Behöver du hjälp med att tillgängliggöra forskningsdata?
Här kommer ett erbjudande om support i att tillgängliggöra forskningsdata genom projektet e@LU.
Universitetsbiblioteket deltar i e@LU och kan hjälpa forskare med följande:
•

Dokumentation och metadata
Kraven ökar på beskrivning och dokumentation av forskningsdata för att den skall vara begriplig,
sökbar och återanvändbar. Vi hjälper till med rådgivning kring val av metoder och standarder för
databeskrivning och metadata.

•

Tillgängliggörande och lagring
Det blir allt vanligare att tillgängliggöra forskningsdata i ett öppet arkiv. Vi hjälper dig att hitta ett
arkiv som är lämpligt för dina data och som passar för dina behov.

•

Beständiga identifikatorer
Korrekta citeringar och beständiga länkar blir allt viktigare för forskare som tillgängligöra
forskningsdata. Användandet av DOI:er som pekar till forskningsdata har ökat markant den
senaste tiden. Vi hjälper till med rådgivning om hur du kan göra dina data sök- och citeringsbara.

•

Datahanteringsplaner
Det blir allt vanligare att man som forskare skall upprätta en datahanteringsplan för sitt
forskningsprojekt, t ex kräver vissa forskningsfinansiärer detta i samband med
forskningsansökningar. Vi hjälper till med rådgivning och verktyg för datahanteringsplaner.

Kontakt: Maria Johnsson, e-post: maria.johnsson@ub.lu.se och Monica Lassi, e-post:
monica.lassi@ub.lu.se , Universitetsbiblioteket.
Mer om e@LU: http://meta.blogg.lu.se/about-the-elu-project-on-metadata-ontologies-and-provenancefor-research-data/

Do you need help with sharing research data?
Here comes an opportunity to get support on sharing research through the project e@LU. The University
Library who is part of e@LU offers help on the following:
•

Documentation and metadata
Describing and documenting research data with the correct metadata become more and more
important, in order for data to be findable, understandable and reproducible. We help you to
find and select methods and standards for describing you research data.

•

Sharing and archiving
It becomes more common to share and upload research data in an open archive, such as Zenodo
or FigShare. We help you to find a suitable archive for your research data.

•

Persistent identifiers
Correct citations and persistent identifiers or links become more and more important for
researchers sharing their data. Usage of DOI’s has increased a lot during the last years. We help
you with advice on how to make your data citable and accessible via persistent links.

•

Data management plans
Researchers are more often required to create a data management plan for their research
projects, this is a common procedure among many research funders. We help you with advice
and tools for creating a data management plan.

Contact: Maria Johnsson, e-post: maria.johnsson@ub.lu.se och Monica Lassi, e-post:
monica.lassi@ub.lu.se , University Library.
More about e@LU: http://meta.blogg.lu.se/about-the-elu-project-on-metadata-ontologies-andprovenance-for-research-data/

