd) besteed aan literatuurstudie; van de respondenten bij de Landbouw
hogeschool 32%. Deze getallen gelden echter uitsluitend voer normale werkweken.
Men mag deze gegevens niet als een jaargemiddelde beschouwen.

3. De gevoonten van landbouwkundige onderzoekers bij het aankopen van wetenschap
pelijke uitgaven
Als onderdeel van het onderzoek naar de gewoonten van landbouwkundige onderzoekers
bij het opsporen en bestuderen van vakliteratuur werden bij de mondelinge enquête
onder onderzoekers-academici bij de instituten en de Landbouwhogeschool vragen ge
steld over hun gewoonten bij het aankopen van wetenschappelijke uitgaven. De ant
woorden worden hieronder weergegeven.

Tabel b2. Aantal respondenten dat privé wetenschappelijke boeken en tijdschriften
aanschaft

Landbouwhogeschool

Instituten

3U

56

2

2

neen

Zoais mocht worden verwacht, blijkt dat bijna iedere onderzoeker privé wetenschap
pelijke boeken en tijdschriften koopt.
Enkele (incidenteleI) opmerkingen van respondenten die weinig kopen:
"ik koop weinig boeken, omdat deze snel verouderen."
"Ik ga liever naar de bibliotheek, waar ik alle nieuwe uitgaven kan vinden."
"ik koop niet, maar ga naar de Openbare Leeszaal voor hobby-boeken en naar de
Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool en de handbibliotheken voor vak
literatuur."
a. Typen van uitgaven die worden aangeschaft
Ten einde een indruk te krijgen naar welk soort uitgaven de belangstelling uit
gaat, werd een vraag over vorm en/of inhoud van de aangeschafte uitgaven inge
last.

Tabel ^3. Typen uitgaven die door de onderzoekers van de instituten worden aangeschaft

Type van uitgave

Aantal respondenten

1. Algemene werken

^7

2. Tijdschriften

k6

3. Handboeken en naslagwerken

33

b. Monografieën

18

5. Gespecialiseerde verslagen van onderzoek

13

6. Review-uitgaven

6
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Tabel l+i+ » Typen uitgaven die door de onderzoekers van de Landbouwhogeschool
worden aangeschaft
Type van uitgave

Aantal respondenten

1. Tijdschriften

32

2. Algemene werken

29

3. Handboeken en naslagwerken

26

Monografieën

15

5. Review-uitgaven

7

6. Gespecialiseerde verslagen van onderzoek

6

Er bestaat bij de meeste onderzoekers een voorkeur voor het kopen van algemene
werken (vaak ook buiten het eigen vakgebied), het nemen van abonnementen op
tijdschriften en het kopen van handboeken en naslagwerken. De overige catego
rieën zijn aanmerkelijk minder in trek. De tijdschriften ontvangt men veelal
uit hoofde van een privé lidmaatschap van een vereniging of een genootschap.
b. Het kennisnemen van aankondigingen van nieuwe literatuur
Over de wijze waarop onderzoekers kennisnemen van aankondigingen van nieuw
verschenen wetenschappelijke boeken en tijdschriften werden 12 mogelijkheden
nagegaan. Tabel U5 laat het resultaat hiervan..zien.

Tabel 1+5» Kennisnemen van aankondigingen van nieuw verschenen wetenschappelij
ke uitgaven

Vorm van kennisnemen

Aantallen respondenten
Instituten
LH
Totaal

Door recensies

39

20

59

Door folders van boekhandelaar en uitgever

35

26

61

Door inzage in een bibliotheek

33

20

53

Door aanbeveling van collega's

32

18

50

Door inzage in een boekhandel

31

21

52

Door catalogi van boekhandelaar of uitgever

25

2h

1+9

Door literatuuropgaven in wet. publikaties

25 .

18

b3

Door referaattijdschriften

19

9

28

Door advertenties

11

5

16

Door zichtzendingen van de boekhandel

9

16

25

Door het raadplegen van lijsten over nieuw ver
schenen boeken, o.a. in Landbouwk.Tijdschrift

8

7

15

Op andere wijze

8

1+

12
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Hoewel er verschillen zijn tussen de respondenten van de instituten en die van
de Landbouwhogeschool, kan men constateren dat de meest op de voorgrond treden
de aankondigingsmiddelen zijn (in volgorde van grootste totalen):
folders van boekhandelaar of uitgever
recensies
inzage in een bibliotheek
inzage in een boekhandel
aanbeveling van collega's
catalogi van boekhandelaar of uitgever
literatuuropgaven in wetenschappelijke publikaties
Aanzienlijk minder belangrijk zijn in dit opzicht:
referaattijdschriften
advertenties
zichtzendingen
lijsten van nieuw verschenen boeken.

Deze aantallen geven echter nog geen indruk over de betekenis die de aanstaande
kopers toekennen aan deze middelen. Er werd daarom ook gevraagd welke drie mo
gelijkheden van kennisnemen de onderzoekers voor zichzelf de belangrijkste
achten. De gegevens zijn samengevat in tabel h 6 .

Tabel 1+6. De volgorde van belangrijkheid van vormen van aankondigingen

Vorm van aankondiging

Aantallen respondenten
Instituten
LH
Totaal

Folders van boekhandelaar of uitgever

25

1U

39

Recensies

2h

11

35

Inzage in bibliotheek

18

10

28

Catalogi van boekhandelaar en uitgever

13

12

25

Aanbeveling door collega's

19

5

2b

Literatuuropgaven in wetenschappelijke publikaties

10

10

20

Inzage in een boekhandel

10

5

15

Referaattijdschriften

9

k

13

Zichtzendingen van boekhandel

7

3

10

Lijsten van nieuw verschenen boeken

k

1

5

Advertenties

3

1

h

Andere wijzen

3

1

.

1+

-

bj -

Twee respondenten konden geen drie belangrijkste mogelijkheden noemen. Ook in
deze gegevens.zijn verschillen te constateren tussen respondenten van institu
ten en van de Landbouwhogeschool en tevens tussen tabel U6 en tabel 1+5- In gro
te trekken komen de tabellen echter wel met elkaar overeen. Alleen "aanbeveling
door collega's" is bij de Landbouwhogeschool aanzienlijk minder belangrijk dan
bij de instituten.
o. De bedragen die de respondenten besteden aan aanschaffing van boeken en tijd
schriften
In tabel i+7 is vermeld welk bedrag de onderzoekers jaarlijks besteden voor de
aanschaffing van wetenschappelijke boeken en tijdschriften.

Tabel Uj. Bedrag dat de onderzoekers jaarlijks besteden voor de aanschaffing
van boeken en tijdschriften

In guldens

Aantallen respondenten
Instituten
LH
Totaal

geen aanschaffingen (0)

2

2

h

minder dan 50

h

1

5

23

6

29

50 •- 1 0 0
100 •-

200

15

6

21

200 .

300

h

10

1U

300 -

Uoo

1

5

6

1+00 .-

500

2

6

500 • 1000

3

3

6

meer dan 1000

2

1

3

De hoogte van het bedrag dat men besteedt wordt behalve door het huishoudgeld,
door vele neveneffecten beïnvloed:
a. negatieve effecten: het kopen van esn nieuwe woning, nieuwe meubels, een
auto e.d., duurdere vakantieplannen, ziekte, studerende kinderen
b. positieve effecten: het vullen van een nieuwe boekenkast, de belangstelling
voor de inhoud van nieuw verschenen uitgaven.
De wetenschappelijke medewerkers van de Landbouwhogeschool besteden in het al
gemeen jaarlijks een groter bedrag voor de aanschaffing van wetenschappelijke
boeken en tijdschriften dan de wetenschappelijke onderzoekers bij de instellin
gen van landbouwkundig onderzoek. Het gemiddelde bedrag voor de respondenten
van de Landbouwhogeschool was ƒ 2Ö0, voor de respondenten van de instituten
ƒ 220.
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Er. is een algemene indruk dat onderzoekers vaak meer interesse hebben voor het
kopen van publikaties buiten hun eigen vakgebied dan op hun vakgebied. Ten
einde daarin inzicht te verkrijgen werd gevraagd hoe hoog het percentage van
het jaarlijks bestede bedrag is dat men besteedt aan publikaties op het eigen
vakgebied. Tabel 48 geeft hierin inzicht.

Tabel 48. Op eigen vakgebied liggende aanschaffing van de jaarlijkse aankoop
in procenten

Percentage aankopen op
vakgebied

6

2

8

4

0

4

10 -

25

13

4

17

25 -

50

13

9

.22

50 -

75

• 7 .

12

8

7

15

7

2

9

—A

10

—i
vi
1

1 -

O
O

0

Aantallen respondenten
Totaal
Instituten
LH

100

Het percentage aankopen op het eigen vakgebied is bij de respondenten van de
Landbouwhogeschool hoger (tussen 25 en 15%) dan bij die van de instituten (tus
sen 10 en 50%).
Bij aankoopmotieven voor wetenschappelijke publikaties kan inen uiteraard niet
zonder meer een drempelprijs bepalen. Toch is een poging gedaan enig inzicht te
verkrijgen in de prijsgrens waarboven onderzoekers twijfelen of de besteding
van het bedrag voor de aanschaffing van een wetenschappelijke publikatie nog
wel acceptabel is. De betreffende vraag was opgesplitst naar de categorieën
publikaties waarvoor belangstelling bestaat voor eigen aankoop. De resultaten
zijn opgenomen in tabel 49 (zie volgende pagina).
11 respondenten van de instituten en 11 respondenten van de Landbouwhogeschool
hebben de vraag niet beantwoord.
Bij de instituten tekenen zich twee grenzen af voor alle categorieën, nl. een
grens tussen ƒ 10 en ƒ 25 en een grens bij ƒ 50. Bij de Landbouwhpgeschool
ligt de grens bij de prijsklasse ƒ 35 - / 50, Uit het geringe materiaal dat
ter beschikking staat, kon het verschil niet verder worden verklaard.
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Tabel 1+9- Prijsgrens waarboven 'de respondenten twijfelen om een bepaalde publi
katie aan te schaffen

Typen van
uitgaven
beneden 10
Inst. LH

10-2?

Inst. LH

25-35
Inst. LH

Algemene werken

2

0

10

2

7

k

Monografieën

1

0

3

2

2

1

Handboeken, na
slagwerken

1

0

5

1

3

1

Tijdschr.abonn.

1

0

10

2

5

7

35-50
Inst. LH

6

boven 50
Inst. LH

Totaal
aantal
resp.
Inst. LK

12

11

6

36

2b

h

5

3

13

10

k

8

9

9

22

19

5

8

7

5

28

22

Stimulering van de bibliotheek door onderzoekers
Ten slotte werd de vraag gesteld of de onderzoekers, wanneer zij een publikatie
niet voor zichzelf aanschaffen, hun eigen bibliotheek stimuleren om te kopen.
De antwoorden zijn opgenomen in tabel 50.

Tabel 50. Aantallen respondenten die hun eigen bibliotheek stimuleren een publikatie aan te schaffen

Aantal maal per jaar

Aantal respondenten
Instituten
LH
Totaal

0

6

3

9

1

13

h

16

2

10

h

14

3

7

6

13

h

3

2

5

5

5

h

9

6 - 1 0

10

h

11+

meer dan 10

J+

_9

J1

Totaal

58

36

9h

Bij de beantwoording van deze vraag werd weinig verschil geconstateerd tussen
de instituten en de Landbouwhogeschool.
De geïnterviewden stimuleren vaak de eigen bibliotheek, ook wanneer de betref
fende publikatie niet boven hun "drempelprijs" ligt, een publikatie aan te
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schaffen. Men doet dit veelal als men de indruk heeft dat ook. collega's de publikatie kunnen gebruiken. Wie meer dan vijfmaal de bibliotheek stimuleert, is
meestal lid van een bibliotheekcommissie of onderhoudt met de bibliothecaris
een goede persoonlijke relatie.

IV

BESCHOUWINGEN OVER DE STATISTISCHE ANALYSE

Het omvangrijke statistische materiaal dat bij het onderzoek is verkregen, leent
zich voor een aantal beschouwingen. Wij zullen deze beschouwingen in hoofdzaak
richten op de op blz. 10 gestelde vragen. Voorafgaand hieraan echter nog enkele
kanttekeningen bij het bewerkte materiaal.

1. Het bewerkte materiaal
a. Het bezoek aan de 'bibliotheken
Uit tabel 1 blijkt dat bij het onderzoek waren betrokken 66 Wageningse biblio
theken, die als afzonderlijke eenheden worden beheerd. Van 1U bibliotheken wer
den geen enquêteformulieren terugontvangen, omdat er gedurende de drie peildagen- geen bezoekers waren geweest; ^7 bibliotheken hadden gedurende de drie
dagen ten hoogste 20 bezoekers; het gemiddelde aantal was zelfs niet meer dan
acht. Slechts 5 bibliotheken kwamen bóven dit aantal van 20 uit.
De vraag dringt zich op of het niet gewenst zou zijn te streven naar een con
centratie van bibliotheken, waardoor de efficiëntie verhoogd zou kunnen worden.
Men zou tot een beter beheer van de collecties kunnen komen, men zou de dupli
cering van materiaal kunnen verminderen en men zou aan de gebruikers betere en
grotere collecties en een betere dienstverlening ter beschikking kunnen stel
len. In de individuele opmerkingen (vraag 20) van de respondenten komt de sug
gestie tot een concentratie herhaaldelijk naar voren. Men dient echter voor
zichtig te zijn met een al te snelle conclusie in deze richting.
In de eerste plaats blijkt uit de mondelinge enquête dat vele onderzoekers het
materiaal van de bibliotheek ter lezing op hun kamer krijgen (zie tabel 2h en
tabel 25). Het is vanzelfsprekend dat deze dienstverlening van de bibliotheek
niet tot uiting is gekomen in de schriftelijke enquête onder de bezoekers van
de bibliotheken..
In de tweede plaats leert de praktijk dat het bezoeken van een bibliotheek
sterk wordt afgeremd indien men daarvoor naar een ander gebouw moet gaan. Zelfs
indien de bibliotheek in hetzelfde gebouw is, kan een excentrische ligging van
de bibliotheek remmend werken op het bezoek.
Concentratie van bibliotheken zou ongetwijfeld deze ongewenste situatie in de
hand werken. Niettemin verdient het aanbeveling na te gaan op welke wijze een
optimale situatie van de spreiding van bibliotheken in Wageningen kan worden
bereikt.
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b. De verdeling van de bezoekers en hun kwalificaties
De verdeling van de bezoekers, geen studenten over de bibliotheken van de Land
bouwhogeschool en de instituten lijkt redelijk (tabel 2). Bij de studenten
ligt het echter anders. Slechts

6% van de bezoekers, studenten heeft in de

drie peildagen een instituutsbibliotheek bezocht. De "mobiliteit" van de stu
denten bij het bezoeken van bibliotheken is kennelijk gering.
Hoewel bij de voorlichting aan studenten (o.m. in de cursus Literatuuronder
zoek en schriftelijk rapporteren) steeds met nadruk wordt gewezen op de bete
kenis van de instituutsbibliotheken voor hun literatuurstudies, hebben zij
kennelijk de weg naar deze bibliotheken nog niet gevonden. Het ware gewenst na
te gaan op welke wijze hierin verbetering gebracht zou kunnen worden. Het zal
in de eerste plaats op de weg van de beheerders van instituutsbibliotheken
liggen het "onbekend maakt onbemind" bij de studenten te doorbreken.
Bij de bezoekers, studenten werd bovendien het bekende feit bevestigd dat men
pas bij de Kandidaats-B en de Ingenieursstudie gebruik gaat maken van litera
tuurstudie. Slechts 12% van deze groep gaf als eerstvolgend examen op Fropaedeuse of Kandidaats-A.
Het aantal

college-assistenten

onder de bezoekers, studenten is hoog (23%).

Het totale aantal college-assistenten bedraagt nl. slechts

van het totale

aantal studenten in de Kandidaa,ts--A tot en met de Ingenieursstudie. Dit wijst
erop dat deze groep behoort tot degenen die intensiever gebruik maken van li
teratuurstudie dan anderen.
Voor het goed en efficiënt uitvoeren van literatuurstudie is een training no
dig. Veile studenten missen kennelijk deze training Voordat zij in de Kandi
daats-B studie voor de noodzaak staan literatuurstudie uit te voei*en. Eerst op
dat moment worden zij geconfronteerd met de moeilijkheden die hieraan zijn
verbonden. Het zou zeer gewenst zijn de training geleidelijk aan te doen
plaatsvinden en daarmee derhalve te beginnen in een eerder stadium van de stu
die. Dit zou de studie in de latere jaren aanzienlijk kunnen verlichten en
verbeteren.

2. De resultaten van de schriftelijke en de mondelinge enquête
a. Het doel van het bibliotheekbezoek
Het merendeel van de bezoekers, geen studenten van bibliotheken kan men rang
schikken tot de categorie "trouwe bezoekers". Voor de Landbouwhogeschoolbiblio-
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theken was het percentage dat eens of meer dan eens per week een bibliotheek
bezoekt 61+; voor de instituutsbibliotheken zelfs 69. Voor de studenten ligt
echter het percentage aanzienlijk lager, nl. bij 33$.
Het blijkt dat men in meer dan § van de gevallen naar de bibliotheek gaat om
bepaalde literatuur te zoeken en niet om wat te "snuffelen" in de nieuwste li
teratuur. Men mag echter wel aannemen - gezien de duidelijke belangstelling
voor uitstallingen van aanwinsten - dat men toch de gelegenheid te baat neemt
om zich te oriënteren op de nieuwste literatuur.
Men moet voorts bedenken dat degenen die met onderwijs of onderzoek zijn be
last veelal op de hoogte worden gehouden van de nieuwste literatuur door lees
portefeuilles. Of, ruimer gesteld, het lezen "op de kamer". Uit de mondelinge
enquête kwam dit duidelijk naar voren.
Van degenen die bepaalde literatuur zoeken, blijkt ongeveer de helft een be
paalde bekende publikatie op het oog te hebben (zoeken op auteur), de andere
helft literatuur te zoeken over een onderwerp. De overgrote meerderheid van de
bezoekers heeft een zeer concreet doel voor ogen bij het opsporen van litera
tuur, zoals literatuur ten behoeve van lopend onderzoek, voorbereiding van een
artikel, college of voordracht. Slechts weinigen Oï$) zoeken literatuur voor
een algemene oriëntering. Ook in dit geval zal men dienen te bedenken dat vele
gespecialiseerde onderzoekers hun algemene oriëntering bijhouden door het le
zen "op de kamer" van de nieuwe literatuur op hun vakgebied.
b. De oriëntatie over de nieuwste literatuur
Behalve hetgeen in de vorige paragraaf reeds is vermeld over de oriëntatie
over de nieuwste literatuur, zijn uit het verzamelde materiaal van de monde
linge enquête (tabel 22) nog enkele andere gevolgtrekkingen te maken. Er te
kent zich een vrij duidelijke volgorde van belangrijkheid af met betrekking
tot de wijzen waarop men zich oriënteert over de voortgang op zijn vakgebied.
Voorop staat het lezen van bepaalde tijdschriften, gevolgd door het doornemen
van referaattijdschriften. Daarna divergeren de antwoorden van de respondenten
van de instituten met die van de Landbouwhogeschool. Voor de instituten volgen
de gesprekken met collega's; voor de Landbouwhogeschool het lezen van over
drukken die men heeft ontvangen van collega's en de oriëntatie op de biblio
theek. Men zou hieruit kunnen afleiden dat de academici op de instituten meer
in collegiaal verband werken en de academici bij de Landbouwhogeschool meer
solitaire werkers zijn.

-

5k

-

Het is merkwaardig dat het bezoeken van congressen en symposia pas op de vierde
en vijfde plaats komen, omdat bij buitenlandse onderzoeken op dit gebied
blijkt dat juist deze wijze van oriëntatie hoog wordt aangeslagen. De oorzaak
zou gevonden kunnen worden in het feit dat de Nederlandse landbouwkundige on
derzoekers minder in de gelegenheid worden gesteld naar congressen en symposia
te gaan dan hun buitenlandse collega's. Het materiaal om dit te kunnen beoor
delen ontbreekt echtere
Het aantal privê-abonnementen dat men heeft op vaktijdschriften blijft gemid
deld beneden twee. In het algemeen kan men blijkbaar zijn leesbehoeften be
vredigen uit de "collectieve" abonnementen van de bibliotheken. Het wijd ver
breide portefeuillesysteem werkt dit in de hand. Ook voor het doornemen van de
referaattijdschriften krijgt het merendeel van de respondenten van de insti
tuten de faciliteit van de bibliotheek dat men dit "op de kamer" kan doen; bij
de Landbouwhogeschool ligt het accent iets meer op het doornemen in de biblio
theek.
Hoe lofwaardig deze

"aan -huis-bezorging"

van de zijde van de bibliotheken ock

moge zijn, er kleven toch ook enkele bezwaren aan.
In de eerste plaats vergt elk roulatiesysteem een vrij grote hoeveelheid ad
ministratieve arbeid. In de tweede plaats werkt het vertragend: degenen die
onderaan de lijst staan (vaak de jongere academici) krijgen de tijdschriften
pas maanden na de verschijningsdatum onder ogen.
Een groter nadeel is wellicht nog dat men de academici vervreemdt van de bi
bliotheek. Daardoor kan het euvel ontstaan dat de academici zich slechts een
zijdig blijven oriënteren (zij lezen alleen datgene dat hen "op de kamer"
wordt opgediend); een regelmatig bezoek aan de bibliotheek kan leiden tot een
bredere oriëntatie, temeer omdat daardoor een betere persoonlijke band ont
staat tussen de bibliothecaris en diens "klanten".
Er is bovendien een wisselwerking. Door het geringere bezoek aan de bibliotheek
krijgt deze als studeerruimte minder betekenis en men is geneigd aan dit facet
van de bibliotheek minder aandacht (ruimte en inrichting) te besteden. De aan
trekkelijkheid van de bibliotheek als studeerruimte gaat achteruit en ten ge
volge daarvan zijn de academici en andere potentiële gebruikers nog minder ge
neigd naar de bibliotheek te gaan. Wellicht is dit een van de redenen waarom
het aantal bezoekers op het merendeel van de bibliotheken zo laag is (tabel 1).
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Het zou voor de bibliotheken interessant zijn geweest indien uit de enquêtes
een lijst naar voren gekomen zou zijn van een aantal tijdschriften die men als
een kern voor de Wageningse onderzoekers zou kunnen beschouwen. Een dergelijke
kern van tijdschriften blijkt er echter niet te zijn. De belangstelling van de
Wageningse onderzoekers is zeer gespreid. De enige kern die naar voren kwam
was eein aantal Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften (zie blz. 30). Er
was éën Engels tijdschrift bij: The Journal of Agricultural Science. Het is
echter niet onmogelijk dat verschillende respondenten met deze opgave hebben
bedoeld het Netherlands Journal of Agricultural Science.
Merkwaardig is overigens dat blijkens tabel 26 het Landbouwkundig Tijdschrift
en het Netherlands Journal of Agricultural Science (genoemd in de opgave op
blz. 30) in het algemeen worden beoordeeld als "vàn weinig belang" of als "van
geen belang". Waarschijnlijk leest men deze tijdschriften uitsluitend voor al
gemene oriëntatie.
Ook voor de referaattijdschriften kwam er geen kern uit de bus. Alleen Chemical
Abstracts OM ^Horticultural Abstracts (13) en Landbo-uwdocumentatie (18) wer
den meer dan 10 maal genoemd.
c. Veroudering van de literatuur
Voor de documentatie en informatie zou het belangrijk kunnen zijn indien men
enig inzicht zou kunnen krijgen in de opvatting van de geënquêteerden over het
verouderen van de literatuur. Helaas bleek zowel bij de schriftelijke als bij
de mondelinge enquête geen uitspraak uit de antwoorden afgeleid te kunnen wor
den, Bij de schriftelijke enquête liet b2% de vraag onbeantwoord; bij de mon
delinge enquête 30$.
De spreiding van degenen die wel antwoord gaven is zo groot, dat geen tendens
te ontdekken valt. Ten hoogste zou men kunnen zeggen dat een meerderheid li
teratuur van voor de tweede wereldoorlog als verouderd.beschouwt.
d. Methoden van literatuuronderzoek
Voor het opsporen van literatuur over een bepaald onderwerp gaven bij de
schriftelijke enquête de respondenten de volgende chronologische volgorden op
(tabel 1h):
Bezoekers, geen studenten:

Bezoekers, studenten:

Systematische catalogus

Systematische catalogus

Auteurscatalogus

Auteurs catalogus

Referaattijdschrift

Handboek
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Handboek

Referaattijdschrift

Bibliografieënregister

Bibliografieënregister

Andere hulpmiddelen

Andere hulpmiddelen

De chronologische volgorde is dus ongeveer gelijk, behalve de wisseling van
referaattijdschrift en handboekEen zelfde soort vraag werd gesteld bij de interviews. Hier waren de antwoor
den van de respondenten van de instituten en de Landbouwhogeschool verschil
lend (tabel 33). De hoogste score in de eerste vier stadia van de chronologi
sche volgorde in het gebruik van bibliografische hulpmiddelen worden ingenomen
door:
Instituten:

Landbouwhogeschool:

1

Eigen kaartsysteem

1 Handboeken

2

Systematische catalogus

2 Referaattijdschrift

3 en 1+ "Sneeuwbalsysteem

3 Bibliografie
k "Sneeuwbalsysteem"

Bij de schriftelijke enquête werd gevraagd naar de hulpmiddelen op de biblio
theek-, het is duidelijk dat daardoor "eigen kaartsysteem" en "sneeuwbalsysteem"
niet voorkomen.
Laat men de chronologische volgorde buiten beschouwing, maar zet men de ge
bruikte hulpmiddelen in volgorde van belangrijkheid volgens de antwoorden tij
dens de interviews onder elkaar, dan krijgt men voor de instituten en de Land
bouwhogeschool vrijwel dezelfde opsomming, nl.
Handboeken
"Sneeuwbalsysteem"
Referaattijdschriften
x)
Eigen kaartsysteem
Inhoudsopgave tijdschriften
Systematische catalogus bibliotheek
Bibliografieën
Documentatiesysteem in kaartvorm
Andere hulpmiddelen
x) Bij de Landbouwhogeschool op de zesde plaats.
Deze opsommingen lopen dus sterk uiteen. Men krijgt de indruk dat een bepaald
zoekpatroon

zich niet aftekent. Deze indruk wordt nog versterkt door de meer

gedetailleerde analyse die op blz. 37 en 38 is gemaakt.
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Logisch zou zijn geweest dat men vrij unaniem als belangrijkste bronnen voor
het opsporen van literatuur de referaattijdschriften en overige bibliografieën
had opgegeven. Dat dit niet het geval is, zal raceten worden toegeschreven aan
een algemeen gebrek aan inzicht en training in de mogelijkheden van de litera
tuurrecherche. In feite komt alleen het staatje van de "hoogste score" van de
Landbouwhogeschool (handboek, referaattijdschrift, bibliografieën, "sneeuwbal
systeem") overeen met de volgorde zoals die door professionele literatuuron
derzoekers wordt toegepast.

Uit de mondelinge enquête valt af te leiden dat,men voor het verkrijgen van
informatie naast de literatuurstudie ook wel gebruik maakt van informaties
door "mondeling of schriftelijk overleg met collega's. Toch slaat men blijk
baar de literatuurstudie hoger aan als informatiebron. Zulks in tegenstelling
tot Engelse en Amerikaanse ervaringen.
Men krijgt de indruk dat bij de instituten het overleg met collega's, vooral
aan het begin van het onderzoek, een belangrijker plaats inneemt dan bij de
Landbouwhogeschool (tabellen 28 en 29)» Dit zou overeenkomen met het reeds
eerder gesignaleerde feit dat de onderzoekers van de instituten blijkbaar meer
in collegiaal verband werken dan die van de Landbouwhogeschool.
Merkwaardig is wel dat zowel bij ae instituten .als bij de Landbouwhogeschool
door degenen die hulp vragen bij hun literatuurstudie velen (41% resp. 57$»
tabel 39) deze hulp vragen aan collega';;. De overige hulp komt van bibliotheekof documentatiepersoneel. Overigens blijkt uit de schriftelijke enquête dat
een meerderheid van de bezoekers, geen studenten geen hulp vraagt bij het op
sporen van literatuur (instituten 57$, LE 69%)» Bij de studenten vraagt een
meerderheid (59%) wel hulp (zie tabel 15). De respondenten van de mondelinge
enquête vragen eveneens in meerderheid (instituten 03%, LH 6l%)

weieens of

vaak hulp.
Bezoek aan bibliotheken blijkt in het algemeen vel tot succes bij het opsporen
van literatuur te leiden (tabel 18): van de bezoekers, geen studenten slaagt
niet ongeveer 20%\ van de bezoekers, studenten ongeveer 30$. Toch zijn de per
centages van niet-slagen hoog genoeg om hieraan aandacht te besteden (tabel 19).
Het hoogste aantal niet-slagen valt in de groep "geen literatuur gevonden"
(2k%). Hier is de vraag gewettigd of men wel op de juiste wijze heeft gezocht.
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Men kan zich echter ook afvragen - mede tegen de achtergrond van hetgeen over
de zoekmethoden is opgemerkt - of de "bewegwijzering" naar de literatuurbronnen
wel voldoende duidelijk is aangegeven.
De categorie "uitgeleend" {20%) is een noodzakelijk kwaad van alle bibliothe
ken. Handhaving van uitleentermijn, veelvuldiger toepassing van reproduktivmethoden en aanschaffing van duplicaten voor veel gevraagd materiaal kunnen
dit percentage omlaag brengen.
De categorie "niet aanwezig" ten slotte is een euvel dat ten dele kan worden
opgelost door interbibliothecair leenverkeer. Het is bekend dat de bibliothe
carissen grote aandacht besteden aan dit vraagstuk.
Met de restrictie, genoemd in paragraaf 1b van dit hoofdstuk ten aanzien van
dé studenten, hebben velen trouwens de weg naar andere bibliotheken gevonden.
Bij de schriftelijke enquête bleek 6>k% van de bezoekers, geen studenten meer
dan een bibliotheek te bezoeken; voor de studenten was dit percentage 73 (maar
kennelijk vrijwel alleen LH-bibliotheken)„ hetzelfde beeld werd verkregen bij
de mondelinge enquête. De volgorde van belangrijkheid van bibliotheken bleek
te zijn:
bibliotheken buiten Wageningen
centrale bibliotheek Landbouwhogeschool
andere bibliotheken in Wageningen
eigen bibliotheek.

Dé verschillen waren echter klein, zodat aan deze volgorde geen al te grote
Waarde kan worden gehecht. Het gebruik maken van andere bibliotheken dan de

eigen bibliotheek geschiedt bij de instituten voor 50% door aanvragen via de
eigen bibliotheek; voor de Landbouwhogeschool voor 65% door aanvragen via de
eigen bibliotheek. In dit opzicht vervullen de eigen bibliotheken dus oen be
langrijke rol.
e. Taalbarrières bij het bestuderen van lit, patuur
Alleen bij de mondelinge enquête zijn vragen gesteld over de talen waarin men
literatuur bestudeert. Daarbij is niet alleen gevraagd welke talen men kan le
zen, maar ook de betekenis in volgorde van belangrijkheid die men toekent aan
de vakliteratuur in de verschillende talen (tabel 37).
Er valt hieruit af te leiden dat in feite de literatuurstudie beperkt blijft
tot Engels, Duits, Frans en Nederlands. De enkelen die andere talen lezen,
slaan de literatuur in deze talen niet hoog aan. Frans neemt eveneens een
"zwakke" derde of vierde plaats in.

- 59 -

De conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat de geënquêteerde academici
zich vrijwel beperken tot de literatuurstudie in Engels, Duits, Nederlands en
(vat) Frans. Tegen de achtergrond van de totale wereldliteratuur lijkt dit re
sultaat niet bemoedigend.
ƒ. De tijd3 besteed aan literatuurstudie
De antwoorden van de mondelinge enquête over de tijd die men besteedt aan li
teratuurstudie, laten een vrij grote spreiding zien. Kennelijk gebruikt de ene
onderzoeker veel meer tijd voor literatuurstudie dan de ander. Het ligt voor
de hand dat dit samenhangt met het onderwerp van zijn onderzoek of studie,
maar ook wel met zijn persoonlijke aanleg. Gemiddelden zijn daardoor ietwat
hachelijke cijfers. Stapt men over dit bezwaar heen, dan krijgt men toch enige
interessante gegevens. Zoals op blz. 1+3 is berekend, komt men tot 26% van de
arbeidstijd van een normale werkweek (diensttijd + leesuren buiten diensttijd)
voor literatuurstudie bij de respondenten van de instituten en tot 32% bij de
respondenten van de Landbouwhogeschool. Enkele grove schattingen en bereke
ningen langs andere wegen (uitgaande van de geadministreerde projecten of uit
gaande van de nationale bibliografieën van landbouwwetenschappelijke publikaties in het Pudoo Bulletin) leiden overigens tot percentages in dezelfde orde
van grootte.
Men kan de salariskosten (met sociale lasten), verbonden aan éên manuur van
een academicus, ruwweg stellen op ten minste ƒ 25. Er zijn ongeveer 800 aca
demici betrokken bij het landbouwkundig onderzoek. Neemt men eenvoudigheidshalve 9 uur diensttijd aan als gemiddelde tijd voor literatuurstudie per werk
week voor deze categorie en ste.lt men het aantal werkweken op 1+6, dan kan men
berekenen dat de totale kosten voor literatuurstudie voor deze categorie rond
ƒ 8.000.000 zijn. Het is derhalve zeer wel de moeite waard te trachten de
efficiëntie van dit literatuuronderzoek te bevorderen.
Een ander feit dat niet onvermeld mag blijven is dat de onderzoekers buiten
diensttijd een aantal uren besteden aan literatuurstudie. Ook dit is een nor
male situatie die men overal tegenkomt.
g. Aankoopgewoonten wetenschappelijke uitgaven
Zoals reeds is vermeld, is de mondelinge enquête tevens gebruikt om enig in
zicht te verkrijgen in de aankoopgewoonten van landbouwkundige onderzoekers
voor hun wetenschappelijke literatuur.
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Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat men in hoofdzaak aanschaft al
gemene werken, tijdschriften en handboeken of naslagwerken. Gespecialiseerde
literatuur schaft men in het algemeen niet prive aan. De abonnementen op tijd
schriften zijn uiteraard vaak gekoppeld aan lidmaatschappen van verenigingen
of genootschappen.
Men laat zich vooral voorlichten over nieuwe uitgaven door de boekhandel (fol
ders, inzage in een boekhandel, catalogi van boekhandelaar of uitgever).
Daarnaast zijn van belang recensies, aanbevelingen van collega's, inzage in de
bibliotheek (uitstalling aanwinsten) en literatuuropgaven in publikaties.
Ook in dit geval is er een verschil tussen de respondenten van de instituten
en van de Landbouwhogeschool: de respondenten van de instituten hebben kenne
lijk meer contact met collega's dan die van de Landbouwhogeschool.
Gemiddeld besteedt men tussen ƒ 200 en ƒ 300 per jaar aan aankopen van weten
schappelijke publikaties. Deze bedragen zijn, in vergelijking tot andere kos
tensoorten van de betrokken groep, zeker niet hoog te noemen. Wel komt het
veel voor dat. men de bibliotheek stimuleert een betreffende publikatie aan te
schaffen. Van drempelprijzen voor de aankoop van wetenschappelijke publikaties
kan men nauwelijks spreken (tabel 1+9). Kennelijk weegt men af de waarde die
men toekent aan een boek tegenover de prijs die men moet betalen en beslist
aan de hand daarvan in elk individueel geval of men het geld er voor overheeft
•Voorts blijkt dat een vrij belangrijk percentage van de aankopen ligt buiten
het eigen vakgebied (tabel 1+8)„

Belangrijkste feitelijke gegevens
Volledigheidshalve vatten wij hieronder nog eens de belangrijkste feitelijke
gegevens samen.
1. De resultaten van de schriftelijke enquête
a. Van de 66 bibliotheken die bij het onderzoek waren betrokken, zonden 11+
geen ingevulde vragenlijsten terug omdat er op de drie peildagen geen
bezoekers waren geweest; 1+7 bibliotheken zonden niet meer dan 20 vragen
lijsten terug, met een gemiddelde van 8 en slechts van vijf bibliotheken
werden meer dan 20 ingevulde vragenlijsten ontvangen.
b. Het aantal studenten dat instituutsbibliotheken had bezocht, bleek ge
ring te zijn; slechts 2% van het totale aantal bezoekers.
c. Alleen ouderejaars studenten bezoeken bibliotheken: 53% Ingenieursstudie
35$ Kandidaats-B studie, 12$ Kandidaats-A.
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d. De meerderheid van de geënquêteerden bezoekt naast de eigen bibliotheek
een of meer andere bibliotheken, ni. van de bezoekers, geen studenten

6k% en van de studenten 73%. Eveneens gaat de meerderheid van de bezoe
kers, geen studenten (66%) eens of meer dan eens per week naar de biblio
theek. Voor de studenten is dit percentage aanzienlijk lager, nl.
• slechts 33%.
e* Pe rangvolgorde van belangstelling voor de belangrijkste soorten litera
tuur is voor
bezoekers3 geen studenten

bezoekers studenten

tijdschriften

tijdschriften

handboeken

handboeken en andere boeken

referaatbladen

referaatbladen

f. De meeste bezoekers komen in een bibliotheek voor het opzoeken van een
bepaald boek of tijdschrift: bezoekers, geen studenten "jh% en studenten
bijna 90%. Slechts een klein percentage komt speciaal om de nieuwste li
teratuur in te zien. Van de studenten zocht 3b% naar verplichte litera
tuur,
g. De meest gebruikte hulpmiddelen bij het opsporen van literatuur zijn: de
auteurscatalogus en de systematische catalogus, de handboeken en de re
feraattijdschriften.
h. Ongeveer 2/3 van de bezoekers, geen studenten vraagt geen hulp bij het
opsporen van literatuur. De meerderheid van de studenten {59%) vraagt
echter wel hulp van anderen, in het bijzonder van bibliotheekpersoneel.
i. De meeste bezoekers konden de gezochte literatuur in de bezochte biblio
theek vinden, nl. bezoekers, geen studenten 82% en studenten 71%.

2. De resultaten van de mondelinge enquête
a. Een groot aantal onderzoekers in Wageningen zijn niet in Wageningen af
gestudeerd, nl. bij de Landbouwhogeschool hjl en bij de instituten hQ%.
b. Er zijn bij de Landbouwhogeschool veel meer jonge onderzoekers dan bij
de instituten; van hen die de laatste tien jaar zijn afgestudeerd werkt
h3% bij de Landbouwhogeschool en 21% bij de instituten.
Bij de Landbouwhogeschool verricht 61% uitsluitend fundamenteel onder
zoek; bij de instituten slechts '\h%.
c. Het regelmatig lezen van bepaalde tijdschriften en het regelmatig door
nemen van referaattijdschriften zijn de belangrijkste wijzen waarop de
onderzoekers trachten bij te blijven op hun vakgebied.
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d. Er is een sterke voorkeur de tijdschriften en de referaatbladen (via een
leesportefeuille of op andere wijze) op de eigen kanier te lezen.
e. De meeste academici vinden het nodig twee wegen te volgen voor het ver
zamelen van informatie3 nl. literatuurstudie en gesprekken met collega's.
Daarvan werd de literatuurstudie verreweg de belangrijkste gevonden.
f. Belangrijke hulpmiddelen bij het opsporen van literatuur zijn: handboe
ken, het zgn. sneeuwbalsysteem, referaattijdschriften en eigen kaart
systemen. De chronologische volgorde waarlangs men zoekt blijkt een vrij
grote variatie te zien te geven.
g. De kennis van en de interesse voor literatuur buiten die in de westerse
talen is zeer gering.
h. Bijna de helft van het aantal respondenten vraagt wel eens hulp aan an
deren bij het opsporen van vakliteratuur. De meeste steun verlenen col
lega's, daarnaast het bibliotheek- en documentatiepersoneel.
i. De tijd die onderzoekers besteden aan literatuurstudie is zeer verschil
lend. Sommigen lezen slechts enkele uren per week en anderen meer dan
16 uur. Het gemiddelde ligt op 8,U uur diensttijd + 3,6 uur "eigen" tijd
voor de respondenten van de instituten en op 9,1 uur diensttijd + 6,3
uur "eigen" tijd voor de respondenten van de Landbouwhogeschool.

De resultaten van het onderzoek naar de aankoopgewoonten
a. Bijna alle onderzoekers kopen algemene werken en nemen abonnementen op
tijdschriften, maar kopen geen monografieën of gespecialiseerde versla
gen van onderzoek.
b. De onderzoekers van de Landbouwhogeschool besteden gemiddeld 7' 280 per
jaar en die van de instituten gemiddeld ƒ 220 per jaar aan aankoop van
boeken en tijdschriften. De spreiding is echter groot, nl. van nul tot
meer dan ƒ 1000 per jaar.

V

CONCLUSIES

Wij menen uit de voorgaande hoofdstukken de volgende conclusies te kunnen aflei
den:

1. Oriëntatie over de ontwikkeling van de landbouwwetenschap in het algemeen, c.q.
• die op het eigen vakgebied
In algemene zin kan men stellen dat de onderzoekers trachten op de hoogte te blij
ven van de wetenschappelijke ontwikkeling door het lezen van wetenschappelijke
tijdschriften en het doornemen van referaattijdschriften. Er is een sterke voor
keur; deze literatuur door te nemen op de kamer.
Naast deze oriëntatie zijn voor de onderzoekers van de instituten gesprekken met
collega's belangrijk; voor de academici bij de Landbouwhogeschool het lezen van
overdrukken, die worden ontvangen van collega's. Het bezoeken van congressen en
symposia komt pas op de vierde of vijfde plaats als bron1 voor oriëntatie.
Het bezoek aan bibliotheken is zelden gericht op oriëntatie; men gaat naar de
bibliotheek met een concreet doel: het opzoeken van een bepaalde publikatie of
literatuur over een bepaald onderwerp.

2. Soorten literatuur
De belangrijkste soorten literatuur die men raadpleegt zijn tijdschriften, hand
boeken, andere boeken en referaatbladen. Andere soorten, zoals monografieën, ver
slagen van onderzoek, verslagen van congressen en symposia en bibliografieën
staan aanzienlijk minder in de belangstelling.
3. Veroudering literatuur
Het blijkt niet mogelijk een uitspraak te doen over het oordeel van de responden
ten ten aanzien van de veroudering van de literatuur. Vele respondenten hebben
opgegeven geen antwoord te kunnen geven; voor zover er wel antwoorden werden ge
geven, blijken deze sterk te divergeren.

U. Literatuuronderzoek
De wijze waarop men literatuuronderzoek uitvoert, blijkt zeer heterogeen te zijn.
De algemene indruk is dat velen geen juiste zoekmethode toepassen. Hulp bij het
opsporen van literatuur wordt wel vrij frequent gevraagd; echter voor een belang
rijk deel bij collega's. Het overdragen van het literatuuronderzoek aan anderen
(literatuuronderzoekers of documentalisten) komt zelden voor.

i
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5« Taalbarrières
Men bestudeert in hoofdzaak de literatuur in Engels, Duits, Frans en Nederlands.
Frans is daarbij "zwak". De Nederlandse literatuur neemt een vrij: belangrijke
plaats in. Literatuur in andere talen wordt nauwelijks gelezen; deze literatuur
wordt ook als onbelangrijk gekenschetst door de respondenten.

6. Tijd besteed aan literatuurstudie
De respondenten van de instituten besteden gemiddeld per werkweek 8,U diensturen
en 3,6 "vrije" uren aan literatuurstudie (26%); die van de Landbouwhogeschool ge
middeld 9,1 diensturen en 6,3 "vrije" uren (32%). Ruw geschat komt dit neer op
een bedrag van ƒ 8.000.000 per jaar voor alle academici in het landbouwkundig
onderzoek (op salarisbasis + sociale lasten).

7. Aankoopgewoonten
• Het gemiddelde bedrag voor privé-asukopen van literatuur voor de respondenten van
de Landbouwhogeschool was f 280 en voor de respondenten van de instituten ƒ 220
per jaar. Men koopt in hoofdzaak algemene wetenschappelijke boeken - ook buiten
het eigen vakgebied - en neemt tijdschriftabonnementen (of wordt lid van een we
tenschappelijke organisatie en krijgt daardoor een tijdschriftabonnement). Ge
specialiseerde boeken koopt men zelden.
De boekhandel is de belangrijkste bron voor informatie. Daarnaast aanbevelingen
van collega's en inzage in een bibliotheek.
Vele onderzoekers stimuleren de bibliothecaris voor het aanschaffen van boeken of
tijdschriftabonnementen.

B I J L A G E N

VRAGENLIJST VOOR STUDENTEN
(Met blokletters invullen s.v.p.)
Hier stempel bibliotheek plaatsen

Antwoorden

Vragen
1. Hoe is uw naam?

1.

2. Wat is het eerstvolgende examen dat u

2.

moet doen?
3. Bent u assistent?

3. ja/nee X

4. Wat is uw studierichting?

4.

5. Hoe vaak bezoekt u deze bibliotheek?

5. a.
b.
c.
d.
e.
f.

6. Bezoekt u als regel ook nog andere

6. ja/nee X

bibliotheken?
Zo ja, welke? (korte aanduiding is vol
doende)

Van welke soort literatuur maakt u het
meeste gebruik?

8. Was het doel van uw huidig bezoek

,bijna
••

I—I xx

nooit
eenmaal per jaar
eens per maand
eens per 2 3 3 weken
eens per week
meer dan eens per week

al |
b [~~1
c Q]
d Q
e Q
f Q

Bibliotheek van:

Aantal
malen p.j.

a.

a.

b.
c.

b
c

7. a. handboeken
b. andere boeken

al I X X
b| |

c. tijdschriften
d. referaatbladen
e. andere bibliografieën

c[]
d[]
e[J

f

f
•

8. ja/nee X

uitsluitend,

het inzien van de nieuwste
literatuur (tijdschriften, boeken enz.)?
(De vragen 9 t/m 19 behoeven alleen te
worden ingevuld indien u vraag 8 met
"nee" hebt beantwoord.)

De vragen 9 tot en met 19 hebben uitsluitend betrekking op het bezoek dat u thans aan de
bibliotheek brengt. Wij verzoeken u deze vragen dus niet in algemene zin te beantwoorden.
9. Zocht u bij uw huidig bezoek een of
meer boeken of artikelen waarvan u de
titel(s) kende of zocht u literatuur
over een bepaald onderwerp?
10.

Is hetgeen u zocht, verplichte lite
ratuur?

11.

In welk verband zocht u naar deze literatuur?

9. a. bekende titel(s)
b. onderwerp

a Q]
b[ ]

10. a. verplicht
b. niet verplicht

a[]
b| |

11. a. huidig onderzoek
b. algemene oriëntering
c. voorbereiding voor een college
d. voorbereiding van een voordracht
e. voorbereiding literatuuroverzicht of scriptie
f. voorbereiding examen of tentamen

a| |
b| |
c [J
d| |

g

ander doel

x Doorhalen wat niet verlangd wordt,
xx Gaarne een kruisje in een vakje (of in meer dan één vakje indien nodig).

'—'
fQ
g| |

12. Van welk jaar af beschouwt u de lite
ratuur voor dit doel als verouderd?

12. literatuur voor het jaar

13. Welke hulpmiddelen heeft u nu gebruikt
13. a.
om de literatuur die u nodig had op te
b.
sporen? (De omschrijvingen bij voorkeur
c.
opgeven in chronologische volgorde)
a. auteurscatalogus
d.
b. syst, catalogus
e.
c. handboek
d. bibliografieënregister
e. referatentijdschrift
14. Heeft u uitsluitend zelf uw literatuur

f.
14.

ja/nee

gezocht?
15. Zo niet, heeft u dan geheel of gedeel
telijk gebruik gemaakt van diensten
van anderen?

15. geheel/gedeeltelijk

16. Wie heeft of hebben u hulp verleend?

16. a.
b.
c.
d.

17. Heeft u naar uw mening gevonden wat

bibliotheekpersoneel
documentatiepersoneel
collega's
anderen

*•

b•

17. ja/nee

u zocht?
18. Zo niet, waaraan lag dit?

19. Heeft u moeilijkheden ondervonden bij
het opsporen van de literatuur die u

18. a. uitgeleend
b. niet aanwezig
c. geen literatuur over gezochte
onderwerp te vinden
d. andere redenen:

XX

a
•

bD

C•

19.

zocht? Zo ja, welke?
20. Heeft u nog opmerkingen die van belang kunnen zijn voor de inrichting en het
van onze bibliotheken?

x Doorhalen wat niet verlangd wordt,
xx Gaarne een kruisje in een vakje (of in meer dan één vakje indien nodig).

gebruik

Bij lage

VRAGENLIJST VOOR BEZOEKERS VAN: (stempel bibliotheek)
(Met blokletters invullen s.v.p.)

Vragen

Antwoorden

1. Hoe is uw naam? (gaarne met ev. titels)

1.

2. Indien u een wetenschappelijke oplei
ding heeft gevolgd, in welk jaar bent u
dan afgestudeerd en waar?

2.

3. Aan welke instelling bent u verbonden?
(afkorting voldoende)

3.

4. Bent u werkzaam als onderzoeker?
Zo niet, wat is dan uw functie?

4. ja/nee X

5. Wat is uw studierichting of uw vak?

5
,
„..
6. a. Bijna nooit
b. Eenmaal per jaar
c. Eens per maand
d. Eens per 2 à 3 weken
e. Eens per week
f. Meer dan eens per week
. ,
x
7. ja/nee

6. Hoe vaak bezoekt u deze bibliotheek?

7. Bezoekt u als regel ook nog andere
bibliotheken?
Zo ja, welke? (korte aanduiding is
voldoende)

Van welke soort literatuur maakt u het
meeste gebruik?

Bibliotheek van:

!—I xx
a| |
b Q
c Q
d Q
e Q
f Q

a.
b

Aantal
malen p.j.
a.
b

c

c

8. a.
b.
c.
d.
e.

handboeken
andere boeken
tijdschriften
referaatbladen
andere bibliografieën

f

a CU X X
bQ
c[]
d Q
e[]

f G

De vragen 9 tot en met 19 hebben uitsluitend betrekking op het bezoek dat u thans aan de
bibliotheek brengt. Wij verzoeken u deze vragen dus niet in algemene zin te beantwoorden.
9. Was het doel van uw huidig bezoek uitsluitend het inzien van de nieuwste li
teratuur (tijdschriften, boeken enz.)?
(De vragen 10 t/m 19 behoeven alleen te
worden ingevuld indien u vraag 9 met
"nee" hebt beantwoord.)
1 0 . Zocht u bij uw huidig bezoek een of

9. ja/nee X

10.

meer boeken of artikelen waarvan u de
titel(s) kende of zocht u literatuur
over een bepaald onderwerp?

11

In welk verband zocht u naar deze li
teratuur?

11,

a. bekende titel(s)
b. onderwerp

a.
b.
c.
d.
e.

aD
bD

huidig onderzoek
a I I
algemene oriëntering
b
voorbereiding college of les
c| |
voorbereiding lezing of voordrachtd
voorbereiding literatuuroverzicht
eD
of scriptie
f. voorbereiding artikel, proef
f•
schrift of andere publikatie
g. ander doel
g Q

x Doorhalen wat niet verlangd wordt,
xx Gaarne een kruisje in een vakje (of in meer dan één vakje indien nodig).

12. Van welk jaar af beschouwt u de literatuur voor dit doel als verouderd?

12. literatuur vóór het jaar

13. Welke hulpmiddelen heeft u nu gebruikt
om de literatuur die u nodig had op te
sporen? (De omschrijvingen bij voorkeur
opgeven in chronologische volgorde)
a. auteurscatalogus
b. syst, catalogus
c. handboek
d. bibliografieënregister
e. referatentijdschrift

13.

14. Heeft u uitsluitend zelf
gezocht?

14. ja/nee

literatuur

15. Zo niet, heeft u dan geheel of gedeel
telijk gebruik gemaakt van diensten
van anderen?

15. geheel/gedeeltelijk

16. Wie heeft of hebben u hulp verleend?

16. a.
b.
c.
d.

17. Heeft u naar uw mening gevonden wat
u zocht?

a
•

b•

17. ja/nee

18. Zo niet, waaraan lag dit?

19. Heeft u moeilijkheden ondervonden bij
het opsporen van de literatuur die u
zocht? Zo ja, welke?

bibliotheekpersoneel
documentatiepersoneel
collega's
anderen

a. uitgeleend
b. niet aanwezig
c. geen literatuur over gezochte
onderwerp te vinden
d. andere redenen:

aD
bD
cQ

19.

20. Heeft u nog opmerkingen die van belang kunnen zijn voor de inrichting en het gebruik
van onze bibliotheken?

x Doorhalen wat niet verlangd wordt,
xx Gaarne een kruisje in een vakje (of in meer dan één vakje indien nodig).

Bijlage 2a

Richtli.jn voor het houden van interviews met onderzoekers

Er zijn verschillende redenen -waarom onderzoekers wetenschappelijke infor
matie behoeven, zoals:
een algemene oriëntatie over een breed wetenschapsgebied
het op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het eigen vak
het geïnformeerd zijn over de stand van zaken alvorens een nieuw onder
zoek te beginnen
het verkrijgen van incidentele informatie over een analysemethode, een
constante, de chemische samenstelling van een stof en derg.
Het verzamelen van de informatie verloopt uiteraard, afhankelijk van het
doel, verschillend.
De bedoeling van het interview is een inzicht te verkrijgen in de wijze
waarop de onderzoekers hun verschillende soorten informaties verzamelen.
Wij zullen ons daarbij beperken tot een groepering in twee soorten, nl. het
verzamelen van informatie ten behoeve van algemene oriëntatie en het verza
melen van informatie over een bepaald onderwerp.
Uit buitenlandse onderzoekingen over het verzamelen van informatie is ge
bleken dat er bovendien verschillen zijn in het verzamelen van informatie
tussen jongere en oudere onderzoekers en tussen onderzoekers van verschil
lende wetenschapsgebieden. Daarom is het noodzakelijk iets te weten over
de achtergronden van de te interviewen onderzoeker.
De interviews zijn er ook op gericht uit de resultaten conclusies te trek
ken die aanleiding kunnen geven tot het aanbrengen van verbeteringen in de
inrichting van de bibliotheken en de documentatie. Daarom is het van belang
dat de geïnterviewde de gelegenheid krijgt vrijuit zijn kritische opmerkin
gen te maken.

Eet voorgaande kan als inleiding dienen tot het eigenlijke interview. Dit
interview dient daarna te worden gehouden aan de hand van de volgende
vragen.

Bijlage 2b

VRAGENLIJST ten behoeve van een interview met een onderzoeker

1. Hoe is uw naam (gaarne met eventuele titels)?
2. Waar bent u afgestudeerd en in welke studierichting?
3. In welk jaar bent u afgestudeerd?

,
....

k. Hoeveel jaren bent u thans werkzaam als onderzoeker? ..
5. Kunt u met enkele woorden aangeven aan welk onderzoek u thans bezig bent?

Informatie verzamelen ten behoeve van algemene oriëntatie
6. Op welke wijzen tracht u op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van uw vakgebied?
(Gaarne met cijfers de volgorde van belangrijkheid aangeven; met 0 aanduiden als een
middel niet wordt gebruikt);
Rangeijfer
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Regelmatig lezen van bepaalde tijdschriften
Regelmatig doornemen van referaattijdschriften
Lezen van overdrukken die u ontvangt van collega's
Oriëntatie in de bibliotheek
Gesprekken met collega's
Correspondentie met collega's
Bezoeken van congressen, symposia e.d.
Andere wijzen:

9« «

»•

b.
c•
d.
6•
f.

••
••

g.

..

••

h.

7. Wat zijn in dit opzicht voor u de belangrijkste tijdschriften? (Titels opgeven)
1.

2.
3.
H.
5.

8. Heeft u op deze tijdschriften privé een abonnement c.q. krijgt u
deze tijdschriften uit hoofde van een privé lidmaatschap?

Tijdschrift;
1. ja/nee
2. ja/nee
3. ja/nee
U. ja/nee
5. ja/nee

9. Hoe krijgt u de tijdschriften die u niet privé ontvangt onder ogen?
Tijdschrift:: 1 j 2 ; 3 ! k ;
Door lezen in de bibliotheek
" j"
1
" ;
Via een leesportefeuille
i—~j~
...i
Door lenen van de bibliotheek
1.'" j"
1- ,
Door inzien op de bibliotheek en daarna lenen
. ...|,
10. Indien u referaattijdschriften regelmatig doorneemt, welke referaattijdschriften zijn
dan voor u het belangrijkste? (Jn volgorde van belangrijkheid opgeven, max. vier.)
Namen van deze tijdschriften:
1

11. Neemt u deze referaattijdschriften door op de bibliotheek of krijgt u deze van de
bibliotheek op uw kamer?
a. op de bibliotheek
a ;~i
b. op de kamer

b

j ]

12. Heeft u bezwaren tegen de gevolgde methode? Zo ja, welke?

13. Zijn de volgende tijdschriften voor u van belang als algemene informatiebron?
van veel
belang
a

a. Landbouwkundig Tijdschrift

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

van weinig
belang

a
b
c
c
d
e
f
g
h

Netherlands Journal of Agricultural Science
b
|
Landbouwvoorlichting
c |'"i
Mededelingen Directie Tuinbouw
d : ;
Veeteelt- en Zuivelberichten
e
Landbouwdocumentatie
f f~ '
Documentation
East-European Agricultural Literature g
Pudoc bulletin
h !

! ;
; (
î i

!"1

; '

P:

van geen
belang

a
b
c
d

e M
f
g f ;
h '"""!

Informatie verzamelen over een bepaald onderwerp
1^a. Als u informatie wilt verzamelen over een onderwerp dat verband houdt met uw onder
zoek, doet u dit dan in hoofdzaak door mondeling of schriftelijk overleg met collega's
in hoofdzaak door literatuurstudie of langs beide wegen?
in het
bij het laatalgemeen ste onderzoek
a. In hoofdzaak via collega's
a :~1
a "1
b. In hoofdzaak via literatuurstudie
b M
b fl
c. Langs beide wegen
c M
c
iVb. Indien u veelal beide wegen volgt, wilt u dan aangeven de belangrijkheid voor u van
het overleg met collega's en van literatuurstudie voor het inwinnen van informatie?
: overleg met collega's
! literatuurstudie
a. aan het begin van een onderzoek
a. i
--••••-b. tijdens het onderzoek
b, !
"J
(Een kruisje: weinig belangrijk; twee kruisjes: belangrijk; drie kruisjes: zeer be
langrijk)
15. Als u literatuur over een bepaald onderwerp wilt opsporen, welke van de onderstaande
hulpmiddelen gebruikt u dan? Wilt u de te gebruiken hulpmiddelen nummeren in de
chronologische volgorde van gebruik?
Rangcijfers in chronologische volgorde
in het
bij het laatalgemeen ste onderzoek
a. Handboeken
a
ar
b. Bibliografieën
t;' '
V '
c. Referaattijdschriften^
cpj
cj-|
d. Documentatiesystemen in kaartvorm
cL' j
df !
e. Systematische catalogus in bibliotheek
e'~j
e[~t
f. Eigen kaartsysteem
'
j
fï'1
f
g. "Sneeuwbalsysteem"
h. Inhoudsopgaven van vaktijdschriften

gj *
hr*1

g
h!

i. Andere hulpmiddelen:

i

i[~ .1

16. Maakt u voor het opsporen van literatuur vrijwel uitsluitend gebruik van de bibliotheek
in uw instelling of gaat u daarvoor ook naar andere bibliotheken en zo ja, alleen in
Wageningen of ook elders? Kunt u de belangrijkheid voor uw doel aangeven?
a. Eigen bibliotheek
a
,
b. Centrale bibliotheek
c. Andere bibliotheken in Wageningen
c ; ,
{
d. Bibliotheken buiten Wageningen
d!
17. Van welk jaar af beschouwt u (uitzonderingen daargelaten) de literatuur op uw vak
gebied als verouderd?
De literatuur voor het jaar ....
18. Wat zijn in volgorde van belangrijkheid de talen waarin u literatuur bestudeert?
1e
2e
3e
Ie
5e
19. Roept u voor het opsporen van deze literatuur de hulp in van anderen? a. Nooit
.' ;
b. Wel eens. 1
c. Vaak
20. Zo ja, van wie?

a.
b.
c.
d.
e

Collega's
Personeel eigen bibliotheek of documentatie-afdeling
Personeel andere bibliotheken
Pudoc

a1
V
c
d:
e

21. Indien u geen gebruik maakt van de diensten van anderen voor het opsporen van litera
tuur, kunt u dan aangeven waarom u dit niet doet?

22. Indien u zelf literatuur opspoort, ondervindt u daarbij dan moeilijkheden en zo ja,
welke?
ja/nee
Moeilijkheden zijn: a
b
c
d
Algemene opmerkingen
23. Kunt u een schatting maken van het aantal uren dat u per week besteedt aan het lezen
van vakliteratuur?
... uren per week
2k. Hoeveel uren daarvan zijn "eigen" tijd (tijd buiten diensturen)?

... uren eigen tijd

2 5 . Welke algemene opmerkingen, wensen of suggesties heeft u ten aanzien van de biblio
theken en de documentatiediensten in Wageningen? (Bij voorkeur in punten opgeven)

Gewoonten bij het aankopen van wetenschappelijke uitgaven
26. Koopt u voor u zelf wetenschappelijke boeken en tijdschriften?

ja/nee

27. Zo
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a
b
c
d,'"
e

ja, welke typen uitgaven schaft u aan?
Algemene werken
Monografieën
Review-uitgaven
Handboeken en naslagwerken
Gespecialiseerde verslagen van onderzoek
Tijdschriften

ff j

26. Hoe maakt u kennis met de nieuw verschenen wetenschappelijke uitgaven welke u koopt?
a. Door folders van boekhandelaar of uitgever
a;'~
b. Door catalogi van boekhandelaar of uitgever
b' 1
c. Door inzage in een bibliotheek
c
d. Door inzage in de boekhandel
d
e. Door zichtzendingen van de boekhandel
e.
f. Door recensies
f:
g. Door advertenties
g' "
h. Door referaattijdschriften
h.":
i. Door literatuuropgaven in wetenschappelijke publikaties
i
j. Door het raadplegen van de lijst "Nieuw verschenen boeken" in het Landbouw- .,
kundig Tijdschrift
—
k. Door aanbeveling collega's
k
1. Op andere wijze (o.a. door proefnummers van tijdschriften)
lf.'
29. Welke drie van bovengenoemde mogelijkheden acht u voor u zelf de belangrijkste?
1

3.
30. Welk bedrag besteedt u naar schatting jaarlijks voor de aanschaf van wetenschappelij
ke boeken en tijdschriften?
ƒ
31. Welk percentage van dit bedrag besteedt u voor aankopen op uw specifiek vakgebied?
• ./J
32. Is er wat de prijs betreft een grens waarboven u gaat twijfelen of u een bepaalde
uitgave zelf wel of niet zult aanschaffen? Kunt u dit voor de verschillende typen af
zonderlijk aangeven in een geldsbedrag?
a. Algemene werken
a. ƒ
b. Monografieën
c. Review-uitgaven
d. Handboeken en naslagwerken

^. ƒ
c. ƒ
d. ƒ

e. Gespecialiseerde verslagen van onderzoek

e. ƒ

f. Tijdschriften

f. ƒ

,

33. Als u besluit een uitgave niet aan te schaffen voor u zelf, stimuleert u dan uw bi
bliotheek tot aanschaf over te gaan?
Zo ja, hoeveel keer per jaar?

LEZERS EN HUN GE BRUIKSGEWOONTEN T.O.V. LANDBOUWDOCUMENTATIE

^

Ir. J. Halâszi
Inleiding
De redactie van Landbouwdocumentatie heeft aan haar lezers twee maal een
enquêteformulier in LD (no's 36 en 38 van 1974) gestuurd. In verband met
de toekomstige ontwikkelingen van Landbouwdocumentatie en de werkzaamheden
van de Afdeling Documentatie/Informatie van PUDOC wenste de redactie
informatie te verkrijgen over de gebruiksgewoonten, opmerkingen en suggesties
van lezers voor verbeteringen van haar blad.
Van de 1340 verstuurde enquêteformulieren werden 230 (17%) teruggezonden.
Vergeleken met dergelijke schriftelijke enquêtes kan men konstateren dat
dit percentage boven het gemiddelde ligt, nl. 13-15%. Hoewel niet alle vragen
van alle formulieren beantwoord werden waren toch alle formulieren bruikbaar
voor het verwerken van de gegevens. Hieronder zullen de statistische re
sultaten met enkele korte analyses en konklusies vermeld worden. Ket eind
rapport moet nog later samengesteld worden.
voorlopige titel

Statistische gegevens en enkele voorlopige analyses
vraag 1. W£fI_Î!êB£_B_ÏÏSÏ&S®iï2!?
antwoord 1. :
bedrijfsleven
voorlichting
onderwijs
onderzoek
elders

:
:
:
:
:

67
63
28
74
28

Werkzaamheden volgens volgorde; 1-onderzoek (74), 2-bedrijfsleven (67),
3-voorlichting (63), 4-5 - onderwijs en elders (28-28).
vraag 2. Welke onderwerpsrubrieken leest_U voornamelijk?
antwoord 2. :
maatschappelijke wetenschappen
algemeenheden
onderwijs
handel en verkeer
natuurwetens chappen
geneeskunde en hygiëne
milieu
diergeneeskunde
ingenieurswetenschappen
landbouw in het algemeen
landbouwbedrij fsleer
gebouwen en landbouwwerktuigen

17

2
12
15

2
27
14
14
36
34

11

-2-

bodemkunde
'•
landbouwkundige werkzaamheden
t
cultuurtechniek
*
bemesting en plantenvoeding
î
plantenziekten en plagen
:
landbouwplantenteelt
!
bosbouw
:
tuinbouw in het algemeen
'
groenten en fruit
î
fruitteelt
!
groenteteelt
î
sierteelt
*
veehouderij en -fokkerij
:
veevoeding
•
zuivel
î
andere dierlijke produkten
î
insekten en reptielen
'
jacht en visserij
:
huishouding en voeding
:
bedrijfswetenschappen
'
technologie en industrieën
'>
bouwmaterialen en constructies :
planologie
:
landschaps- en tuinarchitectuur :
architectuur en bouwkunst
'
:
fotografie en films
luchtfotografie
'
recreatie
:
aardrijkskunde
!
biografieën
s
geschiedenis
*
alles
Deze Week
korte referaten
lange referaten
Eerste Keus

18
5
7
20
27
45
6
23
14
3
10
11
54
54
16
2
1
1
3
1
1
1
14
3
3
1
1
4
1
3

17
20
6
3
4

Vermelde onderwerpsrubrieken: gelezen door ... aantal personen
Meer dan 50
veehouderij en -fokkerij .
: 54
veevoeding
: 54
Tussen 40 en 49
landbouwplantenteelt

: 45

Tussen_30_en_39
landbouw in het algemeen
landbouwbedrijfsleer

s 36
: 34

Tug gen 20_en 29
plantenziekten en plagen
milieu
tuinbouw in het algemeen
bemesting en plantenvoeding
Deze Week

ï
:
:
:
:

27
27
23
20
20
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Tussgn^10 en 19
maatschappelijke wetenschappen
bodemkunde
alles
algemeenheden
zuivel
natuurwetenschappen
groenten en fruit
diergeneeskunde
ingenieurswetenschappen
planologie
handel en verkeer
gebouwen en landbouwwerktuigen
sierteelt
groenteteelt

: 19
• 18
: 17
î 17
: 16
s 15
'• 14
: 14
: 14
'• 14
: 12
: 11
: 11
' 10

Minder dan 10
cultuurtechniek
bosbouw
korte referaten
landbouwkundige werkzaamheden
Eerste Keus
recreatie
architectuur en bouwkunst
geschiedenis
fruitteelt
huishouding en voeding
lange referaten
landschaps- en tuinarchitectuur
andere dierlijke produkten
geneeskunde en hygiëne
onderwijs
bedrijfswetenschappen
biografieën
bouwmaterialen en constructies
fotografie en films
insekten en reptielen
jacht en visserij
luchtfotografie
technologie en industrieën

:
:
:
:
:
ï
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Niet vermelde onderwerpsrubriek
aardrijkskunde
:

0

De meeste geënqueteerden lezen voornamelijk over veehouderij en landbouwwerkzaamheden. Voor maatschappelijke en economische problemen interesseren
een groot aantal lezers zich. Milieu, ziekten en plagen, net als "Deze
Week", hebben een grote belangstelling.
vraag 3. Voor welke literatuur hebt U hoofzakelijk belangstelling?
antwoord 3. :
landbouwbladen
: 89
voorlichting / middelbaar : 114
wetenschappelijk
: 154
Vakmensen uit het onderzoek en van het bedrijfsleven interesseren zich het
meest voor wetenschappelijke literatuur. Uit de hoek van de voorlichting
komt de literatuur van voorlichting en van de landbouwbladen in aanmerking.
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vr aag 4. Indien U met een gespecialiseerd onderwerp bezig bent, vindtü
daarvoor wel een iets nuttigs in LD?
antwoord 4. :
ja
:
nee
'•
niet van toepassing :

145
12
69

Meer dan 63% van de respondenten vinden dat zij wel eens iets nuttigs in
LD kunnen vinden.
vraag 5. Hoe ggbruikt U _ Landbouwdoçumentatie?
antwoord 5. :
voor eigen vak
:
om in het algemeen op de hoogte te blijven :
om terug te zoeken
:

127
166
22

Voorlichtingsmensen gebruiken LD in de . eerste plaats om in het algemeen
op de hoogte te blijven.van de ontwikkelingen in de agrarische sector.
Onderzoekers en vakmensen uit het bedrijfsleven gebruiken het meer voor
hun eigen vak.
vraag 6. Gebruikt_U_het_jaarregis ter ?
antwoord 6. :
ja :
67
nee : 164
Gebruik van het jaarregister is minder belangrijk voor de geënqueteerden.
De meerderheid (71.3%) gebruikt het niet.
vraag 7. Bindt_U_elk_jaargang_in?
antwoord 7. :
ja :
43
nee : 182
Vân de respondenten bindt 80.1% niet elk jaargang in. Toch heeft de voor
ziening van banden een nut, want dan kan PUDOC een vooraad voor meg_rdere
jaren aanleggen (economischer), omdat volgens de antwoorden en uit de
verkoopresultaten blijkt dat een aantal lezers wel prijsstellen op banden.
vraag 8. Leest U het_blad alleen of met anderen samen?
antwoord 8. :
alleen
: 124
met anderen samen ! 98*
anderen totaal
: 706
Bijna de helft (44.2%) leest LD met anderen samen. Het aantal "samenlezers"
van het zelfde nummer van LD zijn zeer gevarieerd, nl. van 2 tot ongeveer
30.
•De 98 exemplaren van LD worden door 804 "samenlezers" gebruikt.
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vraag 9. Van hoeveel publikaties, waarvan referaten in Landbouwdoçumentatie
staan vermeld, leest U het origineel?
antwoord 9. :
per nummer
!
gemiddeld per nummer :

van 0 tot 60 originele publikaties
3.16 originele publikaties

Andere antwoorden: zeer uiteenlopend; hooguit een; incidenteel (2x); sterk
wisselend; 50% van de publikaties; verschillend;
15-30 per jaar; varieert
sterk; sporadisch; enkele; af en toe eens (2x); geen; het referaat is bijna
voldoende; enkele per jaar; sterk variërend (2x); niet te zeggen; per jaar
2 of 4.
vraag 10. Vraagt_U_die_£ublikaties_o£_bij:
antwoord 10. :
de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en Visserij :
de bibliotheek van de Landbouwhogeschool
:
de bibliotheek van eigen instelling
:

92
75
102

De eigen bibliotheken zijn nog de belangrijkste bronnen van lenen van de
originele publikaties, welke in LD staan vermeld.
vraag 11. Gebruikt U het referaattijdschrift van de Consulentschappen in
Algemene Dienst te Boskoop en Alkmaar?
antwoord 11. :
Boskoop
ja :
1
nee : 219
Alkmaar
ja :
13
nee : 211
Het referaattijdschrift van de twee Consulentschappen in Algemene Dienst
wordt zelden gebruikt.
vraag 12. Gebruikt U nop, andere referaattijdschriften?_Welkg?
antwoord 12. :
ja :
93
nee : 133
In tegenstelling tot het antwoord op vraag 11 gebruil%nwel veel respondenten
(41%) nog andere referaattijdschriften.

genoemde referaattijdschriften: (nog niet in alfabetische volgorde - zie lijst
genoemde andere bronnen
'• (nog niet in alfabetische volgorde - zie lijst
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referaattijdschriften
Dairy Science Abstracts
Tropical Abstracts
PestDOC (met computer band)
Weed Abstracts
Horticultural Abstracts
Fertilizer Abstracts
Plant Protection Abstracts (Israel)
Nutrition Abstracts
Bibliography of Agriculture
Chemical Abstracts
Abstr. Flour Milling
Field Crops Abstracts
Doc. F Lands ihafts
Soils and Fertilizer Abstracts
Redoc
Doc. Wasser
Nirov - RPD
Doc. Strasse
IMAG Bulletin
Landw. Zentralblatt DDR
Referativnyi Zhumal Biologiya
Plant Breeding Abstracts
Herbage Abstracts
Rev. PI. Physiology
Biological Abstracts
Animal Breeding Abstracts
Pollution Abstracts
Agricultural Abstracts
Current Contents
Siehe S.E.I.
IN RA
Bul. Inf. (CNEEMA)
Veterinary Bulletin
FSTA
Helminthological Abstracts
DGW
D.S.A.
Milchwissenschaft
CAB Journals
ABAE
IMAG
Keunings Historisch Archief
Rev. Appl. Mycology
Landbouwkundige Aspekten v.d. Euromarkt
Waersa
Bul. signal.

:
1
: 6
: 1
: 4
: 12
: 1
: 1
:
1
;
J
: 4
:
1
: 11
: 1
: 4

:

2

:
î
;
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
•
•
:
:
;
:
:
:
:
:
:
:
:
î
:
:
"•

1
1
1
1
2
1
7
7
l
5
2
1
1
2
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
2
1

andere bronnen
L.E.I.; Landb. bladen 11; Publ. Spelderholt II; Engelse, Duitse, Russische
ref. rubrieken van wetenschappelijke tijdschriften» C.B.S.; diverse chemisct
uitgaven; buitenlandse; Uit de Pluimveepers; vele op biologisch terrein.
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vraag 13. Maakt_U_ggbruik vande rubriek "Eerste Keus"?
antwoord 13.:
ja
: 106
nee : 116
Meer dan 47.7% van de respondenten gebruikt wel de rubriek "Eerste Keus".
vraag 14. Acht_U_deze_nuttig?
antwoord 14. :
ja
kan vervallen :

108
112

Met als uit de antwoorden van vraag 13 kan men konkluderen dat veel
geënqueteerden (49.1%) de rubriek "Eerste Keus" nuttig vinden.
vraag 15. Le6st_U_"Deze_Week"?
antwoord 15. :
ja : 151
nee :
79
Bijna tweederde van de geënqueteerden leest het artikel "Deze Week".
vraag 16. Heeft_U_daar_wat_aan?
antwoord 16. :
ja : 136
nee :
92
De meeste antwoorden, nl. 59.6% van het totaal, reageren positief op deze
vraag.
vraag 17. Geeft U de voorkeur_aart;
antwoord 17. : (1 = meest belangrijk)
(5 = minst belangrijk)
voorkeur voor korte referaten
1 : 154

2

28

3
4
5

12

6
9

voorkeur voor lange referaten
1 :
49
2:
45
3 :
37
4:
25
5 :
25
voorkeur voor tijdschriftartikelen
1 :
30
2:
64
3 :
53
4:
20
5 :
9
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voorkeur voor boeken
1 :

10

2 :

26

3 :
4:
5 :

45
65
25

voorkeur voor aanwinsten van Landbouwhogeschool
1 :
13
2 :
9
3 :
20
4:
32
5 : 102
Als meest belangrijk werd door de meeste respondenten de korte referaten
genoemd. Op de tweede en derde plaats staan met een gering verschil de
lange referaten en tijdschriftartikelen.
De vraag "voorkeur voor boeken" heeft zeer uiteenlopende antwoorden, tussen
meest- en minst belangrijk, gekregen.
De aanwinsten van de LH komen op de laatste plaats..
vraag 18. Çgef t_ï}et_ref eraat_U_gerniddeld_een_goed_idee_van de_orißine le_£ub 1 ikatie ?
• antwoord 18. :
ja
: 205
nee :
12
Van de respondenten vindt 94.5% dat zij van de referaten van LD over het
algemeen een goede informatie kunnen krijgen betreffende nieuw verschenen
publikaties.
vraag 19. Vindt U voldoendg van Uw yak3ebied_in_Landbouwdocumentatie?
antwoord 19. :
ja :
117
nee : 100
Over het eigen vakgebied zijn - zoals gewoonlijk - de geënqueteerden
minder enthousiast. Ret negatieve antwoord bedraagt 46%. Bij de beaötwóording
van de volgende vraag gaat meestal de wens uit naar uitbreiding van eigen
vakgebied.
vraag 20. Welke gebieden behoeven ui tbre iding_of_moeten_worden_toegevoegd?
antwoord 20. :
Nieuw verschenen boeken; onderwijs; landinrichting en planologie; korte
referaten "fytopathologie" uit vakliteratuur v. binnen- en buitenland;aard
appelteelt; meer referaten uit wetenschappelijke tijdschriften;beschrijving
landinr. plannen boeken landsch. arch.; milieu; landinrichting; huisvesting
v. dieren, bouw + isolatie - speciaal varkens + pluimvee, materialen; proefresultaten meer toelichting geven; gebied te gespecialiseerd; geen mening;
toepassing bodemkunde; informatie-overdracht; er komen weinig referaten uit
Frankrijk voor; planologie, landschaps- en tuinarchitectuur, jacht en visserij;
geen idee, ik ben al jaren op LD geabonneerd en zou er voor mijn alg. landb.
k. ontw. niet zonder kunnen, geen enkele landbouwvoorl. kan er zonder.'; voeding,
toxicologie; plant- en gewasfysiologie, landbouwplantenteelt onderverdelen in:
a) akkerbouw/graslandcultuur of naar: b) plantmateriaal/bemesting/gewasbescherming,/mechanisatie/oogsten en bewaren etc.; is moeilijk te zeggen; zuivel;
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speciaal nummers vân tijdschriften; % per gebied fractie van wat er verschijnt.
Alle gebieden uitbreiden vraagt boekwerk. Uitbreiding hangt af van doelstelling
en publiek. Indien gericht op 'toepassen' of medewerkers die daar dichtbij staan
daar ook op richten. Is ooit gekeken naar % artikelen, dat wel of niet ge
refereerd wordt in de meest beschikbare tijdschriften; landinrichting, ver
houding met ruimtelijke ordening; teveel vergankelijke actualiteit; iets te
weinig 'stand van de inzichts' dit laatste bijv. bij A5612 en A5625, waar
het wel mogelijk geweest zou zijn. Niet zozeer rubrieken, als wel bepaalde
bronnen, bijv. interne rapporten, cursussyllabi, commissiewerkstukken, ofschoon
uit sommige ref. wel woorden bespaard kunnen worden, zie A5451 en 5631;
ruimtelijke ordening o.a. landinricUtihg i.v.m. toekomst. Milieu/ecologie/
vuilverwerking i.v.m. landbouw; aparte rubriek 'huisdieren'; gewasbeschermings
middelen; fytofarmacie; bodemkunde + toepassing; v. voeding;ü.D.C. notaties
moeten uitgebreid c.q. vetbeterd worden; melkwinning; praktijkonderzoek;
juridische art.;rundvleesproduktie, kalfsvleesptoduktie, schapenhouderij in
afzonderlijke rubrieken; beter documentatie op het gebied van de sierteelt;
sierteelt; diergeneeskunde, veevoeding; diervoeding wetenschapp.; computer
toepassingen in de landbouw en verwerking; sleutelpublikaties; pluimvee
houderij, technisch; planologie rapporten, maatschappelijke onderwerpen,
E.E.G.-publikaties en -berichten;wat landbouwdoc. betreft, vakgebied echter
verder op biol. terrein; onkruidbestrijding, nevenwerking bestrijdingsmiddelen;
landb. econcmie, landb. politiek, landb. bedrijfseconomie;LD is voor mij een
blad, om met 'weinig tijd' toch een brede oriëntatie^te'krijRen in de landbouw;
ruimtelijke ordening, recreatie; voeding vooral fisiologische aspekten - toxi
cologie; groen en recreatie, landschapskunde; veevoeding algemeen; alles, wat
met de teelt van fabrieksaardappelen te maken heeft; organisatie, leiding geven,
moet uitgebreid worden; bedrijfsvoorlichting; techn. inf. HU ontwikkelingen;
voorlichtingskunde; veevoeding; meer artikelen over kaasenarealen in diverse
landen;veevoeding; groenteteelt; ruimtelijke Drdening; handel in ruimste zin
, zuivelproduktie; natuurwetenschappen; in verbandijnet behoud landschappen
(landschapsparken) is wellicht meer aandacht op zijn plaats voor landbouwgeschiedenis ed.; voedingsmiddeleninductie; alle gebieden onder de classering
63 van het universeel decimaal classificatiestelstel (vb. 630, 631, 632...);
landschapsecologie; veehouderij, veefokkerij, veevoeding; fruitteelt; voor
lichtingskunde en methoden; voedingsindustrieën, landb. en milieu; algemene
botanie, plantenfysiologie; onkruidbes trij.ding; zuivel; ik moet toch ook
enkele buitenlandse vakbladen en wetenschappelijke publikaties lezen; vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven; als algemene oriëntatie gunstig;
milieu-hygiëne; bemesting; milieutechniek, ecologie, bodemtechniek, landin
richting (techn).hydrologie; diergeneeskunde; landbouwplantenteelt; geen
oordeel; voedingsfysiologie, melkkunde; gemiddeld goed; natuurwetenschappen,
bodemkunde, hydrologie, cultuurtechniek;.veredeling; bedrijfseconomie, (glas)tuinbouw, overheidsmaatregelen, fiscale aangelegenheden;^planologie, ing.
wetensch. natuurtechniek/beheer, plantkunde; bredere oriëntatie betr. grondbewerkings- en teelttechniek onderzoek; milieu, geschiedenis, zuivel,
actualiteiten uit de EEG; landbouw als geheel hoofdnoot laten. Door speciali
satie blijven en zijn mogelijkheden per vakgebied beperkt; chemische gewas
bescherming; plantenziekten; statistiek; agro-industrie en levensmiddelen
industrie; voor 19 voldoende in gespecialiseerde tijdschriften; bodemkunde
internationaal (Soils and Fertilizers) , milieu en landschap; statistieken,
prijzen, producten, im-export zaken; gebouwen en werktuigen; organisatiekunde;
groenteteelt (wereld); plantenfysiologie; niet voldoende in de zin van te
weinig concrete punten uit een artikel m.a.w. referaten zijn te algemeen;
landinrichting.
Er waren' 108' pnarsotterf voor uitbreiding van vakgebieden.
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vraag 21. Zou_men_voor_U_kunnen_volstasii_met_naast_de_titel_enkele_trefwoorden
aan te geven in plaats van een referaat?
antwoord 21. :
j a :
40
nee : 180
De grote meerderheid (81.8%) geeft voorkeur aan referaat in plaats van titel
met trefwoorden.
vraag 22. Wi1t_U_meer_of_minder_economische_artikelen_en_meer_of_minder_technische
artikelen?
antwoord 22. :
meer economische artikelen
minder economische artikelen
meer technische artikelen
minder economische artieklen
zo laten

:
:
:
:
:

67
55
102
29
55

Meer geënqueteerden willen uitbreiden i.p.v. verminderen van artikelen.
Bijzonder veel respondenten willen meer technische artikelen lezen.
vraag 23. Heeft_U_nog_andere_suggesties?
antwoord 23. ;
Geen overloop naar andere kolom of bladzijde, eenzijdig drukken; alfabetische
index per editie op auteur en op onderwerp; referatennummer dichter bij naam
le auteur drukken (heb een enkele keer vergissing gemaakt het op referaat
volgende réf. nr. te grijpen doordat de binding met de titel nogal los is);
Bij de korte referaten niet alleen aangeven waarover het artikel handelt, maar
ook een korte samenvatting geven (dat gebeurt te weinig);praktijk ervaringen;
duidelijker vermelden aan welk vaksupplement var. de Boerderij gerefereerd
wcrdt; LD wordt 'dunnetjes' graag iets omvangrijker - mag méér kosten, econo
mische artikels bij mekaar laten,staan nu soms verspreid over alle rubrieken;
ik ben uitstekend tevreden en ik zou niet graag doen wat U allemaal presteert;
accuratesse!; milieurubriek zou uitgebreid kunnen worden, erg veel meer op dit
terrein; kopje Planteziekten en Plagen vervangen door GEWASBESCHERMING met
onderverdeling in: Planteziekten/Plagen/Onkruiden/....; rubriek agrarisch en
aanverwant recht, overigens: compliment voor uitstekende uitgave; titels-ncg
duidelijker afscheiden van referaat; LD hinkt op 2 gedachten: algemene info
voor de wetenschapsman plus voorlichtings info. Wellicht is het beter te kiezen.
De wetenschapsman heeft wellicht meer aan 'state of the art' artikelen om op
andere gebieden dan zijn eigen specialisatie bij te blijven;niveau is teveel
gericht op de voorlichting - veel "Boerderij"-referaten. Een meer weten
schappelijk niveau zou op prijs gesteld worden; extra aandacht besteden aan
rapportennota's van instellingen en ministeries, werkstukken van internationale
organisaties, etc.; LH-aanwinsten in rubrieken onderbrengen;nee, zeer tevreden;
graag adressen voor verwijzing naar didactisch materiaal inzake rundvee,
anatomie, voeding; wellicht is het mogelijk enigszins gelijk gerichte onder
werpen meer bijeen te brengen; kritische keuze - zwam-artikelen niet refereren.
Soms wordt zelfde art. enige malen uit verschillende publikaties gerefereerd.
Ik vind tropical abstracts in keuze en niveau aanmerkelijk beter dan LD;
bij iedere LD een bestelformulier bijvoegen om fotocopieën te verkrijgen van
de artikelen waarvan een LD is samengesteld; gemiddeld tevreden met LD; meer
Europees; steeds zorgen voor duidelijke indeling; een rubriek "onderzoek"
waarin recente resultaten beknopt worden weergegeven; alfabetische volgorde
v.d. onderwerpen i.p.v. auteurs; referaat niet vergroten, kort houden;
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ik kan niet me niet voorstellen iedere week mijn arbeid te doen zonder LD.
Het is mijn beste informateur.'; sommige proeven worden zo kort beschreven, dat
met iets meer uitleg meer uitleg werd gegeven; voor wat ons gebruik betreft
voldoet LD aan onze wensen; om alle nieuws over toepassingen van elektriciteit
in land- en tuibnouw te vinden moet ik praktisch heel LD lezen. Hebt U een meer
praktische oplossing bijv. in no. 31 interesseerde mij A4852 bij Ir.wetenschappen
A4856 bij Algemeen, A4885 bij Plantenteelt, A4932 bij veefokkerij; excerpten
scheiden m.b.v. een zwarte lijn; aparte rubriek EEG, een of meerdere bonnen
voor uitlening van boeken en artikelen bij LD insluiten; 't taalgebruik is voor
verbetering vatbaar en vele referaten missen juist de kern van de betrokken
publikatie;aantekening bij tijdschriftartikelen of het handelt over resultaten
van proeven of onderzoek of over een 'voorlichtingsartikelresultaat (in effect)
van deze enquête s.v.p. in dit blad opnemen; more careful and more accurate
recording of bibliographic data - sometimes inadequate to trace the document;
minder referaten uit buitenland, meer uit eigen land; lettertype veranderen, wat
peuterig; niet direct, voldoet goed; formulier insluiten per LD voor het
bestellen van publicatie of fotokopie; regelmatige ontvangst, te veel 'zie ook1
plaatsing niet altijd onder juiste hoofd, mogelijk i.p.v. 'zie ook' titelver
melding bv. meerder rubrieken en daarbij verwijzing naar rubriek, waarin référant,
staat; groepering van referaten per vakgebied bv. economie-veeteelt, politiekveeteelt enz.; korte referaten zouden uitscheurbaar en daardoor bruikbaar moeten
zijn voor eigen documentatie;komplimenten voor dit blad, ik heb er veel aan en
't 'werkt' prettig; bij 'korte, referaten' vaker conclusies vermelden; toege
voegd formulier c.q. kaartje met behulp waarvan publikaties besteld kunnen worde 1;
zo mogelijk een grotere lettertype; verwijzen naar andere referaatnummers onder
een hoofdstuk vind ik lastig; momentaal niet; betere typering: A5628, A5632,
A5636 horen onder werktuigen. Bij plantenteelt: akkerbouw en gras gescheiden
houden; bronnen voor onderwerpen alg. tuinbouw, fruitteelt enz. te veel Neder
landse en te weinig buitenlandse literatuur. Korte ref. voor veehouderij en
-voeding te veel ref. in verhouding tot andere rubrieken; meer cijfers in kortt.
referaten verwerken; over het algemeen zijn de referaten te ond. Wil je er op to
date wat dan hebben dan moeten ze bij de tijd zijn. Bovendien wordt het papier
slechter - als je er wat bij wilt schrijven, gaat de inkt te veel uitlopen.
Maak het bescheiden "Pudocje" of de voorpagina (omslag) wat groter. Mag best:
geen verandering; lettertype svp iets groter; naar mijn zeer bescheiden mening
dient het aantal referaten uit de binnenlandse pers te worden beperkt en dient aan
onderzoek buitenlands meer aandacht te worden besteed.; minder lange referaten
aan het begin i.p. hiervan meer korte; indien mogelijk de uitgaven per nummer
iets meer in thema's per rubriek; doorgaan; doorgaan; als documentatievakbiad
geeft LD voldoende informatie. Elke lezer zal 50-60% van de inhoud als "ballast1'
ervaren, maar dit is niet te voorkomen; snellere berichtgeving (kortere tijd
tussen publikatie en verschijnen v.h. artikel); zo mogelijk periodiek nieuwe
titels van de LH-bibliografis che catalogus; meer aandacht voor het verwer.k.en
van landbouw produkten en de voedingsmiddelen; soms kan bij een kort referaat,
zonder dat de tekst wezenlijk langer wordt, de voornaamst conclusie, %, opp.
e.d. worden vermeld, doe dat waar mogelijk aub-;"Deze Week" is teveel op land
bouw gericht.' gaarne meer tuinbouwzaken behandelen. Geldt ook voor 'Landbouw
ir het algemeen'; korte referaten zo mogelijk iets uitbreiden; opnemen rubriek:
Bibl. landbouwhogeschool, Wageningen in korte refs, met nr.; neen, is al zeer
overzichtelijk; "Deze Week" meer ruimte (grotere letters) geven eventueel met
'tussenkopjes'; herziening van de gebruikte UDC (prehistorisch); Although it:
is known to us that you have a separate abstract for East European agricultural
literature, it seems to us that at least THE MOST IMPORTANT Russian, Polish,
Czech etc. documents should be abstracted in LD;
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herziening van de UDC o.a. vele in de huidige tijd zeer belangrijke onderwerpen
vorden nog 'ondergeschikt' gecodeerd; maak reeds vele jaren een dankbaar gebruik
van LD.' ; zoveel mogelijk beperken tot actuele zaken, wat uit deze enquête
resultaat, zal bepalend moeten zijn voor de toekomstige inhoud. Voorwaarde is
echter: een ruim voldoende aantal inzendingen;dat alle publicaties via éën
adres verkrijgbaar zijn voor inzage; verdergaande rubricering en eventueel in
meerdere rubrieken verwijzen; indien mogelijk zou versnelling van de opname
in LD na publikatie een waardevolle zaak zijn; vermoedelijk per gebied een laag%.
Trefkans op de meest interessante artikelen onvoldoende. Wie selecteert, en weet
hij wat en waarom hij selecteert.Karakter van LD te hybridisch; mogelijkheid om
publikaties van de landbouwhogeschool rechtstreeks in leen te kunnen ontvangen;
antwoorden gelden voor 1 van de meerderen die Uw blad lezen. De enquête
veronderstelt meer aandacht voor Uw nogal algemene blad, dan ik er vanwege mijn
specialisatie in feite aan geef.
In totaal 84 suggesties voor verbetering ontvangen.

GEACHTE LEZER VAN LANDBOUW DOCUMENTATIE
In verband met de toekomstige ontwikkelingen van dit blad zou de redactie het erg op prijs stellen
de beschikking te krijgen over enkele gegevens van haar lezers en hun gebruik van dit blad.
De redactie verzoekt U daartoe de onderstaande vragen te beantwoorden en het ingevulde papier
vervolgens aan haar terug te zenden.
Aankruisen wat van toepassing is, of invullen.

1. Waar bent U werkzaam:

Alle commentaar is welkom

•b e d r i j f s l e v e n
n

voorlichting

•o n d e r w i j s
•o n d e r z o e k
•e l d e r s

.
It

2. Welke onderwerpsrubrieken leest U voornamelijk ?

3. Voor welke literatuur hebt U
hoofdzakelijk belangstelling ?

1

1

landbouwweekbladen

1

1

voorlichting/midde1baa r

1

1

wetenschappelijk

4. Indien U met een gespecialiseerd onder
werp bezig bent, vindt U daarvoor wel
eens iets nuttigs in LD ?

5. Hoe gebruikt U LD ?

ja

1

/

1

nee

niet van toepassing

voor eigen vak

1—I
'—'

om in het algemeen op de hoogte te
blijven

1—I
'—'

om buiten eigen vak op de hoogte
te blijven

1

om terug te zoeken

1

6. Gebruikt U het jaarregister ?

ja / nee

7. Bindt U elke jaargang in ?

ja / nee

8. Leest U het blad

alleen
met

9. Van hoeveel publikaties, waarvan
referaten in LD staan vermeld,
leest U het origineel ?

/

_

anderen samen,

per nummer

hoeveel ?

|

|

publikaties

y

10. Vraagt U die publikaties op bij

\

1

1

de bibliotheek van het Ministerie

1

1 de bibliotheek van de L H

1 1 de bibliotheek van uw eigen
'—' instelling

11. Gebruikt U het referaattijdschrift van
de Consulentschappen in Algemene
Dienst te

Boskoop

ja /

nee

Alkmaar

ja /

nee

12. Gebruikt U nog andere referaat
tijdschriften ? Welke ?

nee / ja,

13. Maakt U gebruik van de rubriek
'Eerste Keus' ?

ja / nee

14. Acht u deze nuttig ?

ja / kan vervallen

15. Leest U 'Deze week. . ..' ?

ja / nee

16. Heeft U daar wat aan ?

ja /

17. Geeft U de voorkeur aan
( 1 = meest belangrijk;
5 = minst belangrijk )

18. Geeft het referaat U gemiddeld een
goed idee van de originele publikatie ?
19. Vindt U voldoende van uw vakgebied
in LD ?

1

1

t.w.:

»

nee
korte referaten

• lange referaten
1

1

tijdschriftartikelen

1

1

boeken

1

1

aanwinsten LH

ja / nee
ja / nee

20. Welke gebieden behoeven uitbreiding
of moeten worden toegevoegd ?

21. Zou men voor U kunnen volstaan met
naast de titel enkele trefwoorden aan
te geven in plaats van een referaat ?
22. Wilt U

23

ja / nee

meer / minder

economische artikelen

meer / minder

technische

Hebt U nog andere suggesties voor verbetering ?

graag in vieren vouwen en ( ongefrankeerd ) verzenden.

artikelen

CENTRUM VOOR

AANVULLING op het rapport van ir. J.HALÂSZI over "Lees- en zoekgewoonten van land
bouwkundige onderzoekers en studenten en motieven voor aankoop van
wetenschappelijke literatuur van landbouwkundige onderzoekers".
Wageningen, 1970«

Voör belangstellenden laten wij hier in onverkorte en ongewijzigde vorm volgen de
opmerkingen van algemene aard die bij de schriftelijke en de mondelinge enquête
zijn gemaakt.
Deze opmerkingen van algemene aard zijn de antwoorden op de volgende vragen:
Schriftelijke enquête:
vraag 19: Heeft u moeilijkheden ondervonden bij het opsporen van literatuur die u
zocht? Zo ja, welke?
vraag 20: Heeft u nog opmerkingen die van belang kunnen zijn voor de inrichting
en het gebruik van onze bibliotheken?
Mondelinge enquête:
vraag 22: Indien u zelf literatuur opspoort ondervindt u daarbij dan moeilijkhe
den en zo ja, welke?
vraag 25: Welke algemene opmerkingen, wensen of suggesties heeft u ten aanzien
van de bibliotheken en de documentatiediensten in Wageningen?
Het bleek niet mogelijk de antwoorden op deze vragen gescheiden te houden, aange
zien de antwoorden vaak gecombineerd werden opgegeven. In de volgende overzichten
is wel een splitsing gemaakt tussen de betreffende antwoorden van de schriftelij
ke enquête en de antwoorden van de mondelinge enquête en een splitsing tussen de
Landbouwhogeschool en de instituten. Bij de schriftelijke enquête kon bovendien
een splitsing worden gemaakt tussen bezoekers, geen studenten en bezoekers•stu
denten.

I

SCHRIFTELIJKE ENQUÊTE. ANTWOORDEN OP DE VRAGEN 19 EN 20

1. Instituten
a. Bezoekers, geen studenten
I.V.P.
1. Nieuwe publikaties moeten zo snel mogelijk bekendheid krijgen.
2. a. Voor niet-ingewijden (mensen die heel sporadisch de hoofdbibliotheek van de
Landbouwhogeschool te Wageningen bezoeken en zich niet goed op de hoogte
laten stellen van de inrichting en werkwijze bij de bibliotheek) is bijv.
de aanwezigheid van de bibliografieënkamer moeilijk te ontdekken en te vin
den. M.i. dient meer gedaan te worden om de bezoekers de aanwezigheid van
referaattijdschriften en bibliografieën in de bibliografieënkamer kenbaar
te maken.

b. Te weinig artikelen, in tijdschriften gepubliceerd, zijn als afzonderlijke
publikaties terug te vinden in de alfabetische catalogus of systematische
catalogus van de bibliotheek.
3. Als de literatuur van elders aangevraagd moet worden, duurt het meestal lang.
4. Leeszalen dienen voor het bestemde doel gebruikt te worden en niet als confeEentie- of zelfs ontspanningsoord.

5. Betere systematische indeling van sommige handbibliotheken.
6. Strenge controle, opdat niemand een publikatie kan meenemen .zonder inschrij
ving en verplicht is het geleende binnen twee weken terug te brengen. Fotocopieën van artikelen, dubbele exemplaren van handboeken.
I.V.T..
1. Goede catalogus en woordenboeken. Leeszaal niet gebruiken als vergaderzaal.
2. Het komt nogal eens voor dat de belangrijkste literatuur niet in Wageningen is
en zelfs niet in Nederland.
L.I.O.
1. Ja, een assistent—bibliothecaresse bij het Lat. voor Insekticidenonderzoek.
2. Het verdient m.i. de voorkeur "alle" tijdschriften eerst een periode (van
bijv. een jaar)'in de leeszaal te houden en eventueel pas daarna in portefeuil
les te laten circuleren.
N.I.T.H.O.
1. Avonddienst.
2. Concentratie van tijdschriften zal veel tijdbesparing geven.
3. Het zou gemakkelijk zijn als de kasten, waarin de boeken en tijdschriften
staan, gewoon 1, 2, 3 genummerd waren en dan de planken van beneden naar boven
A, B, C enz. Een bepaald boek uit het kaartsysteem, voorzien van bijv. i)-C, zou
dan gemakkelijk te vinden zijn.
1». Nog wel eens last met het zoeken van werken en periodieken zonder met name genoende auteur, waarvan de titel twijfel laat onder welk trefwoord in de cata
logus op te nemen: bijv. "Jaar, Verslag van de Handelsvereniging Soerabaja".
N.I.Z.O.
1. Zoals het nu is, is het wel goed.
2. Vergroting van de ruimte waar de nieuwste literatuur kan worden uitgestald en
worden gelezen.
3. Ruimte in bibliotheek is thans geheel bezet (uitbreiding nodig). •
k. Voor "kleine" veel gevraagde onderwerpen zouden naslagmogelijkheden moeten
zijn die snel geraadpleegd kunnen worden.
P.U.D.O.C.
1. Gaarne goede catalogus.
2. Gaarne woordenboeken van de belangrijkste talen (Duits, Engels, Portugees ont
breken o.a.).
3. Niet gebruiken als vergaderzaal.

Het is erg jammer dat men de boeken in de leeszaal van de Centrale Bibliotheek
volgens het U.D.C.-systeem gecatalogiseerd heeft, in het bijzonder wat de
woordenboeken betreft. Voor de zgn. bronnenkamer is dit systeem echter uitste
kend.
De mogelijkheden om literatuur te zoeken in de bronnenkamer moeten ook aange
kondigd staan in de catalogusruimte van de C.B.
Het verdwijnen van de dikke boeken over plantermomenclatuur (in het bijzonder
betreffende de volksnamen) door Gerth van Wijk uit de leeszaal van de C.B., is
betreurenswaardig.
Er kunnen nog meer boeken dubbel aangeschaft worden om ze zowel in de leeszaal
als ter uitlening in het magazijn te plaatsen. In de leeszaal in het bijzonder
om de aandacht qp hun bestaan te vestigen en als modern naslagwerk.
De luchtverversing in de leeszaal van de C.B. laat bijna altijd te wensen over.
R.P.v.Z.
1. Een enquête als deze lijkt mij uiterst verhelderend.
2. a. Sterker accent op handbibliotheken van de diverse afdelingen
b. In het algemeen is er bij de LH een tekort aan administratief personeel in
de bibliotheken.
c. Streven naar uniformering van catalogisering.
d. Studium Generale bibliotheek uitbreiden.
3. De tijdschriftencatalogus zou bijgewerkt dienen te worden. Er verschenen de
laatste jaren veel nieuwe tijdschriften. Zou er dan landelijk geen concentra
tie zijn te maken vanwaar ieder tijdschrift betrokken kan wórden, welk tijd
schrift dan ook.

Sprenger Instituut
1. Gebruik van gestandaardiseerde omschrijvingen van onderwerp, cross references.
2. Vaak wordt door mij Chemical Abstracts geraadpleegd. De zaakregisters die bij
de bibliotheek van Levensmiddelentechnologie, Chemie en Microbiologie aanwezig
zijn, zijn onvolledig en maken het napluizen van literatuur speciaal bij re
cente jaargangen tijdrovend.
3. a. Een up-to-date tijdschriftenlijst.
b. Zo weinig mogelijk werken met portefeuilles, zoveel mogelijk centrale^
plaatsen voor tijdschriften. Met name tijdschriften als Chemical Titles en
Chemical Abstracts dienen altijd op de bibliotheek aanwezig te zijn.
c. Indien mogelijk een goedkopere reproduktiewijze uitzoeken dan Xerox.
Staringgebouw (zie tevens blz.10 Hdb.30 no.2)
1. Systematische catalogus met veel ingangen. Meer trefwoorden per publikatie.
2. Bibliotheken open in de avonduren en op zaterdagmorgen.
3. As many catalogues as possible, i.e.: a) Author b) Subject
library in the Staring Bldg. has no title catalogue).
Recommendations: a) Von Nostrand's Scientific Encyclopedia
b) Encyclopedia Britannica or
c) McGraw Hill Encyclopedia of Science.

c) Title (The

k. Rubricering van de tijdschriftennummers in de vakken.
5. Overlapping

veroorzaakt moeilijkheden. Meer trefwoorden als dat nodig is.

-

k

-

Instituait voor de Tropen, Amsterdam
1 o Hët zou prettig zijn als er eeri zaal kwam waarin allerlei agrarische referaat
tijdschriften hij de hand stonden»
2. Afdeling met zgn. vertrouwelijke landbouwtechnische rapporten. Dergelijk ma. teriaal zou centraal "voor intern gebruik" ("ter inzage") beschikbaar moeten
zijn voor belangstellenden.
.

b. Bezoekers3 studenten
I.V.P. •
1. Jammer dat je niet zelf boeken kunt uitzoeken en ze bekijken.
2. Toegankelijkheid van diverse artikelen vaak beperkt doordat ze in band (in
tijdschriften) verenigd zijn. Op te vangen door separatenverzameling uit te
breiden mogelijk door uitwisseling.

2. Landbouwhogeschool
а. Besoekers3 geen studenten
Centrale Bibliotheek (zie tevens blz.1 IVP no.2a, biz.3 Pudoc no.U, RPvZ no. 2 en 3)
1. Vele artikelen in het Russisch zijn niet vertaald.
2. Het bestellen van FAO-rapporten en lenen van niet in Nederland aanwezige lite
ratuur is niet mogelijk.
3. Artikelen over het gezochte onderwerp zijn vaak slechts in de vorm van een
kort uittreksel aanwezig.
it. Sommige tijdschriften moeten van de handbibliotheken gehaald worden.
5. Vele tijdschriften en series zijn onvolledig.
б. Het komt voor dat bibliotheken gebruikt worden als conferentie- en vergader
ruimte. Dit blokkeert vaak ernstig het literatuuronderzoek. Ook om andere re
denen als "luid gepraat", "veel in- en uitlopen", "benauwde atmosfeer", zijn
m.i. veel bibliotheken niet aantrekkelijk als studieruimten. Daardoor wordt
men genoopt veel meer boeken en tijdschriften te leen te vragen dan strikt
nodig is. Onvoldoende toezichthoudend personeel leidt of tot afsluiten van
bibliotheken of tot illegitiem gebruik, waarbij boeken e,d, zoekraken. Een
systeem, waarbij een dergelijke vermissing terstond geconstateerd zou kunnen
worden, zou al kunnen dienen om opsporing te vergemakkelijken.
7. In het algemeen dient een bibliotheek ten minste aan de volgende eisen te vol
doen:
a. De boeken moeten in open uitleen ter beschikking staan.
b. Voor het inzien van boeken en tijdschriften moet een goed geoutilleerde
ruimte aanwezig zijn, d.w.z. voldoende ingericht met stoelen en tafels,
voorzien van licht en lucht,*waar voldoende stilte gegarandeerd is.
c. Er dient permanent toezicht te zijn om illegaal gebruik te voorkomen.
d. De bibliotheek dient op zijn minst gedurende de officiële werktijd voor
iedereen toegankelijk te zijn.

- 5 -

8. Indien enigszins mogelijk moet het personeel van de handbibliotheken de inlei
dende colleges voor het vakgebied van de betreffende handbibliotheek volgen.
De handbibliotheken moeten namelijk de eerste stappen van veel studenten in de
bibliotheek begeleiden. Zonder enige kennis van het vak is het dan vaak niet
mogelijk om deze studenten behoorlijk op weg te helpen. Bovendien zijn er ook
nog wel stafleden die wat hulp kunnen gebruiken. Voor stafleden is het ook ge
makkelijk wanneer het bibliotheekpersoneel iets van hun vak weet: ze hoeven
dan niet al hun vragen op laag niveau te stellen.
9. Indien mogelijk verdient het aanbeveling de attendering uit te breiden tot het
verstrekken van titels (al dan niet met samenvattingen) van tijdschriftartike
len, die verschenen zijn, het liefst met aantekening van de sub-vakgebieden
waarvoor het artikel van belang is.
10. Ik zou gaarne zien dat het I.A.C. werd ingeschakeld in de zgn. "rondbreng"dienst.
11. Ik vind de uitstalkast met de nieuwe aanwinsten van zeer groot belang (althans
voor mij). Kan men daar nog meer ruimte voor beschikbaar stellen?
12. a. Een geheel open magazijn.
b. Bibliotheken van de LH-afdelingen en de "autonome" instituten samenbrengen
onder de Centrale Bibliotheek.
• c. Tijdschriften: Biologische Rundschau en Science and Culture in uitstalkast
in leeszaal van de Centrale Bibliotheek,
d. Aanschaffing van tijdschrift Physiologia Plantarum door de Centrale Biblio
theek.
13. "Open" bibliotheek. Indien enigszins mogelijk, maken dat alle bibliotheken,
ook de Centrale Bibliotheek, hun bezit zo opstellen dat dit voor iedereen toe
gankelijk is. Door van het magazijn over te gaan op een toegankelijke opstel
ling zal het rendement van de bibliotheek stijgen.
1l+. Boeken betroffen een onderwerp dat specifiek economisch is en voordien bleek
dat ze niet in bibliotheek 55 aanwezig waren.
15« Misschien vervanging van het oude systematische alfabetische catalogus-systeem.
1 6 . Wat meer "openheid" voor mogelijkheid tot zelfbediening bij inzien van litera
tuur gewenst.
17. Een handleiding voor het gebruik van de verschillende catalogi; hoe ze zijn
ingericht enz. zou goede diensten kunnen bewijzen.
1 8 . In de bibliotheken op de verschillende afdelingen moet een duidelijk zichtbare
lijst aanwezig zijn waarop de aanwezige tijdschriften staan aangegeven.
1 9 . Het zou redelijk zijn van veel gebruikte tijdschriften dubbele exemplaren aan
te schaffen en die op een afdeling ter beschikking te hebben.
20. De mogelijkheid 's avonds de bibliotheek te kunnen bezoeken dient te worden
gecontinueerd.
21. Handbibliotheken moeten de nieuwe aanwinsten opgeven aan de Centrale Biblio
theek.
22. An den meisten Bibliotheken ist es relativ schwierig, eine Uebersicht über
neue, wichtigere Bücher zu bekommen, da dieselben meist an vielen verschiedenen
Stellen zwischen älterer Literatur angebracht werden und ausserdem in der
Regel längere Zeit verliehen sind. Erfahrungsgemäss ist es leichter, sich in
den grösseren wissenschaftlichen Buchhandlungen über die wertvollsten Bücher
zu orientieren als auf den Bibliotheken. Leider kann man sich in jeder Buch
handlung nur kurze Zeit aufhalten.
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Unter diesen Umständen könnte es ein besonderes Interesse haben, wenn es mög
lich wäre, eine besondere Abteilung zu errichten für neue, wertvolle Bücher
(0-2 Jahre alt), die nicht ausgeliehen werden.
23. Als het mogelijk is, artikelen over ontwikkelingslanden in aparte rubriek.
2k. Een aanvrager van buiten Wageningen geeft de bibliografische gegevens op en
krijgt het boek of tijdschrift toegezonden. Een onderzoeker van de Landbouw
hogeschool is. gedwongen, ook al kent hij precies auteur, titel enz», naar de
bibliotheek te gaan om zelf het catalogusnummer op te zoeken. Toen er nog geen
centrale bodedienst van de UI was, was er per afdeling of groep van afdelingen
een loopjongen die het abc machtig was en die de nummers opzocht en-boeken
meenam. De centrale bodedienst is wat het bibliotheekverkeer betreft voor de
onderzoeker een achteruitgang. Hij moet kostbare tijd besteden om nummers op
te gaan zoeken. Kan er geen regeling getroffen worden dat door het bibliotheek
personeel de nummers opgezocht worden?
25. Tijdschriftenartikelen-catalogus.
De service op de verschillende afdelingsbibliotheken verschilt nogal sterk.
Vindt men het op. de ene plaats normaal om met alles behulpzaam te zijn, op
andere plaatsen laat men de "klanten" geheel alleen dokteren.
26. Gewassen-catalogus kan uitgebreid worden ook met bijv. Engelse namen van de

gewassen op de Latijnse namen.
Fil. van de Centrale Bibliotheek
1. Voor de bibliotheek scheikundecomplex zou aanschaf van de na 19^6 verschenen
Decimaal Indexen en/of formule indexen tot een grotere tijdsbesparing leiden
voor alle onderzoekers die in dit gebouwencomplex werkzaam zijn.
Tijdschriften op alfabetische volgorde of op een andere wijze logisch gegroe
peerd.
2. Aanvulling van de Chemical Abstracts in deze bibliotheek met de meerjarige in
dexen is onontbeerlijk.
3. Kunnen de Decimal Indexes van de Chemical Abstracts worden aangeschaft?
U. Het tijdschrift "Chemical Titles" is zeer onregelmatig beschikbaar en dan "nog
1-2 maanden achter. Het nut van dit abonnement, nl. vlugge berichtgeving over
het laatste nieuws op chemisch gebied, gaat hierdoor verloren.
Hdb.k
1. Gaarne voor alle bibliotheken uniform systeem va.n classificatie (UDC?). Zo mo
gelijk concentratie van bibliotheken met. verwante vakgebieden. Regelmatig sa
menstellen van onderwerp bibliografieën,
Hdb.7
1. Hernieuwing van kaartsysteem is nog niet klaar.
2. Overzichtelijke plaatsing.
Hdb.10
1. In depot zetten in de Hdb.10 van boekwerken en tijdschriften, die uitsluitend
of bijna'uitsluitend daar gebruikt worden.
2. Moeilijk toegankelijk.
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3. Zeer vage aanduidingen op de vakken (geen onderwerp), zonder raadpleging kaart
systeem moeilijk iets te vinden.
1+. Chronisch ruimtegebrek. Verdeling over twee ruimten maakt ook contacten en
zoeken lastig.
5. Samenvoegen drie bosbouwbibliotheken met uniform documentatiesysteem (zoals
entomologie en fytopathologie).
6. Het aanwezig zijn van een opgeleide bibliothecaris is noodzakelijk voor het
goed functioneren van een bibliotheek.
7. Meer ruimte.
8. Het boek stond niet op de goede plaats.
Hdb ; 11+
1. Graag snellere voorlichting over aangevraagde literatuur.
2. Kan er een lijst van abstracts komen?
Hdb,19
1. Graag meer tijdschriften van hoofdbibliotheek naar handbibliotheek.
Hdb.26
1. De auteurscatalogus bleek niet in orde te zijn.'
2. Uitgebreid bestand aan monografieën op het gebied van organische chemie en
verwante vakgebieden.
3. Een grote bibliotheek voor chemie. Geen portefeuillesysteem.
U. Groter budget.
5. Op de rug van de band: van pagina ... tot pagina ....
Hdb.30
1, Literatuur is nogal verspreid over de plaatselijke bibliotheken. Veel litera
tuur moet van andere plaatsen komen.
2. Zuivelbereiding en andere onderwerpen als voeding, voor zover ze op de ontwik
kelingslanden betrekking hebben, kunnen een speciale rubriek krijgen.
Hdb.37
1. Alle bibliotheken (ook wiskunde) inrichten en catalogiseren volgens UDC.
2. Beter overzicht van uitgeleende boeken, bijv. kaart met boektitel en naam van
lenende persoon op de plaats waar het boek behoort te staan.
3. Overzichtelijker.
Hdb.38
1. Betere tijdschriftenlijsten. Op alle bibliotheken hetzelfde systeem.
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Hdb.40
1. Eigen bibliotheek: a) een eenvoudig kopieerapparaat b) kaartjes van voor dit
laboratorium belangrijkste aanwinsten van de C.B. en van andere bibliotheken»
Centrale Bibliotheek en handbibliotheken: een up-to-date tijdschriftenregister
om aanvraag van tijdschriften en boeken bij de Centrale Bibliotheek mogelijk
te maken.
2. In eigen bibliotheek een abonnement op alle belangrijke tijdschriften.
3. Ieder jaar supplement tijdschriftenlijsten opstellen op handbibliotheken,
trefwoordencatalogus.
Hdb.1+5
1. Sommige uitgeleende tijdschriften zijn lang na de verstreken leentermijn niet
terug.
2. Het zou aanbeveling verdienen de bibliotheek een avond in de week open te
stellen, al was het alleen maar voor het doornemen van de literatuur.
3. Ik zou willen pleiten voor het inrichten van andere bibliotheken volgens het• zelfde systeem als deze bibliotheek: cp deze wordt toegepast leeszaal met di
recte toegankelijkheid van de aanwezige literatuur.
4. De bibliotheken één avond per week of per twee weken openstellen„
5. Uitgeleende boeken en tijdschriften na drie weken terugvragen.
6. Afscheiding leeszaal van administratief gedeelte van de bibliotheek. Duidelij
ke nummering van banden van tijdschriften (getypt nummer is onvoldoende).
Nummering van alle tijdschriften op de rug van de band op dezelfde wijze, op
dezelfde plaats en met dezelfde lettertypes.
J. Dat er een zeer goed geoutilleerde reproduktie-afdeling is op de eigen hand
bibliotheek.
Hdb.U6
1. Graag een lijst van tijdschriften buiten de in Wagëhingen aanwezige met ver
melding van de bibliotheek waar ze zijn.
Hdb.50
1. Geen goede cijfercode van de systematische catalogus.
2. Slechts enkele verslagen waren uitgeleend.
3. Niet alfabetisch gerangschikte boeken.
U. Systematische catalogus kan systematischer zijn.
Hdb.5I+
1. Algemene onbekendheid in de bibliotheek, zowel wat inhoud als plaats betreft.
2. Atlass§n en kaarten (klimatologisch, archeologisch) zijn niet te vinden.
3. Literatuur is in geringe mate aanwezig en bovendien zeer verspreid.
1+. Er was geen auteurscatalogus per onderwerp. Uniformeren van de bibliotheken
voor wat betreft openingswezen, uitleensysteem, catalogi enz. Gaarne enkele
bibliotheken dag en nacht open, waarbij niet uitgeleend mag worden.
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Hdb.76
1. Er zijn zoveel psychologische boeken en tijdschriften die in geen bibliotheek
in Nederland aanwezig zijn. Idem voor buitenlandse dissertaties (Amerikaanse).
Hdb.79
1. Een goede bibliografie is beter dan verscheidene matige.

b. Bezoekers3 studenten
Centrale Bibliotheek
1. Mogelijk wat uitbreiding op veeteeltgebied?
2. Zo spoedig mogelijk zorgen dat op alle onderafdelingen hetzelfde systeem wordt
gevolgd om het opsporen van literatuur te vergemakkelijken.
3."Ik zou graag een grotere leeszaal zien met meer lopende tijdschriften, maar
geen handboeken.
H. Temperatuur is te hoog voor optimaal denkwerk. (Onderzoekingen hebben geleerd
dat de optimale hersentemperatuur 6 C is.) Een temperatuur van 18 C is dan ook
rijkelijk hoog.
5. Uitbreiding van de bibliotheek en stoffen van de handbibliotheek.
6. Systeem computer, onderwerp vrij nauwkeurig omschreven druk op de.knop lijst
met recente literatuur werkt sneller en efficiënter, bespaart veel tijd met
het onnodig lezen van verouderde literatuur.
7- Een eenvoudiger te hanteren systeem zou aandacht verdienen.
8. Wellicht wat meer coördinatie tussen Hoofdbibliotheek en handbibliotheken.
9. Grotere accomodatie in de leeszaal (roken, koffie enz.).
10. Het blijft moeilijk, ook bij veelvuldig bezoek, om snel te vinden wat men
zoekt. Misschien is een handleiding voor de bezoeker een oplossing. Mogelijk
ook van belang te verklaren wat men aanduidt met auteurscatalogus.
Fil. van de Centrale Bibliotheek
I. Op meerdere plaatsen een schrift voor "suggesties" plaatsen.
Hdb. 1
1. Graag alle literatuur op bosbouwgebied van de laatste vijf jaar in'êén gebouw.
Ook documentatie bij die van de Landbouwhogeschool opnemen.
2. Het gebruik van een bibliotheek als studeerruimte.
Hdb.7
1. Betere rangschikking en nummering.
2. Er zou een grote dienst bewezen worden als er een catalogus aanwezig zou zijn.
3. Graag ook indeling naar onderwerp, zodat er zonder het weten van de schrijver
of titel toch overzichtelijkheid is.
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ll. Duidelijke aanduiding van betreffende vakken. Gezellige leesruimte voor het
inkijken van boeken. Men moest geen last van andere mensen hebben. Lijsten
waarop mensen kenbaar kunnen maken welke nieuwe boeken ze in de bibliotheek
willen hebben.
Hdb.9
1. In het algemeen is het opsporen van literatuur moeilijk door het ontbreken van
UDC.
Hdb.10
1. Ruimtegebrek. Geen of onvoldoende werktafels.
Hdb.18
1. Ik zou bijzonder graag een onderwerpcatalogus zien van boeken en tijdschrift
artikelen met korte annotaties van de inhoud.
Hdb.19
1.*Er zou meer aandacht besteed kunnen worden aan voorlichting over het gebruik
van de bibliotheken, vooral aan de jengere-jaars. Een zekere "drempelvrees"
zal dan gemakkelijker overwonnen worden en de openheid en toegankelijkheid van
de bibliotheken groter worden.
2. Beschikbaar stellen van een plattegrond van de bibliotheek met daarop aangege
ven de plaats van de diverse categorieën onder soortnaam en nummerserie per
schap.
3. Meer handboeken naar de Centrale Bibliotheek.
Hdb.30
1. Aanwezigheid van een documentatiesysteem in elke bibliotheek (indeling naar
onderwerp).
2. Bij voorkeur bezoek ik de bibliotheek in het Staringgebouw, omdat aanwezig zijn:
a. UDC van alle bodemkundige literatuur.
b. Namenregister.
c. Alle nieuwe uitgaven enz.
Hdb.33 (zie tevens blz.3 Sprenger Inst. no.2)
1. Nuttig lijkt mij een centrale bibliotheek waar alle tijdschriften en boeken
aanwezig zijn, zoals dit het geval is in de U.S.A.
Hdb.1+1
1. De temperatuur in deze bibliotheek is onbehagelijk hoog.
Hdb.1+2
1. Op bosbouw moet een bibliotheek komen in plaats van drie.
2. Een catalogus met. nummers van boeken en tijdschriften
ook mogelijk wordt.

zodat zelf snuffelen

3. Graag het vrij nemen van het stencil over het literatuuroverzicht van een
periode.
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Hdb.1+5
1. Lijst maken waarop vermeld staat hoe je literatuur over een bepaald onderwerp
kunt vinden. Dit is dus een handleiding voor het gebruikte systeem (bijv. hoe
kan ik de overdrukken voor me toegankelijk maken en waar kan ik verder zoeken
als daar niets te vinden is?).
Hdb.1+6
1. Boeken over een bepaald onderwerp overzichtelijker rangschikken.
Hdb.50
1. Het beschikbaar stellen van een plattegrond.
2. Van verschillende jaarverslagen gaarne meer exemplaren.
Hdb.5U
1. Van handboeken meer exemplaren.
2. De inrichting en de rust in de bibliotheek laat veel te wensen over, met name
in deze bibliotheek.

II

MONDELINGE ENQUÊTE. ANTWOORDEN OP DE VRAGEN 22 EN 25.

I. Instituten
1. Als men iets van de Centrale Bibliotheek aanvraagt, dan moet men de code weten.
Dit betekent dat dan toch iemand naar de C.B. moet gaan.
2. Buitenlandse literatuur is moeilijk te krijgen.
3. Literatuur buiten de westerse wereld moet ook toegankelijk zijn als men deze
literatuur aanvraagt, dan moet ze ook verkrijgbaar zijn.
if. a. Buiten het Engelse en Duitse taalgebied zijn er weinig wetenschappelijke
informaties. Er moeten meer Franse, Japanse enz. komen,
b. Veel nieuwe literatuur komt te laat binnen.
5• a. Wegens onvolledigheid van de literatuur moet een samenwerking komen op het
zelfde vakgebied, een soort attendering.
b. In de toekomst moeten er meer documentalisten komen.
6. Onderzoekers weten veel te weinig wat ze in andere bibliotheken kunnen vinden.
7. Betere systematische catalogus in sommige handbibliotheken.
8. Aan de mensen buiten de Landbouwhogeschool is het weinig bekend wat de LH
heeft. Pudoc is ook niet bekend. Public relations is moeilijk voor iemand die
niet in Wageningen is afgestudeerd.
9. Vele goede monografieën moeten er komen, gemaakt door vakmensen, anders moet
men veel te veel doornemen.
10. Er moeten veel inhoudsbibliografieën zijn en het moet mogelijk zijn om zich
erop te abonneren.
II,.De Centrale Bibliotheek moet tijdens de vakantie ook open zijn.
12. a. Ter inzage liggende tijdschriften (laatste jaar) moeten volledig zijn. Soms
liggen ze lang in de tijdschriften-portefeuille,
b. Directe toegang tot de voorraad boeken en tijdschriften.
13. a. In elk instituut moet een literatuurseminarium komen, iedere maand, en moet
er iemand over een bepaald onderwerp spreken,
b. Per week een tijdschrift lezen. Inhoud beschrijven (referaat) en laten cir
culeren.
1U. De Centrale Bibliotheek moet tussen de middag en in de vakantie open zijn.
15» a. Actuele publikati.es zijn vaak te lang uitgeleend.
b. De Centrale Bibliotheek leent veel dingen niet uit.
c. Aanschaffen zakboeken, bijv. van Verenigde Staten.

16. Het internationale ruilverkeer met Duitsland en andere landen moet mogelijk
gemaakt worden. De Centrale Bibliotheek heeft het ruilverkeer met Duitsland
gestopt, daar zij voor geleende boeken (van Duitsland) en voor teruggezonden
eigen (aan Duitsland uitgeleende) boeken vrij hoge invoerrechten moest betalen.
De douane in Arnhem en elders moest betere instructies krijgen, zodat deze
kwestie bij hogere douane-autoriteiten en desnoods bij de Minister van Binnen
landse Zaken (of van Justitie of van Economische Zaken) moet worden uitgevoch
ten, daar dit gedrag van de douanebeambten in strijd is met de internationale
afspraken over ruilverkeer.
17. Er moet een computer komen die alles samenvat van de laatste 25 jaar (na de
Tweede Wereldoorlog).
18. a. De Centrale Bibliotheek moet ook een keer (per week 's avonds?) open zijn,
net als de winkels maar dan op een andere dag.
b. Gebrek aan bekendheid kost veel eigen werk. Een onderwerp kan voor heel an
dere mensen belangrijk zijn. Werkgroepen (teams) kunnen op dit gebied veel
doen.
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19. a. Betere voorlichting over welke literatuur ("bijv. de chemische) men waar kan
vinden.
b. Het is moeilijk dingen los te krijgen van de bibliotheken.
20. a. Er is in Wageningen geen uniform systeem. Iedere bibliotheek gebruikt zijn
eigen systeem en het is moeilijk zoeken,
b. Bij de Centrale Bibliotheek is een zeer speciaal onderwerp met het UDCsysteem moeilijk te vinden.
21. a. Een betere voorlichting over wat er in Wageningen gebeurt en welke litera
tuur men heeft.
b. Goedkopere fotocopieën, proefschriften van tropische dingen. Mensen die in
het veld zijn moeten literatuur kunnen krijgen.
22. Taken beter in werkgroep verdelen. Ongeveer h0% aan tijd van het onderzoek
wordt aan literatuur besteed.
23. Kaartsysteem met selectief materiaal. In de bibliotheken is alles opgestapeld.
2k. a. Een eigen vakgebied moet een geconcentreerde bibliotheek hebbeh, bijv.
veeteelt.
b. Uitbreiden van vaktijdschriften.
25. Goed aangepast UDC-systeem over een bepaald onderwerp. Het systeem moet veel
• verder uitgewerkt worden. UDC-systeem is te verkiezen boven het trefwoorden
systeem.
26. a. Verbetering van de toegankelijkheid van de literatuur.
b. Er moeten meer onderzoeken komen als het onderhavige.
c....Overzichtsartikelen moeten worden gemaakt door documentalisten en litera
tuuronderzoekers.
d. UDC-systeem is niet bevredigend.
27. a. Literatuuroverzicht met samenvattingen, conclusies en aanwijzingen van de

artikelen.
b. Een instelling die de onderzoeker regelmatig op de hoogte stelt welke nieuwe
literatuur er verschijnt.
28. De Centrale Bibliotheek moet een stencil uitgeven hoe de verschillende biblio
theken gebruikt moeten worden (richtlijnen voor het gebruik). Als er een onder
zoeker van buiten Wageningen komt, moet hij een plattegrond kunnen krijgen.
29'. In de Centrale Bibliotheek moeten kleine aparte studiekamers komen.
30. De systematische catalogus moet aangevuld worden met de tijdschriftartikelen.
31. Een Europees tijdschrift over het arbeidskundig onderzoek (bijv. landbouw
techniek en rationalisatie), waardoor er heel wat tijdschriften zouden kunnen
vervallen.

2. Landbouwhogeschool
1. Op de afdelingsbibliotheken houdt iemand de literatuur bij en attendeert de
onderzoeker door middel van korte referaten op voor hem belangrijke bibliogra
fische artikelen.
2. Alle boeken en tijdschriften moeten ter inzage naar bibliotheken.
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3. Aangezien ik geen specifieke onderzoeker ben en het hoofdbestanddeel van mijn
•werk het directeurschap van het Vincent van Goghmuseum is, zijn vele vragen
voor mij niet.van toepassing.
H. Mogelijkheid om snel bepaalde artikelen uit het Japans of Russisch e.d. te la.. ten vertalen.
5. Concentratie van de literatuur op het terrein van maatschappelijke wetenschap
pen.
6. a. Bij de UDC is de sociologie er niet goed bij. Nieuwe UDC op sociologisch
gebied.
b. Sociologische wetenschappen moeten bij elkaar worden gebracht.
7- Meer voorlichting over de mogelijkheden van literatuurstudie en bibliotheek
wezen.
8. Alle handbibliotheken moeten in UDC-systeem.
9. Betere internationale contacten.
10. Een lijst voor iedereen van periodieken in Wageningen, Wageningse tijdschrif"tenlijst heeft veel supplementen en enkele afdelingen lenen niet uit.
11. a. Men moet op de handbibliotheken een kaartsysteem goed bijhouden, tijdschrift
artikelen inbegrepen.
b. Iedere onderzoeker moet zijn eigen verzameling ter beschikking stellen van
de bibliotheek (kaarten, literatuurlijsten enz.).
c. Tijd- en geldverspilling wanneer eenzelfde artikel in verschillende tijd
schriften verschijnt of onder een andere titel of in een andere, taal.
12. Betere werkwijze van de bibliotheek» Bibliothecaris moet in team werken en
niet alleen.
13. Als het kan gaarne buitenlandse dissertaties, ook via de Centrale Bibliotheek
te krijgen (bijv. Amerika, Engeland enz.).
li+. Als een tijdschrift niet aanwezig is in de Centrale Bibliotheek, maar in een
handbibliotheek, dan wordt niet vermeld waar het aanwezig is.
-15« a.
b.
c.
d.

Toegankelijkheid van de boeken en tijdschriften.
De afdeling krijgt tijdschriften van buiten laat onder ogen,
Handbibliotheken lenen vaak geen tijdschriften uit.
Bij de handbibliotheken de mogelijkheid creëren om de niet uit te lenen ar
tikelen te kopiëren.
e. Fotocopieën zijn duur, uittreksels zijn tijdrovend.

16. a. Op de afdeling Veeteelt moet een geschoolde bibliothecaris komen.
b. Er moet een grote afdelingsbibliotheek komen met bijbehorende vakken (vee
voeding, zoölogie enz.).
c. Functie van de Centrale Bibliotheek alleen nog maar het bijhouden van een
centraal documentatiesysteem. Geen enkele functie meer. Wageningen is uni
versiteit geworden.
d. In de Centrale Bibliotheek moet men meer bij de boeken mogen komen.
e. Handbibliotheken moeten meegaan met de afdeling.
17» a. Centrale verzameling moet op een vakgebied komen. .
b. Afdelingsbibliotheken moeten tijdschriften uitlenen maar ze mogen niet mee
naar huis genomen worden.
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18. a. Concentratie van de boeken en tijdschriften in vakgroepen, bijv. een grote
scheikunde-bibliotheek.
b. Geen verspreiding van jaargangen van tijdschriften in verschillende biblio
theken.
c. Per gebouwencomplex moet een centrale bibliotheek zijn waar men alles terug
kan vinden. Een duplicaat kan naar de afdeling.
19« Mogelijkheid om fotocopieën van buiten te laten komen. Alleen fotocopieè'n en
niet eerst een boek en dan hier laten fotocopiëren en dan het boek terugsturen.
20. Bibliotheken in Wageningen vragen geen tijdschriften aan uit het buitenland.
Technische Hogeschool van Delft doet dat wel.
21. In het Dreijen-complex zou een centrale bibliotheek moeten komen, niet alleen
met dienstverlening maar ook met actieve taken.
22. a. Mogelijkheid om buitenlandse literatuur in oorspronkelijke taal te krijgen
en de vertaling daarvan.
b. Elke onderzoeker moet een handbibliotheek bij de hand hebben.
c. Aanvragen van boeken moet via de bibliothecaris of via de secretaresse ge
beuren en niet via de onderzoekers.
23. a. Zoeken naar boeken in de Centrale Bibliotheek kan aan iemand anders over
gelaten worden.
b. Er moet mechanisatie komen. Als het kan niet op nationaal maar op inter
nationaal niveau om rendabel te kunnen werken.
2h. Een kleine handleiding moet er voor de onderzoekers zijn waar men wat kan vin
den.

Wageningen, 16 oktober 1970

