Kjære artikkelforfatter
Tusen takk for at du sendte inn din artikkel til dette tidsskriftet. Her følger informasjon om
rettigheter og prosessen frem mot publisering. Som forfatter forutsettes det at du godkjenner
tidsskriftets rettighetslisens, og tar aktivt kontakt dersom du skulle ha innsigelser til dette.
Dette tidsskriftet, og dermed også din artikkel, publiseres under modellen «grønn» åpen tilgang.
Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle
arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som
ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten
forsinkelse).
Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt
redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på
Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til
denne på www.idunn.no.
Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om
normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske
Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin
helhet her.
Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets relevante
digitale plattformer for tidsskrifter.
Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
•
At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt.
•
At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning
av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om
tilleggspublisering.
•
At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er
publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering.
Ved antakelse vil du som forfatter motta artikkelen din to ganger til gjennomlesning når det
nærmer seg utgivelse i tidsskriftet. Den ene er en korrekturlest versjon av artikkelen i Word, den
andre er en PDF av artikkelen slik den vil se ut i tidsskriftet. Det er ikke anledning til å gjøre større

endringer i teksten, og fristen for å levere mindre korrekturendringer er kort. Ta kontakt med
tidsskriftets redaksjonssekretær hvis det er spørsmål om dette.
Hvis du har spørsmål om rettigheter eller annet knyttet til din artikkel, er det bare å ta kontakt
med oss i Universitetsforlaget.
Med vennlig hilsen
Universitetsforlaget

Motta varsel på e-post når nytt innhold er publisert på Idunn:
Åpne www.idunn.no og ønsket tidsskrift. Klikk på Publiseringsvarsling.

