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Henry Oldenburg:
 Opkomst van het 

wetenschappelijk tijdschrift



  

 1665
 Henry Oldenburg
 Philosophical Transactions of the 

royal society of London
 Openbare registratie van originele 

bijdragen aan kennis (validatie)
 Bijbedoeling: London als centrum 

van wetenschappelijke kennis



  

Waarom registreren?

 Intellectuele rechten
 Beter imago want minder discussie
 Peer review (hiërarchie)



  

Intellectuele rechten

 Immaterieel bezit
 Notie “auteur”
 Op vraag van de drukker 

opgekomen
 Gelimiteerd in tijd



  

Bijwerkingen 

 Behoren tot een “club”
 Binnen de grenzen blijven
 Editor = poortwachter

 Censuur!



  

Science Citation Index
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Bibliotheek is tussenpersoon tussen auteur en lezer



  

Science citation index

 Uitdaging: enkel kopen wat de 
gebruiker nodig had

 Per discipline “Core journals”
 Eugene Garfield: citatie van 

wetenschappelijke artikelen als 
basis van een groot web van 
kennis (web of knowledge)



  

 Kleine groepen van core journals 
verenigen tot 1 grote core.

 Basisidee was bibliografisch
 Opkomst impact factor
 Carrière beheersen: evaluatie van 

de wetenschappers op basis van 
de Impact Factor



  

Gevolg

 Wetenschappers moeten 
publiceren in toptijdschriften

 Tijdschrifttitel is zeer belangrijk 
(branding)

 Toptijdschriften moeten 
toegankelijk zijn, wat het ook 
kost!



  

Commerciële uitgevers

 Eerst geen interesse, maar
 Problemen met vertraging en 

censuur (auteur)
 Problemen met winst en kwaliteit 

van uitgave
 Publicatieproces wordt complexer
 Commerciële uitgever stapt in



  

 Extra stimulans: door SCI 
opkomst van core journals

 Grotere afname door toename 
universiteiten

 Dus: groeiende markt



  

Serials crisis



  

Exponentiële toename prijs

 Start enkele jaren na opkomst SCI 
(begin jaren 1970)

 Commerciële uitgevers 
verzamelen toptitels want hoogst 
lucratieve markt => monopolie

 Prijs staat los van productiekost
 We betalen voor evaluatie



  

Opkomst e-journals

 Tijdschrift niet langer in bezit
 Enkel toegang kopen
 Wat toegang tot met opgezegde 

tijdschriften? Blijvende 
onderhoudskost

 “Big deal”



  

Wat met de bibliotheken?

 Core journals moeten worden 
aangekocht

 Budgetten dalen
 Abonnementen moeten stopzetten
 Onhoudbare situatie



  

Wetenschapper reageert

 Geen of moeilijke toegang tot 
onderzoeksresultaten

 Vertraging publicatie
 Gebrekkige zichtbaarheid
 Verlies research output



  

Experiment: Arxiv

 Physics, Mathematics, Computer 
Science and Quantitative Biology 

 Paul Ginsparg
 Databank van artikelen in Open 

Access
 http://www.arxiv.org/
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Open Access



  

Open access: wat

 Wereldwijde, elektronische 
verspreiding

 Van peer-reviewed, geëvalueerde, 
wetenschappelijke 
tijdschriftartikelen

 Zonder enige beperking (dus geen 
prijsbarrière alsook geen 
copyrightbarrière)



  

Open Acces: waarom?

 De toegankelijkheid van een 
artikel verhogen en versnellen

 De uitstraling, de zichtbaarheid 
verhogen 

 De wereldwijde impact verhogen

=> innovatie, prestige, funding 



  

Waarom publiceren wetenschappers?

0 20 40 60 80 100

% respondents

Communicate results to peers

Advance career

Personal prestige

Gain funding

Financial reward

Bron: lezing Alma Swan, Key Perspectives Ltd, 
15 mei 2006 OA workshop Brussel



  



  

Open Access: hoe

 “zelf-archivering”: De wetenschapper 
archiveert het artikel zelf in een online 
database, die vrij toegankelijk is op het 
net. Dit wordt ook wel de “green road 
to open access” genoemd.

 Publiceren in een Open Access Journal, 
een elektronisch tijdschrift dat vrij 
toegankelijk is. Dit wordt ook wel de 
“gold road to open access” genoemd.



  

Gold road

 Publiceren in een Open Access 
Journal. 

 Financiering via “author-
pays”-model

 Of via subsidies, sponsoring
 Bv. Biomedcentral, PLoS

http://www.biomedcentral.com/
http://plos.org/


  

Green road

 Registreren in een disciplinaire 
databank

 Registreren in een institutionele 
databank

 Open software gebruiken, 
gebaseerd op het OAI-protocol, 
zoals Dspace en Eprints

 Handle: persistente link



  

Green road: discussies

 Wat opnemen in een Open 
Archive? Enkel gepubliceerde, 
gevalideerde artikelen of ook 
thesissen en conference 
proceedings, etc?

 Wat met embargo’s?



  

Huidige stand van zaken

 Slechts 15% van 
wetenschappelijke output is OA

 Ca. 690 open archives wereldwijd
 Gemiddeld slechts 300-tal per 

open archive
 10 in België



  

Initiatieven ter bevordering van OA



  

Open Archives Initiative

 Nood aan standaard voor 
gegevensuitwisseling tussen 
elektronische databanken

 OAI-PMH of Open Archives Initiative 
Protocol for Metadata Harvesting 

 Content provider en service provider
 http://www.openarchives.org/

http://www.openarchives.org/


  



  

SPARC

 Opnieuw competitie invoeren:
Opzetten, steunen van tijdschriften die 
veel minder, of niets, kosten

 Steun wetenschappelijke verenigingen
 Omkeren egoïsme van sommige 

wetenschappers
 Wil eerder een katalysator zijn
 http://www.arl.org/sparc/
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OAIster

 ° University of Michigan
 Doorzoekt alle geregistreerde 

Open Access Repositories
 7,594,636 records from 647 

institutions (updated 7 June 2006)
 Resultaten zijn (voornamelijk) vrij 

toegankelijk

http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/


  



  

DOAJ

 Directory of Open Access Journals
 °Lund university libraries
 2275 Open Access journals 

waarvan 647 doorzoekbaar op 
artikelniveau

 Peer reviewed

http://www.doaj.org/


  



  

Aandachtspunten



  

Copyright

 Zowel eigen rechten als respecteren 
van andermans rechten

 Enkel opname in OA mogelijk als 
copyright OK

 Eigen publicatie meestal: afstaan 
copyright aan uitgever

 Echter: addendum, toestemming tot 
zelf-archivering

 http://romeo.eprints.org/
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Promotie 

 Wetenschappers overtuigen van 
toegevoegde waarde

 Workflow zo eenvoudig mogelijk 
houden

 Best practices aantonen
 Persoonlijke aanpak



  

Functies wetenschappelijk 
publiceren



Functies wetenschappelijke publicatie

Bron: Herbert Van de Sompel, “Open Archives voor onderzoek”
Gent, 22 okt. 2002



  

 Het tijdschrift verenigde, bijna 
vanzelfsprekend, deze 5 functies

 Ze zijn echter opsplitsbaar



  

Registratie en verspreiding

 Websites
 Open Archives
 Electronic journals

 = elektronisch publiceren
 => zelf controle over je publicatie 

houden



  

Evaluatie

 Website
 Klassiek tijdschrift (branding)
 Overlay journal

 Door: wetenschappelijke 
verenigingen, editorial boards, 
groepen peers



  

Archivering

 Open Archive is uiterst geschikt: 
instituut is zelf verantwoordelijk 
voor de archivering

 Websites ten zeerste af te raden
 Nationaal harvesten van archives 

om ze te archiveren?



  

Beloning

 Nu: Impact factoren almachtig
 Beperkt aantal core tijdschriften in JCR
 Toekomst: combinatie van download- 

en citatiefactoren?
 Citatie niet alleen via IF maar ook 

online tellen
 Rol SCI?
 Cfr. onderzoek Johan Bollen, LANL



  

UGent Institutional Archive



  

 http://archive.ugent.be/
 Opgestart in 2004
 Gekozen voor een institutioneel archief
 Gekozen voor een koppeling met de 

academische bibliografie en een 
gezamenlijke invoermodule , echter 
gescheiden databases

 Alle soorten publicaties
 Nu ca. 1650 full text publicaties
 Afgelopen half jaar sterke stijging
 Heeft veel inspanning gekost

http://archive.ugent.be/
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Interessante links

 http://www.arl.org/sparc/
 http://www.arxiv.org
 http://www.openarchives.org/
 http://romeo.eprints.org/
 http://oaister.org
 http://www.doaj.org
 http://scholar.google.com/
 http://archive.ugent.be
 http://www.earlham.edu/~peters/fos/guide.htm
 http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/
 http://www.arl.org/arl/proceedings/138/guedon.html
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