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Septentrio Academic Publishing
• UiTs publiseringstjeneste
• Driftes av Universitetsbiblioteket
• Åpen tilgang til alt innhold
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Satsing på åpen publisering er godt forankret i strategiske dokumenter til både UiT og UB.



Plattform: OJS (Open Journal Systems)
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2010
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I 2010, basert på erfaringene med de to tidsskriftene, ble Septentrio-tjenesten lansert.Per nu er det <1 årsverk som er involvert i Septentrio-arbeidet – fordelt på 5 personer: 2 på IT, 2 på daglig drift og 1 på overordnet strategi.



Vår portefølje – 15 publiseringskanaler
• 8 tellende tidsskrifter innen humaniora, biologi, helsefag

• 1 ikke-fagfellevurdert tidsskrift

• Diverse serier:
– Skriftserier
– Digitaliserte bøker
– Rapporter
– Konferansemateriale
– Læringsmateriale 
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De fleste eksisterte på papir før Septentrio.Abonnement eller gratisNoen med dårlig økonomi1 startet hos oss (Borealis)3 ble tellende etter at de kom til oss.Alle kanaler har en tilknytning til UiT: eid av et fakultet, redaktør ansatt hos UiT, eller tema relevant for UiT.



• 7 av Septentrio-tidsskrifter er i

• Alle med

Tidsskrifter med Seal:
8 i Norge
869 på verdensbasis

Vi hjalp med 
reakkreditering.
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DOAJ er en register over fagfellevurderte OA-tidsskrifter av høy kvalitet.Vi tok på oss reakkrediteringssøknadene i 2015, og alle 7 ble reakkreditert.Alle med DOAJ Seal – som er et merke for eksepsjonelt høy publiseringskvalitet. Fra DOAJ: To qualify for the Seal the journal must:have an archival and preservation arrangement in place with an external party such as CLOCKSS, LOCKSS, Portico;provide permanent identifiers in the published content such as DOIs;provide article level metadata to DOAJ;embed machine-readable CC licensing information in article level metadata;allow reuse and remixing of content in accordance with a CC BY, CC BY-SA or CC BY-NC license;have a deposit policy registered in a deposit policy directory such as SHERPA/RoMEO;allow the author to hold the copyright without restriction.



Våre krav til tidsskrifter
• Åpen tilgang til innholdet
• Varig redaksjon

– Helst forankret i en institusjon
• Redaksjonen har ansvar for fagfellevurdering, språkvask, formatering
• For de nye: langtidsforpliktelse, min. 5 år



Tjenester vi tilbyr til tidsskriftene
• Bibliotekets OJS-installasjon og opplæring i OJS
• For noen få: publiseringsarbeid i OJS, Word-formatering
• Informasjon 

– Lisensbruk
– Gode praksiser 

• Indeksering i databaser
• DOI
• Langtidsarkivering
• Artikkelindeksering i DOAJ
• Verktøy for plagiatsjekk 

Alle tjenester er gratis 
for tidsskriftene

Bare for våre 
DOAJ-tidsskrifter
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UBs OJS-installasjon: (drift, back-up, testversjon, oppdateringer, teknisk støtte)Alle tjenester er gratis for tidsskriftene selv om noen av dem koster: f.eks DOI og Similarity Check. Vi tar på oss kostnadene. Mesteparten av kostnadene er arbeidstid.Gode praksiser, f.eks:Formateringsråd, hvordan utforme artikkelsider (ikke bruk flere spalter, minimum så brede marger, fontstørrelse osv)Etiske vurderinger i redaktørarbeid: viser til COPE (Committee on Publication Ethics) som har mange nyttige ressurser på nettet. Vi er ikke medlem.https://www.crossref.org/fees/#content registration fees: Member obligations: https://www.crossref.org/member-obligations/Artikkelindeksering i DOAJ: «semi-manuelt» for øyeblikketMå eksportere xml-rapporter i OJS og laste dem opp i DOAJEtter at nytt innhold er publisertSatser på en automatisk løsning snart: DOAJ API



Similarity Check – tjeneste fra Crossref

• Verktøy for plagiatsjekk 
• Voksende database av vitenskapelige tekster:
• 60 mln fulltekster
• 1300 deltakende utgivere

• Lett å bruke

• Vi får det rimelig via Crossref.

• Bare for 7 DOAJ-tidsskriftene
• Vurderer å tilby til alle etter hvert

Aka iThenticate (fra Turnitin)
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https://www.crossref.org/services/similarity-check/Vi får det rimelig via Crossref og vår obligation er at Turnitin må ha tilgang til min 90% av våre fulltekster.



Utfordringer 
• Vi i Septentrio:

– har ikke det som fulltidsarbeid 
– er få
– har ikke bakgrunn fra publiseringsindustrien

• Redaktørene 
– er travle folk
– «Vi tror vi vet alt om vitenskapelig publisering.»

• Det tar tid til å sette seg inn i programmene.
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(<1 årsverk på 5 personer)(OJS, DOI-vedlikehold)Bildet er fra et digitalisert kart i Ubs samling: Septentrionaliu regionum Svetiæ Gothiæ Norvegiæ Daniæ, Gerard de Jode, 1570



Mekking

Kreativ bruk av OJS kan ha 
uforutsette konsekvenser. 
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Noen ganger finner vi ikke ønsket funksjonalitet i OJS, og må mekke ting til.



Mekking: «tomme artikler»

Eksportert til DOAJ
Tildelt DOI
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Her kan jeg vise et eksempel på kreativ bruk av OJS som viste seg å være problematisk i ettertiden.Det at artiklene ble tildelt DOI var en alvorlig tabbe, fordi DOI-er ikke kan slettes. Vi har tatt kontakt med Crossref og bedt dem å markere DOI-ene som inaktive (omdirigere til en «Deleted DOI» page).Vi må nå ordne det i DOAJ og BASE.I fremtiden kommer vi til å se etter andre løsninger for slike tematiske inndelinger.



Korrigering – er det ikke bare å erstatte fila?

Teknisk mulig

Publiseringspraksis:
Større feil → korrigering (+ original)
Mindre feil → ingen korrigering

Committee on Publication Ethics

Redaktører må informeres
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En annen type utfordring er redaktørpraksiser. De fleste av våre redaktører er ganske selvstendige og det varierer hvor mye de kan om publiseringsretningslinjer.



Planer

Tjenesten består
Gratis
Lavterskeltilbud

Utvikling av tjenesten:
OJS-oppdatering
Automatisering av prosesser
Article level metrics
Arkivering ved publisering
…

Samarbeid ønskes:
Norsk oversettelse (på gang)
Flere artikkelformater?
…
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Article Level Metrics: Lagotto: http://alm.plos.org/



septentrio@ub.uit.no
Aysa Ekanger aysa.ekanger@uit.no 77 64 41 40
Jan Erik Frantsvåg jan.e.frantsvag@uit.no 77 64 49 50
Stein Høydalsvik stein.hoydalsvik@uit.no 77 64 63 46
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The Munin Conference on Scholarly Publishing
22.–23. november 2017, UiT
http://site.uit.no/muninconf/

Frist å sende inn bidrag – 31. juli
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