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Kommunikationsplan för Herbarium GB — 2017
Herbarium GB innefattar en dryg miljon exemplar av torkade växter och svampar som är inkorporerade i själva
herbariet. Utöver dessa finns det ca 3000 exemplar som ligger omonterade och ca 10 000 exemplar (skolherbarier &
andra gåvor) som inte är insorterade i huvudsamlingen. Herbariet är en materialkälla för såväl internationell
forskning av hög kvalité, som lokala biodiversitetsstudier.
Herbariet har 2 huvudsakliga uppgifter: tillhandahålla samlingarna för forskare och allmänhet och tillhandahålla
information och bilder på samlingarna.
Kommunikation om herbariet och samlingarnas existens sker främst genom etablerade nationella och internationella
organisationer som Herbarium GB tillhör, men även genom konferenser, publikationer och genom webbsidan på GU.
Under 2016 hade Herbarium GB följande mål:
Mål för 2016
förbättra vår webbsida genom att:
• generellt ge en bättre presentation
av herbariets historia, samlingarna
och vilka forskare som till stor del
byggt upp samlingarna. Likaså bör
informationen bli tydligare om vilka
samlingar vi har (vem som samlat,
från vilka områden etc.), vilka
typexemplar som herbariet hyser.

Genomförande av målen

Uppföljning av målen
dec. 2016

Herbariets personal samlas till möte åtgärden har inte vidtagits (även om
i januari för att diskutera vad som
möte hållits).
bör förbättras i detalj och bestämmer
vem som skall skriva vad. Texterna
bör vara klara i mars. Roger
Eriksson /Sven Toresson ser till att
texterna blir inlagda under våren
2016.

förbättra vår webbsida genom att:
Roger Eriksson/Sven Toresson ser Länkar är ordnade.
• det allmänna innehållet om till att länkarna blir inlagda under Övrig info saknas fortfarande.
personal och pågående forskning våren 2016.
och besökare förbättras, samt utöka
länksamlingen till att inkludera
samtliga samarbets-organisationer
(CETAF, GBIF, SAMSA (NAMSA).
Dessutom bör det finnas en länk
Flora of Ecuadors webbsida.
förbättra vår webbsida genom att:
• uppdatera listan med publikationer som använder material från
Herbarium GB.

Claes Persson dammsuger aktivt
igenom publikationsdatabaser t.ex.
Web of Science/Scopus /Google
Scholar och GUP och andra
lämpliga databaser som t.ex.
GenBank.

Listan är uppdaterad för 2016 och
totalt har 272 studier hittats, men
fortfarande är listan ofullständig och
sannolikt finns många fler studier
som har använt vårt
herbariematerial.

• tillgängligöra etikettetdata och
typbilder för alla genom att migrera
våra digitaliserade samlingar till
DINA-specify Etikettinformation
finns för när-varande presenterade
på webb-sidorna för Virtuella
herbariet och GBIF och typexemplaren hittas på sidan för Global
plant-projektet. Denna är dock inte
tillgänglig (prenumeration krävs).

Claes Gustafsson och Roger
Eriksson kommer att ansvara för
migreringen av data till DINASpecify. Marcus Englund är DINAprojektets representant som ansvarar
för att migreringen ska gå i lås.

Övergång till DINA-Specify har
dragit ut på tiden. Eftersom DINASpecify bara var ett mellansteg för
att sedan gå över till DINA-web har
vi i november kommit överens med
Markus Englund vid DINA-se att
vänta med migrering av Herbariets
samlingar tills det att DINA-web är
klart. Migrering kommer preliminärt
att ske under 2018.
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För 2017 har Herbarium GB följande mål:
Mål för 2017

Genomförande av målen

förbättra vår webbsida genom att:
• generellt ge en bättre presentation
av herbariets historia, samlingarna
och vilka forskare som till stor del
byggt upp samlingarna. Likaså bör
informationen bli tydligare om vilka
samlingar vi har (vem som samlat,
från vilka områden etc.), vilka
typexemplar som herbariet hyser.

Herbariets personal samlas
omgående för att komma överens
vad som skall skrivas och vem som
skall skriva de olika texterna. Roger
E. kontaktas därefter för att
samordna publicering och
textskrivande.

förbättra vår webbsida genom att:
Claes Persson, Ellen Larsson och ev.
• förbättra det allmänna innehållet,
Roger Eriksson skriver olika delar
om personal och pågående forskning till hemsidan.
och besökare
förbättra vår webbsida genom att:
• uppdatera listan med publikationer som använder material från
Herbarium GB.

Claes P söker ut Google Scholar i
slutet av 2017 för GB-publikationer.
Nya sökordskombinationer bör
prövas.

förbättra vår webbsida genom att:
Markus E. undersöker om bilder kan
arbeta för att herbariets typbilder blir läggas på en DINA-server och bli bli
fritt tillgängliga för alla.
fritt tillgängliga på nätet för alla via
GBIFs och Sveriges virtuella
herbariums hemsidor.
Förbättra tillgängligheten av
samlingarna genom att arbeta för att
herbariets databaser migreras till
DINA-web. Dock ej sannolikt att en
övergång sker under 2017.

Claes Persson bör agera blåslampa
på personal på DINA-projektet samt
vara aktiv på DINA-styrgruppsmöten så att samlingarna migreras så
snart som möjligt.

Uppföljning av målen dec. 2017

