Even Flood, Bibliotekforum, 2, 2005
RDN – Resource Discovery Network, http://www.rdn.ac.uk
Denne spalten i Bibliotekforum vil bli brukt til å se på spesielle fagressurser på Internett. Stort sett blir det frie
ressurser jeg kommer til å se på, men enkelte kommersielle (som Scopus i forrige nummer) vil også bli beskrevet
og vurdert etter beste emne.
En av de beste gratis ressursene for faglig informasjons er Britenes RDN – Resource Discovery Network,
http://www.rdn.ac.uk. Dette er et storstilt offisielt prosjekt, støttet av Joint Information Systems Committee (JISC),
http://www.jisc.ac.uk/ som har lovet støtte frem til 2007. Kort beskrevet er det en vevkatalog, ca 80 000 tusen
steder valgt ut, kontrollert og evaluert. Det er altså en ganske liten portal i antall vevsteder, styrken er
kvalitetssikringen og beskrivelsen av utvalget. En gruppe på 70 forsknings og utdanningsinstitusjoner er med på å
velge og klassifisere vevsteder. Målgruppen er studenter og ansatte ved universitet og høyskoler, men alle har
tilgan til ressursene. Kvaliteten er meget stor, britene legger store midler inn i dette. For en stund siden møtte jeg
sjefen for EEVL, han sa at bare for den delportalen var det åtte og en halv stilling. Og lederen for JISC snakket
om JISC på bibliotekmøtet i Stavanger i 2002, og jeg husker fremdeles sukket som gikk gjennom forsamlingen da
hun nevnte budsjettet.
RDN dekker åtte fagportaler, alle med høy kvalitet og flere med prestisjetunge priser:
ALTIS – Reiseliv, sport og fritid. Organiseres av University of Birmingham
Artifact – Kunst og andre kreative fag. Organiseres av Manchester Metropolitan University
BIOME – Helse og biologi er ved University of Nottingham. Det har seks delportaler:
OMNI – Medisin og helsefag
NMAP – Sykepleie, jordmorarbeide og beslektede helse fag
VetGate – Dyrehelse og veterinærfag
BioResearch – Biologisk og biomedisinsk forskning
Natural Selection – Naturhistorie og biologi
AgriFor – Jordbruk, mat og skogbruk
EEVL – Ingeniørfag, matematikk og databehandling, er ved Heriot Watt University. Her er det mye morsomt med
navnet. Lederen kalles ofte ”The EEVL master”, selv foretrekker han ”The Master of EEVL” .
GEsource – Geografi og miljøfag. Den organiseres av Consortium of Academic Libraries in Manchester
Humbul – Humaniora, ved Oxford University. Igjen et originalt navn, er humanister speselt ydmyke?
PSIgate – Fysikk og beslektet vitenskaper. Navnet til tross, ikke noe paranormalt over disse ressursene.
Organiseres av Consortium of Academic Libraries in Manchester
SOSIG – dekker samfunnsfag, jus og næringsliv. Igjen er det mye morsomt med navnet, med det er heller ikke
noe pølsevev! Organiseres av University of Bristol.
Jeg har ikke sjekket overlappet mellom de forskjellige delportalene. Men hvis man går inn på RDNs startside og
søker der søker man i alle stedene som erdekket.
De har også en treningsdel, Virtual Training Suite, http://www.vts.rdn.ac.uk. Det er en emnebasert trening, 61
varianter er tilgjengelige.
Så RDN er anbefalt på det varmeste, det er en av de beste generelle fagportalene på veven

