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ledere onderzoeker bevindt zich in een informatiestroom.
Aan de ene kant ontvangt hij informaties over de vorderingen
van de wetenschap op %ijn vakgebied en op andere vakge
bieden waarvoor hij belangstelling heeft; aan de andere kant
verwerkt hij de resultaten van %ijn onderzoekingen tot
informaties die aan andere onderzoekers ten goede komen.

Uit: Literatuuronderzoek en schriftelijk rapporteren
door D. J. Maltha, uitgave Pudoc, 1972

INHOUD

Stichting Pudoc
Publiceren
Pudoc als drukker
Adviezen op het gebied van uitgeven en drukken
Pudoc als uitgever
Primaire tijdschriften
De vLO-reeks
Andere boekuitgaven van Pudoc
Schrijven in de Engelse taal
Verspreiding en verkoop van boeken
Vergoedingen voor publikatie-diensten
Literatuuronderzoek
Literatuurlijst of attendering
Literatuurlijsten
Manuele attendering
Computer-attendering
Literatuuroverzichten en -studies
Bibliografische tijdschriften
Vergoedingen voor literatuurinformaties
Organisatie en structuur van Pudoc
Adressen en telefoonnummers
Trefwoordenregister

4
6
8
11
12
14
16
18
20
21
23
25
27
28
30
32
34
36
38
39
42
44

STICHTING PUDOC

Op 30 oktober 1957 werd het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie(Pudoc)
opgericht door de toenmalige Minister van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening. De naam
'Pudoc' is een samentrekking van de woorden publikaties en «Wumentatie.
Pudoc is een stichting ressorterende onder de
Directie Landbouwkundig Onderzoek van het
Ministerie van Landbouw en Visserij.
De stichting heeft ten doel de bevordering van de
landbouw door (art. 3 lid i van de statuten):
voor zover het publikaties betreft:
- het verlenen van hulp aan instellingen van land
bouwkundig onderzoek bij de vormgeving, het uit
geven en verspreiden van publikaties
- het uitgeven van publikaties
- het adviseren omtrent het verlenen van subsidies
aan wetenschappelijke tijdschriften, waarin de in
stellingen van landbouwkundig onderzoek plegen
te publiceren
- het verzorgen van vertaalwerk
- de vorming van landbouwkundige redacteuren.
voor zover het de documentatie betreft:
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- het verzorgen van een centrale literatuurdocumentatie op het gebied van de landbouw en het onder
houden van contacten met gespecialiseerde literatuurdocumentaties
- het geven van inlichtingen uit de landbouw
kundige literatuur
- het verrichten van literatuurrecherches
- het verzorgen van uit deze werkzaamheden
voortvloeiende publikaties
- het geven van adviezen en instructies over literatuurdocumentatie
- het verbeteren en aanvullen van classificatie
systemen voor de landbouw en het ontwikkelen van
documentatietechnieken.

Î

PUBLICEREN

Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek vinden
hun weg naar belangstellenden en belanghebbenden
via publikaties. De lezerskring, het publikatiemedium, het karakter van het onderwerp, tijd en geld
zijn factoren die de verschijningsvorm van de
publikatie gaan bepalen. De vorm kan variëren van
een kort verslag voor gebruik in kleine kring tot een
lijvig boekwerk waarin het onderwerp in al zijn
facetten volledig gedocumenteerd wordt behandeld.
Zo kunnen we ondermeer onderscheiden:
- briefwisseling tussen onderzoekers
- 'letter to the editor'
- intern rapport
- bijdrage aan jaarverslag
- microfilm, met mogelijkheid tot dupliceren
- tijdschriftartikel
- voordracht met publikatie in congresverslag
- volledig gedocumenteerd onderzoeksverslag, soms
in de gedaante van een dissertatie
- monografie of handboek.
Van direct belang voor het wetenschappelijk
onderzoek zijn ook woordenboeken, gidsen, etc.
Uit deze primaire publikaties kunnen secundaire
publikaties worden afgeleid, zoals referaattijd
schriften en literatuuroverzichten (pag. 34-37).
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Bij het drukken en uitgeven van al dit soort publikaties op het gebied van de landbouw kan men een
beroep doen op de diensten van Pudoc. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds door
Pudoc uitgegeven werk en anderzijds door Pudoc
gedrukt maar door andere instanties uitgegeven
publikaties. Uitgeven omvat - naast laten drukken inhoudelijke verzorging (bijvoorbeeld bureau
redactie), vormgeving, produktie, optimale versprei
ding aan de juiste lezerskring en financiering van het
project.
Vooral voor belangrijke en dure produkties kan
samenwerking met de uitgeverij van Pudoc (afdeling
Publikaties) nuttig zijn. Voor het laten vervaar
digen van alle soorten drukwerk kan men zich
wenden tot de drukkerij van Pudoc: de Centrale
Offsetdrukkerij.
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PUDOC ALS DRUKKER

Wanneer iemand zelf een publikatie gaat uitgeven of
wanneer men iets wil laten drukken, kan een beroep
worden gedaan op de diensten van de Centrale
Offsetdrukkerij (co) van Pudoc. Globaal kan, ana
loog met de werkzaamheden, de drukkerij worden
onderverdeeld in de afdelingen:
- voorbereiding: zetterij en fotografie
- drukkerij
- binderij (de afwerking).
De co bedient zich van het öffsetprocédé. De
huidige kwaliteit van offsetdruk is niet minder dan
van andere drukprocédés, zoals boekdruk. Offset
druk is doorgaans wel goedkoper en bijvoorbeeld
voor het maken van ongewijzigde herdrukken,
fotowerk en meerkleurendruk is offset de aange
wezen druktechniek.
Het aantal orders is groter dan binnenshuis kan
worden verwerkt; daarom wordt een deel van het
werk ondergebracht bij andere grafische bedrijven,
waaronder ook drukkerijen die werken volgens het
klassieke boekdruksysteem. Werk dat wordt uit
besteed blijft onder begeleiding van de co.
Om een tekst te zetten wordt tegen
woordig veel gebruik gemaakt van schrijfmachines

ZETTERIJ
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Voordat een drukopdracht in produktie wordt ge
nomen, worden alle gegevens (uitvoering, oplagen
enz.) verzameld en vertaald in technische instructies
voor de zetter, fotograaf, drukker en binder: de
ordervoorbereiding.

Teksten, lijnfiguren en foto's kunnen naar believen
worden vergroot of verkleind. De originele modellen
worden geplaatst in het bord links, het rechter deel
is de camera zelf. Met dit apparaat kunnen zowel
positieven als negatieven, op film en papier worden
gemaakt tot zeer grote formaten.

Het fotografisch materiaal is nodig voor de vervaar
diging van de drukplaat voor de offsetpers. Voordat
het drukken op de snelle pers kan starten, moet deze
worden afgesteld op formaat en dikte van het ge
wenste papier of karton en worden proefdrukken
gemaakt. .

Het nog onverwerkte produkt van de pers dient in de
binderij te worden gevouwen, vergaard en gebro
cheerd, of andere bewerkingen te ondergaan. De
snijmachine vormt een onderdeel van het uitgebreide
machinepark.

met carbonlint. Voor klanten die een dergelijke
machine niet bezitten geeft de co machines met
verschillende typen schrijfkoppen in bruikleen.
Zetwerk in een 'mooiere' letter is ook leverbaar door
andere grafische bedrijven. Is het manuscript uitge
typt op een schrijfautomaat, dan kan de band vaak
direct worden gebruikt voor de zetmachine.
FOTOGRAFIE Het vervaardigen van de drukplaten
gebeurt gedeeltelijk langs fotografische weg. Daarom
is alles dat gefotografeerd kan worden geschikt als
origineel: teksten in handschrift, van de schrijf
machine of van de zetmachine van een drukkerij;
lijntekeningen, zwart-wit-foto's en ook kleurendia's.
Originelen worden meestal iets verkleind, waardoor
kleine beschadigingen en onvolkomenheden minder
opvallen.
Buiten deze uitgesproken drukkerij-werkzaam
heden kan hulp worden geboden bij het ver vaardigen
van transparanten voor overhead-projectie, zwartwit-dia's, microfilm, microfiche, e.d.
DRUKKERIJ Het gros van de orders bestaat uit
garenloos gebonden boeken met een maximale
omvang van 320 pagina's en gehechte periodieken
van ongeveer 60 pagina's. Maar in principe kan elk
soort drukwerk worden geleverd: van sluitzegel tot
poster, van briefpapier tot gebonden boek, van land
kaart tot herdruk. Er is ruime keus uit formaten,
papiersoorten, omslagkartons en drukkleuren.

De laatste schakel in het produktieproces
is het afwerken van bedrukte vellen tot eindprodukt.
BINDERIJ
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Voor het vouwen, vergaren, garenloos binden,
hechten, perforeren en snijden beschikt de co over
de benodigde apparatuur.

io

ADVIEZEN OP HET GEBIED VAN
UITGEVEN EN DRUKKEN

Vele landbouwkundige instellingen laten drukwerk
vervaardigen en geven publikaties uit. Pudoc is ge
specialiseerd in deze werkzaamheden en anderen
kunnen profiteren van de grafische en uitgeeftechnische kennis en ervaring, aanwezig bij de Centrale
Offsetdrukkerij en de afdeling Publikaties. Reeds bij
de oprichting van Pudoc is hieraan gedacht en heeft
het de taak gekregen anderen bij te staan bij de
vormgeving, het uitgeven en verspreiden van publi
katies.
Voor advies kan men rowel terecht bij de afdeling
Publikaties als bij de co. De afdeling Publikaties is
hierbij het aangewezen adres voor typische uitgeverij
problemen, zoals indeling, redactie, taalkundige
kwesties, vormgeving, produktie, verspreiding en
exploitatie. De co weet alles over de technische kant
van het vak, zoals zetten, drukken, afwerken en
vermenigvuldigen in grote oplagen.

PUDOC ALS UITGEVER

Pudoc is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Uitgeversbond, de afdeling Publikaties fungeert als
uitgeverij. De hoofdtaak is het uitgeven van land
bouwkundige, wetenschappelijke publikaties. Bij het
publiceren kan samenwerking met de uitgeverij ver
schillende voordelen hebben:
- werkbesparing: Pudoc kan hulp bieden bij de
redactie van de inhoud, de correctie van de Engelse
taal, het ontwerpen van de vormgeving en het onder
houden van contacten met de drukker.
- kwaliteit: Pudoc beschikt over ruime ervaring in
de behandeling van wetenschappelijke, landbouw
kundige literatuur. Redactionele verzorging, vorm
geving en verspreidingsbevordering worden ge
kozen in overeenstemming met de aard van de
publikatie.
- verspreiding: Pudoc geeft door middel van 'direct
mail', recensies in vakbladen, tentoonstellingen, etc.
een optimale bekendheid aan zijn uitgaven. Hierbij
staat voorop dat de betreffende publikatie het juiste
lezerspubliek bereikt.
- kosten: Pudoc maakt voor ieder uitgaveproject
kostenberekeningen in diverse stadia. In een aantal
gevallen kan Pudoc zorgen voor de financiering van
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de uitgave. Soms echter blijkt uit de voorcalculatie
dat het welslagen van het project afhangt van de
samenwerking met andere instellingen of uitgeve
rijen.
Zoals gebruikelijk bij uitgeverijen, stelt Pudoc be
paalde eisen aan manuscripten wanneer deze worden
geaccepteerd voor uitgave. Zo wordt gelet op:
omvang, kosten, niveau, aard van het onderwerp en
redactionele aspecten, zoals indeling, leesbaarheid,
spelling en stijl, consequent gebruik van termen en
eenheden, en volledigheid van gegevens. Voorstellen
tot wijzigen, aanvullen of schrappen van onderdelen
worden uitvoerig besproken met de auteur voordat
veranderingen worden aangebracht en het manuscript
in technische produktie wordt genomen.
De afdeling Publikaties kan eveneens taken op
zich nemen bij het uitgeven van wetenschappelijke
tijdschriften.
Kort samengevat hebben de werkzaamheden van de
afdeling Publikaties betrekking op:
- tijdschriften; de meeste primaire ttjdschriften
worden in opdracht van andere instellingen ver
zorgd, de secundaire tijdschriften worden geheel
verzorgd op de afdeling Documentatie en Informatie
- de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onder
zoekingen (Agricultural Research Reports)
- overige publikaties op het gebied van de land
bouwwetenschappen en aanverwante wetenschap
pen.

i?

PRIMAIRE TIJDSCHRIFTEN

In opdracht van andere instellingen verricht Pudoc
de bureauredactie, produktie en soms de admini
stratie van een aantal primaire tijdschriften op het
gebied van de landbouwwetenschappen. De accep
tatie van de aangeboden artikelen berust bij de
betreffende redactiecommissies.
NETHERLANDS JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE

Uitgave: Koninklijk Genootschap voor Landbouw
wetenschap
NETHERLANDS JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY

Uitgave: Nederlandse Planteziektenkundige Ver
eniging
NETHERLANDS MILK AND DAIRY JOURNAL / NEDER
LANDS MELK- EN Z UIVELTIJDSCHRIFT

Uitgave: Genootschap ter Bevordering van Melk
kunde
ANIMAL BLOOD GROUPS AND BIOCHEMICAL GENETICS

Uitgave: Centrum voor Landbouwpublikaties en
Landbouwdocumentatie (Pudoc) onder auspiciën
van the International Society for Animal Blood
Group Research.
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POTATO RESEARCH

Uitgave: European Association for Potato Research
EUPHYTICA - NETHERLANDS JOURNAL OF PLANT
BREEDING

Uitgave: Stichting Euphytica
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DE VLO-REEKS

De reeks Verslagen van Landbouwkundige Onder
zoekingen (VLO) werd in 1907 in het leven geroepen
als publikatiemedium voor de toenmalige Rijks
landbouwproefstations. Voor Engelstalige verslagen
is de reeksnaam: Agricultural Research Reports.
Momenteel verschijnen jaarlijks zo'n zo publikaties
met totaal ongeveer 2000 pagina's. De reeks staat
open voor verslagen van onderzoek op academisch
niveau binnen de landbouwwetenschappen. In de
loop van de tijd zijn enkele verruimingen aange
bracht: naast de verslagen van de instellingen van
het Ministerie van Landbouw en Visserij worden
ook manuscripten (proefschriften) geaccepteerd van
de Landbouwhogeschool te Wageningen en andere
universiteiten; naast rapporten van natuurweten
schappelijk onderzoek ook economische en socio
logische manuscripten.
De belangrijkste criteria voor de acceptatie van
manuscripten zijn:
- het vakgebied moet landbouwkundig van aard
zijn
- het manuscript moet een verslag zijn van een
wetenschappelijk onderzoek
- bij de totstandkoming van het manuscript moet
het Ministerie van Landbouw en Visserij hetzij
16

rechtstreeks hetzij via één van de organisaties van
dit ministerie betrokken zijn
- de omvang van het manuscript mag minimaal 24
pagina's zijn.
In de meeste gevallen komen de kosten voor reke
ning van Pudoc; d e verantwoordelijke instelling Wan
tegen kostprijs een aantal boeken afnemen. Een
promovendus betaalt een speciaal overdruktarief.
Van alle verschenen publikaties in de VLO-reeks ont
vangt de bibliotheek van het Ministerie van Land
bouw en Visserij circa 200 exemplaren voor het ruil
verkeer. Daarnaast houdt Pudoc voorraad voor de
verkoop. Alle titels worden opgenomen in de fonds
catalogus.
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ANDERE BOEKUITGAVEN VAN
PUDOC

Naast de reeks Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen geeft Pudoc, eveneens voor eigen
risico, nog een aantal andere boeken ait. De VLOreeks biedt namelijk alleen plaats voor onderzoeks
verslagen, zodat andersoortige publikaties buiten
deze reeks moeten blijven.
Een belangrijke, groeiende groep titels vormen de
congresverslagen. Deze vaak omvangrijke uitgaven
verschijnen bijna altijd in het Engels, hetgeen ver
spreiding over de hele wereld mogelijk maakt. Dik
wijls wordt gekozen voor produktie met zgn.
'writing kits'; de bijdragen worden door de sprekers
zelf uitgetypt op speciale typevellen die direct voor
druk in offset kunnen worden gebruikt. De produktietijd is in zo'n geval relatief kort. Andere produktievormen behoren ook tot de mogelijkheden.
Daarnaast is er een grote groep uitgaven die niet
zijn onder te brengen in een bepaalde categorie; dit
zijn veelal handboeken en boeken van meer docu
mentaire aard.
Tengevolge van een regelmatig aanbod van
manuscripten over bij elkaar passende onderwerpen,
is er soms aanleiding een afzonderlijke reeks in het
leven te roepen.
18

SIMULATION MONOGRAPHS is de naam van een serie

monografieën met als thema: het gebruik en de toe
passing van simulatie-modellen in de landbouwwe
tenschappen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
computer.
De BIOLOGISCHE RAAD REEKS is een serie die wordt
uitgegeven in samenwerking met de Biologische
Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen. De teksten zijn afkomstig van de
symposia die één- of tweemaal per jaar worden ge
houden. Doel van de reeks (en de symposia) is, meer
bekendheid te geven aan bepaalde gebieden van de
biologie aan belangstellenden die niet in het be
treffende gebied werkzaam zijn. De reeks is bestemd
voor het Nederlandse taalgebied.
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SCHRIJVEN IN DE ENGELSE TAAL

De publikaties waarbij Pudoc betrokken is zijn zeer
specialistisch van aard. De meeste vakgenoten en
belangstellenden bevinden zich in het buitenland.
Bovendien lezen onderzoekers zóveel vakliteratuur
in het Engels, dat het soms eenvoudiger is in het
Engels te schrijven. Het is dus niet verwonderlijk
dat circa 70% van de publikaties van Pudoc ver
schijnt in de Engelse taal.
De afdeling Publikaties beschikt over de mede
werking van Engelse redacteuren (revisors), die de
taalkundige revisie van de door Pudoc uit te geven
Engelse literatuur verzorgen. Voor zover de capaci
teit dit toelaat, worden ook manuscripten die niet
door Pudoc worden uitgegeven, gecorrigeerd.
Voor de revisie van teksten in andere talen kan
worden bemiddeld.
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VERSPREIDING EN VERKOOP
VAN BOEKEN

Alle tijd en moeite die zijn besteed aan de totstand
koming van een boekuitgave vragen om een laatste
inspanning in de laatste fase: de verspreiding. De
daaraan bestede moeite moet het rendement geven
van alle voorgaande 'investeringen'. Schrijven en
uitgeven hebben alleen zin als er ook lezers komen.
De ervaring heeft geleerd dat bij een doelmatige
verspreiding van gespecialiseerde, wetenschappelijke
literatuur op internationaal niveau het inschakelen
van de boekhandelskanalen niet kan worden gemist.
Mede door deelname aan internationale boeken
beurzen en -tentoonstellingen heeft Pudoc zich een
naam verworven die de verspreiding ten goede
komt. Gerichte verspreiding van een jaarlijks bij
gewerkte fondscatalogus en speciale folders dragen
hier ook aan bij. Een belangrijk hulpmiddel in de
verkoop vormen ook de vele besprekingen van de
Pudoc-uitgaven in wetenschappelijke tijdschriften.
Boekimporteurs, gespecialiseerd in de verkoop van
wetenschappelijke uitgaven in andere werelddelen,
werken mee aan de verspreiding van het boeken
fonds van Pudoc.
Naast eigeri uitgaven verspreidt Pudoc incidenteel
ook uitgaven van andere instellingen die - om welke
reden dan ook - gebruik willen maken van de dien
21

sten van Pudoc. Deze titels zijn als normale fonds
bestanddelen opgenomen in de catalogus.
Pudoc levert als erkende uitgever zijn uitgaven
normaal op bestelling, rechtstreeks of via de boek
handel. De verkoopprijzen staan vermeld in defonds
catalogus en de speciale folders.
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VERGOEDINGEN VOOR
PUBLIKATIE-DIENSTEN

Voor een aantal diensten is Pudoc verplicht kosten
in rekening te brengen. De geldende tarieven zijn
op aanvraag verkrijgbaar. De hoofdregels zijn:
- Gewoonlijk betalen instellingen voor overdrukken
van gezamenlijke uitgaven de kostprijs.
- Wanneer Pudoc het uitgaveproject niet geheel kan
financieren, wordt gezocht naar ondersteunings
mogelijkheden. In sommige gevallen wordt dan ge
vraagd een gegarandeerd aantal exemplaren van de
uitgave af te nemen.
- Promovendi betalen voor overdrukken geleverd
als dissertatie een speciaal tarief.
- Door de Centrale Offsetdrukkerij geleverde pres
taties en produkten worden aan de opdrachtgever
integraal berekend, ook in geval van uitbesteding.
- Offertes van de Centrale Offsetdrukkerij zijn vrij
blijvend en kosteloos.
- Alle adviezen en informaties van de afdeling
Publikaties en de Centrale Offsetdrukkerij zijn
kosteloos. De in overleg met de opdrachtgever uit
bestede wèrkzaamheden (redactie, correctie, ont
werpen e.d.) worden in rekening gebracht.
- Voor bijzondere diensten (verkoopbevordering
van niet door Pudoc uitgegeven toeken, redactionele
23

begeleiding van tijdschriften e.d.) wordt in overleg
met de opdrachtgever een tarief vastgesteld.
- Alle verrekeningen worden belast met BTW.

*4

Voor bepaalde publikaties is redactie gewenst; dit
verlangen kan zowel van de zijde van Pudoc als van
de auteur komen. Ook al kent de redacteur niet
altijd de finesses van het onderwerp, toch kan hij
een zinvolle bijdrage leveren aan de wijze van verslagleggen.

Tot het uitgeven behoort ook een verantwoorde
vormgeving. Reeksen hebben een vaste typografie;
voor monografieën, proceedings en andere losse
uitgaven wordt een vormgeving ontworpen, die
past bij de aard van de publikaties.

De voorraad van de lopende titels ligt opgeslagen
in het boekenmagazijn. Dagelijks worden vele be
stellingen ontvangen en uitgevoerd.

LITERATUURONDERZOEK

Tot het werk van de onderzoeker behoort in de regel
ook het literatuuronderzoek, terwijl ook bij voor
lichting, onderwijs en landbouwbedrijven behoefte
bestaat aan kennis van de vakliteratuur. Bij het
zoeken van de gewenste literatuur kan de hulp van
een specialist op dit gebied een aanzienlijke tijds
besparing opleveren, temeer omdat de informatie
stroom steeds omvangrijker wordt. De veelheid aan
onderwerpen die bij Pudoc worden behandeld
maken het gemakkelijker informatie, ook van aan
verwante gebieden, te verstrekken. Aan de afdeling
Documentatie en Informatie zijn specialisten ver
bonden - literatuuronderzoekers en documentalisten
- die de kanalen kennen om snel de gewenste ge
gevens te verschaffen.
Het verstrekken van literatuurgegevens kan op
verschillende manieren gebeuren:
- uitgeven van bibliografische tijdschriften
- verwijzen naar de juiste informatiebron
- samenstellen van literatuurlijsten
- leveren van kopieën van reeds eerder samen
gestelde literatuurlijsten
- samenstellen van een literatuuroverzicht of -studie
- attenderen (manueel of met de computer) op
recente literatuur.
25

Pudoc beschikt over een systeem waarmee snel
kan worden nagegaan of reeds eerder bibliografieën
over bepaalde onderwerpen zijn vervaardigd (het
bronnenregister), over een documentatie-kaartsysteem en over een bescheiden collectie secundaire
tijdschriften (referaattijdschriften en bibliografieën).
Voorts wordt gebruikgemaakt van de bibliotheken
van de Landbouwhogeschool, de instellingen van
landbouwkundig onderzoek te Wageningen en van
het Ministerie van Landbouw en Visserij te Den
Haag.
Sinds enige tijd kan bij Pudoc literatuur worden
geselecteerd uit een aantal computergeheugens. De
onderzoeker heeft, wanneer hij van deze mogelijk
heid gebruik wil maken, de bemiddeling nodig van
een vakman die deskundig is in het gebruik van de
'terminal'. Met behulp van dit apparaat kunnen via
telefoonverbindingen de computergeheugens zeer
snel worden afgetast en doorzocht op relevante
titels. In een aantal gevallen kunnen ook referaten
worden geleverd.
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LITERATUURLIJST OF
ATTENDERING?

Bij het samenstellen van een literatuurlijst (zgn.
retrospectief literatuuronderzoek) wordt een lijst
van titels - met of zonder toelichting in de vorm van
referaten of descriptoren - opgesteld uit de literatuur
die is verschenen gedurende een bepaald tijdsbestek
en/of in een bepaald taalgebied. Bij attendering
ontvangt de opdrachtgever regelmatig hetzelfde
soort materiaal, maar dan uitsluitend van recente
literatuur.
Deze systemen hebben gemeen dat het onderwerp
zo breed gesteld kan worden als wenselijk is. Het
doel is wél verschillend: een literatuurlijst geeft de
onderzoeker op korte termijn een overzicht van
bestaande literatuur. Dit kan nuttig zijn wanneer
bijvoorbeeld wordt overwogen om een nieuw onder
zoek te beginnen of wanneer tijdens het onderzoek
behoefte is aan informatie over een nieuw aspect of
een nieuwe methode. Een attenderingsabonnement
is erop gericht medewerkers uit het wetenschappelijk
onderzoek en het bedrijfsleven regelmatig op de
hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op
het eigen vakgebied. Men is dan voor een groot deel
verlost van de taak zelf alle vaktijdschriften door te
lezen.
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LITERATUURLIJSTEN

Voor het samenstellen van literatuurlijsten wordt ge
bruikgemaakt van een groot aantal bronnen. Aller
eerst zijn er de traditionele bibliografische perio
dieken, vooral referaattijdschriften, aanwezig bij
Pudoc en in de bibliotheken van:
- de Landbouwhogeschool, vooral de Centrale
Bibliotheek
- het Ministerie van Landbouw en Visserij
- de Instellingen van Landbouwkundig Onderzoek
- de Veterinaire Faculteit van de Rijksuniversiteit te
Utrecht
- het Koninklijk Instituut voor de Tropen,
en indien nodig
- andere bibliotheken in binnen- en buitenland.
Daarnaast worden de eigen systemen van Pudoc
geraadpleegd, het bronnenregister en het documentatie-kaartsysteem, dat grotendeels gebaseerd is op
het referaattijdschrift 'Landbouwdocumentatie'.
Om aan de grote vraag naar literatuurlijsten te
kunnen voldoen wordt thans ook gezocht in ge
automatiseerde bibliografische bestanden. Om toe
gang tot deze bestanden te krijgen wordt gebruik
gemaakt van een terminal.
De onderwerpen van door Pudoc gemaakte
literatuurlijsten worden, behalve in 'Landbouw28

documentatie' en 'Pudoc Bulletin', ook aangekon
digd in het 'Quarterly Bulletin of the International
Association of Agricultural Librarians and Documentalists (IAALD)'. Een jaarlijks over2icht verschijnt
in het jaarverslag van Pudoc. Op onregelmatige
tijden wordt een selectief overzicht samengesteld
over verschenen literatuurlijsten en literatuurover
zichten over een bepaald aantal jaren.
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MANUELE ATTENDERING

De manuele attendering bij Pudoc wordt verricht
op de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhoge
school, waar 'manueel' de gevraagde literatuur wordt
geselecteerd uit alle nieuw binnen gekomen perio
dieken, een bestand van rond 10 ooo lopende perio
dieken. Dagelijks worden de binnengekomen af
leveringen van periodieken door een literatuur
onderzoeker doorzocht; hij noteert titel en vind
plaats van publikaties over onderwerpen waarin de
opdrachtgevers zijrx geïnteresseerd. Desgewenst
wordt direct een fotokopie van de gevonden publi
katies bijgeleverd. Op voorwaarde dat de literatuur
onderzoeker een duidelijk beeld heeft van het onder
werp en van de wensen van de opdrachtgever, kan
de laatste er zeker van zijn dat hij alle relevante
binnenkomende titels ontvangt.
Een bijzondere vorm van attendering vloeit voort
uit de Nederlandse deelname aan het Agris-project
van de FAO. In opdracht van het Ministerie van
Landbouw en Visserij verzamelt Pudoc de titels
van publikaties die betrekking hebben op resultaten
van wetenschappelijk, landbouwkundig onderzoek,
voor zover in Nederland gepubliceerd (dus ook door
buitenlanders).
3°

De titels worden op daarvoor speciaal ontworpen
formulieren gezonden naar het bureau van de EEG
in Luxemburg en worden daar, tezamen met die van
de andere EEG-landen verwerkt en op magneetband
gezet. Deze gaat dan naar het hoofdbureau van Agris
te Rome, waar zij met gegevens uit andere wereld
delen worden verwerkt tot de Agrindex, een wereld
titelbibliografie. Deze verschijnt maandelijks in ge
drukte vorm, maar is ook op magneetband ver
krijgbaar. Deze informatie wordt voorts geschikt
gemaakt voor gebruik met een terminal-aansluiting.

3*

COMPUTER-ATTENDERING

Naast manuele attendering verzorgt Pudoc ook
attendering met behulp van computerbanden van
referaattijdschriften. In 1972 werd daarmee een
begin gemaakt onder de naam Aladin-project; deze
proef is gunstig verlopen en deze techniek heeft in
tussen zijn diensten bewezen.
In overleg met de opdrachtgever wordt een 'in
teresse-profiel' samengesteld en dit wordt maande
lijks vergeleken met nieuw verschenen titels in de
verschillende 'data bases'. Omdat in de regel de
magneetbanden beschikbaar komen voordat de
desbetreffende referaattijdschriften in gedrukte vorm
verschijnen, kan de opdrachtgever snel op de hoogte
zijn van de voor hem van belang zijnde publikaties.
De data bases waarvan voor attendering het
meeste gebruik gemaakt wordt zijn:
- CAIN (Bibliography of Agriculture in gedrukte
vorm)
- CAB (het bestand van Commonwealth Agricultural
Bureaux)
- Agrindex
- Food Science and Technology Abstracts
- Chemical Abstracts
- Biological Abstracts.
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Computer-attendering is meestal iets achter bij
manuele attendering. De laatste heeft de beschikking
over de originele tijdschriften, terwijl de computerattendering afhankelijk is van magneetbanden van
referaattijdschriften of bibliografieën waarin de
primaire publikaties eerst moeten worden opge
nomen. Dit laatste vraagt tijd, vaak maanden.
Verder is men bij de computer o.a. gebonden aan
trefwoorden, zodat er vaak minder nauwkeurig en
soepel kan worden gewerkt dan bij manuele
attendering, waarbij de literatuuronderzoeker alle
aspecten van een bepaald onderwerp overziet. Daar
staat tegenover, dat de laatste hoogstens een veertig
tal onderwerpen kan beheersen, terwijl de computer
een onbeperkte capaciteit heeft.
Tenslotte kan bij de manuele attendering altijd (en
vaak direct) een kopie van de opgespoorde publikatie
worden verstrekt, terwijl de computer-attendering
nogal eens literatuur opspoort die niet in Nederland
aanwezig is.
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LITERATUUROVERZICHTEN EN
-STUDIES

In literatuuroverzichten wordt de over een bepaald
onderwerp verzamelde literatuur zo systematisch
mogelijk besproken, zonder dat de samensteller zijn
eigen visie geeft. Bij literatuurstudies wordt de
verzamelde literatuur na bestudering kritisch geschift
en geschiedt ook de verdere behandeling van het
onderwerp vanuit een bepaalde zienswijze, hetzij die
van de samensteller, hetzij die van de opdracht
gever, al of niet in onderling overleg.
Deze twee vormen van literatuurrapporten worden
zowel in opdracht als op eigen initiatief van Pudoc
gemaakt. In sommige gevallen dragen deze rapporten
een vertrouwelijk karakter. Pudoc heeft literatuur
onderzoekers in dienst - academici met een brede
kennis van de natuurwetenschappen - die door hun
ervaring op het gebied van de documentatie en in
formatie de kanalen kennen om de juiste pubükaties
op te sporen. Juist bij onderwerpen waarover zeer
veel literatuur bestaat, kan een literatuurstudie aan
beveling verdienen, daar zij tijdsbesparend is en
eerder nieuwe uitgangspunten kan leveren voor
verder onderzoek.
Voordat de literatuuronderzoeker definitief met
een opdracht begint, wordt eerst de omvang van het
literatuuronderzoek bepaald (literatuurpeiling), waar
34

na een raming van de kosten wordt gegeven. Tijdens
het literatuuronderzoek wordt nauw contact met de
opdrachtgever onderhouden.
Exemplaren van reeds vervaardigde literatuur
overzichten en -studies kunnen in het algemeen op
aanvraag worden verstrekt.
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BIBLIOGRAFISCHE TIJDSCHRIFTEN

Voor hen die op de hoogte willen blijven van recente
literatuur op het gebied van de landbouw, worden
door Pudoc de volgende bibliografische tijdschriften
uitgegeven:
LANDBOUWDOCUMENTATIE geeft wekelijks een selec

tief overzicht van de inhoud van ongeveer iooo
binnen- en buitenlandse tijdschriften op het gebied
van de landbouw in de gematigde luchtstreken, als
mede een selectie uit nieuw aangeschafte boeken
in de bibliotheken van de Landbouwhogeschool en
van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Deze
informatie is in de eerste plaats bedoeld voor in
stellingen en personen die werkzaam zijn op het
gebied van het landbouwkundig onderzoek, de
landbouwvoorlichting, het landbouwonderwijs en
het landbouwbedrijfsleven.
LANDBOUWKUNDIGE ASPECTEN VAN DE EUROMARKT

attendeert belangstellenden maandelijks op hetgeen
in de internationale landbouwpers wordt gepubli
ceerd omtrent de diverse aspecten van de landbouw
in de negen EEG-landen.
PUDOC BULLETIN
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is de nationale bibliografie van de

Nederlandse landbouwkundige literatuur. Hieronder
worden verstaan de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek verricht door Nederlanders in binnenen buitenland. Pudoc Bulletin verschijnt viermaal
per jaar. Het bevat informatie die in de eerste plaats
voor het buitenland bestemd is en verschijnt daarom
in het Engels.
Bovendien is Pudoc betrokken bij het uitgeven van
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS. Dit
referaattijdschrift is een uitgave van IFIS (Inter
national Food Information Service). Pudoc neemt
deel in deze organisatie, tezamen met de Common
wealth Agricultural Bureaux, het Duitse Institut für
Dokumentationswesen, het Amerikaanse Institute of
Food Technologists en d e Duitse Zentralstelle für
Maschinelle Dokumentation.
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VERGOEDINGEN VOOR
LITERATUURINFORMATIES

Evenals bij de afdeling Publikaties worden op de
afdeling Documentatie en Informatie kosten in
rekening gebracht voor verleende diensten. De
hoofdlijnen van de financiële regelingen zijn voor:
- Literatuurlijsten: Deze zijn kosteloos indien een
lijst binnen een halve dag kan worden samengesteld.
Voor een lijst die meer tijd vraagt wordt een bepaald
bedrag in rekening gebracht. In dit bedrag kan
gebruik van de computer zijn begrepen. Bij uit
gebreide opdrachten moet over de vergoeding af
zonderlijk worden overlegd.
- Manuele attendering: Per opdracht wordt een
vast bedrag berekend.
- Computer-attendering: Per opdracht wordt een
vast bedrag in rekening gebracht, afhankelijk van de
data bases die worden gebruikt. Voor instellingen
ressorterende onder het Ministerie van Landbouw
en Visserij bestaat een bijzondere regeling.
- Literatuuroverzichten en -studies: Evenals bij uit
gebreide literatuurlijsten wordt over de vergoeding
afzonderlijk overlegd. Voor exemplaren van reeds
vervaardigde literatuuroverzichten wordt een ver
koopprijs in rekening gebracht.
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Bij manuele attendering worden uit zojuist ver
schenen periodieken de artikelen verzameld waar
voor de opdrachtgevers belangstelling hebben.
De literatuuronderzoeker selecteert de artikelen;
ie gevonden informatie wordt in de A • >rm van titelkaartjes of fotokopieën verstrekt.

Voor het samenstellen van literatuurlijsten wordt
ondermeer gebruik gemaakt van een documentatiekaartsysteem. In een aantal gevallen kan de opdracht
gever in korte tijd de verlangde gegevens ontvangen.
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Daarnaast wordt, voor het samenstellen van litera
tuurlijsten, gebruikgemaakt van een terminal waar
mee bibliografische gegevens die zijn opgeslagen in
computergeheugens kunnen worden opgezocht. Ook
dit geschiedt in direct overleg met de cliënt.

Wanneer een literatuuronderzoeker een rapport
samenstelt uit bestaande literatuur over een bepaald
onderwerp, spreekt men van een literatuuroverzicht
of -studie. De inhoud bevat een keuze uit het be
schikbare materiaal, voorzien van een beschouwing.

ORGANISATIE EN STRUCTUUR
VAN PUDOC

Het bestuur van Pudoc is samengesteld uit vertegen
woordigers van:
- de Landbouwhogeschool te Wageningen
- de instellingen van landbouwkundig onderzoek
- het Ministerie van Landbouw en Visserij
- het Koninklijk Genootschap voor Landbouw
wetenschap
- het Landbouwschap.
De dagelijkse leiding is in handen van een direc
teur. Pudoc bestaat uit vier afdelingen: de afdeling
Publikaties, de afdeling Documentatie en Informatie,
de Centrale Offsetdrukkerij en de afdeling Personeel
en Algemene Zaken.
De doelstellingen beschreven in de statuten ge
combineerd met de diensten zoals die zijn behandeld
in de voorgaande pagina's zijn als volgt onderge
bracht bij de vier afdelingen.
De AFDELING PUBLIKATIES verricht diensten op het
gebied van de uitgeverij:
- het uitgeven van de reeks Verslagen van Land
bouwkundige Onderzoekingen / Agricultural Re
search Reports
- het uitgeven van andere wetenschappelijke publi39

kades op landbouwkundig en verwant gebied
- de verzorging van tijdschriften
- het geven van adviezen en verlenen van diensten
aan instellingen van landbouwkundig onderzoek
met betrekking tot publiceren en de verspreiding
van hun publikaties
- het reviseren en redigeren van in het Engels ge
stelde publikaties
- het meewerken aan cursussen en andere activi
teiten die beogen het wetenschappelijk publiceren
te verbeteren.
De CENTRALE OFFSETDRUKKERIJ vervaardigt druk
werk ten behoeve van alle instellingen van land
bouwkundig onderzoek. Haar taak bestaat in
hoofdzaak uit:
- de verwerking van drukwerk en andere reprografische produkten
- de begeleiding van drukwerk dat wordt uitbesteed
- het geven van druktechnische en aanverwante
adviezen
- het verzorgen van instructie en begeleidings
cursussen.
De AFDELING DOCUMENTATIE EN INFORMATIE ver
richt de volgende diensten op-bft gebied van in
formatieverstrekking:
- het instandhouden van systemen en collecties ten
behoeve van het verstrekken van literatuurgegevens
- het redigeren en uitgeven van drie bibliografische
periodieken: Landbouwdocumentatie, Landbouw
kundige Aspecten van de Euromarkt en Pudoc
Bulletin
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- het beschikbaarstellen van gegevens omtrent de
Nederlandse landbouwkundige literatuur ten be
hoeve van internationale documentatie- en in
formatiesystemen
- het verstrekken van literatuurinlichtingen op
verzoek in: literatuurinformaties, literatuurlijsten (al
of niet met referaten), literatuuroverzichten en
-studies, en attenderingen
- het geven van adviezen op het gebied van de
documentatie
- het verzorgen van lessen, voordrachten en in
structie.
De afdeling Publikaties en de Centrale Offsetdrukkerij aanvaarden uitsluitend opdrachten waarbij
het Ministerie van Landbouw en Visserij op de een
of andere wijze is betrokken. De afdeling Documen
tatie en Informatie neemt ook opdrachten aan van
particulieren.

41

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

DIRECTIE,
AFDELING PUBLI KATIES,
AFDELING DOCUMENTATIE EN INFORMATIE,
AFDELING PERSONEEL EN ALGEMENE ZAKEN

Marijkeweg 17, postbus 4, Wageningen
telefoon 08370-19146
CENTRALE OFFSETDRUKKERIJ

Costerweg 27, postbus 4, Wageningen
telefoon 08370-14490
MANUELE ATTENDERINGSDIENST

Foulkesweg ia, postbus 4, Wageningen
telefoon 08370-89111, of doorkiesnummers 83069
(hoofd) en 83068
Postrekeningnr.: 958146
Bank: Amro-Bank, Wageningen,
rekeningnr. 48.64.15.473
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