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Posterprogram
FAIR-principerna

Nordiska listan

Vad innebär FAIR-principerna för öppet
tillgängliga publikationer? KB har fått i
uppdrag att ta fram kriterier för att kunna
bedöma i vilken utsträckning vetenskapliga publikationer som helt eller delvis
finansierats med offentliga medel uppfyller
FAIR-principerna. Kriterierna ska också möjliggöra en
bedömning av om vetenskapliga publikationer blir öppet
tillgängliga direkt då de publiceras – ett av Sveriges mål
för öppen tillgång till publikationer.

Sedan 2015 har de nordiska länderna samarbetat kring upprättande av ett gemensamt
auktoritetsregister över publiceringskanaler. Syftet med en gemensam nordisk
lista är att samla och jämföra data över
publiceringskanaler på de nationella listorna
och därmed minska och dela ansvaret och
kostnaderna för förvaltning, uppdatering och validering
av data, tillhandahålla högre kvalitet och genomföra både
nationella analyser och jämförelser av forskningsoutput.

Göteborgs UB:s kvalitetsarbete med
publikationsdata

Open APC Sweden

Camilla Lindelöw, Kungliga biblioteket

Sofia Gullstrand, Göteborgs universitetsbibliotek
Göteborgs universitets publikationsdatabas – GUP placerar sig högt i Swepub i
tjänsten Analys och bibliometri som monitorerar datakvalité. Som ett stort lärosäte
med många discipliner och därmed en bred
publicering, krävs flera insatser för att erhålla god datakvalité. Vi vill med denna poster illustrera vårt arbete med
granskning och berikning av publikationsdata. Det är också ett tillfälle för oss att utbyta erfarenheter och kunskap
om hur man kan förbättra kvalitetsarbetet.

Improved metrics for decision making
in Libraries
Tejs Grevstad, ConsortiaManager

With decreasing budgets in libraries and the need to stay in control,
ConsortiaManager aims to help
providing valuable insights on
metrics like cost, usage, and license information in
addition to making the normal renewal decisions. Future
plans include tracking research output, citations and
APC´s to truly cover the cost and impact of the library.

Tuija Drake, Kungliga biblioteket

Camilla Lindelöw, Kungliga biblioteket
Open APC Sweden ger oss en möjlighet att
övervaka APC-kostnader på artikelnivå,
per förlag och per organisation. Modellen är
byggd efter den tyska förlagan, Open APC
Initiative, och levererar även data dit för
internationell insamling. Idag levererar nio
lärosäten APC-data regelbundet. Open APC Sweden
bidrar till att få insikt i hur mycket svenska lärosäten
betalar för öppet tillgänglig publicering, vilket KB har fått
i uppdrag att redovisa framöver med start 2018.

Schysta avtalsvillkor, pressade priser och Open
Access – möjligheter vid förhandling av lokala
avtal
Josefin Högstedt, Sara Bünger och Linda Sohlberg,
Linnéuniversitetet

Vad händer om varje
förnyelse ses som en
möjlighet till förhandling? Kan licensarbete som upplevs
som ett svårt måste, bli roligt och utmanande? Hur kan OA
bli en faktor vid förhandling av lokala avtal? Samarbete
med upphandlare kan upplevas komplicerande, vad är
vinsten? Hur håller vi mediabudgeten samtidigt som
det finns ökat behov av resurser? Linnéuniversitetet har
förändrat processen för lokala avtal och licenser och ser
samarbete med andra lärosäten som nödvändigt för bättre
avtal, kom och diskutera med oss!

Survival guide

Johanna Nählinder, Linköpings Universitetsbibliotek
På nätet finns mycket forskning fritt tillgänglig, men det är inte alltid lätt att hitta
dit. Survival guide är en enkel guide för låntagaren till hur man kan hitta vetenskapliga
artiklar som man varken kommer åt via
bibliotekskatalogen, bibliotekets databaser eller genom
en snabbsökning. Guiden vill ge uppmärksamhet till den
stora mängden forskning som finns open access.

The Trusted Solution for Open Access Publishing
Malin Asplund och Nardos Woldeyesus, IEEE

A not-for-profit organisation, IEEE is
the world’s largest technical professional organisation dedicated to
advancing technology for the benefit
of humanity. The reputation and global reach of IEEE make it the best choice for institutions
and authors publishing OA technology research. IEEE is
also supporting pioneering open data initiatives with its
new API features and partnership with Code Ocean.
Find out more at http://open.ieee.org

Tillgänglig kulturarvsinformation

Annika Peurell, Vitterhetsakademiens bibliotek,
Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet arbetar för att kulturarvet ska
bevaras, användas och utvecklas. Förutsättningarna för
god informationsförsörjning och kunskapsuppbyggnad
inom kulturarvsområdet varierar dock i hög grad. På RAÄ
finns Vitterhetsakademiens bibliotek som tillgängliggör
vetenskaplig kulturarvsinformation till sektorns yrkesverksamma, forskare och intresserad allmänhet. Nu med
ett ökat fokus på elektroniska resurser som e-tidskrifter
och databaser som kan erbjudas samtliga registrerade låntagare i biblioteket, inte bara myndighetens egna anställda.

Varför ska man kartlägga open accesskostnader?

Libraries leading the way: chart your OA2020
transformation roadmap
Colleen Campbell, OA2020 Partner Development,
Max Planck Society

As librarians wield the economic leverage of the subscription
budgets they manage, they are
uniquely positioned to accelerate
the transition to open access and
demonstrate new value to their researchers and administration. By charting an Open Access 2020 roadmap,
librarians can safely and successfully navigate their own
institutions on a course for global transformation of scholarly communications.

Kungliga bibliotekets samordningsuppdrag
för öppen tillgång
Beate Eellend, Kungliga biblioteket

Sedan 2017 har KB ett regeringsuppdrag att
samordna arbetet för öppen tillgång till
vetenskapliga publikationer. Inom ramen
för uppdraget samordnar KB under
2017–2019 fem utredningar. Målet med
utredningarna är att ta fram rekommendationer för nationella lösningar på särskilda utmaningar,
för att Sverige ska nå regeringens målbild för öppen tillgång. I utredningsgrupperna deltar representanter från
forskningsfinansiärer, forskarsamhället, lärosätena
genom SUHF samt KB. Slutrapporten överlämnas till
regeringen under första kvartalet 2019.

Öppen tillgång i Bibsamavtalen
Annica Wentzel, Kungliga biblioteket

KB arbetar för en övergång från prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga
vetenskapliga publikationer. Idag har
Bibsamkonsortiet flera avtal där deltagande
organisationer antingen får rabatt på publiceringsavgifter eller sänkta licensavgifter i
samband med publicering med öppen tillgång. Diskussioner
och förhandlingar pågår för att få in komponenter som rör
öppen tillgång i fler Bibsamavtal.

Lisa Lovén och Liisa Hänninen Frisk,
Stockholms Universitetsbibliotek

Det började som ett projekt, men har nu
övergått i löpande arbete. Sedan 2016 kartlägger Stockholms universitetsbibliotek
kostnader för författaravgifter (APC:er)
vid Stockholms universitet. Den årliga
sammanställningen ger en översikt över vad
SU betalar och till vilka förlag, kostnader för artiklar i
hybridtidskrifter resp. rena open access-tidskrifter, vilka de
största finansiärerna är och vilka institutioner som är mest
aktiva när det gäller open access publicering, med mera.
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