DOCEA
Grotere toegankelijkheid voor literatuur over ecologische landbouw
door Marja Duizendstraal
Eind januari is de derde en laatste workshop van
DOCEA in Wageningen gehouden. DOCEA is een
EU-project, waarin producenten van nationale
bestanden, gericht op ecologische landbouw,
samenwerken met gebruikers van deze informatie
(onderzoekers en voorlichtende instanties) en CABabstracts. Bibliotheek LUW/Pudoc-DLO heeft de
coördinatie. Het hoofddoel is de verspreid
aanwezige en divers ontsloten informatie, beter
toegankelijk te maken.
In de workshops is door vergelijking gebleken dat er
weinig overlap bestaat. In de laatste bijeenkomst is aan
de hand van een vijftal zoekvragen het zoekresultaat uit
de verschillende bestanden geëvalueerd. Ondanks de
vaak aanwezige binding met een bepaalde regio, en de
lokale taal, werd algemeen geconstateerd dat een
zoekactie in de diverse bestanden relevante,
aanvullende informatie oplevert. Deze bevindingen
versterken de wens tot samenwerking.
UITDAGING
Aan de vorm van samenwerking is de meeste tijd
besteed in de workshop door de twintig deelnemers uit
veertien landen. Het betreft het afstemmen van
bestanden met diverse zoektalen en indexerings
systemen. Ook wordt dikwijls de landstaal voor de
beschrijving en indexering gebruikt. Een behoorlijke
uitdaging, die met de huidige elektronische ontwikke
lingen echter al op snelle wijze vorm kan krijgen. Dit
bleek uit de voorbeelden van vergelijkbare samen
werkingsverbanden, die werden gepresenteerd, zoals
het ADLIB-project pp het gebied van biotechnologie. In
het kader van dit projefct is een speciale software
ontwikkeld, waardóór de gestanden vanaf een centraal
punt doorzocht kunnen jWorden. Dit is enigszins te
vergelijken met de ERMechnologie van SilverPlatter.
Het probleem van verschillende trefwoorden en talen
wordt hiermee echter nie} ondervangen. Daarom is de
ontwikkeling van eenzelfde trefwoordensysteem en
vertaling van records nodig.

STAPPEN
Vooraf was door de DOCEA-stuurgroep een
samenwerkingsvoorstel in stappen opgesteld. In
de workshop is besloten om dit stappenplan als
uitgangspunt voor de toekomst te nemen. Het
einddoel is een gemeenschappelijke database,
waarin de records naast eigen trefwoorden,
voorzien zijn van Engelse trefwoorden ontleend uit
eenzelfde basissysteem, en minimaal van Engelse
titels. Het plan omvat de volgende stappen:
1. Ontwikkeling van een referentiekader naar de
deelnemende bestanden.
2. Samenwerking door
ontdubbeling van
documentatie
3. Het vormen van een centraal punt van waar uit
de bestanden met dezelfde software zijn te
doorzoeken.
4. Ontwikkeling van één centrale database met
een basis trefwoordsysteem. Deze database kan
op verschillende manieren worden aangeboden
(bijv. WWW, CD-ROM).
Dit plan zal worden gebruikt om fondsen te
werven. Intussen zal CABI proberen een
demonstratiebestand op te zetten.
Ook zullen er twee tijdschriftlijsten worden
uitgewerkt. Allereerst een overzicht van tijd
schriften, die in één of meer bestanden worden
gedocumenteerd. Ten tweede een lijst met
relevante tijdschriften op het gebied van
ecologische landbouw. Deze lijsten gelden als
eerste aanzet. Voor verdere aanvulling en
actualisering zijn extra financiële middelen nodig.
Rapportage over de huidige stand van zaken is te
vinden op Internet.
Het URL is:http://www.bib.wau.nl/docea/.
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