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Disposisjon 

• Det praktiske arbeidet rundt fulltekster som lastes 
opp i CRIStin. 
 Hva må sjekkes før det kan gjøres tilgjengelig i 

Munin 
• Sherpa/RoMEO 

 Hva er det? 
 Hvordan kan det hjelpe oss som jobber med 

arkivene? 
 Hvordan kan du gjøre Sherpa/RoMEO bedre 
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CRIStin 

• All vitenskapelig arbeid registreres i CRIStin 
 «Levér inn» knappen 

• Fulltekst lastes opp i CRIStin der én eller flere 
forfattere er registrert med tilknytning til UiT 

• Foretas en import fra CRIStin til vitenskapsarkivet 
Munin én gang i døgnet 

• All metadata registrert i CRIStin følger med 
importen til Munin 
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Presenter
Presentation Notes
Som jo dere helt sikkert vet MÅ alt vitenskapelige arbeid registreres i CRIStin, men det er ikke mange som vet at man kan laste opp fulltekst i CRIStin også, eller at det faktisk kan være pålagt å gjøre det mtp finansiseringsmidler den enkelte forsker kan ha fått. 



Munin 

• UiT sitt vitenskapsarkiv  
• Opprettet i 2006 

 Fylte opp arkivet ved å spørre om noen var villige til 
å gjøre tilgjengelig med vår Open Access lisens. 

• Fra og med vårsemesteret 2008 var det 
obligatorisk å levere inn mastergraden via Munin 

• Fra og med vårsemesteret 2011 obligatorisk å 
levere avhandlinger gjennom Munin. 

• Vitenskapelige artikler med tilknytning til UiT 
• Annet 

 Kronikker, manuskripter, postere, osv. 
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Presenter
Presentation Notes
Fra 2006 var det frivillig å gjøre mastergradsoppgaven din tilgjengelig i Munin. Selv om vi får alt levert inn gjennom I-portalen så betyr det ikke at alt av master- og doktorarbeid blir tilgjengelige i Munin. Studentene/kandidatene får et valg der de kan velge om de vil publisere i Munin etter endt eksamen/disputas eller ikke. I utgangspunktet opererer UiT nå med en «no deposit, no degree». Alle MÅ levere via iportal (Munin). Det jobbes jo nå med et «arkiv-munin» der alle innleveringer havner i et lukket arkiv uavhengig av om de har bestått eller ikke eller om de skal gjøres tilgjengelig i Munin. Med «tilknytning» menes at minst én av forfatterne har en tilknytning til UiT. De fleste artiklene vi har i Munin kommer via importen fra CRIStin. 



Når artikkelen kommer til Munin 
 

• Metadata sjekkes manuelt av oss på UB 
 Ev. manglende metadata 
 Policy til utgiver/tidsskrift sjekkes i Sherpa/RoMEO 
 Hvilken versjon er lastet opp 
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Presenter
Presentation Notes
Vi får beskjed om at importen er gjort via en e-post som vi får hver morgen i 9 tiden. I denne e-posten får vi beskjed om det er noen fulltekster som er lastet opp hvor mange det er. Vi logger oss dermed inn og finner de aktuelle postene og sjekker dem. 
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Policysjekk i Sherpa/RoMEO 
• Søkbar database for å sjekke utgiveres policyer til 

egenarkivering 
• Din venn i jungelen av hva utgivere tillater eller ikke av 

egenarkivering 
 Forteller hvilken versjon av artikkelen man har lov til å 

egenarkivere 
 Forteller om det er noen embargo på egenarkivering 

• Sherpa/RoMEO har sin «base» hos University og 
Nottingham 
• Flere «RoMEOpartnere» som er med på å fylle Sherpa med utgiveres 

policyer. 
 

• Prosjektet «RoMEO for Norway» består av Universitetet i 
Bergen, Høgskolen i Telemark og UiT. 
 Få flere norske utgivere inn i Sherpa/RoMEO  

 
 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Det er helt klart rom for forvirring når det kommer til å finne ut av hva de forskjellige utgiverne tillater at man kan egenarkivere – eller hva de IKKE tillater at man egenarkiverer, more like it. Du kan søke på tidsskriftets navn, utgivers navn eller issn. Det er sjeldent man ikke får treff. 
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Fargerike Sherpa/RoMEO 

• Grønn RoMEO 
 Kan arkivere pre-print, post-print eller utgivers PDF. 

• Blå RoMEO 
 Kan arkivere post-print eller utgivers PDF 

• Gul RoMEO 
 Kan arkivere pre-print 

• Hvit RoMEO 
 Egenarkivering støttes ikke 

 
 
 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Med Pre-print menes en manusversjon av artikkelen før den har vært gjennom fagfellevurdering. Kan også kalles det innsendte manus.Med post-print menes en manusversjon av artikkelen etter at den har vært til fagfellevurdering og er justert. Utgivers PDF er den versjonen som utgiver har liggende ute på sin egen side. 
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Presenter
Presentation Notes
Slik vil det se ut når du søker i Sherpa/RoMEO. Her ser dere vi kan søke på både tidsskrift, utgiver og ISSN.
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Bli en RoMEO du også! 

• Forskere må etter hvert sjekke policy for tidsskrift de 
planlegger å publisere i 
 Dette må gjøres FØR de leverer inn manus i henhold EUs og 

Forskningsrådets krav som kommer. 
• Viktig med en så oppdatert base som mulig  
• Dersom dere vet av noen utgivere/tidsskrift og dere ikke 

finner dem i Sherpa/RoMEO – spør dem om deres policy 
og meld dem inn. 
 

Presenter
Presentation Notes
Eller en Julie? Det er altså mulighet for å kunne bidra til at det kommer mer informasjon om Norske utgivere og tidsskrift inn i Sherpa/RoMEO.Kravene som Jan Erik snakket om tidligere i dag. Det vil være et krav om å publisere i tidsskrift som tillater egenarkivering av utgivers pdf eller i det MINSTE egenarkivering av post-print.På siden til Sherpa/RoMEO finner du informasjon om hvordan du kan få lagt til informasjon om utgivere og et skjema som kan fylles inn med informasjon om hva utgiver tillater av egenarkivering. 
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Presenter
Presentation Notes
Slik ser skjemaet ut som du fyller inn og sender inn. 



Kontaktinformasjon  

Emma Margret Skåden, ráđđeaddi/rådgiver ved 
Universitetsbiblioteket i Tromsø 
 
Tel: 776 44 902 
emma-margret.skaaden@uit.no  

20.02.2013 11 

mailto:emma-margret.skaaden@uit.no
mailto:emma-margret.skaaden@uit.no
mailto:emma-margret.skaaden@uit.no
mailto:emma-margret.skaaden@uit.no

	Erfaringer fra arbeidet med egenarkivering hos UiT
	Disposisjon
	CRIStin
	Munin
	Når artikkelen kommer til Munin�
	Policysjekk i Sherpa/RoMEO
	Fargerike Sherpa/RoMEO
	 
	Bli en RoMEO du også!
	 
	Kontaktinformasjon	

