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Digitaliseringen av svenskt tryck har tagit fart
Kungliga biblioteket, UB och fyra andra universitetsbibliotek i Sverige (Uppsala, Göteborg, Stockholm
och Umeå) kom i januari 2020 överens om att gemensamt digitalisera och tillgängliggöra det samlade
svenska trycket. Först ut är svenska tidskrifter från åren 1850 – 1900.
Till stor nytta för forskning och högre utbildning ska vårt tryckta kulturarv från 1400-talet fram till idag
bli digitalt tillgängligt och helt fritt. Det blir en viktig resurs för det demokratiska samhället.
Genom digitaliseringen etablerar biblioteken en infrastruktur för digitalt material och producerar
forskningsdata när materialet kan få nya användningsområden och analyseras med nya metoder.
Planen är att börja med svenska tidskrifter från åren 1850 - 1900, eftersom det är ett material som är
av stort intresse både för forskning och för allmänheten. Dessutom bidrar digitaliseringen till att minska
det fysiska slitaget på papperstidskrifterna, som kan vara i skör kvalitet.
Läs mer om projektet på Universitetsbibliotekets webbplats

Ansök om Tema vid Pufendorfinstitutet 2022, senast 14 september
Anställda vid Lunds universitet inbjuds nu att ansöka om möjligheten att etablera ett Tema vid
Pufendorfinstitutet med början våren 2022. Ansökan ska vara institutet tillhanda senaste den 14
september 2021, beslut fattas den 24 november.
Utlysning Tema 2022
Läs mer på Pufendorfinstitutets webbplats

Apply for a Theme at the Pufendorf IAS 2022 – Deadline September
14th, 2021
Researchers at Lund University are now invited to apply for the opportunity to establish a Theme at
the Pufendorf Institute starting in the spring of 2022. The application must be received by the institute
no later than September 14th, 2021.The decision will be made on November 24th.
Call for application, Theme 2022
Read more on the Pufendorf IAS website
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Detta mejlutskick skickas till kommunikationsansvariga på fakultetsnivå och andra
intresserade i syfte att användas i andra kanaler. I vissa fall kan det fungera som
slutgiltigt utskick.
Synpunkter och meddelanden: Redaktör för utskicket är Anna Mansfeld,
kommunikativt verksamhetsstöd vid sektionen Kommunikation. Hör gärna av dig med
synpunkter till: anna.mansfeld@kommunikation.lu.se
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Tidigare mejlutskick finns arkiverade på LU box
Medarbetarwebben - Den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet
Staff pages - The internal website for Lund University.

