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Verslag van de bibliothecaris over

2001

In 2001 heb ik als nieuwebibliothecaris het werk van Rob

van Slageren voortgezet. Met Rob zijn de bibliotheek-

handelingen besproken. De heb de bibliotheek in Rotter-

dam vierkeer bezocht en de binnengekomen tijdschriften

geplaatst en een deel opgenomen in het digitale bestand

van boeken en artikelen. Ik heb één lid een titel toege-

stuurd en deze retour ontvangen. De kosten van verzen-

ding, volgens systeem ‘Van Slageren’, moetennog afge-

wikkeld worden met de penningmeester.
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Al werkende heb me het systeem eigen gemaakt en een

beeld gekregen van de mogelijkheden en mogelijke pro-

blemen. Hierop wil ik in een later stadium terugkomen

omdat ik het nog niet allemaal goed overzie. Ik zal daar-

voor contact opnemenmet de secretaris, die tenslotte ver-

antwoordelijk is voor debibliotheek. Ik kan nu aangeven

dat:

Het werken met het grote bibliotheekbestandvan Rob op

de verouderde computer van het museum een crime is;

De kasten die de WTKG ter beschikking staan bomvol

zijn en dat er nagedacht moet worden over ruimte voor

nieuw materiaal. Vermoedelijk komt het neer op het af-

voeren van irrelevant materiaal;

Het opnemen van alle tijdschriftartikelen in een digitaal

bestand een nobelstreven is. De haalbaarheidvan dit doel

kan ik, lettend op mijn eigen mogelijkheden, nog niet over-

zien;

Er is contact geweest met de bibliothecaris van Natuur-

museum Rotterdam (een part-time vrijwilliger).Wij heb-

ben onze activiteiten in debibliotheken besproken en wil-

len mogelijkheden nagaanvoor samenwerking op het ge-

bied van de (digitale) ontsluiting.

De bibliothecaris, Harry Raad
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Mioceen, Pebas Formatie

Macedonia, Colombia
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Ik heb nu een bron van geologische informatie tot mijn

beschikking, waarmee ik me bijzonder gelukkig prijs.

Tryonia tuberculata


