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Onder de term 'wetenschappelijke communicatie' (in het Engels

soms ook scholarly communiiition genoemd), verstaat men het geheel

van de processen waarmee de onderzoeksresultaten van universiteiten
en 

"ndËre 
instellingen meegedeeld, verspreid en gearchiveerd worden

tor nut van zowel Ëuidige afs toekomstige onderzoekers. (De monde-

linge mededelingen, bv6. op seminaries en congressen,.laren we hier-

bii-buiten beschouwing).'W'anneer we deze communicatieprocessen

*íll.n evalueren, of winneer we zoeken naar verbeteringen van het

bestaande systeem, dan moeten we hierbij oog hebben voor alle par-

tijen die belang hebben bij een efficiënte werking erv-ar: de auteurs
(áie erkenning-willen krijgen voor hun wetenschapP.lt-k arbeid), de

onderwijs- en- onderzoeksinstellingen (de eigen instelling, die over

..r, -.óh*isme wil beschikken voor evaluatie van zijn personeel,

maar vooral ook de onderzoekers aan andere instellingen, die op de

hoogte willen gehouden worden van de vooruitg-ang.van het onder-

,oeË op anderé plaatsen), en borenal de wereldwijde. gemeenschap

met hàr behoefte aan meer en betere wetenschappelijk gevalideerde

informatie.
Het tot hiertoe vigerende sysreem van werenschappelijke informa-

tie bestaat hierin dát de auteur zijn wetenschappelijke publicatie
voodegt aan een gespecialiseerd tijdschrift (of aan de editor ervan),

die dii doorgeeft-a*h ..n of meerdere r9!er-9e1 voor -een grondige
beoordeling. 

-Indien het werk niet onmiddellijk rlgrdt verworpen,
worden ,oás to.h een aantal wijzigingen of aanvullingen gevraagd,

en bij gunstige eindbeoordeling wordt het ten slotte aanvaard en

gedrukiin he1 tijdschrift (alhoewel meestal mer ee.n vertraging van

ïele, maand.n tór, opzichte van het oorspronkelijk neerschrijv_en

ervan). Een verwijzin$ naar deze publicatie zd, automatisch worden

opgenomen in meerdere bibliografische databanken, lezers zullen

hèi bestuderen, en misschien zullen zry er in hun eigen werk naar
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verwijzen. Door deze verwijzingen zal het oorspronkelijk artikel een

^ ntÁ gewaardeerde citaties verdienen' in de citatiedatabank van ISI

(Institute fo r S ci entifi c Inforrnatio n).
In de voorbije jaren werd dit systeem in bibliotheeklringen ernstig

bekritiseerd. Door de rangschikking naar 'impact Parameter', geba-

seerd op de telling van het aantal citaties, slaagden vele grote com-
merciëlè tijdschriÊen erin om zichzelf onmisbaar te maken voor de

onderzoeksinstellingen over de hele wereld, en dit ongeacht hun abon-
nementsprijzen. Dà onredelijke spiraal van tijdschtiftprijzen die hier-
door totitandkwam(') was echter niet de enige reden voor kritiek. Het
systeem zelf is verouderd en het maakt onvoldoende gebruik van de

mogeliikheden die thans geboden worden door de moderne infor-

-"fi.té.h.rologie. Zelfs de"elektronische versies van deze tijdschriften
bieden slechts ï.i"ig toegevoegde waarde op het inhoudefjke vlak (zij

doen dit echter wel op het vlak van de ontsluiting van de inhoud!); zij
hebben ook weinig óf niets bijgedragen tot het verminderen van de

lange wachttijd tuisen het indienen van een artikel en de effectieve

publicatie ervan.
Door de bestaande mechanismen van 'peer revielt' en citatietelling

zijn de commerciële uitgevers er in geslaagd om de ijdelheid van onze

onderzoekers (voor wié een internationale academische erkenning
inderdaad een belangrijke aangelegenheid is) te strelen; als gevolg hier-
van werd in academische kringen tot hiertoe weinig aandacht besteed

aan de kritiek uit de bibliotheekwereld.(') Nochtans sluiten deze

mechanismen enkele intrinsieke tegenstrijdigheden in ten opzichte
van de dubbele motivatie die onze onderzoekers drijft om te publiceren.
Aan de ene kant \Mensen zï7 een snelle en ruime verspreiding van hun
geschriften (en dit wordt bemoeilijkt door de traagheid van het proces

én door de al te dure prijszetting van de tijdschriften), maar aan de

andere kant wensen zii de verdiende academische erkenning te ftrijgen
voor het doorgevoerde onderzoek (wat dan weer niet kan via een

s;àk;;; ;.-";;;;t ;t;*i"ft ) .

VeN pnEpruNTS NAAR E-PRINTS

De gewoonte om voordrukjes of preprints te versPreiden.werd g:dq-
rende vele jaren in diverse wetenschappelijke disciplines gehanteerd als

oplossing voor de hierboven vernoemde problemen. Iedere onderzoe-

kèr metinig zelfrespect hield er op zeker ogenblik wel een of andere

uiwoerige Jdresrenfist op na van buitenlandse collegat die zouden
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kunnen geïnteresseed zryn in de lectuur van een voorpublicatie van
zijn artikels.

Aangezien het Internet ontstaan is vanuit de gemeenschap van de

hoge-energiefysica, hoeft het ons niet te verwonderen dat ook zij de

eetiten *iren om deze papieren preprints te vervangen door een elek-

tronisch formaat. Het arXiv(r) van Los Alamos, dat oorspronkelijk
werd opgericht door Paul Ginsparg als h9r xxx;qrchiue, is tot op heden
nog stêeds het grootste wetenschappelijk elektronisch archief met
meerdere klonen (mirror sites) over de hele wereld. Het bevat zowel

ongepubliceerd werk als preprints en elders gepubliceerde artikels.
Hiitorisch startte het in ry9r als een werkinstrument voor de hoge-
energiefysica met behulp van een e-mail interface. Vlug werd er een

ftp-interface aan toegevoegd, en in ry93 een web-interface. Ook de

inhoud verruimde langzaam naar andere domeinen van de fysica en

naar de wiskunde. Zoals gebruikelijk in dezn wetenschapsdomeinen,
wordt een groot aantaJ, van de manuscripten aangeboden in LaThX
(een wetenschappelijk tekswerwerkingsformaat), maar er is een auto-
matische omvoimer naar PostScript en naar het PDF-formaat beschik-
baar. De basisprincipes van het arXiv ziin een niet-gereviewde zelf'
archivering do-or de- auteur en wereldwijde vrije toegang voor de

gebruikers. Een moderator past eenzeeÍ lichte filtering toe-oP de inge-
áiende manuscripten (om bijdragen van graPPenmakers of gestoorden

te vermijden), mèn hanteert een lichte controle op formaat en omvang
en men garandeert gratis toegang en beschikbaarheid op lange ter-
mijn. Naast een aantal klonen, vindt het arXiv in Europa zijn tegen-

hanger op het CERN, het prestigieuze Europese centrum voor hoge-

eneqgiefysica. Dit centrum heeft zijn eigen GERN Document Seruer

(cos)(+), waarin zy verschillende soorten documenten worden oPge-

slagen (preprints, boeken, tijdschriften, foto's, notities, voorstellingen,
agendds van verga.deringen, enz...).

Deze initiatieven waren zo succesvoldatze spoedig navolging kregen

in andere disciplines. De Chemistry Preprint Seruer (cn$ bij Chem-
Iíeb(t) bootst het model van het arXiv na, maar bereikt helemaal niet
de omvang ervan. Het is een gratis toegankelijk wcbarchief en een dis-
tributiekanaal voor onderzoelsbijdragen in de scheikunde. Een ander
voorbeeld van een e-printserver is CogPrints(6) voor de cognitieve
wetenschappen (psychologie, neurowetenschappen, linguï,stiek, som-

mige domeinen van computerwetenschappen, filosofie, biologie en

geneeskunde).

47



R. Dekeyser

Ondertussen werd het aan veel onderzoetsdepartementen ook
gebruikelijk om zijn eigen publicaties althans gedurende een zekere

iild beschikbaar te stellen op de departementale website. Om de toe-
gang tot de veelheid van kleine databanken, die aldus totstand-
kwamen, enigszins te stroomlijnen, krvamen er in bepaalde gebieden

specide portaaldiensten (portab) tot stand. ÁIs rypisch voorbeeld kun-
nen *e bvb. vpness(z) vermelden; het is een bevraagbare index van
wiskundige preprints, die metadata bijeenbrengt van databanken uit
Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zweden, het wiskundige deel

van het arXv van Los Alamos, en van sommige gespecialiseerde data-
banken. Enigszins complementair aan MPRESs is de Electronic Library
of Mathernitics (ElibMX'). Dit is een omvangrijk distributie- en

irchiveringsnetwerk voor wiskunde, gecoórdineerd door de European

Mathemaical Information Seruice (ertals), onder toezicht van de Euro'
pean Mathematical Society (nvs). In de fysica wordt een soortgelijke
rol als die van MPRESs gespeeld door PhysNet(e), wat een verzameling
is van dataproviders, een wereldwijd netwerk van departementen in de

fysica en van losse documenten; het levert een grote keuze aan infor-
matiediensten voor de fysici. Een onderdeel van PhysNet is Phys-

Doc('o), v/at een on line newrerk is dat informatie bijeenraapt van de

lokale webservers van professionele instellingen voor fysica (tot hiertoe
hooftlzakelijk in Europa en de Verenigde Staten). Een voorbeeld uit het

domein van de economie is de RePEc-databank('), die gebaseerd is op
meer dan 16o verschillende archieven die metadata beYatten over allerlei

digitale objecten (hoofdzakelijk werkdocumenten). De data uit al deze

arèhienen worden via RePEc gebundeld tot één enkele logische data-

banh ondanks het feit dat irj zich op verschillende servers bevinden.

Zsr.raRcurveRlNc ALS ALTERNATIEF vooR oFFICIËLE PUBLICATIE

De reactie van de uitgevers ten opzichte van de opkomende e-print-
archieven was veeleer-gemengd, vooral sinds velen van hen nu ook
(tegen een bijkomende betalinfl zslf een elektronische versie van hun
tijd=schriften aanbieden (bij voorkeur aangeboden aan de bibliotheken
in de vorm van een globaal pal&et). Sommige uitgevers (meestal die
van de geleerde genootschappen) hebben het bestaan van de archieven

aanvaard en àjn bereid er op een constructieve manier mee samen te

werken. Een typisch voorbeeld van een dergelijke houding wordt
gevormd door de American Physical Society (eps). Een groeield Pgrcen-.
i"g. ,r"tt de publicaties in de fysica (bvb. reeds 9oolo van de Physical
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Reuiew a) verschijnt eerst oP arXiv.org. Aps en arXiv hebben een

samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarbij aps in ziin coyy.nght

staternent uitárukkelijk toelaat dat auteurs hun e-prints wereldwijd
beschikbaar stellen, APS aanvaardt inzendingen van artikelen via het
arxv en Physical Reuiew laat z\n referees toe om de publicaties af te
halen van hlt arXiv. Andere uitgevers houden nog strikt vast aan de

zogenaamde 'Ingelfinger-regel'("), die stelt dat een artikel dat voor
refiewing wordt" ingáiettd niet vooraf publiek mag àin gemaakt

onder eender welke vorm.
Een vurig voorstander van het zelfarchiveren door de auteurs was

altijd al Steven Harnad.f3) Om zeker niet verkeerd begrepen te \Mor-

den door zijn lezms, maakt hij een zeer duidelijk onderscheid tussen

enerzijds de weggeefliteratuur' van de onderzoeker die geen onmid-
dellijk financieef voordeel zoekt te halen uit zijn w-erk, maar die wil
geleznn worden, en de andere, op profijt gerióte literatuur, \Maarop

ii;n standpunten niet van toepassing zijn. Dit onderscheid is van

belang voor de interpretatie van het kopieerrecht. De auteur vírn \Meg-

geefliieratuur wil gekopieerd en geciteerd worden, zolang zij_n auteur-

íchap maar wordtlrkend! Het belangrijlste standpunt van Harnad is
dat áe auteurs hun recht op vrije verdeling van hun werk via e-print-
archieven moeten opeisen, en dat de uitgevers maar recht hebben op

betaling voor de door hen toegevoegde waarde, die hoofclzakelijk

bestaat-uit de organisatie van het mechanisme voor peer review. (Het

proces van peer revrew is dan zelf weer een weggeeforoduct van de aca-

àemische gemeenschapl) Zijn subversieve verklaringen_ hebben duide-
lijk heel oiat stof doen opwaaien, en dit kan in detail worden oPge-

lrolgd l"ngr het Internetforum, waar hij zorgvuldig alle elemenren van

de discussie bijhoudt.('a)
Dit hele debat laaide onlangs in alle hevigheid opnieuw oP naar

aanleiding van een oproep(rt) die gelanceerd werd door een actiegroep

met de níam Publicllbrary of science.In deze oProeP vra Et deze groep

aan alle onderzoekers uit de biowetenschaPPen over de hele wereld om
een open brief te ondertekenen, waarin aan de-wetenschappelijke uit-
g.u.rr wordt gevraagd om zes maanden napublicatie gratis alle onder-

áeksartikels uit hutr tijdschriften over re dragen aan publieke on line

archieven: 
*We belieue'that the Peftnanent, archiual record of scimtifc

research and ideas should neithei be owned nor controlled hy publishers,

but should. bel,ong to the public, and should be rnade freely auailable."Een

dergelijk mecháism. Ë.st""t reeds via PubMedcentral('6), dat gratis
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toegang verleent tot een beperkt aántal tijdschriften uit de bioweten-
schappen, sommige met een vertraging van zes of nrraalf maanden. Op
17 september 2oor hadden reeds 27.675 onderzoekers deze open brief
ondertekend, en zich voorgenomen enkel nog te publiceren in tijd-
schriften die deze gedragsregel ondertekenen. Naar aanleiding van
deze actie lanceerde Nature een openbaar debat over het onderwerp
van de Fature e-access to p'rimary literature. Hierbij nodigden zij een
reeks gerespecteerde bibliothecarissen, uitgevers en wetenschappers uit
om commentaar te leveren over dit onderwerp, en er is ook een forum
voor een openbaar debat.fz)

In dit verband moeten we ook het positieve initiatief vermelden dat
genornen werd door de Entornological Society ofAmerica (r,se), waarbij
zij sinds januari 2ooo aan hun auteurs de mogelijkheid aanbieden om
vooraf te betalen voor wereldwijde, onmiddellijke, permanente en
gratis toegang tot de por-bestanden van de artikels die àj publiceren
in elk van de vier tijdschriften van deze vereniging.('8) Men kan echter
bemijfelen of de commerciële uitgevers ooit vrijwillig op grote schaal

deze weg van Imrnediate Free Web Access Grwe) zullen willen bewande-
len. Toch kan het een interessant voorbeeld vormen voor andere
geleerde verenigingen, en het succes van dit initiatief bewijst dat het
een haalbaar mechanisme vormt (in maart-april zoor werd Irve reeds

betaald voor S9o/o van de artikelen die bij ESA werden gepubliceerd).

Nean EEN NIEU.{/ CoMMITNICATIESySTEEM

Alhoewel het Internet ons zeker een aantal nieuwe werkinstrumenten
heeft geleverd ter verbetering van de wetenschappelijke communicatie,
heeft dit tot op heden nog niet tot een voldoende uitgewerkt geheel
geleid. Ondanks het enthousiasme van Harnad is er nog geen door-
braak vast te stellen in het gebruik van de gratis e-printarchieven bui-
ten het domein van de fysica. Slechts weinig goede onderzoekers wen-
sen het risico te nemen om hun gelieftle publicaties niet meer te laten
verschijnen in de meest prestigieuze tijdschriften; begrijpelijkerwijze
zijn zij meer begaan met hun eigen reputatie en dat van hun onder-
zoeksgroep dan met het budget van de bibliotheek. Ondertussen heb-
ben de commerciële uitgevers zich door fusies en elektronische initia-
tieven sterk weten te positioneren op de internationale markt. Met
behulp van akkoorden met bibliotheekconsortia voor meerjarige pak-
ketdeals trachten zr1 daarenboven hun toekomstig inkomen veilig te
stellen, met inbegrip van gegarandeerde jaarlijkse prijsverhogingen
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zonder de mogelijkheid van abonnemenrsannuleringen. De weten-

schappelijke bi6tióh.k n zijn terecht verontrust over dit hoogst onsta-

biel economisch model.
Het opzetten van een nieuw model voor de toekomstige \Meten-

schappelijke communicatie moer echter niet gezien yolden als een

vijandige'daad tegenover de bestaande uitgevers,.die in het verleden

uíteindái;k de voóruitgang van het wetenschappelij! onde_rzoek goed

gediend hebben, ondanks hun soms exorbitante Ptlrr!:'W'e moeten

Io'n nieuw model zien als een middel om het hoofcl te bieden aan het
gevaar van een monopoliserende dominantie van de puhlicatiemarkt.

É.r, go.d alternatief àodel, uitgaande van de bibliotheelnvereld, zou

urrrdru moeten kunnen coëxisteren met de bestaande commerciële

methoden en het zou moeten kunnen leiden tot een meer competi-

tieve prijszetting die in een betere verhouding staat tot de geleverde

diensien-en tot de toegerroegde waarde.

Om echt competitËf t 14n met de huidige commerciële metho-

den, zou een nieirw systeem in elk geval dienen te voldoen aan een

aantal vereisten. Een áerste vereiste is dat er een uniek toegangspunt

moet kunnen geboden worden tot alle beschikbare informatie, met de

mogelijkheid van een krachtige zoekmachine en een comfortabele pro-

cedíre'van linking. Index- én,abstractdatabanken worden nu reeds

wereldwijd gebruiLt voor het doorzoeken van de wetenschapngli;5.

literatuuí .á h.t is werkelijk belangrijk dar'ook de elektronische

publicaties uiteindelijk worden opgenomen in de bestaande data-

bankett of in nieuwe databanken die op geregelde tijdstippen de meta-

data gaan oogsren in de e-printarchieven. pe h3i{ige.uitgevers bieden

t .diittk-f*àliteiten aan (àenk bvb. aan CrossRef)('e) en onze gebrui-

kers zullen eenvoudigweg geen alternatief aanvaarden dat geen gelij\-
soorrige dienswerlering-Jmhelst. De academische gerneenscha.p is

duideiilk bereid om re 
-betalet voor het comfort van__dergelijke dien-

,t.rr, "ál*g de prijs tenminste redelijk blijft. \fe zullen zien dat een

basisingredïett.lnoot de realisatie hiervan wordt aangeboden door het

Open Archiues Initiatiue.
- 

Een tweede vereiste is mijns inziens dat het nieuwe systeem - naast

een of andere methode van filtering om zich te beschermen tegen

hackers en crackpots - ook een mechanisme zou dienen te bevatten voor

wetenschappefij Ëe validatie volgens de 
_ 

srengste laraliteitsstandaard.

Althans in 
^de 

exacte en in dJ biomedische wetenschappen is peer

review een essentieel onderdeel geworden van de wetenschappelijke
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communicatie. Het symboliseert hierbij de officiële aanvaarding door
de gevestigde wetenschappelijke gemeenschap van iemands onder-
zoeksresultaten. Hierbij verleent het aan de auteurs hun verdiende
erkenning, aan de lezers een vorm van garantie van productkrvaliteit,
en het bezorgt aan de academische overheid een eenvoudige methode
voor jobevduatie. Door suggesties en constructieve kritiek draagt het
peer review daarenboven dikwijls bij tot het verbeteren van de publi-
caties en het kan de aanleiding geven tot nieuwe \Àregen voor verder
onderzoek.

Er zijn natuurlijk ook negatieve kanten aan het systeem van peer
review. Het is een nogal kostelijke procedure (alhoewel het belang-
rijkste werk gratis wordt verricht!), er is een tekort aan goede revie-
wers die er de nodige tijd kunnen voor opbrengen, er \Maren voorbeel-
den van misbruiken en van onbelanraamheid, maar alles welbeschouwd
heeft dit systeem tot hiertoe redelijk goed gewerkt. Het is in elk geval
uitgegroeid tot een zodanigonmisbaar aspect van het publicatieproces,
dat elke methode die dit niet onder een of andere vorm weet te incor-
poreren, vanaf het begin gedoemd is om slechts een ondergeschikte rol
te spelen als aanloop naar andere vorm€n van publicatie. Volgens mij
is dit trouwens ook de voornaamste reden $/aarom de e-printarchieven
tot hiertoe zo weinig succesvol \À/aren buiten het domein van de fysica,
en zelfs daar verschijnt het merendeel van de artikelen uit arXv even-
eens in papieren formaat in de gwestigde (en soms zeer dure) tijd-
schriften.

Bijzonder in de biomedische wetenschappen wordt sterk aange-
drongen op het behoud van peer review. Omwille van evidente rede-
nen van gezondheidsrisicot wensen de lezers hier waarborgen te [rij-
gen over het respecteren van technische standaards bij het onderzoeh
zij wensen zekerheid over het feit dat de conclusies wel degelijk wor-
den gestaafd door betrouwbare experimentele vaststellingen, en zij wil-
len ook dat de uiteenzetting beantwoordt aan een aanvaardbaar niveau
van helderheid. Als ..n gdoft hiervan wil sNaso, de Europese micro-
biologische organisatie, een elektronische databank opbouwen (E-
BioSci)('o), waarin enkel gereviewde artikelen zullen worden opgeno-
men; voorlopigzd, deze databank dan ook enkel onderdelen van de
bestaande tijdschriftliterafl.lur bevatten en daarom kan het moeilijk
een alternatief rysteem worden genoemd.
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OpeN AncHrves lNrrr,trrw (oet)
Als eerste bouwsteen voor onze nieuwe infrastructuur komt in elk
geval het Open Archiues Initiatiue in aanmerking.("') Oorspronkelijk
was.dit initiatief opgezet met de bedoeling een forum te creëren waar
kon gediscussieerd worden en naar oplossingen gezocht voor de inter-
operabiliteit van e-printarchieven, en dit met de bedoeling de toegan-
kelijkheid en de impact van e-prints te verbeteren en hun wereldwijde
aanvaardbaarheid te bevorderen. Een eerste vergadering in oktober
1999 resulteerde in de zogenaamde Santa Fe Conventie("), een een-
voudige beschrijving van een standaard die erop gericht was om het
verzamelen van preprint-metadata te vergemakkelijken. In januari
zoor werd deze Conventie stopgezet en vervangen door een meer uit-
gebreide en verbeterde versie onder de naam van Metadata Í[aruesting
Protocol of the Open Archiues Initiatiue (oevu).C)

Het OÁMH-protocol is een met opzet eenvoudig gehouden stan-
daard voor interoperabiliteit tussen systemen die herhaaldelijk meta-
data (over publicaties) willen uitwisselen. In zo'n proces onderscheidt
het protocol twee verschillende rypes van medespelers. Aan de ene

kant zijn er de databanken (bvb. de e-printarchieven) die naast de

eigenlijke publicaties ook metadata bevatten; zij worden de dataleve-
ranciers (data prouiders) genoemd. Aan de andere kant zijn er de sys-

temen die gegevens verzamelen (haruesters); zij worden de dienswerle-
ners genoemd (seruice prouidzrs). Een dienswerlener kan een verzoek
voor metadata zenden naar een dataleverancier, en met de verlregen
resultaten (in de vorm van records) kan het een nieuwe databank
opbouwen, gwuld met metadata die verwijz,en naaÍ meerdere datale-
veranciers. Hiermee kan het oAMH in principe gebruikt worden orn
een grote diversiteit van toepassingen te ondersteunen. 

'lí'anneer 
\Me

zouden beschikken over een grote verzameling van e-printservers, bvb.
één aan elke universiteit, kan een dienswerlener een grote gecentrali-
seerde zoekdienst aanbieden voor deze nieuwe verzameling metadata,
en een klant kan zrln vraag naar informatie eenvoudig tot deze dienst-
verlener richten, in plaats van tot de verschillende individuele datale-
veranciers. Een andere mogelijkheid is het opzetten van een automati-
sche dienst waarbij men verwittigd wordt over nieuwe publicaties in
een bepaald domein (zogenaamde sDI- of alerteerdiensten), of de
verwezenlijking van dlerlei mechanismen om gegevens met elkaar te
verbinden...
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Technisch gezien is het oÁMH gebaseerd op het HTTP-systeem' en

de antwoorden op informatievragen komen in de vorm van xML-

documenten. Hef protocol onderstelt het gebruik van een 
-gemeen-

schappelijk formaaf voor de metadata (het zogenaamde Dublin Core),

.rr.tt.t..Í aangevuld met furmaten die specifiek ziin voor bepaalde

onderzoeksgeÀeen.chappen. Op diverse plaatsen wor{t gewerkt aan

sofrware oÀ databanken en dienswerleners te laten werken volgens dit
protocol; informatie hierover is beschikbaar op_de OÁt-website. Fr zijn
àok interessanre werkinstrumenten voof elekronisch publiceren
beschikbaar bij Eprints(a), een project dat er zich o-p toelegt om de

onderzoeksliteíatíur vrii beschikbaar te stellen via zelfarchivering door
de auteur of de instelling. Om dit doel te bereiken werd onder meer

sofrware onnarikkeld volgens het oet-protocol, en dit is gratis beschik-

baar via eprints.org.
Een beiangrijk [evolg van dit Open Archives Initiative is dat het nu

voor individueie univeisiteiten perfect mogelijk is om hun eigen e-

printserver op te zetten, in plaats van een bgro-eP te moeten doen.op

!tot. g.""tttraliseerde archieven. Ook nu reeds bieden heel wat onder-
ioeksJep"rtemenren de volledige tekst van'hun_ publicaties aan via
hun webpaginat, maar dit kan iot heel wat problemen lei_{en op het
gebied ván iandaardisatie en van toekomstige stabiliteit. Universitei-
Lr .r hun bibliotheken zouden moeten het initiatief nemen om voor

hun onderzoeksgroepen een stabiele archiefserver oP te zetten volgens

de internationá ainvaarde standaarden (oer,aH). Op deze manier

kunnen zï1 een globaal netwerk van \Merenschappelijke informatie
opbou*en, waarbij elke instelling haar eigen financiële verantwoorde-

lijl,heid opneemt.

Nrpuwn MocELIJKHEDEN vAN K!íALITEITSCoNTRoLE
'S7'e hebben reeds hoger geschreven dat elk decent systeem van weten-

schappelijke communicàde een mechanisme dient te bevatten voor
rtt trg. kwaliteitscontrole. Ten onrechte wordt soms gedacht dat het
.on".pt van e-printarchieven loodrecht staat tot peer review. Binnen

de coitext van-digitale archieven is het integendeel niet alleen moge-

lijk om op de oud-. n.tttouwde manier aan peer review te doen, maar

het laat oàk to. orn aan totaal nieuwe kwaliteitsstrategieën te denken.

a) De ervaring mer hff Los Alamos arXiv heeft duidelijk het voordeel

aangetoond van de scheiding in de tijd tussen publicatie en_peer

reviéw. De uitwisseling van informatie tussen onderzoekers lijdt op

54



Alternatieue wetenschappelij ke communicatie

die manier niet onder de soms grote vertraging veroorzaakt door het
reviewproces. b) Ook de organisatie van het peer review kan volledig
gescheiden worden van het archiveringsproces._ De auteur l<an ziin
artikel deponeren in een e-printarchief, terwijl een 'uitgever' zorgt
voor reviáw, bekendmaking, indexering, enz. Op deze manier ver-
ftrijgt men een virtueel tijdschrift, gebaseerd op een aantal linl<s naar
een-of meerdere archieven (een zogenaamd ouerky tijdschrift). Dit
bevrijdt de uitgever van de last van het drukken en het verdelen. Op
deze'manier zijn reeds meerdere nieuwe ge-peer-reviewde tijdschrif-
ten totstandgekomen op basis van het arXiv, alhoewel sommige nog
steeds een pápieren abonnement aanbieden als optie. c) 'S?'at op het
ogenblik nóg ontbreekt is een efficiënt rnechanisme voor de uitwisse-
ling van meádata over de wetenschappelijke kwditeit van een artikel.
Voór elk digitaal object in een databank zou de lezer moeten beschik-
ken over de mogelijkheid om te ontdekken of er een review over
bestaat, of een andere vorm van beschrijving van de betrouwbaarheid
ervan. Hiervoor zï1n er verschillende opties mogelijk; de meest voor
de hand liggende is om het oAMH-protocol uit te breiden met meta-
data over de kwaliteit (met een sffenge beveiliging van het schrijÊ
recht hierin), en om deze metadata beschikbaàr te stellen voor de
'dienswedeners'.

Naast het invoeren van deze nieuwe strategieën, mag men zeker

ook niet verwaarlozen om de traditionele methodes van het publica-
tieproces te optimaliseren; via het Internet kunnen allerlei onderdelen

verlneld en gestroomlijnd worden: de inzending van artikelen, de

reviewing, hei editeren en formatteren, controle op de referenties en

citaties, evaluatie van de referees, enz... N deze suggesties zijn van
technische aard, zy werden reeds uitgetest en kunnen zowel de kost-
prijs als de tijdsduur van het reviewing Proces verminderen.- 

Er werden reeds heel wat suggesties geformuleerd voor het verbete-
ren van het peer review. Veranderen van het aantal referees Per artikel,
anonimiteit van de auteur, weglaten van de anonimiteit van de referee

(open review), interactieve of publieke review, gPen commentaar,
keuze van de referee door de auteur, betaling van de referee, invoeren
van verschillende graden van aanvaarding of certificatie, zelfs het vol-
ledig afschaffen van peer review werd gesuggereerd (wat leidt tot zelf-
publicatie). De meeste voorstellen werden echter nooit uitgetest.
Ondertussen lopen er wel enkele experimenten met nieuwe vormen
van ceftificatie, bvb. met interactief peer review Een typisch voorbeeld
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kan gevonden worden in Journal of Interactiue Media in Education

0Irr,re)('r), dat een conversationeel open peer review invoerde. Bij dit
experirnenteel proces z\n de reviewers gekend door de auteurs; naast

een aantal aangeduide reviewers is er ook een oPen uitnodiging voor
commentaar dóor de lezers, \Maarop de auteur kan antwoorden in een

conversationeel proces, en waarbij ook de reviewers onder elkaar kun-
nen interageren. De commentaren worden gefilterd door de editor en

me. gepu6liceerd met het artikel. Als elektronisch tijdschrift heeft
pue ook andere pluspunten, zoals de mogelijkheid tot interactieve
multimediale inhoud.

De voordelen van dit soort conversationeel Open Peer Review zijn
duidelijk. Het levert een rigoureuze kwaliteitscontrole waar ieder uit-
komt voor zijn verantwoordelijkheid, en het kan een interdisciplinair
didoog op gang brengen. Nadelen zijn echter dat zowel de techno-
logie Jls hei próces nieuw zijn en het is een arbeidsintensief Proces
zowel voor dJauteurs als voor de reviewers. Misschien is dit soort pro-
ces meer geschikt voor discursieve multidisciplinaire domeinen en kan
het moeilijk gekopieerd worden naar andere wetenschapsgebieden.

De elektronische omgeving laat ook toe om meer gevorderde bena-

deringen in te voeren om kwaliteitslabels toe te kennen aan weten-
schappelijk werk. Met behulp van automatische tellers kunnen
bepaalde metingen doorgevoerd worden in een volledig elektronisch
communicatiesyiteemt hoe dikrvijls wordt het artikel gelezen, gedown-
load, geciteerd, hoeveel discussie heeft het voortgebraót, enz... Elke
meting afzonderlijk heeft haar beperkingen (zoals bvb. de impactpara-
meterJ van de tijdschriften), maar samen kunnen z\brjdragen tot een

waluatie van de kwaliteit. Dergelijke nieuwe mechanismen zouden
natuurlijk eerst hun geldigheid moeten bewijzen, maar deze bewijslast
mag niet beschouwd worden als een hinderpaal voor enig experimen-
teel werk in deze richting.

Gedurende een recente workshop over e-printarchiwen en Peer
review('6), georganiseerd door de Europese organisatie van wetenschap-

pelijke bibliotheken (Lrnrn), werd van alle kanten gevraagd om het
óeuu-protocol uit te breiden om er meerdere vormen van kwaliteits-
certificiten te kunnen in onderbrengen. In deze workshop werden ook
concrete acties gesuggereerd om de uitwisseling van kwaliteitsmetadata
in een beveiligdè omgeving mogelijk te maken met hff oeuu-protocol.
De vertegenwoordigers van de Arnerican Physical Society en van het Los

Alamos arXiv hebben er aangeboden om samen te werken aan de ont-
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wikkeling van een prototype om hiermee een aantal suggesties uit te
testen. De oAl-ploeg zal concrete acties doorvoeren om de realisatie van
zo'n prototype te vergemakkelijken. Indien dit succesvol wordt uitge-
voerd, zal het ons een nieuwe bouwsteen leveren voor onze constructie!

OrceNrsartE vAN DE K\rÁrrrErrscoNTRoLE
Blijft de belangrijke vraag: wie zal de verantwoordelijkheid nemen
voor de organisatie van de virtuele (ouerlay) tijdschriften en voor het
belangrijke proces van peer review? Het ligt nogal voor de hand dat de
bestaande commerciële uitgevers niet zomaar vrijwillig zullen afstand
doen van hun huidig model, waarin zij de volledige controle behou-
den over het publicatiemechanisme en de eruit voortkomende inkom-
stenstroom; dit betekent dat we voorlopig niet op hen moeten reke-
nen voor een organisatorische bijdrage. Gelukkig bestaat het
belangrijlste en meest waardevolle onderdeel van het proces van hwa-
liteitscontrole in de evaluaties die worden uitgwoerd door de \Meten-

schappers zelf. Aangezien we er nu over nadenken hoe we op een cre-
atieve manier een alternatief systeem voor wetenschappelijke
communicatie kunnen uitwerken, waarbij dle essentiële elementen
geleverd worden door de academische wereld, kunnen we evengoed
ook de organisatie van het peer review in academische handen leggen,
om op die rnanier toekomstige financiële misbruiken te voorkomen.
Deze organisatie kan het cement vormen dat al onze bouwstenen a"Írn

elkaar zal verbinden!
Velke precieze vorm \Me ook mogen geven aan deze organisatie, die

zal. zorgen voor de virtuele tijdschriften en hun peer review, zij dient
in elk geval te werken volgens de internationaal aanvaarde weten-
schappelijke normen voor lavaliteitscontrole. In de laatste paar jaren
zijn er reeds enkele voorbeelden te vinden van redactieraden van tijd-
schriften die, uit onvrede met de financiële politiek van hun uitgever
en dikwijls met de steun van sPARC, een nieuw tijdschrift hebben
opgericht, hetzij in zuiver elektronisch formaat, hezij tegen een veel
redelijkere abonnementsprijs.fz) Dergelijke ad-hoc-groepen van weten-
schappelijke specialisten vormen een eerste voorbeeld van een opera-
tioneel model voor het uitoefenen van lavaliteitscontrole. Net zoals

met de huidige tijdschriften, waar de impactparameters een meetin-
strument vormen voor het succes van het doorgevoerde selecdeproces,
zal ook voor dit nieuwe model de reputatie van het tijdschrift bepaald
worden door de lanraliteit van het eindproduct.
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Een tweede type van organisatie die een rol zou kunnen spelen is

dit van de wetènschappelijke genootschappen. Hier ligt_ trouwens
het historisch ontstaan van de wetenschappelijke tijdschriften, en in
vele domeinen zijn zry nog steeds de eigenaars yan zeet waardevolle

ritels. Z\ zouden er moetèn kunnen van overtuigd worden.om hun
verantwoordelijkheid op te nemen ten opzichte van .lr academische

wereld met beirekking tot het peer review.'W'e zien thans dat som-

mige genootschappen wat afgegleden- zijn in de. richting van een

organiiatie die (nièt steeds academibche) activiteiten organiseert in
veiband met het beroep van hun leden, waardoor- soms de beste

onderzoekers er afstand van nemen. In het ontwikkelen van een net-
werk van expefts voor de kwaliteitscontrole van \Metenschappelijke

publicaties in hun domein, kunnen deze vereniginqen een nieuwe

uitdaging vinden om terug het voortouw te nem€n in wetenschap-

pelijke activiteiten.- 
É, *o.t beslist nog een lange weg bewandeld worden vooraleer we

zullen komen tot ..á minimale hoeveelheid e-printservers, waarbij

her zwaarrepunt niet uitsluitend in de fysica zal mogen,blijven lig,gen;

een nog langere weg zal. nodig zijn vooraleer w€ zullen beschikken

oo.r rroÏdo.íd. rrirtiele g.rerriË*áe tij dschriften. Bibliotheekorgani.
sacies zoals LIBER en SparC dienen te komen tot een geconcerteerde

acde om de academische. gemeenschap bewust te maken van de

nieuwe mogelijkheden op hèt vlak van wetensghappgLj\9 cornmuni-
carie. Dir d'í.ni rrerg.zeld te gaan van enig lobbywerk bij de_geleerde

genootschapp.n o- hen te overtuigen om hierin de hen toebedeelde

taken te verwrllen.
Om hun editoriale activiteiten te kunnen afstemmen op de oAMH-

standaard, zullen de nieuwe redactieraden (hetzij onder de vorm van

informele groepen specialisten, hetzij als wetenschappelijke vereni-

gingen) diànen te beschikken over gepaste werkinstrumenren. Der-

lAijt. werkinstrumenten worden momenteel uitgewerkt en aan-

[eboden, bvb. door het Nederlandse Roquade-project(a), dat zonder

íittttoog-erk kennis, ervaringen, instrumenten en een algemene

infrastnictuur wenst aan te bleden als hulp aan \vetenschappers,

onderzoeksgroepen en instellingen, om hen_in staat te stellen hun
eigen elektónische uitgevers re w-orden._Hierbij zijn ook werkinstru-

-ét t"t te vinden lroór een efficiënt beheer van het peer review

Proces.
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ECONOTT,TISCHE ASPECTEN

Alhoewel de uitdagingen van het digitale tijdperk op zich een vol-
doende reden voÍmen om uit te kijken naar een nieuwe structuur
voor de wetenschappelijke communicatie, levert de crisis in de tijd-
schriften vanzelfsprekend een bijkomend motief.'W'ê mogen daarom
niet vergeten even te kijken naar de economische asP€cten van ons

model. Het opslaan van niet-gehnralificeerd materiaal op preprint-
servers brengt slechts marginale kosten mee('e), zoals ten overvloede
blijkt uit de storwloed van geproduceerde webpaginat. De kosten
verbonden met niet-gekwalificeerde publicaties dienen in elk geval

gedragen te worden door de auteur of zryn onderzoeksinstelling,
èn/of door het lezerspubliek, zoals dit ook het geval was in het papie-
ren communicatiesysteem. Het zou perfect mogelijk moeten zijn om
volledig vrije toegang te geven tot alle nietgerwiewd materiaal. Voor
de kosien verbonden aan het betrouwbaar archiveren op lange ter-
mijn is er een duidelijke nood aan een openbare financiering, bvb.
via de nationale bibliotheken (bij ons de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel) door een uitbreiding van het wettelijk depot tot digitaal
materiaal.

Het noodzakelijke proces van peer review brengt echter een bij-
komend kostenelement met zich mee, dat niet kan verwaarloosd
worden, ook al kan de digitalisatie leiden tot een verlaging van de

kostprijs. Aan de andere kant wordt het steeds moeilijker om
beLwame reviewers te vinden, die hieraan hun tijd willen besteden;

indien men de hoopte lapaliteitsnormen wil bewaren, zal het mis-
schien nodig worden om te zrlgen voor een kleine vergoeding. Ook
de algemenè coórdinatie van de redactionele taken is een arbeidsin-
tensieve activiteit, \Maarvoor zal moeten betaald worden, terwijl de

wetenschappelijke verenigingen misschien terecht een financiële ver-
goeding zullen vragen voor hun inspanningen, voor hun ervaring, en

voor hét verlies aan inkomsten langs hun papieren tijdschriften. In
bibliotheeklringen groeit de overtuiging dat het aan de auteur van het
nog niet-gekwalificeerde werk (of aan zijn instelling) zal_toekomen om
te 6etalen voor deze kosten van peer review. Verschillende argumenten
voor een dergelijke aanpak kunnen worden opgegeven: a) het is de

auteur die delntellectuele beloning krijgt voor de gereviewde publica-
tie; b) \À/anneer hij er moet voor betalen, zd, de auteur zich meer
bewust worden van de kostèn verbonden aan het publiceren; c) de

verspreiding van nieuw venvorven wetenschappelijke informatie dient

59



R. Deheyser

beschouwd te worden als een essentieel onderdeel van het proces van

wetenschappelijk onderzoek, verricht met de steun van overheidsgeld.

Een dergelijk economisch model kan wellicht problemen opleveren
voor de landen van de derde wereld, waar het de kosten van het
wetenschappelijk onderzoek kan verhogen. Hopelijk zal' dit echter
meer dan gecompenseerd worden door de vrije toegang tot een

enorme hoèveelheld betrouwbare \l/etenschappelijke informatie, die
tot op heden onbeschikbaar bleef omwille van de hoge abonnements-

gelden.

BpslurrrN
Met onze analyse van wat een nieuw toekomstig systeem zou kunnen
worden voor het proces van wetenschappelijke communicatie, hebben

we de volgende elementen ontmoet, die kunnen beschouwd worden
als de meeit essentiële bouwstenen ervan: a) De auteur die zijn onder-
zoek uiwoert en die een artikel schrijft over zijn resulmten. b) Een e-

printserver, \Maarop de informatie wordt opgeslagen. c) Het_Open
À,rchives oarrlH-prótocol, dat toelaat om metadata oveÍ de publicaties
uit te wisselen tutsett deze servers en 'dienstverleners'. d) Een zoek-

machine die deze metadata verzamelt en die hiermee een interface

opbouwt voor de geihteresseerde lezer. e) Een organisatie van specia-

liiten die een virtuèel (ouerky) tijdschrift vormen door peer review uit
te voeren (in antwoord op een verzoek van de auteur), en die de resul-

taten van deze kwaliteitsèontrole toevoegen aan de metadata. De ver-

zamelende zoekmachine zou deze bijkomende informatie automatisch
moeten toevoegen aan zijn databank. 0 D. leznr die de databank met
metadata ondervraagt (hetzij vóór hetzij na de kwaliteitscontrole), en

die uiteindelijk het g.*ettst. artikel ophaalt van de juiste e-printserver

via de link-informatie die bevat is in de metadata.

Op dit schema zijn verschillende variaties mogelijk. Sommige zoek-

-""hin.. kunnen bijkomende diensten leveren aan zï1die er willen
voor betden (bvb. de resultaten van een citatieanalyse, zoals thans

gebeurt via de \íeb of Science). In elk geval zo-uden.de hierboven

ópgesomde ingrediënten ons een nieuwe en Ídreer betaalbare structuur

-o-.t.tt oplevèren voor de ,ti*itssling van wetensch^apPelijke infor-
matie. Elk van de bouwstenen van deze srructuur blijft hierbij op een

of andere manier in handen van de academische wereld. Dit is ook het

ideale systeem om het auteursrecht van de onderzoeker veilig te stellen
(een ingewikkeld probleem dat we in dit korte betoog niet hebben
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besproken). Aangezien de volledige tekst op de (eventueel lokale) e-

printserver blijft staan, zal, de auteur (of zijn instelling) nooit zijn rech-
ten dienen af te staan, zoals momenteel doorgaans het geval is.

Bovenal zullen we een snel en efficiënt systeem hebben onnvikkeld
voor wetenschappelijke communicatie, dat volledig de mogelijkheden
van de moderne informatietechnologie benut.

(') Zie R. Deketrner (1999). De crisis van de wetenschappelijke tijdschriften. Onze Alrna
Mater $, rÍ,r-t6:,.
(') Het is de verdienste geweest van sPÁRc (Scholarly Publishing and Academic Resources

Coalition; zie http://www.arl.org/sparc/home/index.asp) om enkele activiteiten te lanceren,
waarmee in de Verenigde Staten de aandaót van de academische wereld werd getrokken op

deze problematiek. Onlangs werd met hetzelfcle doel spaRc-Europa opgericht (zie

http ://www.sparceurope.org).
(t) Ztehttp:llarnv.org/. Dit aróief bestrijkt thans het geheel van fpica, wiskunde, compu-
terwetenschappen en niet-lineaire systemen. Het bedient meer dan 7o.ooo gebruikers in meer

dan honderd landen. Men schat dat er in zooo meer dan dertien miljoen documenten wer-
den afgeladen, en er werden meer dan 3o.ooo nieuwe bijdragn ingediend. De databank bevat

momenteel ongeveer rto.ooo e-prints (met een lineaire groei van het aantal nieuwe docu-
menten). 99o/o van de inzendingen gebeuren volledig automatisch: 690/o via het web, z7o/o via

i-,Ïiï:í)H'ï"ïf."h. N""rt onsev€er 43o.ooo bibliografische records, bevat dit momen-
teel reeds rTo.ooo documenten in full text.
(s) Zie http:l lpreprint.chemweb.com. Tot hiertoe bevat deze databank slechts een kleine drie-
honderd artikels, ingedeeld in tien categorieën.

(f http://cogprints.soton.ac.uk.
(7) Zie h*p:llMathNet.preprints.org/. ulnrss bevat thans informatie over rro verschillende

bronnen, en verwijst zodoende naaÍ meer dan 4o.ooo bladzijden tekst. Zie ook: J. Pli.imer

Ec R Schwànzl (t996). Harvesting Mathematics. Euromath Bulletin, z(r) (http://www.
emis.de/epub/harvest.ps. gz).
(8) Zie http:llwww.emis.de/ElibM.html. Deze website biedt momenteel reeds onbeperke
toegang tot vijftig tijdschriften (waarvan er twintig ook in gedrukte vorm beschikbaar njn),
dertien reeksen Proceedings, aót monografieën en de verzamelde werken van Riemann en

Hamilton.
(e) Zie http://www.eps.orglPhysNet.
('") PhysDoc vindt men op physnet.uni-oldenburg.delPhysNet/physdoc.htrnl. Een beschrij-

ving van deze dienst werd gegeven door Thomas Severiens, Michael Hohlfeld, Kerstin Zim-
meÍmann & Eberhard R Hilf (zooo). PhtsDoc - A Distributed Nework of Physics Institu-
tions Documents; Collecting, Indexing, and Searching High Qualiry Documents by using
Harvest, D-Lib Magazine, firz) (http:l/www.dlib.org/dlib/decemberoo/severiens/rxeveriens.

html).
(') Zie http://wwwrepec,org. Deze databank bevat reeds informatie over 9r,ooo werkdocu-
ment€n, 46.ooo tijdschriftanikels, 725 sofwnre programma's, 2.2oo contactpersonen en 6.ooo
instellingen.
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(") F. Ingelfinger $969). Definition of sole contribulion. New EnghndJoumal of Medicine,

z8t,676-677.

fr) Zie S. Harnad (1995). Universal rrp fuóives for Esoteric Science and Scholarship: A
Subversive Proposal. In: A. Okerson & J. O'Donnell (Eds.)' Schokrly Journals at the Cross-

roads; a Subaersiue Proposalfor Electonic Publishing lVashington oc: Association ofResearch

Libraries, (http://wwwarl.oig/scommlsubversive/toc.html). S. Harnad (1998). For \rhom the

Gate Tolls? Free the Online-Only Refereed Literature. Ameican Scientist Foram, (Septernber)

(http://www.cogsci,soton.ac.uk/-harnad/amlet.html). Een gedetailleerde beschrijving van

Harnads oprr"ttlirrg.r, over alle aspecten van het zelfarchiveren kan men vinden op http:

//www.cogsci.soton.ac.uk/-harnad/.

C4) Zie áp http://amsci-forum.amsci.org/aróives/septemberg8-forum.html het Ameican

S ci entis t Sep tem ber Fo ram.
(rt) Deze ápro.p *.td gepubliceerd op http://www.publiclibraryofscience.org/ en kreeg spe-

ciale bekenàheià door áe publicatie van RJ. Roberts (zoor). Building a 'GenBanli of the

Published Literature. Scímce, (March z7), 4r8 (ook beschikbaar op

hap ://www.sciencemag.org/cgi I contentl f:ulll z9r I 55tzl 4fia).
('6) Zie http://www.pubmedcentral'nih.gov/-
('7) De volledige Iijsi van alle bijdragen tot dit debai kan worden gwonden op

http : //www.nature.com/hature/debateó/e-access/.

f) T.l.'\tr7alker (zooo). Market-driven free access to journal anicles. The Scientist, tlrz), 43

(weneens beschikbaar op http://www.the-scientist.co mlyrzoorljunlopin-oro6rr.html).

1't) Zie hap://www.crossref.org/.
(") Zie hap://wwwembo.org/E-Pub-pages.html'
(,') Voor ,riwo.riger informatie ovef OAI verwijzen we naar de ORr-website http://www.

openarchives.org. H.. bevat twee mailing lijsten (oar-general list en oAl-implementers list),

waarop men zich kan inschrijven'

e) fi. Van de Sompel Er. C. Lagozr (zooo). The Santa Fe Convention of the Open Archives

Initiative. D-Lib Magazine, 4z) (eveneens beschikbaar op (http://www.dlib.org/dlib/februaryoo/

vandesompel-oai/ozvandesompel-oai.html)'
(") H. Van de Sompel 8r C. Lagoze. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata

Harvesting, http://www.openarchives.orglOAl/openarchivesprotocol'htm
(,4) ZieÀ*.epritttr.org. Eprints is een onderdeel van het Opm Citatian Project, gesponsord

door de Joint Infornaion Systems Commiltee (ltsc) in de u.r.
(u) zie www-jime.open.ac.uk of ook: s. Buckingham shum & T. Sumner (zoor). lIvr: An

irri.."..irr. Journal for Interacdve Media, First Monday, 6(z),

(http ://fi rstmonday.orglissues/issue6-z/buckingham-shum/index'html)'
(26)'Dez,e workshop werd georganiseerd door de Access Divisie van LIBER op het CERN te

Genève in maart zóor. Vooi het volledige programma, fotot, Po'iverPoint-presentades' teksten

en besluiten, zie htp://documents.cern.ch/AGE/current/fullAgenda'php?ida=aorr93. Een vol-

ledig verslag ka" o"k gwonden worden in: R. Dekeyser, c. Pettenati & H. van de Sompel

(zoá). R.p"rt on the workshop on The Open Archives Initiative (oat) and peer review jour-

nals in Europe, tnzn Qnrterfu (najaar)'

e7) Een rypisó voorbeeld wordt geleverd door het tiiáschrik Journal of Logic Programming

waawan j" reda"ti"raad (onder de leiding van de Leuvense hoogleraar Maurice Bruynooghe)

het nieuw hoogwaardig tijdschrift Theory and hactice of Logic Programrning oprichtte aan

veel democradJ.h.t piilr.tr. Andere voorbeelden vindt men via de website van SPARC:

http ://www.arl.org/sparc/home/index.html.
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("8) Zie www.roquade.nl.

1"r1 De werkelijke kost van een preprintserver wordt geschat tussen r € en ro € per ardkel.

De eps schat dat de werkelijke kost van een papieren publicatie rond r.ooo € per manuscript

ligt (ofr.8oo € per gepubliceerd artikel), waarbij de kosten voor peer rwiew tussen zoo € en

5oo € bedragen.
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