STUDIER I

OFFENTLIG POLITIK

Ny bogserie ved DJØF forlag

DJØF Forlag lancerer en ny fagfællebedømt bogserie under overskriften ”Studier i
offentlig politik”. Bogserien har omdrejningspunkterne: forskningsmonografier og
-antologier, lærebøger til lange og mellemlange videregående uddannelser, afhandlinger i bearbejdet form samt opslagsværker.
”Studier i offentlig politik” defineres bredt som studiet af hvorfor, hvordan og med
hvilke effekter politiske mål forfølges. Det inkluderer en bred vifte af spørgsmål om
fx politiske partier, interessegrupper, politiske institutioner, medierne samt over- og
sub-nationale myndigheders rolle for politikkens indhold. Ligeledes dækker bogserien spørgsmålet om, hvordan politiske problemer optages på den politiske dagsorden, og hvorfor nogle problemer opnår stor opmærksomhed, imens andre opnår
mindre. Bogserien vil primært publicere originale danske værker, men relevante
engelsksprogede værker med international fokus kan finde plads i serien efter
nærmere vurdering og aftale. På tværs af genre, tema, disciplin, metode og sprog vil
det altid være kvalitetsanalysen og den gennembearbejdede fremstilling, der står i
centrum.
Hvad kan du gøre hvis du har et manuskript – eller en manuskript-idé,
du mener, falder ind i kategorien ”Studier i offentlig politik”?

Så bør du sende en mail til bogseriens to redaktører Peter Bjerre Mortensen, professor, ph.d., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (peter@ps.au.dk) og
Michael Baggesen Klitgaard, professor, ph.d., Institut for Statskundskab, Syddansk
Universitet (mbk@sam.sdu.dk) og tage en konkret snak om din idé.
Hvad kan redaktørerne og DJØF Forlag tilbyde dig?

Den service du modtager falder i forskellige stadier i udgivelsesprocessen. I første
omgang handler det om at kvalitetssikre manuskriptet. Serie-redaktørerne sender
alle manuskripter og manuskriptforslag til fagfællebedømmelse og indgår i den
forbindelse i en faglig dialog med forfatteren.
Antages dit manuskript til udgivelse, tilbyder forlaget en kontrakt og en aftale vedrørende de praktiske forhold omkring publikationen. I fremstillingsfasen får forfatteren en professionel, erfaren og effektiv service fra DJØF Forlaget, og en projektleder, der er din dialogpartner gennem hele processen.
Endelig får forfatteren adgang til DJØF Forlagets betydelige distributionsnet og
kontaktflade i de relevante faglige miljøer i Danmark, Norden og internationalt.
Vi glæder os til din henvendelse.
Peter Bjerre Mortensen & Michael Baggesen Klitgaard

