Nyheter från redaktionen
Tidskriften i digitalt format – för både
läsare och författare
Nyligen lanserades den nya hemsidan för
Entomologisk Tidskrift. Där finns samtliga
artiklar från volym 139 i digitalt format. För de
som inte är prenumeranter kan innehåll, abstract
och sammanfattningar läsas, medan hela artiklarna
i PDF-format finns för prenumeranter. Nya nummer
publiceras på hemsidan i samband med att det
tryckta numret skickas ut.
En prenumeration på tryckt format gäller för
ett års volym av tidskriften (inklusive de som
redan har getts ut), samt digital tillgång från den
dagen prenumerationen tecknas och 12 månader
framåt. Om du som prenumerant vill ha tillgång
till det digitala materialet behöver du registrera ett
användarkonto på hemsidan och därefter kontakta
redaktören (editor@et-online.nu) med intyg
på betalning (t.ex. kontoutdrag eller kvitto). Ditt
konto aktiveras därefter med digital tillgång i 12
månader från betalningsdatumet.
För författare finns möjligheten att skicka in
manuskript genom hemsidan. Hela processen sköts
då genom denna, från granskning till korrektur.
För både läsare och författare finns hemsidan
tillgänglig på två språk, svenska och engelska.
Hemsidan hittas på: www.et-online.nu

Tidskriftens skyddande omslag
Entomologisk Tidskrift innehåller material
av vetenskapligt värde och används ofta som
referenslitteratur av både amatörer, forskare,
myndigheter och näringsliv. Det är därför av stor
vikt att tidskriften levereras i helt och rent skick.
Vi har fått in allt fler önskemål om att ta
bort eller hitta alternativ till den plast som används
för att skydda tidskriften under postgången.
Att skicka helt utan skydd riskerar att skapa
problem och merkostnader för ersättningsexemplar, och är alltså ett alternativ vi har
valt bort. Vi har i stället undersökt möjligheterna
för att använda andra skyddsmaterial. I dagsläget är inte papper aktuellt, på grund av att
det innebär stora investeringskostnader för
tryckerierna och efterfrågan i dagsläget är för litet
för att de skulle vilja göra denna investering
enbart för oss.
Det alternativ som kvarstår är bioplast som
görs av biologiskt nedbrytbara resurser som
till exempel majs, socker eller cellulosa istället
för att använda fossila ämnen. Detta har inte
tidigare funnits tillgängligt hos det tryckeri
vi använder oss av, men tack vare diskussioner
under året kan de nu erbjuda detta från och
med det nummer du nu håller i handen.
Det är fortfarande en typ av plast, och det är
viktigt att du tar hand om det på rätt sätt
genom att lämna det i korrekt återvinningskärl.
Vi fortsätter att ha en dialog med tryckeriet,
för att förhoppningsvis i framtiden kunna erbjuda
än mer miljövänliga alternativ till plast.
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