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De bibliotheek van de WTKG

Harry Raad*

Mogelijkheden

De ledenhebben de mogelijk-

heid materiaal uit de biblio-

theek te lenen. Op de website

is een groot deel van de bibli-

otheek ontsloten (www.wtkg.

org/bibliotheek.htm). De syste-

matiek van de ontsluiting zal

de nieuwkomerenigszins in verwarring brengen, omdat er

bestanden metallerleiverzameldmateriaal ofmet enkel de

jaargangen van één periodiek te vinden zijn. Die presen-

tatie geeft een opbouwproces weer dat nooit tot een ideale

vorm is ontwikkeld. Met enige oefening zal de doorzetter

zijn/haar titels wel kunnen vinden. In debestanden zijn de

gegevens van de publicaties opgenomen, zonder toevoe-

ging van zoektermen. Men kan met een zoekfunctie voor

de pdf zelftrefwoordenhanteren in het Nederlandsof een

vreemde taal. Die pikt er dan publicaties uit met het be-

treffende woord. De titels van wetenschappelijke publica-

ties bevatten gelukkig vaak woorden die een bibliotheek-

bezoeker zou kiezen.

Het lenen is gratis, buiten de kosten die gemaakt worden

voor verzending. Het aanvragen geschiedt bij de biblio-

thecaris. Methemkunnen ook de mogelijkheden voor ver-

krijging mee besproken worden; toezendenof afhalen.De

bibliothecaris treedt doorgaans niet op als kopieerservice,

want dat zou het concrete werk aan de bibliotheek teveel

verstoren. Het geleende materiaal wordt genoteerd en het

dientop tijd geretourneerd te worden. Ook dan zijn de ver-

zendkostenweer voor de lener. Bij langdurige lening wordt

er aan debel getrokken. De WTKG heeftjaarlijks een bij-

eenkomst in hetNatuurmuseumRotterdam, waarbij de uit-

wisseling van materiaalzonderkosten is; debibliotheek is

daar immers geplaatst.

Overtollig materiaalbeschikbaar voor WTKG leden

In de afgelopen jaren is er door donaties een hoeveelheid

overtollig materiaal ontstaan. Een lijst van dit materiaal

is op de website te vinden. Die lijst kan ook aangevraagd

worden bij de bibliothecaris. De titels worden tegen een

‘vriendenprijs’ aangeboden, om de kas van de vereniging

tespekken. Leden diehieruiteen keuze willen maken, kun-

nen dat aan debibliothecariskenbaar maken. Het verschul-

digde bedrag wordt doorgegeven. Het materiaalwordt toege-

zondenals depenningmeester hetbedrag plus verzendkosten

heeftontvangen. Ook kunnen de titels zonder verzendkosten

afgehaald worden tijdens de Novemberbijeenkomst (27-11-

2010) in Rotterdam.

Voor contact met de penningmeester, zie hieronder.
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Over de bibliotheek van de WTKG wordt jaarlijks trouw

gerapporteerd in het jaarverslag van de vereniging. Die

rapportage is meestal een ‘dooie boel’, over het invoeren

en uitlenen van boeken en tijdschriften. In de ledenverga-

dering komt wel eens wat los over de mogelijkheden van

het gebruik. Zo was er de laatste keer ook een actie aan-

gekondigd over het aanbiedenen verkopen van overtollig

materiaal. Hier dus wat extra informatie over de biblio-

theek, naast de gegevens dieal meerderejaren op de web-

site van onze vereniging zijn te vinden.


