
INSAMLING AV BÖCKER – LANSERING AV WEBBSHOP
Till skriftserieprojektet vill vi ha tag i så många titlar som möjligt till vårt lager, inför lanseringen av webbshoppen i september. 
Har du en bok, publicerad i en HT-skriftserie eller internt publicerad utanför serierna, som du vill ha med här så kontakta oss!

Vi har ordnat ett lagerrum i källaren på SOL, och dit har vi flyttat överblivna bokhyllor från Villa Blix, som nu håller på 
att sättas upp. Snart kommer lagret vara färdigt för att ta emot böcker. Vi vill samla in de böcker som finns i lager i källare 
och förråd runtom på institutionerna, och även böcker som redaktörer eller författare förvarar hemma och vill lämna in. 

Vår planerade arbetsgång:
•	 April–juni: Insamling och förflyttning av böcker till SOL-lagret. Böckernas lagersaldo förs in i databasens system.
•	 Sommar: Hemsidan kopplas samman med webbshoppen, som kommer att drivas av Media-Tryck.
•	 September: Webbshoppen tas i funktion. 
•	 September: Skriftserieprojektet är med i LU:s monter på bokmässan i Göteborg.

Vad vi vill ha in:
•	 Titlar som getts ut i skriftserierna.
•	 Titlar som är internt publicerade utanför skriftserierna och som författaren vill sälja via oss.
•	 Även äldre titlar som tidigare getts ut av förlag/distribuerats av distributör – om LU/författaren har rätt att sälja boken.
•	 Upp till 20 exemplar av varje titel.

Observera att institutionen/författaren inte kommer att få någon ekonomisk kompensation för böckerna. Vårt arbete går inte 
med vinst och är till för att öka böckernas spridning och synlighet.

DIGITAL INSAMLING
I vårt insamlingsarbete ingår inte bara att samla in fysiska böcker, utan också att samla in dels digitala filer och dels godkän-
nanden för att lägga ut en bok open access. Vill du att din bok ska finnas tillgänglig open access, så kontakta oss! Och om 
du har boken som digital fil tar vi gärna emot den.

Också böcker som i nuläget inte finns i digital form vill vi gärna veta om du vill lägga ut open access. Vi vill nämligen gärna 
som ett separat projekt se till att också äldre böcker digitaliseras. Om du som antingen författare eller redaktör är intresserad 
av det, kontakta oss.

Open access-publiceringen kommer att ske genom att filen läggs in i LUP. Därefter kommer det att synas på vår sida att 
boken finns att läsa digitalt och boken kommer enkelt att kunna nås via knappen ”Läs boken”.

Lunds universitet är en av de aktörer i Sverige som verkar för att forskningsresultat ska göras tillgängliga open access, det vill 
säga fritt digitalt tillgängliga att läsa för den som vill, och med detta arbete strävar vi efter att leva upp till denna målsättning.
 
EXTERNT PUBLICERADE BÖCKER
På vår hemsida visar vi också upp HT-forskarnas förlagspublicerade böcker. Avgränsningen vi gjort är att vi visar böcker som 
publicerats år 2010 och framåt. Om du har med en bok inom detta tidsintervall och har ytterligare information (baksidestexter, 
innehållsförteckningar, omslagsbilder) i digital form tar vi gärna emot det.

Också de externa böckerna vill vi gärna hjälpa till att lägga ut open access, om förlaget går med på det. Ge oss i så fall 
besked om godkännande – och om du har tillgång till den, även den digitala filen – så hjälper vi till med det praktiska. 

KONTAKTUPPGIFTER
Hemsida: www.ht.lu.se/skriftserier

Gemensam e-post till Katarina Bernhardsson 
och Louice Cardell Löfving: skriftserier@ht.lu.se

Skriftserieprojektet vid HT-fakulteterna – bokinsamling våren 2013!


