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Hoe haal je als wetenschapper de
krenten uit de pap van het het enorme
literatuuraanbod, of misschien beter: de
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goudklompjes uit de informatiestroom?
Faculty of 1000 is een innovatieve dienst
die zich daarop richt, in de vorm van een
virtuele faculteit van toponderzoekers.
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Als gebruiker kun je F1000 op verschillende manieren raadplegen:
• Zoeken of bladeren in de database van F1000.
• Zoekprofielen maken en laten
opslaan.
• Je laten attenderen op nieuwe
artikelen.
• Zoeken in PubMed.

Figuur 3

• Zoek- en attenderingsprofielen
voor PubMed maken en opslaan.
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Award for Publishing Innovation
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Faculty of 1000 en BioMed Central
F1000 wordt uitgegeven door BioMed Central (BMC). Op F1000 moet je een persoonlijk
abonnement of een instellingslicentie nemen

Figuur 5
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Links

• Het aantal faculty members
is gestegen tot 1400. Nederland levert er op dit moment
22, waaronder de Utrechtse

• Faculty of 1000 is te raadplegen via het menu Elektronische Bestanden op de universitaire bibliotheekportal, of via www.facultyof1000.com/
• Een recent artikel over de doelstellingen van Faculty of 1000 en over de resultaten na de eerste twee

bioloog en columnist Ronald

jaar, geschreven door de makers van de dienst, is: Kathleen Wets, Dave Weedon & Jan Velterop.

Plasterk en de Groninger bio-

Post-publication filtering and evaluation: Faculty of 1000. Learned Publishing, 16 (2003), 249-258.

loog Wil Konings. Gemiddeld
is het aantal artikelen dat een
lid instuurt, naar schatting vijf
per jaar, niet hoog te noemen.

Vrij online beschikbaar op www.alpsp.org/2003pdfs/htp_prkwet.pdf
• Het juryrapport bij de toekenning van de ALPSP Award for Publishing Innovation is te vinden op
www.charlesworth.com/2002_award_report.pdf
• Eerder besteedden we aandacht aan de introductie van Faculty of 1000 binnen de RUG in onze Elek-

Waarschijnlijk is de frequentie

tronische Nieuwsbrief 13 van december 2001: www.ub.rug.nl/bib/facultyof1000.html

van bijdragen tamelijk scheef

• Faculty of 1000 is besproken in Bionieuws, het vakblad van het Nederlands Instituut voor Biologie

verdeeld. Plasterk heeft sinds
zijn toetreding vier maanden
geleden nog niets ingestuurd,

(NIBI), in het nummer van 14 maart 2003; vertaling op www.facultyof1000.com/about/dutch
• Faculty of 1000 Medicine gaat komende zomer van start. De site is al in de lucht met een prestigieuze adviesraad en een eerste lijst van faculty members, waaronder een tiental Nederlanders, maar
nog geen Groningers. Zie www.f1000medicine.com/
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