Senast uppdaterad: 2011-05-27

Registrera konferenspublikationer i DiVA
Vad är en konferenspublikation?
Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara
publicerade:
-

i konferensens egna proceedings i tryckt eller elektronisk form
i ett etablerat eprintarkiv inom ämnesområdet
i lärosätets egen regi (HiGs working paper-serie eller liknande)
som en poster. Posters kan registreras som konferensbidrag med tillägget (poster) inom
parentes efter huvudtiteln. Posters betraktas som publicerade i och med
utställning/presentation.

Endast publicerade konferensbidrag ska registreras i DiVA
Vad är inte en konferenspublikation?
De stora vetenskapliga databaserna, som Scopus och Web of Science, skiljer mellan document
type (typ av innehåll) och sorce (typ av publikation). Registreringen i DiVA ska vara
densamma som i de stora databaserna, vilket innebär att ett konferensbidrag som är publicerat
som en artikel i en tidskrift ska registreras som en artikel i DiVA, inte som en
konferenspublikation.
I vissa undantagsfall kan konferensbidrag även registreras som kapitel i en bok. Observera att
detta inte innebär att alla konferensproceedings som är publicerade i tryckt form bör betraktas
som en bok. Registrera endast konferensbidrag som en bok om 1) konferensbidraget är
registrerat som en bok i någon av de stora vetenskapliga databaserna, eller 2) boken kan sägas
”stå på egna ben”, skiljd från konferensens proceedings.
Tänk på innan


Finns din publikation redan registrerad i en annan databas, såsom Web of Science,
PubMed eller Libris? Importera gärna uppgifter istället för att lägga in allting manuellt.



Sök först i DiVA för att kontrollera att konferensbidraget inte redan är registrerat. Klicka
här för information kring hur man ändrar/lägger till uppgifter i en registrerad post.



Du kan spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt/Spara utkast.
Påbörjade registreringar hittar du under Mina utkast.
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Gör så här

Logga in i DiVA. Välj Lägg till
publikation/Ladda upp filer.

Påbörjade registreringar hittar du
under Mina utkast.

Välj publikationstyp och klicka på
Fortsätt.
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Författaruppgifter

TIPS:
Det finns hjälptexter som förklarar
varje fält. Håll muspekaren över det
röda frågetecknet.

Ange HiG-användarnamn för
personer som är anställda vid HiG.
Användarnamnet behövs för att
söka fram entydiga personliga
publikationslistor, samt för att
författaren ska få tillgång till att
göra ändringar i registreringen.
Varken användarnamn eller e-post
visas öppet när posten är
publicerad.

I DiVA finns både HiG:s nuvarande
organisation och organisationen
före 2010. Använd den enhet
som författaren tillhörde när
dokumentet publicerades. Klicka
på Visa även upphörda
organisationer för att se äldre
inst/avd.
Välj enbart avdelning (ämnesavd.
före 2010) för personer anställda
vid HiG. Avdelningen kopplas
automatiskt till de överordnade
enheterna, akademin (inst före
2010) och högskolan.
Centrumbildningarna CBF (som
bytte namn 2006), CLIP, GISinstitutet och Radio Center Gävle
ligger direkt under HiG, och ska
därför dubbelregistreras på sin
avdelning.
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Använd Annat lärosäte om du
registrerar konferensbidrag som
publicerades innan författaren var
verksam på HiG. Fältet kan även
användas för medförfattare från
andra lärosäten.

Samtliga författare ska anges.
Använd fullständigt namn,
användarnamn och
organisationstillhörighet för att
registrera författare vid HiG.
Författarordningen är densamma
som i publikationen. Ändra
ordningen på författarna med hjälp
av pilen till höger.
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Uppgifter om konferensbidraget

Utelämna skiljetecken som binder
samman huvudtiteln med eventuell
undertitel. Kolon genereras
automatiskt.

Ange konferensbidragets språk.

Är konferensbidraget
refereegranskat?

Konferensmeddelandets titel är ofta
en variant på konferensens namn.

Vad heter konferensen? När och var
hölls den? Ange namn, ort, land,
datum och år.
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Om konferensbidraget är digitalt
publicerat har det vanligtvis ett
DOI-nummer (digital object
identifier). DOI återfinns ofta i
publikationens sidhuvud eller sidfot.
Ange alltid ISI-id och PubMedID när
det är möjligt. Så här hittar du
id-nummer i ISI och i PubMed.

Länka gärna till konferensens
hemsida eller till vidare information
rörande konferensbidraget. Klicka
på Ytterligare URL om du vill lägga
till fler länkar.

Ange nationell ämneskategori. Välj
ett eller flera ämnen som
överensstämmer med
publikationens innehåll. Välj någon
av de övergripande kategorierna
om det är det svårt att specificera.
Uppgiften är viktig för att
möjliggöra utsökningar via ämnen.

Kopiera och klistra in texten i
abstract.

Abstract kan läggas till på flera
språk.

Klicka på Fortsätt.
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Ladda upp fil

Klicka på Fortsätt om du inte vill
ladda upp någon fil.

Innan du laddar upp ett konferensbidrag ska du kontrollera att förlaget tillåter att du gör det
fritt tillgänglig. När du laddar upp en fulltext i DiVA förutsätts också att du har läst och
godkänt HiGs användarvillkor.
Granska och publicera

Kontrollera dina ifyllda upgifter. Vill
du ändra något, använd länken
Ändra uppgifter eller klicka på
Tillbaka. När uppgifterna stämmer,
klicka på Godkänn.

Poster som inte har någon uppladdad fulltext eller annan bilaga blir synliga i DiVA direkt och
granskas av en bibliotekarie i efterhand. Poster med fulltext eller annan bilaga granskas av en
bibliotekarie innan de publiceras i DiVA. Speciella rutiner finns för avhandlingar. De blir aldrig
synliga direkt utan granskas alltid av en bibliotekarie eller administratör innan de publiceras.
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