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URVALSKRITERIER FÖR UB:S REFERENSSAMLING
1. Karaktär av referensverk
Verket konsulteras för sökning av fakta, bibliografisk eller biografisk
information. Vissa undantag kan göras, som t.ex. skönlitteratur och historiska
källtexter. Se vidare under Typ av resurser.
2. Vetenskaplighet/kvalitet
Verket bedöms ha hög vetenskaplig kvalitet och långsiktigt värde för våra
primära målgrupper.
3. Ämnesrepresentation
Referenssamlingens huvudinriktning är humaniora och samhällsvetenskap.
Den innehåller också referensverk av tvärvetenskaplig karaktär.
Den tillgängliggör särskilt lokalhistoriska verk om Lund och Skåne.
Samlingen har en begränsad omfattning av verk inom naturvetenskap, teknik
och medicin. Särskild hänsyn tas dock till historisk aspekt, såsom
naturvetenskapernas historia, teknikhistoria och medicinsk historia.
4. Prioriterat förvärv
Litteratur av tvärvetenskaplig referenskaraktär som inte förvärvas av andra
LUB-bibliotek.
Litteratur av tydlig referenskaraktär som stöder användningen av UB:s
kulturarvssamlingar, inom t.ex. historiska hjälpvetenskaper.
Litteratur av referenskaraktär som stöder UB:s uppgift som FN-depåbibliotek.
Inköp av aktuella allmänna ordböcker i de språkområdena som det bedrivs
undervisning inom vid Lunds universitet i de fall det saknas elektroniska
motsvarigheter.
Förkommet material.
Inköpsförslag från användare i sådana fall som materialet följer övriga
riktlinjer i denna policy.
5. Användbarhet
Verket bör i möjligaste mån vara överskådligt att använda.
6. Aktualitet
Verket har ett aktuellt och uppdaterat innehåll. Om olika upplagor är
publicerade, placeras alltid den senaste upplagan i ref. Undantagna är verk som
har en historisk karaktär eller som är intressanta i en historisk jämförelse.

TYP AV RESURSER
Referenssamlingen skall innehålla referensverk i form av nedanstående kategorier. Med
referensverk menas litteratur som är ordnad för att hitta specifika fakta och källor, och som
inte är gjord för att läsas från början till slut.
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Bibliografier
Ämnesområden och tidsperioder som inte täcks av någon elektronisk motsvarighet .
Bibliografier över enskilda personer placeras i magasin.
Biografiska uppslagsverk och matriklar
Större svenska och nordiska biografiska och genealogiska uppslagsverk. Matriklar för
olika svenska yrken och universitet. Redan löpande nationalupplagor av biografiska
standarduppslagsverk för olika större länder. Äldre utländska biografiska verk placeras
i magasin.
Citatböcker
Ett mindre urval svenska och engelska verk.
Historiska hjälpvetenskaper
Referensverk inom paleografi, diplomatik, epigrafik m.m.
Historiskt källmaterial
Ett urval viktiga svenska, nordiska och nordeuropeiska urkunder, relevanta för studier
av svensk och skånsk historia.
Kartor
Ett urval av större atlaser och historiska kartböcker. Aktuell världsatlas köps in.
Konkordanser
Religiösa urkunder, Shakespeare och större svenska författare.
Lagböcker och rättsfallssamlingar
Svensk lagbok, lagkommentarer och rättsfallssamlingar. Dessutom historiska svenska
lagsamlingar och landskapslagar.
Nationalbibliografier
Svenska och nordiska. Övriga länders serier flyttas till magasin.
Ordböcker
Aktuella allmänna ordböcker i de språkområdena som det bedrivs undervisning inom
vid Lunds universitet ska stå i ref. Aktuella allmänna ordböcker med översättning till
engelska/svenska i övriga språkområden ska finnas i eller hänvisas till i ref. Om verket
eller motsvarande publikation inte längre finns i aktuell tryckt form, hänvisas till
elektronisk version istället, om sådan finns. Äldre allmänna ordböcker av historiskt
intresse i alla språkområden, liksom dialektordböcker och etymologiska ordböcker
placeras i ref. Äldre specialiserade ordböcker som slangordböcker, fackordböcker
placeras i magasin. (Äldre = 20 år eller mer).
Religiösa urkunder
Alla auktoriserade svenska översättningar av Bibeln, psalmboken och andra
världsreligioners källtexter, samt ett urval av biblar på andra språk.
Riksdagstryck
Allt svenskt riksdagstryck.
Skönlitteratur
Klassiker av stort litterärt och vetenskapligt värde. Standardverk och textkritiska
utgåvor.
Statistik
Ett urval av årsböcker inom svensk officiell statistik sedan dess början som inte finns
elektroniskt tillgängliga.
Uppslagsverk
Standardverk inom humaniora och samhällsvetenskap som inte täcks av elektronisk
motsvarighet. Alla större svenska encyklopedier i tryckt form.
Årsböcker och kalendrar
Aktuella årsböcker (<= 2 år gamla) samt vissa äldre svenska årsböcker inom historia
och samhälle.
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Referenssamlingen hänvisar också till viktigare elektroniska referensverk i ovanstående
kategorier (främst inom humaniora och samhällsvetenskap), även om vi har den tryckta
versionen i ref. av andra skäl.
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