Organic Eprints
Organic Eprints is opgericht in 2002. Drie organisaties zorgen sinds 2003 voor de werking
van het archief: ICROFS in Denemarken, FiBL in Zwitserland en BOEL in Duitsland. Momenteel zijn 26 editors wereldwijd actief.
Sinds 2002, hebben verschillende internationale organisaties, EU projecten en onderzoekers van landen wereldwijd, publicaties in het archief gepost. Bovendien werd het archief
gebruikt door organisatoren van internationale conferenties, zoals IFOAM/ISOFAR om hun
conferentieartikels ruimer beschikbaar te maken.

Ben je geïnteresseerd in 25.000 collega’s…
wordt lid van Organic Eprints!
Organic Eprints - een open archief voor onderzoek

Contactpersonen algemeen:
- Ilse A. Rasmussen, ICROFS, Denemarken
ilsea.rasmussen@icrofs.org

biologische landbouw & voeding

- Helga Willer, FiBL, Frick, Zwitserland
helga.willer@fibl.org

Organic Eprints is een open, online archief voor onderzoek voor de
biologische landbouw en voeding met meer dan 14.000 publicaties
– en het aantal neemt voortdurend toe.

- Cordula Binder FiBL Deutschland e.V., Duitsland
orgprints@fibl.org

Momenteel zijn er 25.000 geregistreerde gebruikers van Organic
Eprints en het archief wordt iedere maand meer dan 200.000 maal
bezocht.
Het archief bevat wetenschappelijke en vulgariserend artikels, presentaties, rapporten, projectbeschrijvingen, boeken en andere onderzoeksdocumenten.

Contactpersoon België:
- Lieve De Cock, ILVO/NOBL, Merelbeke
lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be

Voor ieder document is een korte samenvatting beschikbaar evenals informatie over de auteur en zijn contactgegevens, details over waar het gepubliceerd is, zijn reviewstatus, het onderzoeksgebied en waar het onderzoek
uitgevoerd is. In de meeste gevallen zijn de volledige artikels gratis direct
downloadbaar.

Contactpersoon Nederland:
- Marry van den Top, Wageningen UR
marry.vandentop@wur.nl

Toegang tot onderzoeksliteratuur over biologische landbouw en
voeding van hoge kwaliteit:






Je hebt eenvoudig toegang tot 1000den artikels
Je deelt je eigen onderzoek met gebruikers van het archief
Je krijgt E-mail alerts over je favoriete onderwerpen
Je zoekt op onderwerp, auteur, …

www.orgprints.org

Deelnemen in het ontwikkelen van
Organic Eprints – als organisatie
Organic Eprints is opgericht als een basis voor communicatie rond onderzoek voor biologische landbouw en voeding
in Europa, en wordt wereldwijd gebruikt.

Gebruik Organic Eprints – als individu
Je kan zoeken in het archief op onderwerp, of per land, organisatie of project en je kan de
geavanceerde zoekfunctie in Organic Eprints gebruiken voor datgene waar je opzoek
naar bent.
Als geregistreerde gebruiker kan je e-mail alerts ontvangen over nieuwe publicaties in
het onderzoeksonderwerp van je keuze. Je kan ook je eigen publicaties in het archief
plaatsen zodat je onderzoek meer zichtbaar wordt en meer toegankelijk voor de biologische sector en je collega onderzoekers. Elke document in het archief wordt door een
editor gecontroleerd op zijn relevantie voor onderzoek in de biologische landbouw en
voeding en zijn bibliografische gegevensnauwkeurigheid.
Individuele onderzoekers van over heel de wereld registreren en plaatsen hun eigen
publicaties in het archief. Door de onderzoekspublicaties open en gratis beschikbaar te
maken op het internet, kan de onderzoeksimpact verhoogd worden en de communicatie over onderzoek versneld.
Organic Eprints is er voor:
 onderzoekers
 adviseurs
 beleidsmakers
 communicatie verantwoordelijken
 NGO activisten
 consumenten

- Eenvoudige toegang tot duizenden artikels over
biologische landbouw & voeding

Organic Eprints is geschikt voor:
 onderzoeksprogramma’s en projecten
 onderzoeksinstellingen en organisaties
 financiers van onderzoek
 onderzoeks- of landbouwadministraties
 organisatoren van internationale conferenties
Een meer geformaliseerde samenwerking kan betekenen:
 specifiek opgenomen worden in de structuur van de archief
-browser
 een editor in de redactieraad
 kansen voor invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van
het archief
Een dergelijke samenwerking heeft als voordeel:
 vergroten van de zichtbaarheid en impact van onderzoek
 verhogen van het documenteren van onderzoeksinspanningen
Organisatie kunnen linken naar hun sectie of naar een aangepaste zoekactie in het archief,
en zo hun onderzoek direct beschikbaar maken voor een ruime groep van gebruikers.
Voor internationale conferenties, kan Organic Eprints gebruikt worden voor het opladen van
artikels en na goedkeuring kunnen deze online beschikbaar gemaakt worden.

- Deel je eigen onderzoek: 200.000 bezoekers elke maand!

