Registrering af konferencebidrag i Pure
Et konferencebidrag, det være sig en artikel, et abstrakt eller en poster kan registreres i Pure på tre
forskellige måder, hvor den korrekte afhænger af, hvordan bidraget er udgivet efter
konferencen/seminaret/workshoppen mm.

1. Konferencebidrag udgivet i proceeding

Skabelonerne til inddatering af
konferencebidrag udgivet i en antologi,
med et ISBN nummer, en identificerbar
udgiver eller titler såsom ”Proceeding of
the …” eller ”Abstract book”.

Når et konferencebidrag er udgivet i en proceeding så er der et par felter i skabelonen, udover de
obligatoriske felter markeret med rød stjerne, som skal udfyldes, hvis det er muligt.
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Hvis der er en identificerbar udgiver,
skal denne tilføjes her.
Husk altid at vælge udgiver fra den
”Centrale database”, hvis det er muligt.

ISBN numre og redaktører er
information som vi gerne ser
tilføjet til registreringen, hvis
det er muligt.

Hvis proceedingen er
udgivet som del af en
bogserie, skal denne tilføjes
her. Bogserier kan have et
ISSN nummer, et volume
nummer og/eller et
serienummer.

Alle registreringer af konferencebidrag skal
have en begivenhed tilføjet, med detaljer om
hvor og hvornår begivenheden fandt sted,
samt titlen på begivenheden
(konferencen/Seminaret/workshoppen mm.).
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Hvis begivenheden er på BFI’s
autoritetsliste over konferenceserier så er
det vigtigt også at tilføje begivenheden
her.
Søg på begivenhedens forkortelse eller
brug et par få nøgleord fra titlen.

Version 1
16-09-2015
/logr

2. Konferencebidrag udgivet i tidsskrift

Skabelonerne til konferencebidrag
udgivet i et tidsskrift, som normalt vil
have et ISSN nummer.
Konferenceartikler, abstrakts og
posters vil ofte blive udgivet i et
Special Issue eller Supplementary
Issue af et tidsskirft.
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Når et konferencebidrag er udgivet I et tidsskrift er der to felter i skabelonen, udover de obligatoriske
markeret med rød stjerne, som skal udfyldes hvis det er muligt.

Alle registreringer af konferencebidrag skal
have en begivenhed tilføjet, med detaljer om
hvor og hvornår begivenheden fandt sted,
samt titlen på begivenheden
(konferencen/Seminaret/workshoppen mm.).
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Hvis begivenheden er på BFI’s autoritetsliste
over konferenceserier så er det vigtigt også at
tilføje begivenheden her.
Søg på begivenhedens forkortelse eller brug et
par få nøgleord fra titlen.
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3. Upubliceret konferencebidrag

Skabelonerne til
konferencebidrag der aldrig
bliver udgivet i proceeding eller
tidsskrift, men ofte bliver gjort
tilgængelig på
konferencehjemmesiden, i et
repository, på USB-stick eller på
CD.
Det kan være en god ide at
oploade eller linke til et
fuldtekstdokument når denne
skabelon benyttes.

5 af 6

Version 1
16-09-2015
/logr

Når et konferencebidrag er upubliceret er der kun et felt i skabelonen, udover de obligatoriske felter
markeret med rød stjerne, som skal udfyldes, hvis det er muligt.

Hvis muligt skal publikationens sideantal tilføjes
her.

Alle registreringer af konferencebidrag skal
have en begivenhed tilføjet, med detaljer om
hvor og hvornår begivenheden fandt sted, samt
titlen på begivenheden
(konferencen/Seminaret/workshoppen mm.).
Dette felt er især vigtigt i denne skabelon, da
det her er det eneste felt, hvor
konferenceoplysninger kan tilføjes.

Kommentarer eller spørgsmål i
forbindelse med denne guide kan sendes
til Pure kontoret på
puresupport@bib.sdu.dk
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