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Abstract  This thesis aims at exploring a national collaborative  
  gateway-service, PictureAustralia, hosted at the National  
  Library of Australia. This will be done by means of  
  investigating some underlying principles for descriptive  
  standards and conventions as of the library discourse –  
  which is the objective of bibliographic control and access. 
  The reason to do this is to bring some main features of these  
  principles into the context of a cross-institutional cooperation  
  between libraries, galleries/museums and archives in a picture  
  database service.  
 
  The attention will lay on the objectives of what functions  
  the system is designed to perform to give access, as defined by  
  Elaine Svenonius in the Intellectual Foundations of Information  
  Organization (2000), and how these objectives will affect  
  this particular database-service collocating performance,  
  which is a system- and logical approach. 
   
  Though, this  study will be done in an explorative and  
  qualitative way, by a case-study, which is to examine some  
  sample metadata records emanated from different institutions in  
  this project. These records will be chosen on the grounds of  
  similarities in format and motif and institutional origin of  
  the pictures that are described, for the purpose of discussing  
  noticeable differences with regard to the mapped data from  
  different professional domains to a common metadata format,  
  Dublin Core , in this cross-domain service, PictureAustralia. 
 
  This comparative approach will  be done with regard to the  
  common understanding of the entries, title, author/creator and  
  subject as of the bibliographic discourse. 
 
Nyckelord  ABM-samarbete, Arkiv, Bibliotek, Museer, bilder, databaser,  
  indexering, katalogisering, Picture Australia. 
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1. Inledning 
 
 

”[...] information blir riktigt meningsfull först då den visar samband. 
Det var meningen med grekernas vetenskapsbegrepp techné, som 
ligger bakom orden tecken, teckning och teknik. Techné var en sorts 
struktur som ordnade världen, och det är därför alla områden, även 
poesin, har sin teknik. Teknik är helt enkel konsten att skapa ett 
meningsfullt mönster av ett material, som i litteraturen är orden.”  
(Burton. 1998. s. 21) 

 
 
Det som poeten Nina Burton ovan redovisar som en ursprunglig förståelse av termen 
teknik, alltså som ett medel eller struktur att ordna världen och att påvisa samband 
skulle vi också kunna sätta i samband med det vi studerar inom ämnesområdet för 
kunskapsorganisation. Ett kunskapsområde där terminologi och begrepp som tesaurer, 
klassifikationssystem, indexering, strukturering av katalogposter och sökingångar står i 
relation till idéer om kunskapsstrukturer och funktionalitet, administrativt och 
semantiskt, i olika typer av informationssystem. Även om vi kanske idag mer använder 
ett begrepp som teknologi istället för teknik, för att i viss mån karaktärisera detta vårt 
intresse för området.  
 
Tanken med denna uppsats är att uppmärksamma techné i flera bemärkelser. Dels den 
bibliografiska praktiken för dokumentrepresentation i förhållande till bilden, samt hur 
bilden som dokument kan representeras. Detta i samband med det senaste decenniets 
ambitioner om institutionella överskridande i gemensamma projekt mellan institutioner 
som arkiv, bibliotek och museer, s.k. ABM-samarbeten. En del av dessa institutionella 
överskridanden är ambitioner att finna gemensamma grunder för att tillgängliggöra 
samlingar, eller delar av dessa samlingar som har digitaliserats, med hjälp av ny 
informationsteknologi och teknik genom gemensamma gränssnitt, i så kallade gateways, 
för att göras åtkomliga över Internet genom plattformar såsom webben. 
 
Dessa glidande gränser mellan kataloger och webbpublicerade resurser är en viktig 
utgångspunkt för en studie av den bibliografiska praktiken och erfarenheten sedd genom 
bl.a. Elaine Svenonius text ”The Intellectual Foundations of Information Organization” 
(2000), för att använda några av hennes distinktioner som referens för att belysa ett 
nationellt samarbete med anslutning till bilder. 
 
PictureAustralia1 är ett samarbetsprojekt i Australien, mellan huvudsakligen federala 
och delstatliga bibliotek, arkiv och museer, som officiellt sattes i bruk lagom till de 
Olympiska spelen i Sydney år 2000. Man kan nog anta att detta var en del i en nationell 
satsning på en informationsinfrastruktur för att profilera nationen och samtidigt erbjuda 
möjligheter att beställa bilder, digitalt och analogt, för en i landet närvarande 
världspress vid denna tidpunkt. Kanske ett exempel på hur traditionella kulturarvs- och 
minnesinstitutioner2  finner nya områden för att tillgängliggöra sina samlingar och 
                                                 
1 PictureAustralia  http://www.pictureaustralia.org [2004-03-17] 
2 Minnesinstitutioner är en terminologi som Lorcan Dempsey föreslår (2000) i artikeln Scientific, 
Industrial, and Cultural Heritage: a shared approach , som en gemensam beteckning på bibliotek, arkiv 
och museer. http://www.ariadne.ac,uk/issue22/dempsey/intro.html  [2004-03-17]   
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möjligtvis skapa ”mervärden”. Detta som en inledande reflektion och introduktion till 
bilddatabassamarbetet PictureAustralia. 
 
Michael Buckland noterade i artikeln Redesigning Library Services: A manifesto 
(1992), att en disproportionerlig uppmärksamhet ägnades åt ny informationsteknologi 
och teknik, men han menade vidare att: 
 

It is not really that too much attention has been given to it, but rather 
that not enough critical attention has been given to the characteristic 
of the familiar technology of paper. We adapt to what we adopt. What 
is fa miliar tends to be transparent. It may take some  conscious effort 
to appraise critically and evaluatively what we are so accustomed to. 
(Buckland 1992, kap 1. Introduction s.2) 

 
Denna synpunkt är kanske än mer aktuell idag än 1992, vilket är ett gott skäl att granska 
nya användningsområden för informationssystem. Universella domän- och 
mediaöverskridande ambitioner genom ”mappningsstrategier”3, där konvergenser 
mellan olika praktiker och olika typer av media ofta gör bilden av kontext, i betydelsen 
av sociala samband och praktiker, otydlig och sammanhangen diffusa.  
I denna uppsats vill jag därför anlägga ett tydligt bibliografiskt perspektiv med 
utgångspunkt i Svenonius text (2000). 
 

1.1  Bakgrund  
 
Några av de övergripande begrepp som stått i fokus inom inriktningen på kunskaps-
organisation på BHS, är bibliografisk kontroll och universell bibliografisk kontroll, som 
i detta sammanhang kan förstås i anslutning till en infrastruktur för att uppnå möjlighet 
till organisation och effektiv återvinning av huvudsakligen textdokument. I dessa 
sammanhang har internationella organisationer som, till exempel, International 
Federation of Library Associations and Organisations (IFLA), samverkat till standarder 
och konventioner för att skapa uniforma praktiker, en bibliografisk infrastruktur, i 
anslutning till textdokument. 
 
Förutsättningarna för bilder som dokument har haft lite andra förutsättningar. Bilden 
har inte massproducerats på samma sätt som de mer konventionella textdokumenten. 
Den har ofta betraktats som ett unikt dokument, ett vittnesmål, i enskilda samlingar. 
Många gånger har dessa bildsamlingar katalogiserats efter lokala anpassningar eller 
”inhouse rules” som Margareth Graham uttrycker det i ARLIS-undersökningen: The 
Description and Indexing of Images: Report of a survey of ARLIS members, 1998/99 
(1999, kap.2).4  Denna syn på bilden som ett unikum har inte heller gett incitament för 
institutionellt samarbete när det gäller konventioner och standardiseringar för att 
möjliggöra utbyte av information kring denna typ av dokument. Dessa har, liksom andra 
unika artefakter, registrerats/katalogiserats utifrån olika institutionella kontexter som i 
arkiv, bibliotek, museer, med dess olika typer av konventioner och lokala anpassningar 
till fysiskt och geografiskt väl avgränsade samlingar. 
                                                                                                                                               
(Se också nedan kapitel 3.2) 
3 Att mappa från ett register eller katalogformat till ett gemensamt format, för att möjliggöra 
korssökningar över olika nätverksbaserade institutionella databaser. 
4 ARLIS – Art Libraries Society , se till exempel Art Libraries Society Norden 
 http://www2.uiah.fi/arlis/ [2004-06-01] 
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Nya former av elektronisk publicering har alltså förändrat förutsättningarna för bilden 
som ett fysisk unikt dokument.5 Webben som plattform för multimedia har öppnat nya 
möjligheter för institutioner att tillgängliggöra delar av sina samlingar i denna kontext. 
Dessa nya gränsöverskridande sätt att samarbeta, har aktualiserat frågor kring 
organisation och återvinning vid denna typ av ”publicering” över webben. Till exempel 
har man i den svenska rapporten Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-
samverkan (2001-2002), uppmärksammat de olika deskriptiva traditionerna i anslutning 
till bilder, samt gjort en granskning av olika typer av element/attribut 6 man använder 
institutionellt för att beskriva sina samlingar och dokument. Detta för att hitta 
gemensamma grunder för den deskriptiva informationen, för att möjliggöra 
nätverksbaserade samarbeten och ge rimlig åtkomst av dokument. 
 
Svenonius, en auktoritet inom forskningsområdet Library and Information Science i 
USA, menar (2000) att det är instruktivt, ”med anledning av den senare tidens intresse 
och aktiviteter i anslutning till organisering av digital information, att förstå vissa 
framträdande drag hos de traditionella bibliografiska systemen”. Två av dessa 
framträdande drag som är värt att studera närmare, menar hon, är: 
 

• vilka lösningar dessa traditionella bibliografiska system har för att motverka 
hinder för effektiv access, samt 

• vilka visioner som är uttryckta i de idéer som ligger till grund för utformningen 
av dessa system. (Svenonius 2000, s. 2f).  

 
I Library Trends, Special issue on research questions for the field (2003) definierar 
Borgman, i artikeln The invisible Library: Paradox of the global information 
infrastructure, ett antal centrala områden som borde vara av intresse för undersökning 
och forskning kring bibliotekens roll i en större global informationsinfrastruktur. Ett av 
dessa områden, enligt Borgman, är ”content and collections”, alltså hur uppfattningen 
om samlingar och dess innehåll eventuellt förändras i nätverksbaserade kontexter när 
resurser tillgängliggörs genom fjärråtkomst.(s.658). 
 
Ett annat område för önskvärd undersökning, som Borgman identifierar, är 
institutionella gränser i relation till arkiv, bibliotek och museer, som enligt Borgman 
alla riskerar att falla in under osynliggörande i en global informationsinfrastruktur. Hon 
uppmärksammar också ”the dark web” problemet (Lynch se Borgman, 2003), med 
innebörden att dessa institutioners digitala resurser ofta inte hittas av sökmotorer över 
Internet. (668f.). I ljuset av detta kan man kanske se ambitionerna att generera 
distribuerade resurser utifrån en ABM-kontext för att dessa resurser ska tillgängliggöras 
och synliggöras över webben. 
 
Dessa synpunkter från Svenonius (2000) och Borgman (2003) har jag tagit fasta på 
genom att anlägga ett bibliografiskt perspektiv, för så tillvida att granska nya former av 
samarbeten mellan arkiv, bibliotek och museer med ett visst mått av ”bibliocentrism” i 
betydelsen av de konventioner och uppfattningar som kommer till uttryck i den 
bibliografiska traditionen. Detta för en ytterligare fördjupning av kunskapen om 
                                                 
5 Begreppet elektronisk publicering, är inte alldeles oproblematiskt, se vidare i kapitel 5.1 nedan. 
6  element, jfr dataelement, ”data som behandlas som en helhet och som kännetecknas av sin typ och sitt 
värde./.../. Flera dataele ment som tillsammans beskriver ett objekt sammanfogas ofta till en post.” 
NE  http://www.ne.se  [2003-11-14] 
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likheter, och skillnader, mellan text och bildmedia, mellan kataloger och distribuerade 
resurser, samt institutionella skillnader i beskrivningen av en bilds egenskaper/attribut. 
 

1.2  Problembeskrivning 
 
I b-uppsatsen Att tala om bilder – en diskussion om manuell och automatisk 
bildindexering, som jag skrev tillsammans med Lisa Berg vårterminen 2002, hade vi 
som ambition att göra en förstudie till våra magisterarbeten. Under arbetet med denna 
uppsats uppmärksammade vi bl.a. att de traditionellt problematiska områdena för 
bildbeskrivning, klassificering och indexering är:  
 

• I många sammanhang saknas självklara upphovsuppgifter och titelinformation 
för att beskriva bilden. 

• Att ämnesbestämma en bild är inte alldeles enkelt. 
• Standarder för den innehållsmässiga och deskriptiva informationen för bilder är 

inte väl utvecklade eller är disparata över olika ämnesområden. 
 
Bristen på standarder, eller kanske mångfalden av standarder, för innehållsbeskrivning 
och för den deskriptiva information av en bild, är något som uppmärksammats i hög 
grad det senaste decenniet. Frågan är ju inte ny7, men de nya nätverksbaserade digitala 
kontexterna ställer nya krav på de institutioner som vill exp loatera dessa möjligheter till 
elektronisk publicering, och har aktualiserat denna fråga, menar Graham. (2001, s.22ff) 
 
När nätverksbaserade samarbeten, genom institutionellt överskridande tjänster såsom 
gateways, blir ett allt vanligare fenomen, skall den bibliografiska praktiken fungera 
tillsammans med andra institutionella praktiker, som arkivens och museernas 
konventioner för dokumentbeskrivningar. Man kan notera att en karaktäristisk funktion 
i den bibliografiska praktiken som de traditionella katalogerna uppfyllde, är de 
grupperande funktionerna. Funktioner som också är kopplade till användarens 
möjligheter till navigation i kataloger och system (Svenonius, 2000, s. 62ff). 
 
 

1.3  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man implementerar de organisatoriska 
elementen för en katalog i katalogliknande miljöer - gateways, med anslutning till 
bilder. En typ av gateway är de institutionella databassamarbeten som avser att ge 
sökmöjligheter över distribuerade resurser utifrån en gemensam plattform, med ett 
gemensamt användar- och sökgränssnitt. (Se nedan Kochs typologier i kapitel 5.1.1) 
 
Detta vill jag göra genom att kritiskt granska skillnader i den deskriptiva praktiken i ett 
bilddatabassamarbete, med avseende på de attribut som inom den bibliografiska 
traditionen är huvud- biuppslag, och ämnesuppslag. Dessa ingångar som traditionellt 
har varit de organiserande elementen i en katalogpost för att ge strukturerad tillgång till 
det fysiska dokumentet, samt till dess intellektuella innehåll med avseende på 

                                                 
7 Se bl.a. Mårten Gustavssons D-uppsats (2002) för en historisk överblick 
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ämnesbeskrivningen. Organiserande element, som man i den bibligrafiska traditionen i 
hög utsträckning har utvecklat konventioner och regelverk för, med avsikt att skapa 
uniformitet i denna praktik. 
 
För att uppfylla detta syfte har jag valt att studera bilddatabassamarbetet, 
PictureAustralia, som är ett exempel på samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer 
(ABM-samarbete) i en gemensam söktjänst - en gateway.  
 
Detta ska jag göra genom att i en fallstudie granska denna bildsöktjänsts uppbyggnad, 
och med utgångspunkt från ett antal bilder och katalogposter från olika institutioner i 
detta samarbete, observera och diskutera eventuella skillnader i den deskriptiva 
praktiken samt i ämnesbeskrivningen dessa bilder. Avsikten med denna jämförelse av 
metadataposter är att granska hur dessa eventuella skillnader relaterar till det 
bibliografiska perspektivet när det gäller en katalogs grupperande funktion, detta med 
huvudsakligt fokus på titel, upphov och ämne och i viss mån uppfattningen om format.   
 
De grundläggande frågorna för diskussion, som jag ställer är: 

 
• Kan vi avläsa skillnader i institutionell praktik och därmed synen på bilden och 

bildens attribut, som eventuellt ger avtryck i metadataposten från de olika 
institutionerna i detta databassamarbete?  

• Vilka skillnader kan vi iakttaga? 
• Hur påverkar dessa eventuella skillnader databastjänsten PictureAustralias 

förmåga att systematiskt gruppera dessa dokument vid sökningar på de 
traditionella bibliografiska uppslagen, som titel, upphov och ämne? 

 

1.4  Avgränsningar 
 
Ett fenomen som jag inte kommer att närmare behandla när det gäller återvinning av 
bilder såsom dokument i databaser, är det som under 1990-talet rönte ett visst intresse, 
forskningen kring det man kom att kalla content-based image retrieval, CBIR. 8 Alltså 
hur man med automatiska medel söker efter bilder genom färg, form och struktur. En 
teknik som är funktionell inom t.ex. patentdatabaser för logotyper eller för finger-
avtrycksmatchning, men som ännu inte har någon speciell funktion i andra typer av 
verksamheter som till exempel kulturarvsinstitutioner.9 
 
Bilder används i stort sett alla sammanhang, från de ovan nämnda, medicinsk forskning 
m.m. I denna uppsats kommer jag dock att begränsa mig till den typ av bilder som i 
anslutning till kulturarvs- och minnesinstitutioner bevaras och tillgängliggörs genom 
dessa. 
 

                                                 
8 Content-based image retrieval  (CBIR) är den terminologi som utvecklats för en forskningsinriktning 
kring maskinell återvinning av en bild genom dess inneboende färg, form och struktur. Tanken är bl.a. att 
kunna ställa frågor genom exempelbilder för att återvinna liknande bilder. Se bl.a. Eakins & Graham 
(1999) 
9 Man kan notera att i vissa laborationer med bilddatabaser använder man CBIR som ”indexerings” och 
”sökförfarande” som ett komplement till den tillförda metadatan, alltså som ytterligare ett element att 
söka på i sökformuläret, t.ex. i den europeiska samarbetet ARTISTE. http://www.artisteweb.org/   
 [2004-05-02]   Se också  Addis, Lewis & Martinez  (2002) 



 

6 

De tekniska lösningarna kommer jag inte att närmare uppehålla mig vid. Jag kommer 
endast att ge en kortfattade redogörelse av den basala arkitektur man använder för 
projektet PictureAustralia för en förståelse av uppbyggnaden av tjänsten och vad som är 
karaktäristiskt för den. 
 
Den digitala bilden som original kommer jag inte att problematisera eller ägna någon 
uppmärksamhet åt. I samband med dokument som endast existerar som original i 
digitalt format, finns det många aspekter att behandla. Några av dessa problemområden 
är: bevarandeproblematiken, migration mellan olika format i de tekniska miljöerna som 
präglas av snabba förändringar. I denna uppsats kommer jag dock att behandla och 
betrakta den digitala bilden som en representation av en analog originalbild/förlaga och 
överhuvudtaget inte behandla den digitala bilden såsom ett originaldokument. 
 

1.5  Begrepp och terminologi 
 
Terminologin inom forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskapen är 
många gånger inte enhetligt använd. En anledning till detta är att området har en 
tvärvetenskaplig prägel, samt inbegriper flera paradigm och forskningstraditioner. Ett 
annat skäl till variation av betydelser i termer och begrepp är att man, inom vissa nya 
forskningsområden såsom t.ex. artificiell intelligens (AI), gärna lånar in konventionella 
begrepp för att åskådliggöra nya områden. Termen ontologi är ursprungligen ett 
filosofiskt begrepp, läran om varandet. Denna term har kommit att representera, med 
T.R. Grubers korta och kärnfulla definition: ”An ontology is the specification of 
conceptualization.”10. Med andra ord kan man betrakta en tesaurus eller 
klassifikationssystem som en ontologi i denna förståelse av detta begrepp, som just i 
denna betydelse också har fått en betydande uppmärksamhet inom forskning och 
utveckling av webbaserade resurser.11 
 
Ytterligare ett problem består i att den engelska/amerikanska litteraturen dominerar 
inom forskningsområdet och att den terminologi som utvecklas inte alltid har hunnit få 
fotfäste i svenskt språkbruk. Detta ställer extra krav på definitioner och möjligen rimliga 
översättningar för att undvika ”svengelska”, vilket innebär att detta avsnitt skulle kunna 
bli väldigt omfattande. Jag har därför valt att behandla terminologin löpande i texten, 
samt att lägga en ordlista med terminologi i en separat bilaga (se bilaga 1). 
 
När jag använder engelska i den löpande texten, så är det för att kunna föra en 
kontinuerlig diskussion i relation till de begrepp som används i den engelska 
litteraturen, för att inte s.a.s. ad hoc12 tillföra nya betydelser som en svensk översättning 
skulle kunna riskera att göra i en del fall. 
 
Bibliografisk kontroll och Universell Bibliografisk kontroll är begrepp man har använt 
de senaste trettio åren inom IFLA. Detta som en ambition att samverka till 
standardiseringar, direktiv och regelverk för katalogisering av företrädesvis utgivet 
                                                 
10 Gruber, T.R  What is an Ontology?   
http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html [2004-04-18] 
11 Se t.ex. Berners-Lee, Tim , Hendler, James & Lassila, Ora (2001). The Semantic Web: A new form of 
Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities. 
12 ad hoc (lat., ad hoc [nego´tium] 'till denna [uppgift]'), för visst tillfälligt eller individuellt ändamål.  
NE   http://www.ne.se  [2003-11-24] 
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textmaterial, med andra ord att bygga en infrastruktur med det tydliga syftet att 
möjliggöra åtkomst av utgivna dokument och utbyte av kataloginformation nationellt 
och internationellt. I denna uppsats kommer jag att syftar jag på dessa två begrepp i 
förståelse av en internationell bibliografisk infrastruktur som IFLA samverkat och 
fortsatt samverkar till. 
 
Två distinktioner, som är centrala i det bibliografisk perspektivet, är metadata som är 
deskriptiv, samt analytisk metadata. Detta för att klargöra skillnad mellan beskrivningen 
av ett dokument och dokumentets tilldelning av kontrollerad vokabulär som ämnesord, 
ämneskategorier och klassifikation.13 Jag kommer att när det är nödvändigt att göra 
denna distinktion, men i allmänhet inkludera båda dessa typer av beskrivningar i 
terminologin metadata och metadatapost, respektive bibliografisk post (katalogpost) 
eller registerpost. 
 
Se också ordförklaringar i Bilaga 1. Ordlista och termer. 
 

1.6  Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel med bakgrund, syfte och frågeställningar, terminologi och 
begrepp kommer jag att i kapitel 2, reflektera över de metateroretiska grundvalarna för 
forskningsfältet, förstått genom Birger Hjørland och Elaine Svenonius. Detta med 
inriktning på villkoren för en systematisk organisation av dokument med utgångspunkt i 
den bibliografiska praktiken. För att sedan med huvudsaklig fokus på Elaine Svenonius 
text The Intellectual Foundations of Information Organization (2000) samt hennes 
kritik av IFLA-rapporten Functional Requirements for Bibliographic Records (1998), 
diskutera de bibliografiska målsättningarna.  
 
Denna bakgrund följs av en diskussion kring bilden som dokument  och vad som är 
karaktäristiskt för den i kapitel 3, följt av en närmare redogörelse för metod i kapitel 4.  
 
Därefter följer ett avsnitt om förutsättningarna för databassamarbeten, s.k. gateways, 
samt en närmare redogörelse för bakgrunden till bildsöktjänsten PictureAustralia i 
kapitel 5. I uppsatsen begränsar jag beskrivning av söktjänsten PictureAustralia till 
bakgrunden och den schematiska strukturen för uppbyggnaden av denna tjänst. Detta 
för att kunna ge en bättre förståelse av den följande undersökningen i kapitel 6. Den mer 
deskriptiva delen av undersökningen, med avseende på beskrivning av användar-
gränssnitt och sökfunktioner, är lämnad utanför uppsatsen, men finns bifogad som 
bilaga 3. 
 
I den avslutande jämförande undersökningen i kapitel 6, granskar jag ett antal bilder 
med åtföljande metadataposter. Dessa poster är emanerade ur National Archives of 
Australia (NAA), National Library of Australia (NLA) respektive State Library of 
South Wales, samt National Gallery of Australia/Australian Prints (NGA).  
 

                                                 
13 Se bland annat IFLA -dokumentet Guidance on the structure, Content, and Application of Metadata 
Records.. 2003, s. 8  
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Dessa metadataposter (Dublin Core) redovisas jämte en jämförande analys i kapitel 6.2-
6.6.  Detta för att granska skillnader, för en diskussion om dessa skillnader skulle kunna 
vara indikativa för en institutionell praxis med avseende på den deskriptiva praktiken. 
Skillnader som eventuellt får genomslag i funktionalitet för systemets egenskaper. 
 
Efter slutdiskussionen i kapitel 7.1, följer den avslutande sammanfattningen i kapitel 
7.2. 
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2.  Teori och bibliografisk referensram 
I detta kapitel redogör jag något för Hjørlands syn på ämnet och dokumentets plats i ett 
socialt rum, samt Svenonius syn på grundläggande filosofiska och intellektuella 
överväganden som grund för organiseringen av information, och hur övergripande 
visioner, målsättningar och principer är grundläggande för att bygga funktionella 
informationssystem. 
  
 

2.1  Metateoretiska överväganden 
 
Birger Hjørland, tidigare professor vid BHS i Borås14, vars metateoretiska och 
kunskapsteoretiska ståndpunkter som han redovisar i Information seeking and subject 
representation. An activity-theoretical approach to information science (1997), har varit 
en inspirerande och tänkvärd utgångspunkt för denna uppsats. I dess texter redovisar 
Hjørland, utifrån ett materialistiskt/realistiskt perspektiv, sin syn på ämnesanalys med 
utgångspunkt från kunskapsområden och vetenskapliga discipliner som ett önskvärt 
grundläggande område för forskning. Framförallt har Hjørlands synpunkter och 
resonemang kring en socialt betingad mening, och de kunskapsteoretiska 
utgångspunkterna i förhållandet till denna semant iska mening inom forskningsområdet 
informationsvetenskapen. Ett område, som han menar, är alltför ofta betingat av en 
logisk-positivistisk syn på språket (Information Retrieval, Text Composition and 
Semantics, 1998). Denna argumentation har gett mig anledning till reflektioner över 
vilka betingelserna är för att organisera ”information” och villkoren för att beskriva 
olika typer av dokument i ett informationssystem för att möjliggöra återvinning på ett 
systematiskt och strukturerat sätt. 
  
En auktoritet inom forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskapen, 
professor emeritus Elaine Svenonius vid UCLA15, diskuterar de intellektuella grunderna 
för organisering av information i The Intellectual Foundation of Information 
Organization (2000). Liksom Hjørland resonerar Svenonius kring intellektuella och 
kunskapsteoretiska överväganden som är utgångspunkter för forskningsområdet och 
praktiken att skapa system avsedda att organisera ”information”, men från en annan 
utsiktspunkt. Svenonius tar utgångspunkt i ett funktionellt perspektiv på systemet och 
hur olika kunskapsteoretiska inriktningar har bidragit till utformningen av bibliografisk 
praktik samt till forskningsområdet Information Retrieval (IR). 
 
Ett av Svenonius huvudresonemang (2000, s. 3ff) kretsar kring tre filosofiska 
inriktningar som är, och har varit relevanta för forskningsfältet: 
 
Systemfilosofi som i allmänhet karaktäriseras av synen på delen som del av en helhet, 
och ett sätt att betrakta fenomen i termer av organisation och struktur för att granska 
underliggande generella lagar och principer. En typ av systemtänkande introducerade 

                                                 
14 Sedan 2001 innehar Birger Hjørland en forskningsprofessur i Kunskapsorganisation vid The Institute of 
Information Studies, Royal School of Library and Information Science, Denmark.  
http://www.db.dk/bh/home_uk.htm#Afsnit4    [2004-06-05] 
15 Elaine Svenonius, UCLA  - University of California Los Angeles.   
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/pages/svenonius.html   [2004-04-29] 
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Charles A. Cutter 1876, genom att vara den förste att redovisa formella mål med en 
katalog (Svenonius 2000, s.4 och s.15f). Vars målsättning för en katalog formulerades: 
 

To enable a person to find a book  
when one of the following is known: 
The author 
The title 
The subject 
 
To show what the library has: 
By a given author 
On a given subject 
In a given kind of literature 
 
To assist in the choice of a book: 
As to the edition (bibliographically) 
As to its character (literary or topical) 

 
( Cutter, Rules for a dictionary catalog. 1904 s.12) 

 
Målsättningar som omformulerats både i anslutning till Lubetskys distinktioner mellan 
verket och dokumentet genom Parisprinciperna (Statement of Principles 1961), samt i 
samband FRBR (IFLA, Functional Requirements for Bibliographic Records 1998) som 
en anpassning till nä tverksbaserade digitala miljöer (se också nedan kapitel 2.2.1 och 
2.3) 
 
Vetenskapsfilosofi16 som kom att domineras av den logiska positivismen vid början av 
1900-talet, vars credo uttrycktes i verifikationsprincipen; Varje uttryck eller slutsats 
måste kunna verifieras/bevisas för att vara giltig. För att kunna bevisas så måste en 
proposition kunna konceptualiseras och operationaliseras, alltså kvantifieras. Svenonius 
menar här att om problem i informationsorganisation kan definieras operationellt kan 
man också introducera konstruktiva eller operationella definitioner. Ett exempel på detta 
redogör hon för: Cyril Cleverdons introduktion av de dualistiska effektivitetsmåtten 
precision och recall.17 Dessa mått kom att få stort inflytande på IR-forskningen under 
60-talet, om än kritiserade i vissa avseenden. De experiment som Cleverdon 
genomförde vid Cranfield satte dock fokus på relevansbegreppet, dokumenten skulle 
också bedömas utifrån relevans till ett specifikt informationsbehov (Svenonius 2000 s. 
4-5).18  
 
Språkfilosofin är en annan filosofisk inriktning som Svenonius kategoriserar som viktig 
för fältet. Inom detta område redogör hon för hur den sene Wittgenstein utmanar den 
logisk positivistiska synen på språket, den syn som den tidige Wittgenstein själv 
representerade. Detta genom att introducera idén om språket som ett language game, 
där språkets mening styrs av dess användning, liksom ett spel styrs av dess regler. 

                                                 
16 Science, läs: naturvetenskap. Vetenskapsfilosofi -  Philosophy of Science kommer att här användas i 
den anglo-amerikanska betydelsen av naturvetenskapsfilosofi. [Min anm. ]   
17 Precision - ett mått på antal relevanta dokument som återfinns i förhållande till antalet återvunna 
dokument. 
    Recall - ett mått på antalet återvunna relevanta dokument i förhållande till totala antalet relevanta  
dokument i databasen. 
18 Informationsbehov är ett problematiserat begrepp.  Se t.ex Buckland (1991, s. 85-87),  Hjørland (1997, 
s. 160). Detta begrepp knyter också  till relevansbegreppet, se bl.a. Saracevic (1997, s. 153) 
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Vilket innebär att det finns många speciella språk för olika typer av spel. Svenonius gör 
här analogin mellan de ”verktyg” vi använder för ”organisering av information”, och ett 
speciellt sätt av språkanvändning, ett språkspel (2000, s.5). 
 
Svenonius (2000) och Hjørland (1997; 1998) grundar sina resonemang på samma 
språkfilosofiska grundval, Wittgensteins ”språkspel”, men från olika håll. Hjørland 
redovisar synen på de vetenskapliga disciplinerna och domänerna som utgångspunkt för 
synen på ämnet. Svenonius reflekterar över de funktionella problemen med 
”bibliografiska språk” i ett system och förhållandet till det naturliga språket, detta med 
utgångspunkt i det att organisatoriska språk är artificiella. Med detta knyter även hon 
sin diskussion till Wittgensteins språkspel, det vill säga att de bibliografiska språken är 
ett annat sätt att använda ett språk, ett språkspel med andra regler än det naturliga och 
socialt förankrade språket.  
 

2.2  Artificiella språk och semantiska representationer 

 

2.2.1  Det referentiella och logiska språket 

 
Leibniz, for instance, imagined a language so free from obscurities 
that two people involved in an argument might resolve their 
differences simply by saying “Let us calculate.”  
(Leibniz, se Svenonius 2000, s. 14). 

 
Villkoren för en systematisk organisation och bibliografisk kontroll problematiserar 
Svenonius genom att redovisa filosofen Leibniz dröm om det kalkylerbara språket, som 
just en dröm (2000, s. 14). Det naturliga språket bestående av rika innebörder, 
överlappande meningar, synonymer, kräver kontroll i detta organisatoriska 
sammanhang. I det konstruerade, artificiella språket avsett för ”informations- 
organisation” använder man traditionellt normaliserad eller kontrollerad vokabulär i 
syfte att hålla samman, collocating, och för att göra detta tvingas man att etablera ett 1:1 
förhållande mellan termen och dess referent. Detta t.ex. genom att använda 
auktoritetslistor för namnformer och hänvisa från andra namnvarianter till den 
normaliserade formen (Svenonius 2000, s. 88f.). 
 
Svenonius utvidgar den språkliga analogin (2000) till att inte bara omfatta det vi brukar 
hänföra till ämnesbeskrivning av ett dokument, utan också att omfatta de konventioner, 
standarder och format vi använder för att skapa en katalogpost. Alltså överhuvudtaget 
det vi kallar en bibliografisk beskrivning, som ett ”speciellt sätt av språkanvändning”; 
de bibliografiska språken. Fördelen med detta menar hon är, att med lingvistiska 
konstruktioner såsom ”vokabulär, semantik, syntax och pragmatik kan man generalisera 
kring, och bättre förstå, samt utvärdera olika metoder för organisering av information. 
En annan fördel är att denna typ av konstruktioner tillåter konceptualisering som kan 
förena de fram till nu disparata metoderna för organisation av information: 
katalogisering, klassificering och indexering.” [min övers.] (s. 6 och 55). 
 
En av dessa språkliga egenskaper, eller kategorier, i anslutning till Svenonius 
ovanstående resonemang kring de bibliografiska språken är: 
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Vokabulär - kan förstås i termer av tillgängliga listor av termer, av klassifikationskoder 
(tilldelad vokabulär, se nedan) eller tillgängliga dataelement resp. metadataelement för 
att beskriva de fysiska och produktionsattributen. Dessa vokabulär innefattas av olika 
typer av regler för dess användning, detta för att bibehålla konsistent användning av 
dessa som är nödvändig för systematisk access i det bibliografiska sammanhanget 
(s.56).  
 
Dessa vokabulär kan indelas i härledd och tilldelad vokabulär.  Den förra, den härledda 
vokabulären, är dokumentets egen vokabulär för att beskriva ”sig självt”. Den senare 
formen, kan t.ex. innefatta normaliseringar av namn, är alltså tilldelade ur någon form 
av kontrollerad vokabulär. Dessa tilldelade element har alltså varit, och är 
 de organiserande elementen i en bibliografisk praktik (s.56). 
 
Svenonius konceptualiserar de bibliografiska språken i två huvudgrupper: document 
language, och work language, vars attribut kan utgöra vidareindelning i undergrupper 
såsom: 
 

Work languages 
 Author language 
 Title language 
 Edition language 
 Subject language 

 Classification language 
 Index language 

Document languages 
 Production language 
 Carrier language 
 Location language 
 
(Svenonius 2000, s. 54; min kursivering och fetstil) 

 
Genom att göra distinktion mellan de olika typerna av bibliografiska språk som ovan, 
knyter Svenonius an till det som har varit grundläggande för den bibliografiska 
praktiken; att definiera de konventionella sökuppslagen genom att kategorisera dessa 
såsom ”verkspråk”; d.v.s. de uppgifter som relaterar till upphov, titel och ämne. Samt 
till de bibliografiska distinktionerna mellan verket och dokumentet .  

2.2.2  Systemets ”enfald” och språkets mångfald 

Traditionellt har man sammanställt en bibliografisk post som ett surrogat för 
dokumentet självt, samt tillfogat klassifikationskod och indexeringstermer till denna 
post. För att göra detta använder man alltså någon form av artificiellt språk med egna 
uppsättningar av regler och konventioner för att kunna kommunicera denna information 
om information mellan en användare och ett system, och mellan olika nätverk av 
system. Dessa regler, menar Svenonius (2000), finns för att begränsa de anomalier och 
tvetydigheter som det vanliga språket innehåller. Avsikten är att möjliggöra en 
systematisk tillgång till information och ge ett språk som möjliggör åtkomst för 
användaren till det lagrade dokumentet (s.53).  
 
Den historiska förändringen för katalogen har förändrat förutsättningarna för denna 
systematisering. Svenonius pekar bland annat på hur de gamla bokkatalogerna logiskt 
och grafiskt kunde visualisera strukturer och sammanhang mellan ett verk och dess 
olika utgåvor och upplagor. Med massproduktionen av katalogkorten och mer 
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centraliserade rutiner för katalogisering i början av 1900-talet, förändrades denna 
visuella möjlighet till information om relationer mellan ett verks olika ”skepnader”, 
utgåvor, översättningar o.s.v. Detta fick man ersätta med olika fileringsregler och 
korshänvisningar för att åstadkomma en liknande överblick i en kortkatalog (2000, 
s.62f). 
  
Idag har man i stort sett lämnat kortkatalogen bakom sig och använder i allt större 
utsträckning gemensamma format som MARC (MAchine Readable Catalogue) i de 
elektroniska/digitala miljöerna för utbyte av bib liografisk information. Svenonius menar 
(2000) att det som kommit att hända genom dessa förändringar, är att de bibliografiska 
sammanhängande visuella strukturerna som gick att uppfatta i bokkatalogen, och de 
korshänvisningar som sedan ersatte dessa strukturer i kortkatalogen, har i de nya 
digitala miljöerna delvis gått förlorade. Detta bl.a. på grund av en bristande förståelse 
för den bibliografiska beskrivningens funktioner och oförmåga att implementera dessa 
funktioner i den ”elektroniska” miljön (s. 63f).  
 
Två av dessa funktioner som Svenonius kategoriserar såsom förbisedda, är hur man kan 
implementera bättre gruppering, collocating, av dokument/verk/ämne i de digitala 
systemen samt underlätta navigering för en användare. Med möjligheter att söka på 
fritext, och gentemot alla element i en katalog har de digitala systemens förmåga att 
hålla samman viktiga kategorier i ett bibliografiskt system underminerats i det att dessa 
funktioner inte har implementerats i de digitala systemen, menar hon (2000, s. 62ff).   

2.2.3 ”Ideologi och politiska överenskommelser” 

Svenonius menar att grundläggande för ett informationssystem är att detta byggs på 
intellektuell grund, såsom en ideologi formulerad som de övergripande avsikterna och 
målsättningen om vad systemet skall uppnå, samt de formaliseringar av de processer 
som är involverade i ett system för, som Svenonius formulerar det, ”information 
organization.”(Svenonius 2000, s.1). Hon använder begreppen ideologi och politik i en 
vid bemärkelse i sin text, såsom för gemensamma idéer samt förhandlingar för att 
skapa konventioner och överenskommelser (ibid, s.1,13 och 30). Jag kommer för 
tydlighetens skull följa hennes exempel.  
 
Med Svenonius breda förståelse av termen ideologi såsom en idégrund skulle vi kunna 
definiera konceptet Universell Bibliografisk Kontroll (UBC) som en vision och ett 
ideologiskt fundament för bibliografisk organisation. De senaste trettio åren har IFLA 
haft UBC som ett kärnprogram (core program) inom arbetsgruppen IFLA Universal 
Bibliographic Control and International MARC Core Activity (UBCIM).19  Inom 
ramarna för detta arbete har man utvecklade former, konventioner och regler för den 
deskriptiva informationen vid skapandet av en katalogpost. Detta skulle knyta an till 
UBC som en ideologi som grund för politiska överenskommelser, samt att utvecklandet 
av konventioner och standarder kan ses som ett resultat av dessa överenskommelser.  
(se också Svenonius 2000, s 12f.).  
 

                                                 
19 IFLA  UBCIM  http://www.ifla.org/VI/3/ubcim.htm. [2004-03-20] 
Sedan 2003 har IFLA UBCIM övergått till IFLA - CDNL Alliance for Bibliographic Standards (ICABS). 
http://www.ifla.org/VI/7/icabs.htm  [2004-03-20] 
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Andra aktörer såsom Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)20 formulerar 
övergripande målsättningarna i anslutning till det som ibland kategoriseras som 
”semantiskt format”, men som alltså är ett förenkla t dataformat för semantiska 
representationer, som i bibliografiska sammanhang skulle kallas katalogposter. Inom 
ramen för DCMI har man formulerat mål med utgångspunkten att göra det lättare att 
finna resurser på Internet genom aktiviteter som: 
 

1. Developing metadata standards for discovery across domains;  
2. Defining frameworks for the interoperation of metadata sets;  
3. Facilitating the development of community or discipline-specific 
    metadata sets that work within the frameworks of cross-domain 
    discovery and metadata interoperability. (Weibel & Koch, 2000) 

 
Med dessa domänöverskridande ambitioner har man skapat metadataformatet Dublin 
Core (ISO 15836) med syftet att konstruera ett universellt användbart och förenklat 
formulär för metadata. Ett format som också har fått stå modell för enkla 
metadataformat för institutionellt bruk i anslutning till Internetpublicerat material, som 
till exempel AGSL, Australian Goverment Locator Service.21 
 
Ytterligare en aktör med universella ambitioner är World Wide Web Consortium 
(W3C)22 med ambitioner att utveckla ideologin interoperabilitet, där man sätter 
principer om universell åtkomst med universella medel som plattformsoberoende språk 
och metadatastrukturer i fokus. Ett exempel på detta är Resource Description 
Framework23, som en meta-meta struktur för maskinellt datautbyte mellan olika 
ontologier/kunskapsstrukturer.  
 
Ett sätt att se på detta skulle kunna vara: Att medan W3C grundar sina ambitioner på att 
matcha tecken med tecken alltså likheter och relationer, om än i komplicerade logiska 
och metafigurer och infrastrukturer24, så är den bibliografiska praktiken, konventionerna 
och de teoretiska diskussionerna, mer sysselsatta med att beskriva tecknet som 
representant för det betecknade, alltså dokumentet/verket och dess attribut och hur vi 
kan beskriva detta för att möjliggöra åtkomst i ett sammanhang, det bibliografiska 
sammanhanget som i grunden är ett socialt sammanhang. 
 
Det finns alltså en ontologisk25 grundskillnad i dessa ideologier. Bibliografisk kontroll 
har varit, och är, förankrad i en social praktik, den bibliografiska. De konventioner som 
skapats har utgångspunkt kring ett specifikt medium som är textdokumentet. 
 

                                                 
20 Ett samarbetsinitiativ av OCLC i Dublin, Ohio, som sedan 1995 i ett antal workshops utvecklat ett 
enklare metadataformat, Dublin Core. 
21 ” The AGLS standard is based upon the leading international online resource discovery metadata 
standard, the Dublin Core standard”  
AGLS  http://www.naa.gov.au/recordkeeping/gov_online/agls/summary.html   [2004-04-25] 
22 W3C; Background : Goal   http://www.w3.org/Consortium/#background   [2004-03-25] 
23 W3C; RDF schema specification, version 1.0  
http://www.w3.org/TR/2000/CR-rdf-schema-20000327/    [2004-03-29] 
24 Se t.ex. Resource Description Framework, ontologier och metaspråket xml. 
25  ontologi, anges i NE som ”läran om det varande”. Vilket kan förstås ur två olika aspekter, den aspekt 
jag avser är ”det system av antaganden om vad som finns resp. inte finns som förutsätts av varje enskild  
begreppsapparat, teori eller idésystem. Sådana antaganden av skilda slag finns uttalade eller 
underförstådda i såväl filosofiska som naturvetenskapliga teorier”. 
NE   http://www.ne.se/  [2004-04-06] 
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I artikeln Arkivteori i internationell belysning (1995) gör Backhaus en liknande 
reflektion  kring, som han uttrycker det, de ”teknologiska imperativen” (Dollar se 
Backhaus) som dittills ”givna samband mellan arkivens informationsinnehåll och 
fysiska strukturer försvinner, fokuseras intresset på arkivhandlingarnas logiska struktur 
och arkivverksamhetens funktionella karaktär” (s. 39). Detta fokuserar också IFLA på, i 
rapporten Functional Requirements for Bibliographic Records (1998). 

2.2.4  Metadata -  och IFLA:s rekommendationer. 

Termerna metadata och metadatascheman används med lite varierande betydelse i den 
litteratur jag har studerat. En vanlig utgångspunkt för definitionen av metadata är att 
detta är ”data om data”.  I en sådan bokstavlig, vidsträckt bemärkelse skulle vi kunna 
säga att det är allting vi kan säga om någonting, alltså hur vi beskriver något. Många 
gånger används uttrycket analogt med beskrivningen av ett elektroniskt dokument avsett 
för webbpublicering, alltså den information man tillför t.ex. ett HTML-dokument 
genom den information om dokumentet som infogas under html-kodningens <head> 
avsnitt, till exempel i elementen <title> eller <keyword>. En annan vanlig användning 
är att uttrycket används i analogi med standarden för ett metadataschema som t.ex. 
Dublin Core (ISO 15836) med sina femton dataelement för en resursbeskrivning.26 
 
Nedanstående definition som presenterades i en rapport från The Metadata Workshop II 
som hölls i Warwick England 1996, använder terminologin i en vid bemärkelse: 
 

”Metadata is a description of objects, documents or services which 
may contain data about their form and content. It may be part of the 
resources themselves or kept separately from them. 
The best known metadata to us librarians are the catalogue records for 
printed publications: e.g. CIP-records and tables of content when 
included in the document, catalogue records when stored in separate 
OPACs or abstract and index databases. 
Metadata is widely used outside libraries as well, e.g. in archives, 
museums and for document and data management in companies and 
research institutions.”  (Hakala, Husby & Koch 1996)27 

 
I denna uppsats likställer jag termen metadata med deskriptiv och analytisk 
(ämnesmässig) beskrivning av ett dokument på ett strukturerat sätt (se t.ex. bibliografisk 
post). I allmänhet likställer jag begreppet metadata med det strukturerade innehållet i en 
metadata- eller katalogpost. Men i detta sammanhang kommer jag att tydligt klargöra 
när jag pratar om en katalog- eller registerpost som syftar till olika institutioners egna 
register- eller katalogformat såsom t.ex. MARC21 som ju i princip är en standard för ett 
metadataformulär, men som jag kommer att ange som ett katalogformat , för att göra 
distinktion mellan ett format ursprungligen avsett att organisera textdokument i en 
avgränsad katalog, från ett populariserat och universellt format avsett att ge en enklare 
domänöverskridande resursbeskrivning av nätverksbaserade digitala resurser. Därmed 
kommer jag i denna uppsats att använda terminologin metadatapost eller Dublin Core-
post (dc-post) för att referera till det gemensamma formatet för beskrivning av ett 
bilddokument inom projektet PictureAustralia.  
 

                                                 
26 Dublin Core Metadata Element Set, version 1:1: Reference description.   
http://www.dublincore.org/documents/2003/06/02/dces/   [2004-03-26] 
27 CIP - Catalogue in Publication. En CIP-post är en bifogad katalogpost till en publikation. 
OPAC - Online Public Access Catalogue. 
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I rapporten Guidance on the Structure, Content, and Application of metadata Records 
for Digital Resources and Collections (IFLA 2003) gör man en tydlig distinktion mellan 
en bibliografisk post och metadata. Ett av målen för gruppens arbete är att utforma 
riktlinjer för hur och när man ska använda metadata vs bibliografisk post. En fråga man 
inom arbetsgruppen ställer sig är: Vad, om något är relationen mellan dessa två? Man 
nöjer sig med att konstatera att användningen av metadata är i sån ”flux” 
(föränderlighet), att man inte kan ta ställning till hur man ska kunna utforma några 
noggrannare direktiv för hur och när man ska använda dessa två sätt att beskriva en 
resurs. Som illustration till denna ”flux”, föränderlighet och mångfald av format för 
metadata gör man ett försök att beskriva ”core of cores” för att söka gemensamma 
nödvändiga element för en resursbeskrivning (2003, kap. 2 och 3). Dessa eventuella 
”core of cores” som presenteras i detta utkast (draft report) är: 
 

• Subject 
• Date 
• Conditions of use 
• Publisher 
• Name assigned to the resource 
• Language/mode of expression 
• Resource identifier 
• Resource type (i.e what the resource is, rather than what it is about) 
• Author/creator 
• Version 
(2003, kap. 3.1- 3.2, jfr med Dublin Cores 15 element i bilaga 4.) 

 

2.3  Functional Requirements for Bibliographic Records 
 
De ovan nämnda tillkortakommandena när det gäller katalogfunktioner, (se ovan, 
kapitel 2.2.2), samt nya krav på de bibliografiska systemen att fungera i en global 
nätverkskontext, aktualiserades i IFLA:s rapport Functional Requirements for 
Bibliographic Records från 1998. Bakgrunden till denna rapport är: att under IFLA:s 
Stockholm Seminar on Bibliographic Records 199028 uppmärksammades bland annat 
frågor associerade till olika typer av material samt olika typer av kontexter där 
bibliografiska poster kommer till användning. Detta kom att leda till IFLA-studien 
FRBR (1998, s.1) Efter att studien varit på remiss och på vissa punkter omarbetad, blev 
den klar 1997. Den slutliga rapporten godkändes av ”The Standing Committee of the 
IFLA Section on Cataloguing” under IFLA:s 63e konferens i Köpenhamn samma år 
(s.2-3). 
 
I denna studie konceptualiseras de entiteter och dess egenskaper/attribut som är centrala 
för den bibliografiska praktiken, i en s.k. ”entity-relationship model”, alltså en form av 
databasmodellering, som ett inledande försök att etablera ett logiskt ramverk för större 
förståelse samt fortsatt utveckling av konventioner för bibliografisk beskrivning. 
Rapporten lämnar vissa områden för fortsatt diskussion och analys men, som man 
menar, denna studie är en slags ”generaliserad syn på det bibliografiska universumet” 
(FRBR 1998, s.5f).  
 

                                                 
28 /.../sponsored by the IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC (UBCIM) 
Programme and the IFLA Division of Bibliographic Control. (FRBR 1998, s 2) 
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Men, man har ett utvidgat ”bibliografiskt universum” att ta hänsyn till, vilket också 
omfattar olika typer av media och material: 
  

The data included in the study pertain to textual, music, cartographic, 
audio-visual, graphic and three-dimensional materials;/.../  
(FRBR 1998, s. 7-8) 

 
Svenonius noterar (2000), som en kritik, att i denna rapport används en generaliserad 
vokabulär och terminologi för att göra studien mer relevant för en ”global, non-book, 
digital environment”. Detta, anser hon, genom att inte längre referera till bibliotek eller 
till böcker och textmaterial, samt inte heller explicit referera till de konventionella 
sökelementen författare, titel och ämne (s.17f.).  
 
Dessutom menar Svenonius att till de fyra FRBR kriterierna som formuleras som 
målsättningar för ett system i denna rapport: find, obtain, identify och select, bör man 
tillföra gruppering (collocating)29 som kriterium, samt navigationskriteriet. Hon citerar 
Pierce Butlers metaforiska karaktärisering av en bibliografi som ”ett medel för den 
civiliserade människan att navigera genom det bibliografiska universumet”[min 
översättning]. Skälet till att explicit uttrycka detta navigationskriterium är enlig 
Svenonius tvåfaldigt - navigationskriteriet knyter an till de användarundersökningar om 
sökbeteende man gör inom forskningsfältet, samt till analyser av de traditionella 
kodsystem/regelverk som man använder för den bibliografiska beskrivningen. Ett 
exempel på navigationshjälp som hon ger, är hur man skummar igenom hyllan på ett 
bibliotek och finner just det man söker efter. Detta vore en slump om böckerna stod 
uppställda utan någon organisation, men så är ju inte fallet. Böckerna står ju uppställda 
efter ”rigorösa semantiska system” som Svenonius uttrycker det, vilket hjälper 
användaren att finna just det hon söker efter (2000, s.18-19). 
 

2.3.1  FRBR - entiteter och attribut 

Avsikten med studien Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR, 
1998) har varit att definiera de olika ”byggklossar”, eller entiteter, som kan anses vara 
relevanta för en beskrivning av en resurs (se nedan, fig. 2.3.1a). Den modell man 
presenterar kan indelas i tre grupper av entiteter. Den första gruppen relaterar till verket 
och de olika abstrakta och fysiska nivåer man kan beskriva detta på.  Den andra gruppen 
relaterar till upphov och ansvar, den tredje gruppen relaterar till ämnet för verket. Som 
vi kan se så refererar dessa entiteter implicit till de huvud- biuppslag, och ämnesuppslag 
som den bibliografiska praktiken utvecklat, alltså uppgifter om titel, upphov och ämne 
genom nedanstående entitetsgrupper. Det är alltså dessa entiteter som är organiserande 
principer i ett system, det är dessa entiteters egenskaper/attribut som är de sökingångar 
man skapar i ett system och som ska möjliggöra bättre navigation i ett system. Men 
detta innebär också en högre grad av formalisering av de bibliografiska strukturerna 
påpekar Hegna (2000, s. 14). 
 
 

                                                 
29 med betydelsen att gruppera. 
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Grupp 1 Entiteter,                                
(work, expression, manifestation, item) 
- relaterat till den intellektuella 
abstrakta och fysiska formen/produkten 
för innehållet. [min anm.] 

Grupp 2 Entiteter,                             
(person, corporate body) 
- relaterat till upphov och ansvar för det 
intellektuella innehållet och produktion / 
tryckning av dokumentet. [min anm.] 

 

 
 
Grupp 3 Entiteter,                           
(concept, object, event, place) 
- relaterat till ämnet för det intellektuella 
innehållet, vilket också kan inkludera 
grupp 1 och 2. [min anm.] 

Fig. 2.3.1a. ( IFLA FRBR, s. 15.) 
 
 
Den vänstra delen i figuren visualiserar ämnet för verket, vilket alltså kan vara grupp 1 
entiteter, grupp 2 entiteter, eller konceptuell beskrivning (concept) liksom ett objekt 
(object), en händelse  (event) samt plats (place). 
 
Det är i ljuset av denna konceptuella modell som vi ska se Svenonius kritik av FRBR 
för att inte explicit referera till de konventiella sökelementen (2000, s17f), och hennes 
ambition att införa lingvistiska konceptualiseringar som t.ex. verkspråk, för att betona 
kontroll av dessa attribut som centrala för systematisk organisation. (se ovan, kapitel 
2.2.1) 
 
Vi ska titta lite på den första gruppen av entiteter i denna ”entity-relationship analysis”. 
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Grupp 1 Entiteter, som relaterat till den intellektuella abstrakta och fysiska 
formen/produkten för innehållet formerade hierarkiskt med utgångspunkt i verket som 
den övergripande entiteten: 

 
Fig. 2.3.1 b.  

Group 1 Entities and Primary Relationships  (FRBR 1998, s. 13) 
 
De fyra entiteter man definierar i denna första grupp är alltså: verket (work) som en 
distinkt intellektuell eller konstärlig skapelse, uttrycket (expression) som är 
förverkligandet av denna skapelse, manifestationen (manifestation) som den fysiska 
bäraren/förkroppsligandet av detta samt exemplaret (item) som det vi håller i vår hand. 
(FRBR, 1998, s.12). 
 
I de bibliografiska sammanhangen kan vi relatera till de ovanstående grupperna såsom 
verkets titel, t.ex. en uniform titel enligt KRS 1990, kapitel 25. Utgåvan, exempelvis 
översättningens titel, och manifestationen som tryckupplagan, samt exemplaret som det 
vi alltså håller i vår hand, med dess intellektuella eller fysiska attribut/karaktäristika, 
såsom författarens egna noteringar eller andra unika karaktäristika för detta exemplar. 
 
Det karaktäristiska för denna modell är att titeln på exemplaret också är den 
emblematiska beteckningen för den abstrakta intellektuella entiten utgåvan framför allt. 
Om detta är en originalutgåva, så är denna titel också representativ för det abstrakta 
verket i sin helhet. Alltså ärver den/de underställda entitenten/entiteterna de 
övergripande egenskaperna/attributen för verket. En hierarkisk och strikt logisk ordning, 
som har att göra med katalogernas logik, i det att beskrivningen som i 
bibliotekssammanhang tar utgångspunkt i dokumentet-exemplaret, är en härledning av 
dokumentets ”intellektuella ursprung” och släktskap, för att fungera i katalogen enligt 
överenskommna konventioner. 
 
Denna typ av klassificering och konceptualisering av de bibliografiska entiteterna 
skulle man kunna betrakta som en meta-meta klassifikation, alltså en klassifikation av 
det metaspråk och dess relationer som vi använder i den bibliografiska beskrivningen. 
Detta är lingvistiska principer för uppbyggnad av logiska system, som kräver en högre 
grad av formalisering av bibliografiska strukturer, för att fungera tillfredsställande som 
Hegna påpekar 2000 (s.14, se också ovan kapitel  2.3.1) 

2.3.2  Titel, upphov och ämne. 

I den bibliografiska traditionen är alltså titel, upphov och ämne de tre konventionella 
uppslagen ingångarna till ett dokument. Dessa har inte bara fungerat som ingångar till 
dokumentet utan också fungerat grupperande för liknande, eller nästan lika dokument. 
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För att detta ska fungera har man antingen härlett titeluppgiften ur dokumentet själv, 
eller tilldelat en titel från en kontrollerad vokabulär, en auktoritetslista.  
När det gäller namnformer har också dessa tagits från en kontrollerad vokabulär såsom 
en auktoritetslista. Detta för att fortsatt hålla samman dessa dokument i en katalog.  
 
I databasmodellering kallar man normaliserade namnformer för ”identifiers”, unika och 
otvetydiga namn. Dessa identifikatorer har i detta sammanhang flera funktioner, att 
gruppera de olika nivåerna hos ett verk, att fungera som sorteringsnycklar för att skapa 
gränssnitt för bibliografiska beskrivningar30, att fungera som noder för att relatera de 
olika nivåerna av ett verk, samt ge primära accesspunkter vid en sökning. (Svenonius 
2000, s.95) 
 
Om vi granskar dessa med utgångspunkt i FRBR-modellen ovanför (se fig.2.3.1 b) i 
förhållande till titeln. Titeln på exemplaret kan alltså ses som den emblematiska 
beskrivningen av en uppsättning dokument såsom en tryckupplaga (manifestation), eller 
en utgåva eller ett verk. (Svenonius 2000, s.99) Som sådan fungerar den grupperande. 
 
Denna syn på vissa typer av attribut såsom emblematiska för ett verk, en utgåva, en 
manifestion, som i databassammanhang betraktas som ”identifiers”, eller upphov som 
identifikator, samt kontrollerad ämnesvokabulär eller normaliserade namnformer som 
samlande och organiserande princip är det som vi förknippar med den traditionella 
katalogen, och det är också denna ur den bibliografisk traditionen en princip jag 
använder för att granska metadataposter i anslutning till studien av PictureAustralia,  
i kapitel 6. Alltså, de uppgifter som i den bibliografiska traditionen har tilldelats med 
någon typ av kontrollerad vokabulär i en bredare bemärkelse, alltså auktoritetslistor och 
regelsamlingar liksom kontrollerad ämnesvokabulär, till exempel ISBD för struktur och 
syntax, AACR2ed för tilldelning av sökingångar och utformningen av dessa. 
 
 
 

                                                 
30  Till exempel för att tydligt redovisa typ av mediu m vid en sökning i en databas med olika typer av 
media.  
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3.  Bilden som tecken och kommunikation. 
De visuella tecknen - bilder - används i olika sammanhang för olika syften. Här 
redovisar jag synen på bilden i olika kontexter, och det som är specifikt för bilden enligt 
Shatford (1986); vilket bland annat är dess ”representation genom projektion” till 
skillnad mot språkets ”representation genom konvention”.   
 
 

3.1  Det visualiserade samhället (Techné – tecknen) 
 
Om vi för en stund anlägger ett semiotiskt perspektiv31, så kan vi notera att bilden har 
fått ett allt större utrymme i samhället under det senaste århundradet. Men, om man så 
vill kan man härleda denna visualisering än längre tillbaka. Walter J. Ong beskriver 
(1990) i Muntlig och skriftlig kultur ett sätt att betrakta den västerländska historiska 
förändringen, från muntlighet till skriftlighet; Det som skrivkonsten initierade förde oss 
vidare in i tryckkonsten, sedan vidare ”in i” informationstekniken (s.99). 
Informationstekniken kan alltså såsom hos Ong ses som ett kontinuum av det muntliga 
ordets teknologisering till skriftspråket, och sedan vidare till alltmer högteknologiserade 
visualiserade kommunikationsformer. Denna ”utveckling” skulle också kunna ses som 
en del av en förändring från en muntlig tradition till en seendets tradition, rösten 
kommunicerad genom tecknet, det skriftliga ordet. Nya tekniker har alltså inneburit det 
som vi kan bevittna, ett alltmer visualiserat samhälle genom en ökad tillgång till bilder i 
vår miljö. 
 
Andra tecken som också kan tolkas som uttryck för denna visualisering, är en breddning 
av intresset för bilden i sig i den akademiska världen. Den konstvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs Universitet bytte till exempel för några år sedan namn till 
Institutionen för Konst- och Bildvetenskap.32  Detta skulle kunna ses som ett tecken på 
att intresset i viss mån förändrats från det traditionella konsthistoriska perspektivet till 
en mer semiotiskt influerad disciplin, där bilden som kommunikation uppmärksammas 
på ett bredare sätt än en tidigare inriktning mot de mer estetiska och historiska 
kvaliteterna hos bilden.  
 
Inom konstvärlden kan man dessutom notera ”estetiska befrie lsestrategier” med 
utgångspunkt ur massmedialt bildspråk, samt lek med visuella effekter och betydelser ur 
dessa språk. Dessa feministiska strategier grundar sig på visuella spel mellan bilden som 
referens/tecknet för kvinnan (objektet), och referenten som är den verkliga kvinnan, 
subjektet (se t.ex. serien ”Film Stills” av Cindy Sherman), i det att man laborerar med 
ett ”kvinnligt och manlig seende”. Det som står på spel i denna estetiska strategi är: vem 
har makten om blicken, vem ger oss bilderna? (Se bland annat Rossi, 1995).  
René Magrittes emblematiska bild Detta är inte en pipa från 1926 pekar på, och leker 
också med samma fenomen, referensen och referenten. Bilden av pipan är inte en pipa, 
det är en bild av en pipa.  

                                                 
31 semioti´k  (eng. semiotics, av grek. s\meiatiko´s 'som hör till beteckning', av s\meion [-m3i´-] 'tecken'),  
det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inkl. de icke-språkliga./.../  
NE http://www.ne.se/  [2004-03-23] 
32 Institutionen för konst- och bildvetenskap, Göteborgs Universitet 
     http://www.hum.gu.se/~artwww/ [2004-03-23] 
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3.2  Bilden som dokument  
 
Michael Buckland resonerar (1991) utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kring 
termerna information och information-as-thing, och på vilka grunder vi kan kalla ett 
objekt för dokument. Buckland menar att: ”The term document is normally used to 
denote texts or, more exactly, text-bearing objects. There seems no reason not to extend 
the use of  text and document to include images and even sounds intended to convey 
some sort of communication.”(s. 45). Buckland fortsätter sitt resonemang med att citera 
den franske dokumentalisten Briet, som definierade ett dokument såsom: ”any concrete 
or symbolic indication, preserved and recorded, for reconstructing or for proving a 
phenomena, whether physical or mental.” (se Buckland 1991, s.47).  Här betonas mer 
det intentionella i att dokumentera, bevara och arkivera i informativt syfte. 
 
Lorcan Dempsey33 anknyter till denna intentionella syn i artikeln Scientific, Industrial, 
and Cultural Heritage: A shared approach (2000) kring arkiven, biblioteken och 
museernas uppgifter att organisera och bevara kulturella och intellektuella dokument 
som utgör ”minnet av folkgrupper, samhällen, sammanslutningar, institutioner och 
individer”. Hur denna gemensamma grundval kan utgöra grund för samverkan i en 
digitaliserad nätverkskontext. Som en övergripande term för detta intentionella 
introducerar han minnesinstitutioner, för att kategorisera denna typ av institutionell 
liknande verksamhet (2000, kap.1 och 2). Men, som han också noterar, det finns 
skillnader. Inom dessa institutioner har man skapat sina samlingar utifrån olika syften 
och avsikter och utvecklat olika traditioner för att beskriva och organisera dessa, som 
kan vara sammanställda utifrån teman, medium, proveniens34 o.s.v. (2000, kap.4).  
Detta innebär att även om det intentionella med att organisera minnesdokument är 
gemensamt, så har man haft olika syften med att skapa dessa samlingar och gett olika 
indelningsgrunder för registrering/katalogisering. 

3.2.1 Olika syften, olika indelningsgrunder 

Dessa intentioner (se ovan) och syften, har skapat olika principer och indelningsgrunder 
för organisering av material inom dessa institutioner. Proveniensprincipen utvecklades 
under 1800-talet som en reaktion mot ämnesindelning av dokument i arkivpraktik, en 
indelning vilket hade fått till följd att den splittrat den ursprungliga arkivordningen. 
Rayward beskriver (1995) denna proviensprincip med sitt franska ursprung, respect des 
fonds, som ankaret i den moderna arkivvetenskapen, vilket innebär att betoningen ligger 
på upphovs- institutionen och institutionella relationer:  

 
“/../the identification of the agency creating the records essentially in 
terms of its institutional relationships and the maintenance of the 
integrity of the body of records as originally created”.  
(Gravel, se Rayward 1995) 

                                                 
33 Lorcan Dempsey, Director, UK Office for Library and Information Networking (UKOLN), University 
of Bath, UK. (2000, Scientific, Industrial, and Cultural Heritage: a shared approach , Author Details, 
Ariadne, issue 22)      http://www.ariadne.ac,uk/issue22/dempsey/intro.html  [2004-03-17] 
34 Proveniens, härkomst ursprung. (SA0 1998).  
Proveniensprincipen, ”arkivvetenskaplig teori som bygger på respekt för arkivens ursprungliga ordning 
och som innebär att varje arkivbildares handlingar betraktas och bevaras som en organiskt framvuxen 
enhet och helhet. Proveniensprincipen växte fram i opposition mot en äldre tids strävan att till nytta för 
forskningen men utan hänsyn till arkivtillhörighet ordna olika arkivs handlingar efter innehållet och lägga 
dem i ämnessamlingar. I Sverige blev proveniensprincipen officiellt fastslagen som grundval för den 
statliga arkivvården 1903.”  NE  http://www.ne.se/  [2004-04-01] 
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Som följd av detta har alltså kontextuell information större betydelse än varje enskilt 
objekt, alltså står arkivbildarens verksamhet och intentioner i fokus i denna typ av 
verksamhet. 
 
I den svenska ABM-rapporten Bilddatabaser och digitalisering/.../ (2001-2002) 
uppmärksammas det traditionella konsthistoriska sättet att se på bilden, där konstnär, 
nationalitet, datering av verket och konstverkets medium (teknik och material) står i 
fokus. Man konstaterar också att konstmuseisamlingar ofta är indelade enligt det 
sistnämnda kriteriet, såsom: ”måleri, teckning, grafik, skulptur o.s.v.” (s.209). 
 
Man noterar vidare i denna rapport, att den traditionella kulturhistoriska synen på t.ex. 
fotografiet är dess avbildande och dokumenterande egenskaper, samt dess egenskaper 
med avseende på fotografiskt format och teknik. Även om man också noterar en 
förändring gentemot upphovet på senare tid, där bilddokumenten på kultur-
institutionerna inte i lika hög utsträckning splittras genom ämnesindelning, utan samlas 
under upphovspersonen (ibid, s.209). 
 

3.3  Bilden av bilden - bilden av språket.  
 
Shatford (1986) pekar på en speciell karaktäristik hos bilden, bildens representativa 
funktion, som hon kallar represented work. En bild kan genom projektion representera 
ett objekt, t.ex. en annan bild, på ett sätt som texten inte förmår. Shatford citerar James. 
J. Gibson som pekat på att både bilden och språket kan representera ett objekt, men till 
skillnad från språket som är beroende av konventioner för sin representation, kan bilden 
representera genom en direkt visuell projektion av ett fysiskt objekt (s.51). Detta kan 
förstås som ytterligare ett språkspel i analogi med Svenonius och Hjørlands 
argumentationer. (Se ovan om språkspel, i kapitel 2.1). 
 
Denna karaktäristik av bildens projicerande egenskaper är den grundläggande 
förutsättningen för publicering av bilder på webben. Bilden av bilden, alltså den digitala 
bilden, avbildningen av det fysiska bildobjektet kan fungera som bildsurrogat för 
bildobjektet (originalet/förlagan) med tämligen bibehållen visuell kvalitet, även om det 
materiella förändras från till exempel papperskopian, eller diabilden, till en digital 
projektion. En självklarhet kan tyckas, men det är just denna egenskap och kvalitet som 
har aktualiserat bilden i denna nya publiceringskontext.  

3.3.1  Bilden av boken. 

Digitala representationer av unika skrifter har också aktualiserats på samma sätt. 
Uppsala Universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, ger nu ut virtuella utgåvor av unika 
skrifter ur sina samlingar som görs tillgängliga över Internet. Detta kan vi läsa i 
dagspressen i dagarna, med anledning att man tillgängliggör krönikan Vadstenadiariet i 
digitalt faksimil. Denna typ av unika artefakter som Carolina Rediviva besitter, kommer 
att tillgängliggöras på detta vis på efterfrågan hos forskarsamhället (GP, 22/4-04). 
 
Digitala surrogat för dokument, är adekvata i många avseenden. Speciellt när det gäller 
att ge tillgång till unika, och kanske värdefulla samlingar och dokument till allmänhet  



 

24 

och forskare. Grupper som annars inte överhuvudtaget skulle ha möjlighet att tillgå 
dessa unika dokument. I andra fall är tillgången till originalet av stor betydelse såsom 
det materiella tinget med dess materiella kvaliteter (Svenonius 2000, s.65). 

3.3.2  Bilden som ”Represented Work” 

 
The Represented Work is a particula r kind of subject unique to 
pictures that calls for coordination between subject analysis and 
descriptive cataloguing. A Represented Work is a subject, and as such 
should not be confused with the work in which it is represented;/.../ 
(Shatford 1986, s 59) 

 
Shatford menar (1986) att denna betingelse också har implikationer för den deskriptiva 
katalogiseringen på en grundläggande nivå. Traditionellt har man utgått ifrån originalet 
vid beskrivning av t.ex. en reproduktion av en konstbild, detta menar hon har fått en del 
olyckliga konsekvenser. Ett enkelt exempel på detta ger Shatford; En reproduktion av 
en målning har givits ut i vykortsformat, som i katalogen beskrivits med utgångspunkt i 
originalmålningen, medan det fysiska formatet redovisats till vykortets mått (9x15cm) 
samt har daterats i den deskriptiva informationen såsom utgivet när vykortet trycktes 
(s.51). Möjligtvis en konsekvens av den bibliografiska praktiken som är att utgå från 
dokumentet själv för beskrivningen av detta. 
 
Just denna egenskap ger multinivåer i en katalogpost om man avser att ge 
uppmärksamhet åt både original/förlaga och kopia i beskrivningen och katalogiseringen 
av en bild. 

3.3.3  Bildens kontexter och betydelser 

Bildens betydelser eller mening är det som problematiserats allra mest i litteraturen 
kring bildindexering med avseende på bildbeskrivningen, alltså ämnet för bilden.35 
Kontexten är ju ofta det som lyfts fram för hur man kan se på bilden och bildens ämne i 
sammanhanget klassifikation/indexering av bilder. (Se också Shatford 1986, Krause 
1988, och Svenonius 1994).  
 

A set of photographs of a busy street scene a century ago might be 
useful to historians wanting a ”snapshot” of the times, to architects 
looking at the buildings, to urban planners looking at traffic patterns 
or building shadows, to cultural historians looking at change in 
fashion/.../ to sociologists looking at class distinctions, or to students 
looking at the use of certain photographic processes  or techniques. 
(Besser, se Eakins & Graham 1999, kap. 4.3) 

 
Citatet ovan exemplifierar hur bilden och dess detaljer kan granskas utifrån olika 
inriktningar och perspektiv. Eakins och Graham (1999) redovisar utifrån en 
undersökning, att vid beskrivning av en bilds innehåll gav respondenterna uttryck för en 
bredd av attribut såsom: titel, period, genre, ämnesord, kontrollerad vokabulär, 
klassifikation och ”captions”, alltså fri text som tillfogas en bild såsom ställföreträdande 
titel, samt format (1999, kap. 4.3). Detta indikerar samma sak som när det gäller texter, 
att informationen hos ett dokument relaterar till kontexten, till ett sammanhang. Ett 
dokument kan handla om något som inte är nämnt i texten, och uppfattningen om 

                                                 
35 Se bl.a. Lisa Bergs magisteruppsats Att ämnesbestämma bilder: En teoretisk undersökning  (2004). 
Biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionen. Högskolan i Borås. 
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dokumentets ämne kan i högsta grad skilja sig åt mellan användaren av ett system med 
en typ av informationsbehov och upphovspersonens avsikter, eller indexerarens 
uppfattning om dokumentets ämne. (Svenonius 2000, s.76) 
 
Ett av de signifikanta dragen hos webbpublicerade elektroniska dokument är att den 
institutionella kontexten blir osynliggjord. En kontext som i sig är en källa till 
information för en användare om utgångspunkter för beskrivningen av ett dokument, 
samt ger vissa indikationer hur man kan förhålla sig i en informationssökningssituation. 
Detta skulle vi kunna referera till som implicit information, som också är en 
navigeringsfunktion i bredast tänkbara avseende; den sociala kontexten.  

3.3.4  Bildens implicita och explicita mening - bildens ämne 

Den finns en del implikationer också för originalbilden såsom ”projicerande 
representation” (se ovan i kapitel 3.3). I rapporten Bilddatabaser och digitalisering – 
plattform för ABM-samverkan (2000) gör man distinktion mellan motiv och ämne. Där 
bildobjektets motiv ges indexeringstermer mer eller mindre specifikt, medan ämnet 
klassificeras utifrån en given kunskapsstruktur. Att begränsa indexering till bara 
motivet, menar man, är motiverat för att begränsa möjligheter till alltför vidlyftiga 
tolkningar av bilden. Att indexera utifrån ”bildobjektets potentiella möjligheter att 
illustrera en idé” skulle kunna vara ett önskvärt förfarande vid en bildbyrå som ska förse 
tidningar och trycksaker med illustrativa bilder som i större utsträckningar arbetar med 
associativa bildbetydelser. Men ett sådant förfarande skulle kunna ge alltför godtyckliga 
tolkningar och val av indexeringstermer inom dessa institutionella sammanhang, menar 
man (s.221). 
 
Genom denna distinktion mellan motiv och ämne, indikeras skillnad mellan original-
bildens projicerade representation (av motivet) och vad bilddokumentet betyder i en 
kontext, i ett kunskaps- eller institutionellt sammanhang, dokumentbeskrivningen som 
representativt ”by convention” (se ovan 3.3 om Shatford). Förutsättningen för 
motivindexering är ju dock att det är en föreställande bild vars motiv går att identifiera.  
 
När det gäller konstbilder, som ofta är ickeföreställande och är meningsskapande på 
olika nivåer, ifrågasätter Svenonius (1994) om det är möjligt att använda ord för ett 
ordlöst medium när det gäller frågan om ”aboutness” alltså när det gäller tolkning av en 
bild som konstbilden: 
 

Assuming subject indexing is done with words, is it possible using 
words to express the aboutness of a work in a wordless medium, like 
art or music? (Svenonius 1994, s. 600) 

 
Elaine Svenonius ställer en fråga som är relevant i de sammanhang då ett medium av 
ordlös karaktär ska indexeras eller klassificeras. Svårigheten uppstår när en symbolisk 
tolkning av bilden ska göras. Symboliken i en bild presenteras visuellt och uppgiften 
blir att översätta det visuella språket till textuell information. Svenonius förslag är att 
göra bilden sökbar med andra attribut än att försöka fånga ämnesinnehåll (s.605).  
Hennes diskussion står alltså i förhållande till konstbilden, men dessa svårigheter att 
översätta en bilds innehåll kvarstår, även om det rör sig om ett fotografi av t.ex. 
byggnad. Är vårt intresse för att bevara bilden av arkitektoniska hänsyn, eller har 
byggnaden någon historisk signifikans, är den till exempel knuten till en händelse eller 
en person? I detta sammanhang är det viktigt att göra skillnad på tolkning som skulle ge 
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vid handen ”aboutness”, och att analysera bildens motiv som skulle vara ett något mer 
bokstavligt och konkret sätt att indexera som Krause (1988) förespråkar. 
 
Sara Shatford menar (1986) i artikeln Analyzing the Subject of a Picture: A theoretical 
Approach, att: ”Subject access to pictures, and principles for creating that access, should 
of course be related to the purpose, or use, of these pictures.”(s. 40). Alltså att 
ämnesanalys och ämnesingångar till bilden är beroende av dess sammanhang och 
användning.  

3.3.5  Konceptuell modell för bildanalys 

Shatford (1986, s.49) presenterar en konceptuell modell för bildanalys, som hon grundar 
på Panofskys modell/metod för analys av renässansens konstbilder. Shatford relaterar de 
tre kategorier av specificitet: specific ofness, generic ofness och aboutness (jämför med 
motiv och ämne), hos en bild till denna konsthistoriska modell för bildanalys. Hon 
kombinerar med facetterna who, what, place och time (jämför FRBR, concept-object-
event-place, fig.2.3.1a), för vardera av dessa tre kategorier inspirerad av Ranganathans 
PMEST-facetter.36  Shatford infogar också en icke facettbunden kategori av aboutness.  
 
Denna modell är uppställd ur ett konstvetenskapligt perspektiv, men den är likväl 
intressant för andra kategorier av bilder med tanke på distinktionerna mellan bildens 
motiv och ämne. 
 
 
                                                                Ofness [min anm.]                             Aboutness [min anm.] 

Ranganathan Facets Specific of Generic of  About  

Personality 
Matter Who? 

individually 
named persons, 

animals, things... 

Kinds of persons, 
animals, things... 

Mythical beings./..../ 
abstractions  

Energy 
 What? Individually 

named events Actions, conditions 
Places symbolized /../ 

 
 

 
 

Non-facet-
specific 

Aboutness 

Space 
 Where? 

Individually 
named geographic 

location 
 

Kind of place 
geographic or 
architectural 

Kind of place  
geographic or 

or architectural 
 

 

Time 
 When? 

Linear time: 
date or periods 

 
 

Cyclical 
time,:seasons, time 

of day 

Emotions or 
abstractions/.../ 

symbolized by time 
 

Fig. 4.3.4. Detta är en förenklad version av Shatfords konceptuella modell (1986, s.49).  
Se bilaga 2 för en fullständig referens. 

 
 
I ovanstående uppställning delar Shatford in bildens ofness, vad den är en avbildning 
av, och generisk kategori av bildens motiv, eller om den indelas efter en övergripande 
kategori. 
 
Nedanstående exempel (se exempel 1.) som Shatford redovisar, är ett fotografi av en 
kontorsbyggnad, ritad av Louis Sullivan (amerikansk arkitekt), i Buffalo, New York; 
Guaranty Building. Detta fotografi skulle kunna kategoriseras i who-facetten såsom; 
 

                                                 
36 PMEST- personality, matter, energy, space, time. Vilket i Shatfords model skulle motsvaras av Who 
(Personality och Matter), What (energy), Where (Space) och When (Time). Se Shatford bilaga 2. 
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Exempel 1. 
Sullivan´s Guaranty Building   (specific of);  
Skyscraper    (generic of);  
samt  
Modern Architecture    (aboutness-manifestation of an abstraction).  
(Shatford 1984, s.50) 

 
Beroende på kontext och hur man ser på bilden, skulle man kunna ersätta den generiska 
kategorin “skyscraper” med en annan kategori  “officebuilding” som skulle kunna vara 
en indelningsgrund för arkitektur - offentliga byggnader-kontorshus.(ibid)  
 
Hade bilden istället varit ett porträtt hade den kanske kategoriserats så här, i who-
facetten: 
 
Exempel 2. 

-”Reynold´s portrait of Mrs Siddon as 
the Tragic Muse”  (specific of);  
-Oil-painting    (generic of);  
samt  
-Academic art       (aboutness - manifestation of an abstraction).  
(Shatford 1984, s.50) 

 
I det andra exemplet kan likväl tekniken vara ett ämne (oljemåleri), som är en 
traditionell kons thistorisk indelningsgrund, jämte historiska och moderna konströrelser 
(-ismer). Som i detta fall är en kategori man använder för en speciell typ av måleri 
under företrädesvis 17-1800 talet, den akademiska konsten.  
 
Avsikten i denna uppsats är alltså inte att göra bildanalyser i den undersökning som 
följer i kapitel 6 nedan, utan att mer använda Shatfords konceptuella uppställning som 
en tankemodell för att granska skillnader i ämnesbeskrivning hos ett antal 
metadataposter i anslutning till PictureAustralia. 

3.3.6  Sammanfattning - några karaktäristika för bilden 

Bilden som ”represented work” innebär två saker, som jag kommer att titta på: 
- I vilken mån man har beskrivit original/förlaga eller surrogat i dc-posten (multinivå). 
- I vilken mån man ägnar motivet någon uppmärksamhet (ofness). 
 
Dessutom kommer jag att granska i vilken mån man anger någon form av övergripande 
kategori som ämnesbeskrivning (aboutness). 
 
När det gäller bilder, framförallt de fotografier som inte anses höra hemma i en 
konsttradition, saknas i allmänhet en självklar titel. Inom konsttraditionen tilldelar ju 
ofta konstnären en titel till verket, medan man kanske inte i allmänhet tilldelar ett 
fotografi en titel. I den bibliografiska praktiken har man som en av de hörnstenarna att 
utgå från primärkällan, och härleda titeln utifrån denna, alltså dokumentet självt.  
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Titeln, den som Svenonius kallar den emblematiska beteckning för utgåvan och verket, 
ger i den bibliografiska traditionen en sökingång till dokumentet och fungerar som 
grupperande och organiserande element i katalogen (se ovan, kapitel 2.3.2). Denna 
saknas alltså många gånger när det gäller bilder. 

 



 

29 

4.  Metod 
 

4.1  Val av metod 
 
För uppsatsens syfte, som är att anlägga ett bibliografiskt perspektiv, ett 
”katalogperspektiv”, är Elaine Svenonius text The Intellectual Foundations of 
Information Organization (2000) grundläggande, i det att hon sätter den bibliografiska 
praktiken och katalogiseringsprinciper och - funktioner i en historisk och filosofisk 
belysning. Till detta introducerar hon, i sin kritik av IFLA-dokumentet Funsctional 
Requirements for Bibliographic Record (1998), begreppen collocating och navigating 
som centrala funktioner i bibliografiska system/kataloger.  
 
Mot bakgrund av en bibliografisk referensram, samt en ram för förståelsen av bilden 
som dokument och viss karaktäristik för denna har jag valt att granska ett bilddatabas-
samarbete, PictureAustralia, genom en fallstudie. I samband med denna fallstudie 
kommer jag att göra en kvalitativ analys av 10 metadataposter. Analysen grundar sig på 
några konceptuella modeller som introducerats i föregående textavsnitt. Dessa är de 
bibliografiska kategorierna verk, utryck, manifestation samt exemplaret, som indikativt 
för multinivåer/beskrivningsnivåer på ett dokument i en bibliografisk tradition. Till 
dessa multinivåer ansluter jag också diskussionen om ”represented work” (Shatford 
1984) från kapitel 3.3.2, ovan. 
 
När det gäller bildbeskrivning av motiv och ämne får Shatfords konceptuella modell för 
ämnesanalys (1984), i kapitel 3.3.5 ovan, fungera som en tankemodell för att göra 
distinktioner mellan motiv- och ämnesbeskrivning (se också kapitel 3.3.4) i 
undersökningen av bildexemplen samt de åtföljande metadataposterna i kapitel 6 nedan. 
 
Det är framförallt dessa konceptualiseringar som har fått fungera som verktyg för att 
granska skillnader i bildbeskrivningarna i denna undersökning. 

4.1.1 Vad är en katalog? 

En frågeställning som Borgman (2003) uppmärksammar som intressant för 
forskningsfältet är: hur vi uppfattar en samling/katalog. Ett sätt att undersöka detta är till 
exempel att utgå från existerande samlingar/kataloger för att studera vilken typ av 
metadata som används, och vilka funktioner och hjälpmedel som stödjer dessa. Ett sätt 
att göra detta på är att använda fallstudien, menar hon (Borgman 2003, s. 666f).  

4.1.2 Fallstudie som forskningsstrategi 

En fallstudie som forskningsstrategi karaktäriseras av att den: 
 

/../investigates a contemporary phenomenon within its real-life 
context; when the boundaries between phenomenon and context are 
not clearly evident; and in which multiple sources of evidence are 
used.  (Yin 1989, s. 23) 
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Jag menar att denna fallstudie, med den avslutande jämförelsen mellan metadataposter, 
knyter an till Yins ovanstående beskrivning genom att vara en granskning utifrån givna 
förutsättningar i en nätverksbaserad miljö. Granskningen av tjänsten PictureAustralia 
och den avslutande jämförelse mellan metadataposter, emanerade ur tre olika 
institutioner, är en granskning av ett fenomen i dess miljö. Även om denna miljö i detta 
fall är den ”digitala och uppkopplade” miljön i databassamarbetet PictureAustralia. 
 

4.2. Val av undersökningsenhet 
 
Syftet med denna uppsats är att granska hur man implementerar de organisatoriska 
elementen för en katalog i ett gatewaysamarbete med anslutning till bilder. Detta med 
målsättningen att granska skillnader i institutionell beskrivning av bilder och diskutera 
hur dessa skillnader eventuellt påverkar systemets grupperande funktioner.  
 
En förtjänst hos bilddatabassamarbetet PictureAustralia, för uppsatsens syfte och 
målsättning, är att projektet startades som ett experiment när de anslutna institutioner 
redan var inne i en omfattande digitalisering av eget bildmaterial för bilddatabaser 
knutna till de egna institutionerna. Av detta medförde att man fick söka en 
decentraliserad lösning utifrån divergerande praktiker i katalogiseringshänseende. Man 
löste bland annat detta genom mappning (se ordförklaringar i bilaga 1), från originalpost 
till det gemensamma metadataformatet Dublin Core.  
 
Detta innebär att skiljda traditioner för katalogisering av dessa samlingar kan 
uppmärksammas genom skillnader i metadataposter som är emanerade ur de olika 
institutionerna. PictureAustralia ger alltså möjlighet att granska hur man förhållit sig till 
en decentraliserad väg för en gateway (se också nedan, kapitel 5.1.2), och ger möjlighet 
att notera hur institutionella skillnader eventuellt kommer att påverka systemets 
grupperande förmåga.  
 
I detta databassamarbete, PictureAustralia, kan man avläsa ”generationer” av 
katalogformat, alltså både register- och katalogpost som original, samt Dublin Core-
posten. Till detta fanns även möjligheter att granska html-kodning och i viss mån xml-
kodningen i detta projekt, vilket också var en faktor för valet av undersökningsenhet för 
denna fallstudie. Jag har bifogat exempel på hur en MARC21-post har mappats till en 
Dublin Core-post, utformad i HTML, samt en xml-formaterad post (se bilaga 7). Detta 
som illustrativa exempel på mappningspraktik och metaspråk, som är centrala i 
gatewaysamarbeten. 
 
Dock är betoningen huvudsakligen lagd på den semantiska datan i denna undersökning, 
och inte formatet för den. 
 

4.3  Val av bilder och metadataposter  
 
Min ambition var att hitta antingen ”samma” bild representerad och beskriven hos olika 
institutioner i detta databassamarbete eller alternativt, liknande motiv och format för 
förlagan. Detta för att hos ”liknande” bilder granska eventuella skillnader i hur man har 
sett på dessa, framför allt med avseende på titel, upphov och ämne, samt hur man 
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förhållit sig till multinivån på beskrivningen, alltså om man beskriver förlagan till den 
digitala surrogatbilden eller beskriver det digitala surrogatet. 

4.3.1 Urvalsprocess 

Genom ett antagande att avdelningen för Australian Prints vid Nationalgalleriet, och att 
Nationalbiblioteket möjligtvis skull kunna härbergera etsningar, eller tryck, av samma 
upphovsperson och tryckupplaga, så inledde jag med att i databasen för Australian 
Prints37 granska upphovspersoner för att se om någon, eller några, var väl 
representerade där. När jag så hade några namn, gjorde jag en korssökning på dessa 
upphovspersoner genom PictureAustralias sökgränssnitt över Nationalbiblioteket samt 
Nationalgalleriet i samma sökning, för att sedan genom att skumma igenom 
träfflistorna lokalisera dubbletter, alltså två bilder med samma upphov och från samma 
tryckupplaga. (Se också bilaga 3, om användargränssnitt och sökmöjligheter i Picture-
Australia.) 
 
Fotografierna har jag valt utifrån motiv genom att söka på ”Sydney Opera” via den 
enkla sökfunktionen som söker igenom fälten dc.creator, dc.titel och dc.subject, för att 
sedan genom en ”browsning”-procedur ögna igenom träfflistorna för att välja likartade 
bilder.  
 
Två exempeluppsättningar fann jag alltså, som var ”samma bild”. I dessa båda fall var 
det två tryck från samma tryckförlaga. Dessa finns representerade på både 
Nationalbiblioteket respektive Nationalgalleriet i Australien: en etsning ”201 York 
Street” (se kapitel 6.2 nedan), samt ett träsnitt ”Exlibris”(se kapitel 6.5 nedan). De 
övriga exemplen har jag alltså valt utifrån likartade motiv och typ av format, förutom de 
sista exemplen i kapitel 6.6, som jag valde med utgångspunkt i relationellt förhållande 
mellan bilderna: en teckning som är en förstudie till ett träsnitt, och själva träsnittet. 
Detta för att diskutera dessa exempel utifrån FRBRs entiteter (se kapitel 2.3); verk, 
uttryck , manifestation och exemplar, samt relationella förhållanden.  
 
Jag valde alltså ut tio bilder som jag i undersökningen redovisar par om par i kapitel 
6.2-6.6, för en jämförande granskning. 
 

4.4  Granskning av metadataposter 
 
Dessa 10 bilder/katalogposter, som jag ställer upp parvis, har jag alltså granskat utifrån 
följande utgångspunkter; 
 

• Multinivåer - ”Represented work”. Det digitala surrogatet som represented 
work, alltså avbildningen av förlagan, den ”fysiska” bilden. (se ovan kap. 3.3.2) 
I några fall har jag använt FRBR:s distinktioner som tankemodell för att granska 
skillnader och likheter, men har inte problematiserat modellen i sig. 

• Titeluppgifter. Granska likheter och skillnader i utformning. Är titeln härledd ur 
dokumentet eller eventuellt tilldelad från en ”captionslist”, alltså tilldelad utifrån 
en lista som en ”surrogattitel”. Hur är den utformad?  

                                                 
37 Australian Prints   http://australianprints.gov.au/  [2004-04-05] 
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• Upphovsuppgifter. Jag har granskat hur man förhåller sig och redogör för 
primärt upphov, alltså den tillförda datan i elementet dc.creator i detta fall. 

• Motiv och ämnesbeskrivning. Hur har man beskrivit ämnet, utifrån motiv eller 
andra övergripande kategorier, detta i anslutning till Shatfords begrepp ofness 
och aboutness (se ovan, kap. 3.3.3 och 3.3.4), som i detta fall också är en 
tankemodell för att granska skillnader och göra reflektioner över dessa i denna 
undersökning. 

• Övriga iakttagbara skillnader,  till exempel formatbeskrivning. 
• Gruppering. För att i den avslutande diskussionen sätta dessa skillnader i 

relation till Svenonius begrepp collocating, att gruppera dokumenten i 
anslutning till den bibliografiska praktiken och konventionerna.  
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5.  Gatewayprojektet Picture Australia 
Här redogör jag något för bakgrunden till samarbetsprojektet PictureAustralia, samt 
efter vilka principer som tjänsten är uppbyggd. 
 
 

5.1. Gatewayfenomenet och ”publicerade dokument” 
 
Hypertextlänkningar över webben har förändrat förutsättningarna för kataloger och 
åtkomst av olika typer av dokument. Distinktioner mellan kataloger som en lista av 
dokumentrepresentationer i en avgränsad samling och dokumenten själva blir alltmer 
”diffusa när datorer och kommunikationsnätverk integreras med bibliotekspraktik och 
när en OPAC  frångår den traditionella funktionen att lokalisera ett dokument som 
katalogen hade.”[min övers.] (Harvey, 1999, s. 17.). 
 
Detta är ett fenomen som ju uppmärksammats flitigt. Olika typer av konvergenser 
noteras och problematiseras i samband med kommunikationsteknik och digital 
representation och presentation i nätverksbaserade sammanhang. Internet med webben 
som plattform, har ju gett möjlighet till fjärråtkomst till både dokumentrepresentationer 
och olika typer av elektroniska dokument och mediaformat. 
 
Michael Buckland diskuterar (1992) i samband med de förändrade villkoren för 
biblioteksverksamhet hur: ”library materials in electronic forms differ significantly from 
traditional media. In particular, unlike paper and microform, it is possible to make 
electronic media available so that they: can be used from a distance, can be used by 
more than one person at a time/.../.” (Buckland, 1992, kap.1, Introduction, s.5).   
Denna reflektion kring materiellt och fysiskt lokaliserade material, som bara kan 
tillgängliggöras för en användare åt gången, har också bäring för de senaste årens 
ambitioner att tillgängliggöra avbildade unika dokument och inte minst bildmaterial i 
digital form, genom portaler eller gateways på Internet. 
 
Detta fenomen är ju inte nytt, det finns många databasvärdar som ger tillgång till 
tjänster gentemot fulltext- och bibliografiska databaser för professionella eller 
akademiska syften (jämför till exempel LISA - Library and Information Science 
Abstract). Skillnaden är att dessa nya tjänster/portaler/gateways är tänkta att 
tillgängliggöras i allmänhet över webben, och i de flesta fall utan kostnad för 
användaren som i fallet PictureAustralia. Vilket ger anledning till reflektioner och 
analogier till masspublicering med avseende på tillgängligheten. Detta såvitt man har 
tillgång till den tekniska utrus tningen samt Internetanslutning, vilket både är en 
ekonomisk och demokratisk fråga. Icke att förglömma att det är västvärlden, alltså den 
högteknologiska industrialiserade delen av världen, som kommer ifråga för denna typ 
av tillgänglighet genom teknik och teknologier. Men denna viktiga globala fråga om 
tillgänglighet ligger utanför den här uppsatsens syfte. 
 
Användandet av terminologin elektronisk publicering, är inte alldeles oproblematiskt 
och diskuteras i olika sammanhang. Svenonius uppmärksammar i sin text The 
Intellectual Foundations of Information Organization, (2000, s. 118), att den 
semantiska betydelsen av termen publicering förändras och vidgas med denna 
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användning. Detta genom att publicering i denna mening också skulle inbegripa unika 
dokument som tillgängliggörs över webben. Unika dokument som ställs ut i arkiv och 
museisammanhang betraktas vanligtvis inte som publicering, menar hon. Lika lite 
publicerat är ett dokument som tillgängliggörs över webben, argumenterar hon vidare. 
Trots denna invändning väljer jag i denna uppsats att följa IFLA:s definition i anslutning 
till ISBD(ER), International Standard for Bibliographic Description of Electronic 
Resources, där man menar att: ”remote electronic resources are considered to be 
published.” (IFLA 1997)38. Värt att notera är att i det undersökta projektet, 
databassamarbetet PictureAustralia är det inte dokumentet/förlagan som publiceras, 
utan dess digitala surrogat.  

5.1.1  Gateways - ”distribuerade kataloger” 

Att erbjuda webbaserade tjänster över Internet genom s.k. gateways har också 
aktualiserat den mängd olika och specialiserade sätt att registrera och katalogisera 
material, som olika kulturarvsinstitutioner praktiserar. Man talar i litteraturen i termer 
av interoperabilitet (se ordlistan i bilaga 1) genom gemensamma metadataformat för att 
åstadkomma möjligheten att tillgängliggöra material genom distribuerade 
databassamarbeten. En av ambitionerna är att ge användaren möjlighet att söka över ett 
stort antal distribuerade databaser från en gemensam pla ttform. 
 
Traugott Koch vid NetLab i Lund konstaterar (2000, kap. 4.7) i sin genomgång av 
typologier för gateways, att gemensamma protokoll, sökspråk och katalogpostsyntax, 
metadatascheman, ämnesklassifikation och katalogiseringsregler är de stora områdena 
där interoperabilitet och standardlösningar är nödvändiga för en fungerande gateway 
med möjlighet till ”korssökning” över alla anslutna databaser. Koch föreslår följande 
definitioner, där han gör distinktion mellan en ämnesportal (subject gateway) och en 
kvalitetskontrollerad gateway (quality-controlled subject gateway): 
 

Subject gateways are Internet-services which support systematic 
resource discovery. They provide links to resources (documents, 
objects, sites or services), predominantly accessible via the Internet. 
The service is based on resource description. Browsing access to the 
resources via a subject structure is an important feature.  
(Koch 2000, kap. 2.1)  

 
Denna definition kan gälla för en mängd olika tjänster, som till exempel länksamlingar 
som har en viss kvalitetsgranskning. En lite mer sofistikerad ambition har de 
samarbeten/tjänster som Koch betecknar som kvalitetskontrollerade gateways: 
 

“Quality-controlled subject gateway´s are Internet services which 
apply a rich set of quality measures to support systematic resource 
discovery. Considerable manual effort is used to secure a selection of 
resources which meet quality criteria and to display a rich description 
of these resources with standards-based metadata. Regular checking 
and updating ensure good collection management. A main goal is to 
provide a high quality of subject access through indexing resources 
using controlled vocabularies and by offering a deep classification 
structure for advanced searching and browsing.”   
(Koch 2000, kap 2.2.) 

 

                                                 
38 IFLA ISBD(ER): International Standard for Bibliographic Description of Electronic Resources;  
    0.2 Definitions.   http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm  [2004-04-05] 
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Här betonas de konventionella bibliografiska praktikerna, såsom gemensamma 
standardiserade metadataformat, och standardiserad data, samt indexering med 
kontrollerad vokabulär och en djup klassifikationsstruktur för avancerad ämnessökning 
och överblick/navigering.  

5.1.2  Centraliserat eller decentraliserat samarbete? 

Det finns flera sätt att genomföra en distribuerad lösning för en gateway, genom central 
styrning och överenskommelser om gemensamma standarder för indexering, 
klassificering och katalogisering, samt formatering av denna data inom projektet (se till 
exempel American Memory Project39). Alternativet är att söka en mer decentraliserad 
lösning, där man utgår från redan existerande divergerande katalogiseringskonventioner 
och praktiker hos de inblandade institutionerna. Med den sistnämnda metoden är man 
tvungen att ”mappa”, alltså översätta befintliga katalogformat till ett gemensamt 
metadataformat. 
 

5.2  Picture Australia - Bakgrund 
 
Image Search startades 1998 som ett pilotprojekt mellan National Library of Australia, 
Australian War Memorial, State Libraries of South Wales, Tasmania och Victoria 
(Campbell 2000a). Utgångspunkten var att pröva att i ett koordinerat projekt applicera 
olika typer av tekniker och standarder för bildrepresentation, digitaliseringstekniker och 
metadata i en webbaserad miljö. Detta pilotprojekt kom att utveckla sig till ett större 
samarbetsprojekt med integrerade möjligheter (se schema nedan, fig. 5.2.2) att göra 
bilder tillgängliga från en bredd av kulturinstitutioner i Australien (Freeman, 2002). 
 
I september år 2000 lanserade man officiellt webbtjänsten PictureAustralia, en 
”gateway” till olika kulturarvsinstitutioners digitaliserade bildsamlingar. 
Bilder/fotografier med anknytning till Australiens kulturliv och historia skulle göras 
tillgängliga och sökbara över ett gemensamt webbgränssnitt. Ursprunget till detta 
projekt presenterades av en av de ansvariga, Deborah Campbell vid National Library of 
Australia (NLA), vid en IFLA-konferens i Glasgow 2002 som behovet av en ”nationell 
sökservice för bilder” och hon konstaterar vidare i denna presentation att ”för 
användarens del spelar det ingen roll vilken institution som förser denne med den 
eftersökta bilden.” (Campbell 2002, s. 1).40 

5.2.1  Vilka institutioner, vilka bilder och vilka målgrupper? 

Från att till en början ha varit huvudsakligen ett samarbetsprojekt mellan några få 
federala och delstatliga bibliotek41, har antalet anslutna verksamheter ökat till trettiotre, 
och gett projektet en utpräglad tvärsektoriell prägel som spänner över olika typer av 
historiska museer, bild och konstsamlingar, arkiv och bibliotek. (Se bilaga 5). Man har 

                                                 
39 American Memory  http://memory.loc.gov/  [2004-03-27] 
40 Deborah Campbell (se också Debbie Campbell) är chef för Infrastructure Projects, Co-ordination 
Support bransch, vid National Library of Australia i Canberra. 
http://conferences.alia.org.au/alia2000/authors/debbie.campbell.html  [2004-03-27] 
41 Vid etableringen av söktjänsten år 2000 hade man ökat antal samarbetspartners, dessa var vid 
invigningen: Nationalbiblioteket (National Library of Australia, NLA) , Nationalarkivet, biblioteken i 
delstaterna New South Wales, Tasmanien och Victoria, nationella krigsmuseet, samt Fryer-biblioteket vid 
Queenslands universitet. (Campbell, 2000b) 
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antagit en generös tillämpning av vilka typer av bilder som kan ingå i detta samarbete. 
Med ett brett kulturarvsperspektiv innefattas digitala surrogat av alla bilder och 
tredimensionella föremål från olika tider och epoker som har australiska motiv, 
australiska upphovspersoner eller har anknytning till Australien. De medier som utesluts 
är: texter, kartor, manuskript samt he la videosekvenser, förutom enstaka bildutdrag, och 
ljudavsnitt (Campbell, 2001). Målgrupperna är bredast tänkbara. Man har tänkt sig att 
de potentiella användarna kan vara studenter, lärare, forskare, författare och journalister, 
förlag, historiker och kommersiell verksamhet, både i Australien och i resten av 
världen. 42  

5.2.2  Centraliserad katalog, men decentraliserat ansvar för bilderna. 

Man använder en hybridarkitektur med en central datakatalog, med ett metadataindex i 
märkspråket xml (se ordförklaringar bilaga 1) för katalogposterna med länkar till 
bilderna. Dessa bilder distribueras från de enskilda institutionernas databaser både i 
frimärksformat (thumbnails) och i större format för presentation genom det 
gemensamma gränssnittet.43  
 
Figuren nedan (fig.5.2.2) beskriver den schematiska uppbyggnaden av tjänsten. Man 
använder två modeller för harvesting, OAI (Open Archives Protocol) för de stora 
institutionerna samt en enklare webbrobot för de mindre (Boston 2000). Detta innebär 
att en robot samlar upp metadatan från de olika institutionernas egna databaser (se 
Participant´s Web site), och lagrar denna metadata på en central server hos 
Nationalbiblioteket (se Server on host Web site).  
 
Med utgångspunkt i PictureAustralias sökgränssnitt (se PictureAustralia search screen) 
söker man i den centrala databasens index, och till svarslistan länkas bilder i 
frimärksformat i realtid från de deltagande institutionerna. Bilderna ligger alltså  
inte i den centrala servern/databasen. Från svarslistan kan man länka till dc-
metadataposten för mer information, eller till ett större bildformat samt till 
institutionens egen katalogpost. 
 

 
Fig. 5.2.2   

PictureAustralia: Guide to the service.  http://www.pictureaustralia.org/guide.html  [2004-03-27]  

                                                 
42  PictureAustralia; Guide to the PictureAustralia service,  About PictureAustralia  
http://www.pictureaustralia.org/about.html  [2004-05-04] 
43  Ibid. 



 

37 

 
Man tillämpar ett enkelt metadataformat som Dublin Core (ISO 15836)44 (unqualified) 
för katalogposterna, en post som varje bildleverantör alltså själv skapar, med 
utgångspunkt i leverantören/institutionens egna katalogformat, som t.ex. MARC21 hos 
Nationa lbiblioteket, eller annat internt format för institutionen ifråga, för att sedan som 
Dublin Core (som xml) lagras hos den centrala katalogen hos NLA. Detta för att om 
möjligt kunna ge en konsekvent åtkomst [sic!] till bildmaterialet i de olikartade 
samlingarna, enligt Campbell (2002). 
 
(Se också  bilaga 8 för exempel på mappning mellan olika metadataformat) 
 
Man använder alltså en blandning av central och distribuerad arkitektur.45 Genom detta 
förfarande har fortfarande institutionerna kontroll över sina egna samlingar, samt den 
exklusiva rätten att välja vilka bilder man vill göra tillgängliga genom PictureAustralia. 
Detta gör man genom att vid varje enskild institution spara utvalda DC-poster för 
PictureAustralia i en speciell enhet vars metadataposter frekvent och automatiskt 
”läses” av och samlas upp till den centrala databasen hos NLA, Nationalbiblioteket.46 
 
Den centrala databasen innehåller ca 600 000 poster med länkar till institutionernas 
egna databaser och bilder.(Nugent 2003)47 

5.2.3  Olika institutioner, olika katalogiseringstraditioner inom projektet. 

 
If your search returns no results, try revising your search to something 
more general. Remember that the images within this service are 
provided by libraries, galleries, museums, historical societies, 
universities and archives so think about the way agencies like these 
might describe items in their collections. (PictureAustralia: Search 
Help: Getting too many results or no results.48) 

 
National Library of Australia, NLA, är inte bara värd för webbgränssnittet 
PictureAustralia och för uppsamlingen och lagring av katalogposter för projektet i en 
central enhet. Man bidrar också med bilder ur sin egen dokumentära bildsamling.49  Här 
har man använt sig av MARC21 och AACR2 för sina katalogiseringar.50  Men har alltså 
från Nationalbiblioteket reducerat MARC21 till den ”enklare” Dublin Core-standarden, 
som är det gemensamma formatet i projektet för de bilder som är anslutna till 
samarbetet (Campbell, 2000b). 

                                                 
44 Dublin Core Metadata Element Set, version 1:1   
 http://www.dublincore.org/documents/dces/   [2003-12-01] 
45 Metadata-index i central databas, medan bilderna ligger hos respektive institutions databas. 
46PictureAustralia: Metadata schema.  http://www.pictureaustralia.org/schemas/pa/index.html  
[2004-03-27] 
47 ...med viss reservation, sedan jag började denna undersökning har antalet anslutna institutioner ökat och 
därmed antalet bilder i databassamarbetet. 
48 PictureAustralia: Search Help; Getting too many results or no results.  
http://www. pictureaustralia.org/   [2004-03-17] 
49 Pictures Catalogue - National Library of Australia Documentary Image Collection. 
  http://www.nla.gov.au/apps/picturescatalogue  [2003-12-04] 
50 National Library Standards Activities.   http://www.nla.gov.au/services/standards.html  [2004-03-27] 
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5.2.4  Mappning till gemensamt format - Dublin Core 

De olika institutionerna ägnar sig åt mappning51 - en slags översättning mellan olika 
typer av dataformat, ofta från ett mer finfördelat och rikare som t.ex. MARC21, som 
alltså är standard för Nationalbiblioteket (NLA) och delstatsbiblioteken i Australien, till 
ett grövre/enklare metadataformat som Dublin Core med endast femton element för 
resursbeskrivning, för att sedan som DC-post lagras i den centrala katalogen. 52 
 
Enligt “PictureAustralia: Metadata guidelines”53 så stöds följande 12, av DC:s 
rekommenderade femton element i unqualified Dublin Core:  
 

 
DC.Title  DC.Identifier 
DC.Creator DC.Identifer.URL 
DC.Subject  DC.Identifer.URL.thumbnail 
DC.Description  DC.Source 
DC.Publisher DC.Relation 
DC.Contributor DC.Coverage 
DC.Format DC.Rights 
(PictureAustralia: Metadata guidelines.) 

 
[anm. De fem element som är obligatoriska inom projektet är kursiverade i 
uppställningen ovan. Min kurs. Se också bilaga 4, för detaljer om Dublin Cores 15 
element.] 
 
Man har valt att exkludera dc.type från PictureAustralias tillämpning av Dublin Core 
eftersom detta är en bilddatabas. Därmed är detta implicit.  Man har heller inte behov 
av dc.language, eftersom detta är en enspråkig tjänst, dc.date har man låtit elementet 
dc.coverage representera. Man använder alltså bara 12 av de femton element som 
rekommenderas av DCMI.54 (Jfr. med IFLA:s förslag på tio ”core of cores” ovan, i 
kapitel 2.2.4). 
 
De enda element som är obligatoriska inom detta projekt, se lista ovan, är alltså dc.titel., 
dc.identifier, dc.source och dc.rights. Man har med andra ord prioriterat 
titel och ”publicerande” institution (dc.source) som de enda elementen för 
resursbeskrivningen för att möjliggöra dokument- och ämnesåtervinning, genom titeln 
och som i bästa fall beskriver motiv eller annan övergripande kategori för ämnet, samt 
”ämnet” (som implicit) i möjligheten att söka på institution.  
 
De övriga obligatoriska kategorierna:  dc.rights är ett element med anslutning till 
bildens rättigheter, samt dc.identifier (här som Identifier URL och Identifier URL, 
thumbnail) är dynamiska adresser för de två formaten av bild, full inskannad storlek 
samt den lilla bilden i frimärksformat, som presenteras i träfflistan. Dessa två kategorier 
är ju troligtvis inte det man initialt använder som sökelement i en databas.  
 

                                                 
51 Från det engelska mapping – alltså att ”översätta” från ett dataformat till ett annat. 
52 Se i Bilaga 7 för exempel på 3 generationer av samma post:  MARC-post, DC-post i HTML-kodningen 
och den synliga metadataposten i användargränsnittet, samt ett exempel på xml-utformad metadata.  
53 PictureAustralia: Metadata guidelines.   http://www.pictureaustralia.org/metadata.html [2004-03-27] 
54 Dublin Core metadata element set, version 1.1: reference description. 
     http://dublincore.org/documents/1999/07/02/dces/    [2004-04-17] 
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Elementet dc.type, som har uteslutits i detta projekt, rekommenderas av DCMI för typ 
av media som: text, bild eller ljud.55  Eftersom PictureAustralia är en exklusiv 
bilddatabas, har man helt enkelt uteslutit elementet dc.type som överflödigt, eftersom 
detta ligger implicit i det att databasen bara innehåller digitala bilder. Man kan notera att 
i ett metadataschema som utvecklats speciellt för digitaliserade bilder och 
tredimensionella objekt som VRA, Visual Resource Association, har man hanterat detta 
element såsom tudelat i Record Type som anger om den digitala bilden är ett digitalt 
original eller en digital kopia, samt elementet Type som exklusivt skall beskriva den 
avbildade bilden eller det avbildade objektet.56  
 
Som man kan notera är det sparsmakade krav man har när det gäller obligatoriska 
element för en bildbeskrivning i detta projekt. Dock ska vi se i undersökningen, som 
följer i kapitel 6, hur man i praktiken använder dessa 12 element i dc-posterna. 
 
(Se också redogörelse för användargränssnitt och sökmöjligher  i bilaga 3.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
55 Dublin Core - The Elements.  http:// dublincore.org/usageguide/elements/.shtml  [2003-12-04] 
56 VRA Core Categories, Version 3.0 ; RecordType, Type.   ( last modified on 2/20/2002) 
 http://www.vraweb.org/vracore3.htm#core [2004-05-01] 
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6.  Undersökning av metadataposter. 
I detta avsnitt kommer jag att göra analogi mellan bilden och förlagan till det 
bildsurrogat som vi har tillgång till genom tjänsten. Jag undviker att använda termen 
originalbild, detta för att inte behöva ta ställning till huruvida institutionens egen 
förlaga till den digitala surrogatbilden är ett original eller en kopia.  

6.1  Introduktion 
I metodkapitlet, kapitel 4, finns en redogörelse för urvalet av bilder jämte metadata-
poster, samt metoden för denna jämförande undersökning. En kort rekapitulering av 
punkterna (från kapitel 4.4 ovan) för granskningen av metadataposterna i den följande 
jämförande undersökningen: 
 

• Multinivåer - ”Represented work”. Har man beskrivit förlaga eller digitalt 
surrogat?  

• Titeluppgifter. Granska likheter och skillnader i utformning.  
• Upphovsuppgifter. Hur förhåller man sig, och redogör för primärt upphov?  
• Motiv och ämnesbeskrivning. Hur har man beskrivit ämnet, utifrån motiv eller 

andra övergripande kategorier?  
• Övriga iakttagbara skillnader.  

 

6.2  Exemplen etsningar  –  ”201 York Street”  
Detta exempel är ett digitalt surrogat av en intaglio, en typ av etsning. Motivet är ett 
bostadshus på adressen 201 York Street North i Sydney från de första decennierna 
under1900-talet. Upphovsmannen är en grafiker och konstnär, Sydney Ure Smith 
(1887-1949). Många av hans bilder finns representerade på Nationalgalleriet och på 
Nationalbiblioteket i Australien. 
 

 
Bild  6.2 

Titel: 201 York Street north [picture] /  
Image number: nla.pic-an8538699; 

National Library of Australia 

Titel: 201 York Street North 
Image number:  76.903; 

National Gallery of Australia  
(Australian Prints)  

 
Denna bild finns alltså representerade som två olika tryck, men från samma plåt, 6/50 
och 18/50 (se metadataposter 6.2.a och 6.2.b), på de ovan nämnda institutionerna, samt 
finns representerade i databassamarbetet PictureAustralia. Datum för upphov skiljer 
mellan de olika posterna ”Publisher: [1916?]” och ”Date or place: 1925 or after”. 
Konventionen säger att en tryckplåt förstörs efter en signerad tryckupplaga. Så vi kan 
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nog antaga det är två tryck från samma tryckplåt. Katalogisatören vid 
Nationalbiblioteket har ju också redovisat att årtalet inte kommer från primärkällan, 
alltså från själva bladet, utan är supplerad med vis s tveksamhet, alltså angett med 
klamrar och frågetecken enligt AACR2:ed.57  
 
Metadatapost  6.2 a   DC-post ur “PictureAustralia”,  Nationalbibliotekets exemplar.58 [2003-01-25] 
Title  201 York Street north [picture] /  

Creator  Smith, Sydney Ure, 1887-1949.  

Subject  Dwellings -- New South Wales -- Sydney.  

Subject  Etching -- 20th century -- Australia.  

Description  Title from pencil inscription below plate mark.; Signed: on plate l.l.; Sydney Ure Smith 
below plate mark.; Edition 6/50.  

Publisher  [1916?]  

Image number  nla.pic-an8538699  

Format  1 print : etching ; plate mark 15 x 22.5 cm.  

Managed by  IsFormatOf Item held National Library of Australia  

Date or place  New South Wales  

Date or place  1916  

Rights  
You may save or print this image for research and study. If you wish to use it for any 
other purposes, you must contact the National Library of Australia to request 
permission.  

 
Metadatapost  6.2 b  DC-post ur “PictureAustralia”, Nationalgalleriets exemplar.59 [2004-01-25] 
Title  201 York Street North  

Creator  URE SMITH, Sydney (SMITH, Sydney George | SMITH, Sydney Ure)  

Subject  201 York Street North  

Description  Born: 9 January 1887, Stoke Newington, England; Died: 11 October 1949, Point Piper, 
New South Wales, Australia; Gender: Ma le  

Image number  76.903  

Format  Print  

Format  intaglio  

Format  etching  

Format  15.0 x 22.7 cm (plate -mark), 25.8 x 33.8 cm (sheet)  

Managed by  Item held by National Gallery of Australia (Australian Prints)  

Collection or 
series  

Impression: 18/50  

Date or place  1925, after  

Date or place  Sydney, New South Wales, Australia  

                                                 
57 I den svenska översättningen och anpassningen av AACR2:ed, KRS, Katalogiseringsregler för svenska 
bibliotek (1990), se 1.0A1, s. 9. 
58 PictureAustralia: Advanced Search;  http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-02-02]  
Se sökväg i Litteratur- och källförteckning, Bildförteckning 6.2 a. 
59 PictureAustralia: Advanced Search;  http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-02-02]  
Se sökväg i Litteratur- och källförteckning, Bildförteckning 6.2 b. 
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6.2.1  Iakttagelser: etsningar  –  ”201 York Street” 

Multinivåer  - ”Represented Work” 
Den första reflektionen vid en jämförelse mellan dessa katalogposter är hur man 
förhållit sig till den digitala avbildningen vs. förlagan i beskrivningen. Man beskriver 
förlagan i hela posten generellt i båda dc-posterna. Nationalbiblioteket väljer dock att 
under dc.source/Managed By (se metadatapost 6.2a), använda ”IsFormatOf”. Detta är 
en Dublin Core qualifier för att klargöra att detta digitala surrogat har samma 
intellektuella innehåll som i den refererade resursen, men presenterad i ett annat format, 
enligt den definition som DublinCore; Usage Guide ger.60 
 
På Nationalgalleriet väljer man att ignorera den digitala surrogatbilden i beskrivningen. 
Här redovisas helt enkelt ”Item held by National Gallery/..../” och man refererar direkt 
till den analoga förlagan i alla elementen i posten. Här kan man hänföra detta 
utelämnande av multinivå till implicit antagande, såtillvida att man helt enkelt betraktar 
det digitala surrogatet som en visuell representation, alltså en visuell typ av metadata, 
och därmed inte behöver tydliggöras i posten. 
 
Titeluppgifter 
I detta fall är man överens om titel, Nationalgalleriet har tillgång till samma uppgifter på 
trycket som Nationalbiblioteket som har hämtat denna från primärkällan. Här fungerar 
grupperingen på titel som en övergripande beteckning för verket. Det som är 
anmärkningsvärt och som skulle kunna vara en viktig gruppering är att man hos 
Nationalbiblioteket anger tryckupplagan och numret på trycket i dc.description medan 
Nationalgalleriet anger detta i dc.relation. Detta bör vara ett mappningsproblem och kan 
möjligen härledas till att Dublin Core är ett sparsmakat metadataformat för mer 
detaljerade och organiserade beskrivningar av ett dokument eller en resurs. Mappning 
från flera element i originalposten riskerar att hamna ”på tvärs” i ett enklare format som 
Dublin Core. 
 
Verkets upphov 
När det gäller upphovsperson såsom verkets attribut, har man utgått från en 
normaliserad namnform hos Nationalbiblioteket, men angett de olika kända 
namnformerna i Nationalgalleriets post. Detta innebär i databassammanhang att det är 
lättare att få träff hos Nationalgalleriets exemplar om man använder en namnvariant 
annan än den normaliserade hos Nationalbiblioteket. Detta innebär att den grupperande 
funktionen inte fungerar tillfredsställande med utgångspunkt i upphovsuppgifterna vid 
sökningar i detta fält (elementet dc.creator). 
 
Motiv och ämnesbeskrivning 
I  Nationalbibliotekets element dc. subject har man beskrivit dokumentets motiv i 
generisk terminologi såsom ”dwellings -- New South Wales -- Sydney”, en 
övergripande term för motivet, såsom ett bostadshus (dwelling), samt geografiska 
uppgifter. Utöver detta anger man ”Etching -- 20th century -- Australia”.  Alltså en 
övergripande term för bladets tryckteknik, samt övergripande tidslig och rumslig 
information. Hos Nationalbiblioteket är alltså både motiv och teknik för bilden 
redovisade under ämneselementet dc.subject. 
 

                                                 
60 DublinCore; Usage Guide 
http://www.dublincore.org/documents/usageguide/qualifiers.shtml#isFormatOf  [2004-04-22] 
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Nationalgalleriet har inordnat verkets titel, ”201 York Street North”, också i elementet 
dc.subject.  I detta fall har titeluppgiften anslutning till det som är det specifika motivets 
specifika adress samt blivit redovisad här i elementet dc.subject. Denna typ av 
mappning från verkets titel till elementet dc.subject verkar vara konsekvent hos 
Nationalgalleriet, visar en kontroll av ett 20-tal andra poster från Nationalgalleriet som 
finns representerade i PictureAustralia. (Jfr också Apple Blossom, 6.6 b, nedan) 
 
Denna bild är alltså motiv och ämnesbeskriven såsom bostadshus samt etsning hos 
Nationalbiblioteket.  Medan den specifika adressen, 201 York Street (från titeln), hos 
Nationalgalleriet presenteras i elementet dc.subject. Vilket ger en antydan om att man 
arbetar utifrån mycket skilda principer när det gäller just ämne. Som tidigare nämndes i 
anslutning till den svenska ABM-rapporten (se kap.3.2.1) har ju den konsthistoriska 
traditionen en konvention att som en implicit indelningsgrund för samlingar använda 
teknik och material, såsom måleri, skulptur . Vilket möjligtvis skulle kunna förklara att 
man har valt att ange titeln som utgångspunkt för datan man mappar till dc.subject. 
Titlar beskriver ofta det avbildade motivet, och med Shatfords terminologi ligger 
närmare en bilds ”ofness” (se ovan, kapitel 3.3.2).  Intressant i anslutning till detta 
resonemang är att det som Nationalgalleriet hänför till dc.format, alltså tekniken för 
trycket: etsning, redovisas som dc.subject, alltså såsom ämne i Nationalbibliotekets 
post, vilket ju antyder en skillnad i indelningsgrund och uppfattningen om 
ämnesbeskrivning. Tekniken etsning är ett ämnesområde som är implicit 
indelningsgrund för en institution som Nationalgalleriets och samlingarna Australian 
Prints. 
 
Sådana implicita respektive explicita utgångspunkter, kommer att ge avtryck i 
beskrivningen och påverkar synnerligen systemets förmåga att gruppera ”liknande 
dokument” i en svarslista. 
 
Övrigt 
Den fria beskrivningen av dokumentet/resursen i elementet dc.description är intressant 
för att här tydliggörs vissa utgångspunkter för beskrivningen i katalogposten. Hos 
Nationalbiblioteket utgår man i detta exempel från dokumentet själv, det som i FRBR 
skulle kategoriseras som exemplaret (item) och redovisar under elementet dc.description 
de inskriptioner och karaktäristik som finns hos själva exemplaret av trycket, inklusive 
trycknummer 6/50.  
 
Under elementet dc.title har man hos Nationalbiblioteket redovisat media: ”[pic ture]” 
(AACR2) vilket man inte gör hos Nationalgalleriet. En information som i en 
bilddatabastjänst som PictureAustralia, kan tyckas överflödig, men som kan härledas 
tillbaka till AACR2 som är redskap för katalogisering hos Nationalbiblioteket, ur vars 
katalog denna DC-post har mappats. Där man måste göra explicit vilken typ av media 
man katalogiserar. Ytterligare ett uttryck för implicit och explicit information som är 
betingad av en institutionell kontext. 
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6.3  Exemplen fotografier – Sydneyoperan i stadsmiljön 
De följande två exemplen på bildobjekt har Sydneyoperan som motiv och är fotografier. 
Motivet är Sydneyoperan i hamn- och stadsmiljö (metadataposter 6.3 a och 6.3 b).  
Avsikten med dessa var att hitta någorlunda motiviskt likartade bilder samt likartat 
medium för förlagan, som i detta fall är fotografiska positiv , detta för att kunna 
diskutera hur dessa beskrivits och presenterats i dc-posterna nedan. 
 

  
  

Bild 7.3a 
[Sydney Opera House at night, 1988] 

[picture] /  
Image number:nla.pic-an23333314; 

National Library of Australia 

Bild 7.3b 
Architecture - Sydney opera house 

- Sydney Opera House from harbour 
Image number:A6135:K27/2/74/10; 

National Archives of Australia 
 
 

 
Metadatapost 6.3 a   DC-post ur PictureAustralia, Nationalbiblioteket.61  [2004-02-02] 

Title  [Sydney Opera House at night, 1988] [picture] /  

Creator  McMurdo, Don, 1930-2001.  

Subject  Sydney Opera House -- Photographs.  

Description  Part of the Don McMurdo performing arts collection.; Title devised by cataloguer from 
captions list.  

Publisher  [1988].  

Image number  nla.pic-an23333314  

Format  1 slide : col. ; 5.3 x 5.3 cm., in mount 7 x 7 cm.  

Managed by  IsFormatOf Item held National Library of Australia  

Collection or 
series  

Don McMurdo performing arts collection.  

Collection or 
series  

isPartOf: McMurdo, Don, 1930-2001. Don McMurdo performing arts collection [picture] /  

Date or place  New South Wales  

Date or place  1988  

Rights  
You may save or print this image for research and study. If you wish to use it for any 
other purposes, you must contact the National Library of Australia to request 
permission.  

 

                                                 
61 PictureAustralia: Advanced Search;  http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-04-23] 
Se sökväg i Litteratur- och källförteckning, Bildförteckning 6.3 a. 
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Metadatapost 6.3 b   DC-post ur PictureAustralia , Nationalarkivet.62  [2004-02-02] 

Title  Architecture - Sydney opera house - Sydney Opera House from harbour  

Subject  ARCHITECTURE  

Subject  SYDNEY OPERA HOUSE  

Image number  A6135:K27/2/74/10  

Managed by  Item held by the National Archives of Australia  

Collection or 
series  

A6135:Photographic colour transparencies positives, daily single number 
series with 'K' [Colour Transparencies] prefix  

Collection or 
series  

Theatres and Concert Halls trail  

Date or place  1974  

Rights  Reproduction rights owned by the National Archives of Australia  

 

6.3.1  Iakttagelser: fotografier – Sydneyoperan i stadsmiljön 

Multinivåer  - ”Represented Work” 
Följande två bilder följer samma princip när det gäller förhållande mellan förlagan och 
dess digitala surrogat som i föregående exempel. Nationalbiblioteket uppmärksammar 
den digitala bilden som IsFormatOf under elementet Managed by (dc.source), samt 
redovisar slide (diapositiv) såsom förlagans format. Nationalarkivet nöjer sig med att 
redovisa bildobjektet som del av en samling av diapositiv, detta redovisar man i 
elementet dc.relation, (se Collection or Series) och ignorerar den digitala surrogatbilden 
helt. 
 
Titeluppgifter 
Dessa två poster saknar det som Svenonius kallar titeln som den emblematiska 
beteckningen för verket . (se ovan, kapitel 2.3.2). Detta fotografi saknar alltså titel som 
”emblem” för ett intellektuellt verk, om man granskar mappningen från Nationalarkivet 
till dc-posten så kan vi se att det man kallar ”caption” i registerposten hos institutionen 
är det som mappats till elementet dc.titel i PictureAustralia.63 
 
Ett annat exempel på titel/caption och hur en sådan kan vara konstruerad kan vi se i 
PhotoSearch, Nationalarkivets egen bilddatabas:  
 

Photographic negative - Ballandean area, historical images. Opening 
of Ballandean School of Arts and public hall in 1916.64  

 
Ovanstående titel/caption, är utformad såsom en facetterad beskrivning av bilden: 
mediakategori och dess format (photographic negative), genren historiska bilder från en 

                                                 
62 PictureAustralia: Advanced Search;  http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-02-02]  
 Se sökväg i Litteratur- och källförteckning, Bildförteckning 6.3 b. 
63 Picture Australia: A Guide to the PictureAustralia Service. 
http://www.pictureaustralia.org/guide.html#naa  [2004-04-25] 
64 National Archives of Australia; PhotoSearch.   http://naa12.naa.gov.au/  [2004-04-25]   
Sökväg:  Search now / fältsökning på: keywords: Historical images / Items 18 , Display /  3:e träffen i 
träfflistan (alternativ sökning på reference number: 88720, för en direkt träff på bilden). 
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specifik plats (Balandean Area), och en specifik händelse (Opening of...) samt specifik 
tidpunkt (1916). 
 
Upphov 
Hos Nationalbiblioteket redovisas upphovsperson och årtal i elementet dc.creator, 
medan Nationalarkivet inte uppmärksammar upphovspersonen till förlagan 
överhuvudtaget. Om man går in och granskar Nationalarkivets registerpost genom 
institutionens egna databas, kan man se att upphov till denna serie av bilder tillskrivs 
olika informationsinstitutioner med anknytning till landet, t.ex. Australian Information 
Service, Canberra/../ Promotion Australia - Pictorial Library Section, men Department 
of Foreign Affairs and Trade står som övergripande ansvarig för den bildsamling i 
vilken bilden 6.3 b ingår.65 
 
Motiv och ämnesbeskrivning 
Hos Nationalbiblioteket väljer man att redovisa ”Sydney Opera House – Photographs” 
i elementet ämne. Man har alltså både beskrivit motivet och mediet (se också ovan i fig. 
6.2 a). Hos Nationalarkivet redovisas i elementet dc.subject det som redan har sagts i 
titeln: ”Architecture” och ”Sydney Opera House” vilket ju är det specifika motivet och 
en och en övergripande abstrakt kategori (specific of och aboutness). 
 
Övrigt 
För övrigt redovisar Nationalarkivets post en Collection or series, vilket är ”Theatres 
and Concert Halls trail”, detta i anslutning till de ”tematiska stigar” - trails, som man 
kan välja att besöka genom sökgränssnittet PictureAustralia. (se bilaga 6; Trails) 
 

                                                 
65 National Archives of Australia; Photo Search: Primary description of series A6135  
http://naa12.naa.gov.au/  [2004-04-22]   Sökväg: Search now / fältsökning på: reference numbers : A6135 
/ Series 1 , Display / “Agency /  person recording”. 
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6.4  Exemplen fotografier  –  Arkitekturmodeller av Sydneyoperan 
Följande två surrogatbilder är hämtade från State Library of New South Wales och 
Nationalarkivet. Den första, avbildar den danske arkitekten Jørn Utzon när han packar 
upp och visar sin modell av den blivande Sydneyoperan 1957. Den andra är en bild av 
en (samma?) modell av detta operahus. 
 
 

  
Bild 6.4 a 

Joern Utzon unpacking his model of the Sydney 
Opera House at Sydney Town Hall.  (1957) 

Image number: Australian Photographic 
Agency – 03870. 

State Library of New South Wales 

Bild 6.4 b 
Architecture - Model of Sydney opera 

house 
Image number: A1500:K12524. 
National Archives of Australia 

 
 
 
Metadatapost 6.4 a.   DC-post ur PictureAustralia , State Library of New South Wales.66 [2004-02-02] 

Title  Joern Utzon unpacking his model of the Sydney Opera House at Sydney 
Town Hall  

Creator  McPhedran, Don  

Subject  architects  

Subject  architectural models  

Subject  columns  

Subject  Danes  

Subject  glass doors  

Subject  models  

Subject  rolls of honour  

Subject  town halls  

Subject  Victorian architecture  

Subject  Sydney Opera House  

Subject  Utzon, Jorn, 1918-  

Subject  Sydney Town Hall (Sydney, N.S.W.)  

Image 
number  

Australian Photographic Agency - 03870  

Format  text/html  

                                                 
66 PictureAustralia: Advanced Search;  http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-04-23] 
Se sökväg i Litteratur och källförteckning, Bildförteckning 6.4 a. 
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Format  image/jpeg  

Managed by  IsFormatOf Item held by State Library of New South Wales  

Collection or 
series  

IsPartOf Australian Photographic Agency (APA) Collection : Sydney people, 
places and events, 1953-1987  

Date or place  1957  

Rights  Reproduction rights owned by the State Library of New South Wales  

 
Metadatapost 6.4 b.   DC-post ur PictureAustralia, Nationalarkivet.67  [2004-02-02] 

Title  Architecture - Model of Sydney opera house  

Subject  ANIMALS  

Subject  REPTILES AND AMPHIBIANS  

Image number  A1500:K12524  

Managed by  Item held by the National Archives of Australia  

Collection or 
series  

A1500:Photographic colour transparencies [positives], single number series 
with 'K' [Colour] prefix  

Date or place  1965  

Rights  Reproduction rights owned by the National Archives of Australia  

 

6.4.1  Iakttagelser: fotografier – Arkitekturmodeller av Sydneyoperan 

Multinivåer - ”Represented Work” 
I posten från State Library of New South Wales (se metadatapost 6.4 a) har man både 
redovisat hemsidan där den digitala bilden ligger inbäddad, samt formatet på den 
digitala avbildningen under dc.format såsom ”text/html” samt ”image/jpeg” samt som 
”IsFormatOf” under Managed by. Här beskriver man det digitala formatet samt 
webbsidans format, till skillnad från Nationalarkivets dc-post. Ett exempel på 
konventionen att utgå från exemplaret? Här frångår man principen att huvudsakligen 
redovisa förlagan som de övriga exemplen indikerar. 
 
Titeluppgifter 
Vid biblioteket i New South Wales har man tilldelat titeln Joern Utzon unpacking his 
model of the Sydney Opera House at Sydney Town Hall, alltså motivet som en specifik 
händelse på ett specifikt ställe med ett specifikt objekt. Medan Nationalarkivet (se 
metadatapost 6.4 b) har tilldelat en titel som refererar till en abstrakt kategori, 
Architecture (aboutness), samt det specifika motivet i bilden, Model of Sydney Opera 
House (specific of). 
 
Upphovsuppgifter 
Liksom tidigare uppmärksammar Nationalbiblioteket upphov (dc.creator), medan 
Nationalarkivet endast refererar till bildobjektet såsom en del av en samling 
”Photographic colour transparencies” i Collections and Series. (Se även 6.3 b) 
 
                                                 
67 PictureAustralia: Advanced Search;  http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-04-23] 
Se sökväg i Litteratur- och källförteckning, Bildförteckning 6.4 b. 
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Motiv och ämnesbeskrivning 
Elementen dc. subject i dessa exempel är ganska intressant utformade. Katalogisatören 
eller indexeraren vid biblioteket i New South Wales har gjort en ambitiös 
ämnesordstilldelning som omfattar alla detaljer av bilden, specifika och generella och 
abstrakta kategorier. Vilket innebär att söktermerna omfattar såväl arkitekter, danskar, 
modeller [sic!], kolonner, stadshus samt viktoriansk arkitektur (antagligen den i fonden 
knappt synliga interiören) glassdörrar o.s.v.  Här kan man notera att man kanske borde 
ha fokuserat på det stora, alltså helheten istället för alla detaljer, som också Shatford 
påpekar (1984, s. 58). En bild på en modell av Sydneyoperan är kanske inte en bild jag 
vill få upp i svarslistan om jag söker på Viktoriansk arkitektur. Här har man alltså både 
redovisat motiv och ämneskategorier. 
 
DC-posten från Nationala rkivet behandlar modellen av Sydney operahus i elementet 
dc.subject som ”animals” och ”reptiles and amphibians”. Man kan antaga att denna typ 
av speciella ämnesordstilldelning handlar om arkitektonisk gestaltning av australiskt 
djurliv, som förmodligen ger en del oväntade resultat för den användare av 
PictureAustralias söktjänst och använder söktermen reptiles (reptiler). 
 
Dessa båda exempel av ämnesordstilldelning, redovisar möjligtvis en viss inkonsistens 
hos dem som indexerade, och kan lite välvilligt möjligtvis refereras till såsom ämnesord 
kring arkitektonisk gestaltning (amfibier och reptiler, se metadatapost 6.4 b) samt en 
önskan om att indexera varje detalj i bilden (se metadatapost 6.4 a), och skapa så många 
sökingångar som möjligt. Det som är intressant att notera är, att i en bilddatabas för 
arkitektonisk gestaltning, skulle ämnesordstilldelningar som reptiler och amfibier 
fungera utmärkt, medan i detta sammanhang ter sig dessa tilldelade termer möjligtvis 
som olycksfall i arbetet. 
 
Dessa poster är intressanta som kuriosa utgångspunkter för en diskussion kring nivåer 
på tilldelning av nyckelord/indexeringstermer. En viss skepsis till denna typ 
ämnesordstilldelning bör kanske vara på sin plats. Se till exempel diskussionen om 
motivindexering kontra bildbyråapproach i anslutning till ABM-rapporten (se ovan i 
kapitel 3.3.4). 



 

51 

6.5  Exemplen träsnitt  –  ”ExLibris” 
De nästa bildexemplen är två tryck, träsnitt från samma tryckform, och därmed samma 
person som upphovsman, k onstnären/grafikern Lionel Lindsay, samt samma motiv . De 
två trycken finns representerade vardera hos Nationalgalleriet (Australian Prints) samt 
Nationalbiblioteket. Dessa två exempel kallar jag exlibris utifrån tryckens innehållsliga 
motiv samt syftet med de två trycken, som var att skapa personliga bokägarmärken.  
 

 
Bild 6.5 

[Bookplate for Hans Heysen] [picture] /  
Image number: nla.pic-an11052741 

National Library of Australia 

Bookplate: Hans Heysen 
Image number:  77.260.12.127:2 

National Gallery of Australia (Australian 
Prints) 

 
Metadatapost  6.5 a   DC-post ur “PictureAustralia”,  Nationalbibliotekets exemplar.68  [2003-01-25] 

Title  [Bookplate for Hans Heysen] [picture] /  

Creator  Lindsay, Lionel, Sir, 1874-1961.  

Subject  Heysen, Hans, Sir, 1877-1968 -- Collectibles.  

Subject  Bookplates, Australian.  

Description  

Signed l.l.; Part of the collection: Bookplates.; Inscription on bookplate: "Hans 
Heysen ex libris".; Handwritten in pencil on bookplate: "Proof".; Title supplied 
by cataloguer.; The art of Sir Lionel Lindsay / Joanna Mendelssohn, p. 177.; 
Exhibited: "Sublime", The Gallery, National Library of Australia, 12 February 
2004 to 26 April 2004.  

Publisher  [1923]  

Image 
number  nla.pic-an11052741  

Format  1 print : wood engraving ; 7.3 x 5.6 cm.  

Managed by  IsFormatOf Item held National Library of Australia  

Collection or 
series  

Bookplates.  

Collection or 
series  

isPartOf: Lindsay, Lionel, Sir, 1874-1961. Bookplates [picture] /.  

                                                 
68 PictureAustralia: Advanced Search;  http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-04-23]  
Se sökväg i Litteratur- och källförteckning, Bildförteckning 6.5 a. 
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Date or 
place  

Australia  

Date or 
place  1923  

Rights  
You may save or print this image for research and study. If you wish to use it 
for any other purposes, you must contact the National Library of Australia to 
request permission.  

 
Metadatapost  6.5 b   DC-post ur “PictureAustralia”, Nationalgalleriets exemplar.69 [2003-01-25] 

Title  Bookplate: Hans Heysen  

Creator  LINDSAY, Lionel (LINDSAY, Lionel Sir | LL [in monogram] | LINDSAY, L.)  

Subject  Bookplate: Hans Heysen  

Description  Born: 18 October 1874, Creswick, Victoria, Australia; Died: 22 May 1961, 
Hornsby, New South Wales, Australia; Gender: Male  

Image 
number  

77.260.12.127:2  

Format  Print  

Format  relief  

Format  wood-engraving, printed in black ink, from one plate  

Format  7.3 x 5.6 cm (printed image), 8.6 x 7.2 cm (sheet)  

Managed by  Item held by National Gallery of Australia (Australian Prints)  

Date or 
place  

1923  

Date or 
place  

Sydney, New South Wales, AUSTRALIA  

Rights  Gift of John Brackenreg 1977.  

 

6.5.1  Iakttagelser: träsnitt – ”ExLibris” 

Multinivåer - Represented Work 
Här råder samma förhållande som tidigare. Nationalbiblioteket uppmärksammar detta 
(IsFormatOf), medan Nationalgalleriet inte noterar detta. Båda posterna ägnar i övrigt 
beskrivningen åt förlagan. 
 
Denna typ av teknik/genre: bookplate, som man i Sverige gärna kallar exlibris, beskrivs 
såsom ämne hos Nationalbiblioteket men är fortsatt format hos Nationalgalleriet. 
 

                                                 
69 PictureAustralia: Advanced Search;  http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-04-23] 
Det finns två olika exemplar av detta tryck hos Nationalgalleriet. Det andra exemplaret har image nr 
83.314. Men beskrivning av de två dokumenten överenstämmer, förutom det är olika uppgifter i 
elementet DC.source. Se sökväg i Litteratur- och källförteckning, Bildförteckning 6.5 b. 
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Titeluppgifter 
I elementet dc.title redovisar både Nationalbiblioteket och Nationalgalleriet som 
Bookplate samt ägaren i titeln. Titeln redovisas som supple rad i Nationalbibliotekets 
post, och konventionen är till synes likartad när det gäller att kategorisera denna typ av 
bild hos Nationalgalleriet för angivande av titel. 
 
Upphovsuppgifter 
Detta är man överens om, förutom namnformer. (Se ovan metadataposter 6.2 a och 
6.2 b) 
 
Motiv och ämnesbeskrivning 
Bildens motiv redogörs inte för hos Nationalbiblioteket. Däremot det funktionella 
motivet, att det är en bookplate (läs exlibris) från Australien, samt att denna har funnits i 
Hans Heysens ägor, samlingar. 
 
Hos Nationalgalleriet nöjer man sig återigen med att redovisa titeln också som ämne i 
elementet dc.subject. Vilket korresponderar delvis med Nationalbibliotekets beskrivning 
av ämne, förutom att tekniken/genren är en kategori för ämnesbeskrivning i 
Nationalbibliotekets post (se också ovan, posterna 6.2a samt 6.3a i elementen 
dc.subject), vilket det alltså inte är hos Nationa lgalleriet. 
 
Övrigt 
Liksom tidigare kan vi notera att Nationalbiblioteket utgår från objektet , och objektet 
som en del av en samling under dc.description, medan Nationalgalleriet utgår från 
konstnären i detta element. 
 
Skillnader och likheter 
Dessa korresponderar med de skillnader och likheter som vi såg i exemplet 6.2 ovan, 
med skillnaden att eftersom genren exlibris/bookplate finns i titeln till Nationalgalleriets 
post, har denna också mappats till dc.subject i denna metadatapost. 
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6.6  Exemplen teckning respektive träsnitt  –  ”Apple blossom” 
I dessa exempel skiljer sig bilderna åt, den ena är en teckning av ovan nämnda Lindsay 
(se också exempel 6.5), en förstudie till ett träsnitt som finns hos Nationalbiblioteket, 
den andra bilden är ett tryck som finns hos Nationalgalleriet - Australian Prints. Dessa 
har jag valt ut eftersom motivet är likartad och det finns indirekta relationella 
förhållandena (förstudie för träsnitt). 
 

 
 

Bild 6.6a 
Apple blossom [picture] /  

Image number: nla.pic -an3305217 
National Library of Australia 

http://nla.gov.au/nla.pic-an3305217 

Bild 6.6b 
Apple blossom 

Image number: 83.849 
National Gallery of Australia (Australian Prints) 

 
 
Metadatapost  6.6 a  DC katalogpost PictureAustralia, teckning, Nationalbiblioteket.70 [2004-01-25] 

Title  Apple blossom [picture] /  

Creator  Lindsay, Lionel, Sir, 1874-1961.  

Subject  Artists' preparatory studies -- Australia.  

Description  Title from inscription bot. c; Signed l.l.; With, on reverse: Self-portrait.  

Publisher  [1924?]  

Image 
number  

nla.pic-an3305217  

Format  1 drawing : pencil ; 12.4 x 17.5 cm.  

Managed 
by  

IsFormatOf Item held National Library of Australia  

Date or 
place  

1924  

Rights  
You may save or print this image for research and study. If you wish to use it 
for any other purposes, you must contact the National Library of Australia to 
request permission.  

Go to  Original image  

                                                 
70 PictureAustralia: Advanced Search;  http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-04-23] 
Se sökväg i Litteratur- och källförteckning,  Bildförteckning 6.6 a. 
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Metadatapost  6.6 b   DC katalogpost PictureAustralia, träsnitt,  Nationalgalleriet.71[2004-01-23] 

Title  Apple blossom  

Creator  LINDSAY, Lionel (LINDSAY, Lionel Sir | LL [in monogram] | LINDSAY, L.)  

Subject  Apple blossom  

Description  Born: 18 October 1874, Creswick, Victoria, Australia; Died: 22 May 1961, 
Hornsby, New South Wales, Australia; Gender: Male  

Image number  83.849  

Format  Print  

Format  relief  

Format  wood-engraving, printed in black ink, from one block  

Format  12.5 x 9.6 cm (printed image), 19.0 x 13.4 cm (sheet)  

Managed by  Item held by National Gallery of Australia (Australian Prints)  

Collection or 
series  Impression: 12/100  

Date or place  1924  

Date or place  Sydney, New South Wales, AUSTRALIA  

Rights  Bequest of Alan Queale, 1982.  

Go to  Original image  

 

6.6.1  Iakttagelser: teckning respektive träsnitt  –  ”Apple blossom” 

Multinivåer - Represented work 
På samma sätt som tidigare, så uppmärksammas den digitala bilden som: IsFormatOf, 
hos Nationalbiblioteket, medan Nationalgalleriet inte gör någon sådan distinktion 
mellan förlaga och digitalt surrogat. 
 
Som tidigare uppmärksammas objektet i dc.description, jämte information av var titeln 
är hämtad från hos Nationalbiblioteket, medan Nationalgalleriet uppmärksammar 
upphovsmannen i detta element. Om man granskar Nationalgalleriets originalpost kan 
man notera att den är indelad i flera nivåer, upphovspersonens biografiska uppgifter, 
samt exemplaret och dess proveniens. (Se bilaga 7, Katalogpost..Nationalgalleriet). 
 
Verket - Olika format av samma verk? 
Låt oss tillämpa FRBR-begreppen verk, uttryck, manifestation och exemplar. 
Vi antar för diskussionens skull att denna teckning verkligen är ett förberedande arbete 
till träsnittet Apple blossom. Den emblematiska titeln för Verket i detta fall skulle vara 
Apple Blossom (titeln härledd ur dokumentet hos Nationalbiblioteket). Denna titel är 
båda institutionerna överens om och redovisas i elementet dc.title. Bilderna skiljer sig åt 
på den expressiva nivån, handtecknad respektive trätryck, och manifesteras i en 
blyertsteckning jämte ett blad (trätryck) som redovisas i dc.format vilket ju också i detta 
                                                 
71 PictureAustralia: Advanced Search;  http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-04-23]  
 Se sökväg i Litteratur- och källförteckning, Bildförteckning 6.6 b. 
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fall skulle korrespondera med item i fallet teckningen, men inte i fallet trätrycket, där 
den manifesta nivån skulle utgöras av alla tryck utifrån detta tryckblock. Denna 
indelningsgrund ger sålunda: 
 
 

verket = titeln, vilket är gemensamt för de båda bilderna                         (dc.title) 
   uttrycket = (d igitalt surrogat)(bild ) handtecknad respektive, träsnitt    (dc.format) 
      manifestation = en teckning, respektive i de tryckta bladen 
                                      (dc.format samt dc.relation, se Collection or Series) 
         exemplaret = teckningen, respektive det tryckta bladet  
                         (dc.format och dc.relation, se Collection and series) 

 
(De skuggade parenteserna är den implicita informationen om mediaformat, alltså den 
information som inte alltid kommer till uttryck i metadataposterna) 
 
I detta fall fungerar titeln som grupperande attribut till verket. 
 
Verkets upphov 
Dc.creator (upphov) är man överens om, men skillnaden är att Nationalgalleriet ger 
flera olika namnformer liksom i exemplet ”201 York Street” (se ovan, kapitel 6.2), 
medan Nationalbiblioteket använder en normaliserad namnform jämte årtal för att göra 
distinkt och särskilja från eventuell namne (AACR2)72, som i de tidigare exemplen.  
 
Två olika verk? 
Ett annat sätt är att göra distinktion mellan dessa bilder såsom två olika verk, och låta 
tekniken vara det särskiljande för verket. Alltså är teckningen Apple Blossom ett verk, 
och träsnittet Apple blossom ett annat verk: 
 
Nationalbiblioteket, teckning: 
 

verket = Apple Blossom   (angett i dc.title) 
    uttrycket = (bild) drawing: pencil    (angett i dc.format) 
        manifestationen = digitalt surrogat av drawing: pencil  (angett i dc.format) 
                   exemplaret = drawing: pencil / Signed II; With, on reverse, selfportrait. 
    (angett i dc.format och dc.description) 

 
 
Nationalgalleriets post, träsnitt: 
 

verket = Apple blossom    (angett i dc.title) 
    uttrycket =(bild)  print / relief; wood-engraving /  (angett i dc.format) 
        manifestationen = (digitalt surrogat) printed in black ink from one block /  12.5 x 9.6 cm 
    (printed image) / Impression 12/100.                

   (angett i dc.format och dc.relation) 
                     exemplaret = Impression 12/100  /  19.0 x 13.4 cm (sheet)  
                                              (angett i dc.relation och dc.format) 

 
 
Här kommer titeln att gruppera, men inte att åtskilja de olika verken. Nationalbiblioteket 
använder ju principen att ange [picture] inom klammer för att särskilja media i deras 
katalog (AACR2), den typen av indelning har ingen funktion i en bilddatabas, även om 
                                                 
72  Se till exempel Katalogiseringsregler för Svenska Bibliotek, den svenska anapssningen av AACR2:ed, 
KRS 22.17, om årtal som särskiljande vid utformningen av sökelement (1990, s. 373). 



 

57 

man i detta fall PictureAustralia kan argumentera att denna information har betydelse i 
och med att man också har tillgång till bilder av tredimensionella föremål. 
För övrigt kan man notera i denna uppställning, att logiken i denna typ av indelning ger 
effekten av att nivån under ärver egenskaper från nivån ovanför.  
 
Ämnesbeskrivning 
Om man granskar ämnesbeskrivningen hos dessa båda dc.poster kan vi notera att titeln 
hos Nationalgalleriet också får representera ämnet för verket, vilket i detta fall 
sammanfaller med bildens motiv Apple Blossom. Medan Nationalbiblioteket redovisar 
kategorin förberedande arbete för konstnären i fråga: Artist preparatory studies. Denna 
mappning av titeln till dc.subject hos Nationalgalleriet, indikerar på det inte 
överraskande faktum att ämnesindelning och den typ av kategorisering man använder 
hos Nationalbiblioteket inte brukas i samma avseende hos konstinstitutionen som hos 
biblioteket. Ämnesordstilldelning som denna, kommer ju inte att fungera grupperande i 
detta sammanhang. 
 
Vid en sökning på ”preparatory studies” or ”preparatory study” visade sökresultaten att 
om denna kategori var angiven i titeln hos Nationalgalleriet så var den också angiven i 
dc.subject, genom mappningen från titel till dc.subject. 
 
Återigen kan vi också notera att Dublin Core är ett litet metadataformat, en liten 
vokabulär, eftersom de olika uppgifterna s.a.s. korsar varandra i samma element vilket 
ju från ett systemperspektiv inte vore önskvärt om dessa data ska fungera 
grupperande/sammanhållande (collocating) vid sökningar i de specifika fälten. 
 

6.7  Kort sammanfattning 
Multinivå - när det gäller multinivån på beskrivningen, är biblioteken de enda som 
noterar bildsurrogatet i bildbeskrivningen genom IsFormatOf. De övriga har integrerat 
detta som implicit information i det att detta är ett bilddatabassamarbete, och det enda vi 
har tillgång till är bildsurrogat. 
 
Upphov - vad som är noterbart är också att upphov tilldelas olika vikt vid de olika 
institutionerna. Nationalarkivet redovisar dock samlingen ur vilken bilden är hämtad. 
Nationalbiblioteket och Nationalgalleriet lägger vikt vid upphov. Dock utan att använda 
samma principer för namnformer. Nationalgalleriet mappar biografiska uppgifter om 
upphovspersonen till den fria beskrivningen av bilden till elementet dc.description. Till 
motsvarande dc-element hos Nationalbiblioteket mappas bl.a. uppgifter om exemplaret, 
inskriptioner o.s.v.  
 
Titlar - som tidigare nämndes i uppsatsen saknar vissa bildgenrer den självklara 
primärkällan för denna. Titlar i form av ”unika namn” har till synes att göra med en 
intellektuell och konstnärlig tradition och anges både av Nationalbiblioteket och av 
Nationalgalleriet. I de fall titel saknas, i dessa fall i anslutning till fotografier, tilldelas 
titlar genom bildens specifika motiv samt övergripande kategori/er för detta motiv hos 
Nationalarkivet. Alltså en facetterad beskrivning av bildens motiv och ämneskategorier, 
såsom ställföreträdande titel. 
 
Motiv och ämne - Vi kan notera att Nationalgalleriet gör analogi mellan titeluppgiften 
och mappar denna till elementet dc.subject. Hos Nationalbiblioteket uppmärksammar 
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man både det specifika motivet samt övergripande kategori som är tekniken/formatet för 
bilden. Detta kan möjligtvis diskuteras i form av implicit information hos 
Nationalgalleriet, vars indelningsgrunder troligtvis delvis bygger på teknik och format. 
 
Gruppering - Som vi sett i de angivna exemplen, så har den här typen av mappning, en 
del övrigt att önska när det gäller gruppering, alltså en förväntan att få träff på samma 
typ av bild (format) som redovisas i olika element och på olika sätt. 
 
Upphovsinformationen är angiven med olika angreppssätt från olika institutioner, eller 
inte redovisat alls.  
 
Titeln är i många fall, när den är tilldelad, utformad som en facetterad motivbeskrivning 
samt övergripande kunskapskategori/disciplin, samt ibland också redovisad som format, 
som till exempel Architecture resp. Photography. Nationalgalleriet har tagit ett till synes 
ytterligt pragmatiskt beslut att i brist på denna typ av ämnesindelning helt enkelt mappa 
titeln till elementet dc.subject. 
 
Motiv och ämnesindelning är som förväntat en stor variation på utgångspunkter, och 
grad av specificitet för motivet och bristen på samstämmighet ger ganska lustiga träffar 
i svarslistan. 
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7.  Slutdiskussion och sammanfattning 
 

7.1  Slutdiskussion 
Medan upphov konsekvent redovisas från Nationalbiblioteket och Nationalgalleriet, kan 
man notera att hos Nationalarkivet är det däremot konsekvent redovisat vilken samling 
bilden är hämtad ifrån. Detta fenomen skulle kunna vara ett uttryck för det som inom 
arkivverksamhet kallas proveniensprincipen, alltså fokus på arkivskaparen och dennes 
verksamhet. Man redovisar alltså arkivbildaren/ansvarig för samlingen hos 
Nationalarkivet i sina originalposter, men har inte möjliggjort sökning på dessa 
organisationer och institutioner genom PictureAustralia, det finns alltså redogjort för i 
metadataposten. Det är alltså överhuvudtaget inte möjligt att söka på upphov 
(dc.creator) hos Nationalarkivet genom PictureAustralia. 
 
Nationalbiblioteket och Nationalgalleriet har utgångspunkt i en kulturell tradition där 
det konstnärliga och/eller det intellektuella upphovet värderas i sig, och så att säga 
”naturligt” ger upphovsuppgifter ett stort värde och förutsättningar att fungera som en 
organiserande ”entitet” såsom FRBR och Svenonius använder detta begrepp. Men som 
otvetydig identifikator i ett databassammanhang skiljer sig praktiken att ange 
upphovsuppgifter åt mellan dessa två institutioner, i det att Nationalbiblioteket använder 
en normaliserad namnform, medan Nationalgalleriet också ger de alternativa 
namnformerna i elementet dc.creator. Detta innebär att, om jag som användare av 
systemet, som i det första exemplet (kap.6.2), söker på namnformen Ure Smith 
(Nationalgalleriets post), istället för Smith, Sydney Ure (Nationalbibliotekets post), så 
kommer jag som användare bara att få träffar på Nationalgalleriets poster, men om jag 
söker på Smith, Sydney Ure kommer jag att få träffar på både Nationalgalleriets och 
Nationalbibliotekets, eftersom Nationalgalleriet anger de olika namnformerna i sin post. 
Detta påverkar systemets grupperande förmåga, och ger med andra ord användaren 
uppgiften att utreda olika namnformer. 
 
Att upphovsuppgifter är kulturellt betingade i det att man lägger betydelse i detta när det 
gäller konstnärligt och intellektuellt ”värderat” innehåll vilket skulle innebära att 
konstinstitutioner ligger närmare den bibliografiska praktiken, både när det gäller 
upphov och titel som unik identifikator för ett verk. 
 
När det gäller titlar så ligger också kulturella konventioner bakom hur vi hanterar olika 
typer av bilder, på samma grunder som vi hanterar upphov. När det gäller bilder inom 
konsttraditionen så tilldelar vanligtvis konstnären en titel till bilden och möjliggör 
konventioner för att finna denna titel i anslutning till bilden/konstverket, alltså 
primärkällan eller närliggande dokumentation. Detta skulle innebära att de 
intellektuella/konstnärliga värden vi tilldelar ett dokument, också får sitt uttryck i ett 
unikt namn som kan fungera som identifikator.  Ett exempel är den serie av bilder som 
jag tidigare nämnde, Cindy Shermans serie Film Stills# [nr] (se ovan, kap. 3.1), där 
varje bild i denna serie förses med ett nummer. Detta exempel skulle kunna hållas 
samman i ett databas- och katalogsammanhang.  
 
Fotografier vars värde består av dess ”utsnitt ur en tid” i motiv eller teknikhänseende, 
och inte har någon självklar titel, har alltså inte denna ”emblematiska” beteckning för ett 
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verk. När det gäller tilldelade titlar (captions) som ju framför allt gäller en typ av 
bilder/fotografier utanför den konsthistoriska traditionen, så varierar dessa över olika 
sätt att beskriva bilden utifrån funktion, motiv och händelser, se till exempel 
metadatapost 6.4a (Jorn Utzon unpacking...). Hos Nationalarkivet har den tilldelade 
titeln: Architecture; Sydney Opera House karaktären av det specifika motivet, samt en 
övergripande kategori, och i detta sammanhang mer har karaktär av 
nyckelordstilldelning och indexeringspraktik. Man med kan säga genom denna 
jämförelse, är att tilldelning av titel ligger nära ämnesbeskrivningen av en bild i de 
behandlade exemplen.  
 
Det som är intressant i den nya digitala och nätverksbaserade kontexten är ju hur också 
titeln hos unika dokument möjligtvis kräver formalisering för att fungera 
sammanhållande eller grupperande, i det att digitala surrogatbilder fungerar som en typ 
av publicering och möjliggör mångfaldigandet av en unik bild, och därmed behovet av 
en identifikator i distribuerade nätverk, där eventuellt flera digitala surrogat av den 
unika bilden uppträder eller flera exempel i samma tryckupplaga, som vi också sett 
exempel på i denna undersökning i de fyra bilderna i exemplen 6.2, ”201 York Street” 
och 6.5 ”Exlibris”.  
 
Detta fenomen är i analogi med de masspublicerade textdokumenten i den 
bibliografiska traditionen och organiseringen av dessa dokument. Vilket också innebär 
att skillnader mellan det som konstnärligt, intellektuellt och upphovsrättsligt 
karaktäriseras som verk73, som har varit och är grundläggande för den bibliografiska 
praktiken, och de bilder som så att säga betraktas som allmängods och bevaras av 
dokumentära skäl, inte direkt kan tillämpas i den bibliografiska modellen FRBR. Detta 
om vi inte, som Svenonius gör, utvidgar det konventionella begreppet verk till att 
innefatta ämnesbeskrivning, i detta att hon gör en viss analogi mellan begreppen verket 
och information. (Svenonius 2000, s. 11f.). 
 
När det gäller ämnesbeskrivning i dc.subject, så har de nyckelord/indexeringstermer 
som tilldelats bilderna varierande utgångspunkter. Motivet är ibland centralt liksom en 
övergripande abstrakt kunskapskategori (hos Nationalarkivet) medan däremot 
Nationalbiblioteket generar indexeringstermer i övergripande kategori hos motivet , eller 
mediet/tekniken som t.ex. ”dwellings” och ”etching”. Nationalgalleriet däremot, låter 
titeln representera ämnesbeskrivningen i elementet dc.subject, vilket i flera fall inte 
överraskande koinciderar med motivet för bilden. 
 
Men dessa iakttagelser har ju i viss mån att göra med hur fin indelningsgrund man utgår 
ifrån vid val av indexeringstermer, om man väljer att redovisa specifikt motiv eller en 
övergripande kategori för detta motiv (specific of och generic of). Däremot är förstås 
den skilda synen på ämneskategorier, inte överraskande beroende på kunskapsdomän, 
påtaglig. Kanske allra mest kan vi notera detta i teknik och format . Man har hos 
Nationalbiblioteket redovisat de övergripande bildteknikerna som ämne (dc.subject), 
medan man hos Nationalgalleriet betraktar dessa tekniker som format i dc-posten.  
 
I anslutning till redovisning av upplaga för de två trycken i kapitel 6.2 (”201 York 
Street”), har man mappat upplaga till olika element i dc-posten. Vilket dock borde vara 
                                                 
73  verk, sammanfattande benämning för sådana prestationer som åtnjuter upphovsrätt, se litterärt verk och 
konstnärligt verk.  NE  http://www.ne.se/ [2004-05-01] 
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ett mappningsproblem som har utgångspunkt i Dublin Cores inte alltför omfattande 
vokabulär (i detta fall 12 använda element ) och de konventioner om var i den 
ursprungliga katalog- eller registerposten posten man redovisar detta. Vilket innebär att 
mappningen kan skilja beroende på praktiska institutionella konventioner. 
 
Att format hos Nationalbiblioteket också anges som ett ämne för bilden, skulle kunna 
ses som indikativt på att de underliggande antagandena och strukturerna i samlingar och 
dess sociala praktik, alltså att kontexten spelar stor roll för vilken utgångspunkt vi väljer 
att se ett dokument. I den bibliocentriska traditionen, alltså där den praktiska 
utgångspunkten är texten/boken, utvecklas principer för att ange det som skiljer från 
denna; i titeln klamrar man [picture] för att ange medium, men inte [book] eller [text], 
om det inte är en e-bok, förstås. 
 
Hos Nationalgalleriet, i databasen (Australian Prints) hanterar man bilder, och formatet 
är implicit integrerat ämne för detta intresse, och därför inte behöver särskiljas ut som 
ämne. Om man däremot skulle ställa texter till förfogande genom denna databas, så 
skulle man antagligen redovisa [text] eller [bok], detta utifrån de mediecentriska 
konventioner som också i detta sammanhang är utgångspunkt för det professionella 
intresset och ger indelningsgrunder utifrån detta intresse. 
 
Jag har uppmärksammat multinivåer såsom ”represented work” med Shatfords 
terminologi. Vilket innebär att man kan beskriva bilden på flera nivåer, det digitala 
surrogatet, eller förlagan, eller originalet som skulle kunna vara förlagans förlaga. 
Denna egenskap hos bilden såsom projicerad representation (represented work) renderar 
i möjliga multinivåer för bildens beskrivning. Vilket var fallet hos Nationalbiblioteket, 
men inte hos de övriga institutionerna, Nationalarkivet och Nationalgalleriet. Dock 
påverkar detta inte systemets förmåga att gruppera, om man inte som i exemplet 6.4 a 
(State Library of South Wales) beskriver det digitala formatet såsom image/jpeg. Vilket 
innebär att formatet för förlagan som är ett svartvitt fotografi inte blir sökbart i det 
avancerade sökformuläret.  
 
Nationalbiblioteket uppmärksammar alltså det digitala surrogatet, men inte de övriga 
institutionerna, Nationalarkivet och Nationalgalleriet. Dock påverkar detta inte 
systemets förmåga att gruppera, om man inte, som i exemplet 6.4 a (State Library of 
South Wales), beskriver det digitala formatet såsom image/jpeg.  

7.1.2  Att bygga in implicita och explicita antaganden 

En stunds begrundande av Svenonius konceptualiseringar av de bibliografiska språken, 
alltså en meta-meta klassifikation för att göra relationer och funktioner explicita, kan 
man också notera i samband med utvecklingen av nätverksbaserade samarbeten, att 
ALLA implicita antaganden måste görs explicita för att kunna byggas in i systemen.  
 
Att alla grundläggande sociala och implicita antaganden måste göras explicita ur 
systemsynpunkt för att fungera sammanhållande/grupperande, kan nog te sig som 
”semantisk atomism” med Hjørlands ordval (1998).  
 
Svenonius konceptualisering/klassificering av verkspråk är då ett försök att bygga in en 
syn på de bibliografiska konventionella uppslagen med en större tyngd än i de 
konceptualisering man gör i IFLA-rapporten FRBR. Detta för att betona dessa 
konventionella uppslag som identifikatorer i de digitala systemen, och som är det sätt 
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som man har grupperat dokument traditionellt. (Se ovan kapitel 2.2.2). Detta för att, 
som jag förstår det, ”återinföra semantisk kontroll” i diskussionen kring 
informationssystem, just för att ge användaren en möjlighet att orientera sig och förstå 
principerna för systemet, 
 
Men, detta är systemens villkor, och frågan är då hur lång det är möjligt att gå när det 
gäller interoperabilitet, och denna typ av decentraliserad arkitektur som 
PictureAustralia tillämpar. Som vi noterat är detta en väldigt pragmatisk konstruktion 
på ett databassamarbete. De enda obligatoriska elementen för metadata är dc.title och 
dc.source som vi kan relatera till såsom eventuellt (implicit) möjliga ämnesingångar. De 
övriga obligatoriska elementen är de dynamiska URL:erna till bilderna i fråga, samt 
uppgifter knutna till rättigher för det publicerade materialet (dc.rights). 
Om vi granskar detta som ett uttryck för ”ideologiska” ambitioner att bygga in enklare 
”semantiska” funktioner i systemen (se kapitel 2.2.3), alltså en enklare funktion för 
strukturerade sökningar, och inte som en ambition att gruppera eller organisera.  
IFLA:s förslag  på 10 element (”core of cores”) överträffar det vildaste 
PictureAustralias obligatoriska 4 element.  
 
Men som vi också har sett i undersökningen så redogör man i allmänhet lite mer 
omfattande för bilderna på de olika institutionerna, än de obligatoriska elementen, vilket 
också speglas i metadataposterna i söktjänsten.  
 
Ett samarbete man kanske, i ljuset av dessa skillnader, skulle kunna kategoriseras som 
en typ av publicering, med relativt funktionella sökmöjligheter, men långt ifrån det som 
Traugott Koch definierar såsom kvalitetskontrollerad gateway (se ovan kapitel 5.1.1).  
 
Dock kan man kan notera att bildens styrka som projicerad representation, av ett 
verk/förlaga, ger genom träfflistans ”thumbnails” (bilder i frimärksformat) en viss 
kompensation för de semantisk bristerna genom att listan är lättgranskad och 
överblickbar. Genom att länka vidare till metadataposten kan man få indikationer enligt 
vilka principer man kan söka på de olika institutionerna. 

7.1.3  Gruppering eller algoritmer 

Man kan alltså notera stora svagheter här det gäller gruppering av lika, eller liknande 
dokument på grundval av olika typer av konventioner som exemplen i ovanstående 
undersökning visar. Därmed lämnas användaren med ”semantiska dubier” samt att 
måsta utreda de eventuella algoritmer sökfunktionen är konstruerad kring. Som ett 
exempel på detta kan man notera (se Bildförteckningen för 6.5, Bookplate: Hans 
Heysen. Nationalgalleriet; Sökväg...) hur sökfunktionen i detta fall ignorerar kolon i 
”:2”, och lämnar användaren att sortera i den serie av bilder som träffbilden ger istället 
för den specifika bild som jag sökte efter genom att ange bildens specifica nummer, 
image nr. 

7.1.4  Underlag för mer strukturerade undersökningar? 

Denna undersökning har sina begränsningar i det att den består av ett godtyckligt urval 
av katalogposter och därfö r svårligen kan låta sig generaliseras alltför långtgående. Men 
jag har försökt att kritiskt förhålla mig till detta och finna skillnader som skulle kunna 
vara indikativa på olika utgångspunkter för de tre institutionerna bibliotek arkiv och 
konstmuseer, vilka i detta fall representeras av National Library of Australia och State 
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Library of South Wales, National Archives of Australia samt National Gallery. Dessa 
skillnader har jag kritiskt undersökt genom att gå tillbaka till respektive institution för 
att granska ytterligare metadataposter. Detta för att finna indikationer på om skillnaden 
var en slump, och kan hänvisas till felaktig mappning mellan formaten, eller om denna 
skillnad kan härröra ur problem med inkonsistent indexering, eller faktiskt ett tecken på 
institutionella skillnader.  
 
Notabla skillnader har konstaterats i de undersökta metadataposterna, men frågan är hur 
indikativa dessa är för de olika institutionella praktikerna? 
 
Det som ändå gav mest insikt genom denna fallstudie var den mediecentriska inblicken. 
Att utgångspunkter för en beskrivning av ett dokument eller ett verk är implicit och 
självklar i en kontext, och det som skiljer blir beskrivet, som i fallet format/teknik som 
behandlas olika på Nationalbiblioteket och Nationalgalleriet.  
 
Förhoppningsvis finns det möjligheter att genom denna undersökning kunna formulera 
mer konkreta frågeställningar, samt finna ett mer strukturerade angreppssätt för andra 
typer av undersökningar/forskning. Bland annat för att göra distinktioner, och skapa 
begreppsapparater, för denna typ av korsvisa kataloger - gateways, som genom sin 
dynamiska prägel kanske mer har karaktär av publicering av digitala surrogat, trots 
Svenonius invändningar mot användningen av denna terminologi. För som vi noterat, är 
det alltså inte originalet i de fall jag redogjort för, som är publicerade. 
 
Som avslutande exempel på denna dynamiska (och flyktiga?) karaktär kan vi kanske se 
ett exempel på när det gäller 6.2.b i undersökningen i kapitel 6. Denna bild finns inte 
längre att tillgå genom databassamarbetet PictureAustralia. 
 

7.2  Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att granska om skillnader i institutionell 
deskriptiv praktik avspeglar sig i databassamarbetet, söktjänsten PictureAustralia, 
samt hur dessa skillnader eventuellt påverkar systemets funktioner med avseende på 
systematisk tillgång till lika eller liknande bilder vid sökningar genom denna tjänst. 
Utgångspunkten, och det huvudsakligt fokus för undersökningen, har varit de 
bibliografiska konventionerna med avseende på sökingångar på titel, upphov och ämne. 
Alltså det som i den bibliografiska praktiken har hanterats med en relativt hög grad av 
formalisering och standardisering genom olika typer av kontrollerad vokabulär och 
auktoritetslistor, för att i katalogen grupperas och hållas samman på ett systematiskt 
sätt. 
 
De grundläggande frågeställningarna var: 
– Kan vi lokalisera, utläsa skillnader i synen på bilddokumentet och bilddokumentets 
attribut, som ger avtryck i metadataposterna i denna söktjänst. 
– Vilka skillnader kan vi iakttaga? 
– Hur påverkar dessa eventuella skillnader systemets förmåga att gruppera lika eller 
liknande dokument? 
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För att uppfylla detta syfte och besvara/diskutera frågeställningarna har jag undersökt 
teoretiska diskussioner i samband med det bibliografiska perspektivet med fokus på 
Svenonius kritik av FRBR-rapporten. En kritik vars innebörd är att man i denna rapport  
inte gjort explicit funktionaliteten i det som man konventionellt använt sig av som 
huvudsakliga sökingångar till textdokument, såsom titel, upphov och ämnesbeskrivning. 
Utgångspunkten för Svenonius kritik är att man inte tillräckligt väl formulerat dessa 
beskrivningars funktioner såsom grupperande (collocating), en funktion som också står i 
relation till användarens möjligheter att navigera i ett informationssystem, menar 
Svenonius.  
 
Därefter har jag undersökt vissa specifika frågor kring bilden som dokument, och i 
anslutning till detta noterat Shatfords beskrivning av bildens egenskap av ”represented 
work” samt redovisat en konceptuell modell för bildbeskrivning och bildanalys som hon 
konstruerat med utgångspunkt i Ranganathans PMEST-facetter, samt i konsthistorikern 
Panofskys metod för bildanalys. 
 
Med utgångspunkt i ett konkret bilddatabassamarbete PictureAustralia, har jag 
genomfört en fallstudie, i vilken jag har granskat förutsättningarna för projektet samt 
dess uppbyggnad. Jag avslutar denna studie med att jämföra 10 metadataposter 
emanerade ur olika institutioner i detta samarbetsprojekt, med avseende på den 
deskriptiva och analytiska metadatan. Detta för att diskutera dessa skillnader i 
anslutning till hur systemet fungerar med utgångspunkt i Svenonius diskussion om 
gruppering i informationssystem/kataloger. 
 
Jag bland annat har undersökt i vilken den mån det digitala bildsurrogatet är implicit 
eller explicit redogjord för i metadataposten, alltså beskrivna multinivåer. I anslutning 
till detta har jag också granskat hur man förhållit sig till bildens motiv och huruvida man 
angett övergripande ämneskategorier för bilden/dokumentet och noterat olika grader av 
abstraktion, utifrån motivet och övergripande ämneskategorier, i viss mån i analogi med 
Shatfords konceptuella modell för bildanalys. Till detta har jag också tillämpat FRBR:s 
konceptuella modell för en diskussion kring exemplen i kapitel 6.6. 
 
Slutsatsen var att det finns notabla skillnader och att dessa påverkar denna söktjänst 
förmåga att gruppera, men också att det karaktäristiska för bilddatabaser som är att 
bilden kan representera sig själv ”genom projektion” (se Shatford ovan i kapitel 3.3), 
och därmed också har en styrka i att ”browsing”-funktionerna i användargränssnittet 
samt i träfflistans thumnails (bilder i frimärksformat) i hög grad underlättar vid 
sökningar. Detta möjliggör en viss kompensation för bristen på gemensamma 
semantiska överenskommelser och standarder, alltså den typ av konventioner och 
regelverk för kontrollerad, tilldelad vokabulär, som man i den bibliografiska traditionen 
arbetar med. En praktik som kanske är under förändring på lång sikt, detta under 
inflytande av de nya krav som universellt anpassningsbara system ställer på 
konventioner och standarder, som dessa typer av mappningsstrategier kanske tyder på. 
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Bildförteckning 
 
Bild 6.2 
  

Sökvägar genom PicturAustralias avancerade 
sökgränssnitt.74  Fältsökning genom: 

201 York Street north [picture] /  Find: nla.pic-an8538699 
Image number: nla.pic-an8538699; in: image number  
National Library of Australia in: National Library of Australia 
http://nla.gov.au/nla.pic-an8538699 [2004-04-18]  / (länk) More Information [2004-06-10] 
   
201 York Street North 75 Find: 76.903 
Image number:  76.903; in: image number  
National Gallery of Australia (Australian Prints) in: National Gallery of Australia 
  [finns ej längre i PictureAustralia.  

2004-06-10] 
Bild 6.3 a     
[Sydney Opera House at night, 1988] [picture] / Find: nla.pic-an23333314 
Image number:nla.pic-an23333314; in: image number  
National Library of Australia in: National Library of Australia 
http://nla.gov.au/ nla.pic-an23333314 [2004-04-23]  / (länk) More Information [2004-06-10] 
   
Bild 6.3 b      
Architecture - Sydney opera house  Find: A6135:K27/2/74/10 
- Sydney Opera House from harbour in: image number  
Image number:A6135:K27/2/74/10; in: National Archives of Australia 
National Archives of Australia  / (länk) More Information [2004-06-10] 
   
Bild 6.4 a    
Joern Utzon unpacking his model of the Sydney Opera 
House at Sydney Town Hall.  (1957) 

Find:   
in:         

Australian Photographic Agency – 03870 
image number  

Image number: Australian Photographic Agency – 03870.   in: State Library of New South Wales 
State Library of New South Wales  / (länk) More Information [2004-06-10] 
   
Bild 6.4 b     
Architecture - Model of Sydney opera house Find: A1500:K12524 
Image number: A1500:K12524.   in: image number  
National Archives of Australia in: National Archives of Australia 
  / (länk) More Information [2004-06-10] 
Bild 6.5     
Bookplate for Hans Heysen] [picture] / Find: nla.pic-an11052741 
Image number: nla.pic-an11052741 in: image number 
National Library of Australia in: National Library of Australia 
http://nla.gov.au/nla.pic-an11052741 [2004-04-23]  / (länk) More Information [2004-06-10] 
   
Bookplate: Hans Heysen Find: 77.260.12.127:2 
Image number:  77.260.12.127:2 in: image number  
National Gallery of Australia (Australian Prints) in: National Gallery of Australia 
  / (länk) More Information [2004-06-10] 
Bild 6.6 a     
Apple blossom [picture] / Find: nla.pic-an3305217 
Image number: nla.pic-an3305217 in: image number  
National Library of Australia  in: National Library of Australia 
http://nla.gov.au/nla.pic-an3305217-v  [2004-04-23]  / (länk) More Information [2004-06-10] 
   
Bild 6.6 b     
Apple blossom Find: 83.849 
Image number: 83.849 in: image number  
National Gallery of Australia (Australian Prints) in:  National Gallery of Australia  
    / (länk) More Information [2004-06-10] 

                                                 
74 Picture Australia : Advanced Search;   
    http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-06-10] 
75 Denna bild är nu borttagen ur PictureAustralia. [2004-06-10] 



 

72 



 

 i 

BILAGOR 

Bilaga 1.  Ordlista och terminologi 
 
Attribut - synonymt med egenskap, ett dokuments egenskaper såsom t.ex. titel, upphov, 
format, o.s.v. 
 
Concept-based image retrieval är det begrepp som kom att användas i “motsats” till 
CBIR, som forskningsfält och praktik, alltså de mer traditionella formerna av indexering 
och klassificering med hjälp av kategorier och koncept i tillförd metadata till ett 
dokument. 
 
CBIR- Content Based Image Retrieval är en terminologi som utvecklats för en 
forskningsinriktning kring maskinell återvinning av en bild genom dess inneboende 
färg, form och struktur. Tanken är bl.a. att kunna ställa frågor genom exempelbilder för 
att återvinna liknande bilder.  
 
Captions - tilldelad surrogattitel för en bild 
 
Databassamarbete har betydelsen, i detta sammanhang, att göra flera databaser oavsett 
geografisk placering tillgängliga såsom distribuerad resurs, genom en integrerad 
plattform och sökbara genom ett enda användargränssnitt. 
 
Entitet - /.../den mest generella av alla filosofiska termer ("varje entitet är identisk med 
sig själv", "ingen entitet kan både ha och sakna en viss egenskap"). Man talar ibland 
t.o.m. om imaginära eller teoretiska entiteter, dvs. overkliga ting som postuleras för det 
teoretiska sammanhangets skull. (NE  http://www.ne.se) 
 
Element - dataelement i en elektronisk katalog- eller metadatapost (t.ex. dc.title). 
 
FRBR - IFLA-rapporten Functional Requirements för Bibliographic Records (1998).  
Se kapitel 2.3. 
 
Indexering i den engelskspråkiga litteraturen har ofta kommit att omfatta indexering, 
klassificering och katalogisering samt överhuvudtaget mindre formaliserade 
beskrivningar av dokumentsurrogat utanför biblioteksområdet. (Se till exempel Harvey 
1999, s. 5).  
 
Interoperabilitet - i detta sammanhang i betydelse av obehindrat maskinellt utbyte av 
data. Semantisk interoperabilitet i betydelse av gemensamma konventioner och  för 
utformningen av denna data. 
 
Mappning - Logiska kopplingar mellan element i en mängd och element i en annan 
mängd. Man använder denna terminologi för att kategorisera hur man ”översätter”  
en typ av metadataformulär till ett annat formulär, hur t.ex. elementen i en MARC-post 
mappas till t.ex. Dublin Core formatet.  
 



 

 ii 

Metadata - strukturerad data som beskriver karaktäristik hos informationsbärande 
objekt för att stödja identifikation, lokalisering, bedömning av detta och för att 
underlätta åtkomst, samt olika typer av hantering av de beskrivna objekten.  
 
Metadataschema - används i denna uppsats analogt med metadataformulär, alltså den 
standard eller de facto-standard76 för formatering/strukturering av innehåll i en 
resursbeskrivning, som t.ex. Dublin Core (ISO 15836). Alltså; strukturerade formulär 
avsedda för att beskriva en elektronisk resurs i databaser, i nätverk eller för 
webbpublicering.  
 
XML - eXtendend markup language. Ett ur SGML (Standard Generalized Markup 
language) förenklat märkspråk som är tänkt att vara inriktad på strukturering av 
dokumentets data, till skillnad mot html-kodning som är mer inriktad på presentation 
och layout.  Detta möjliggör ett plattformsoberoende språk och ger förutsättningar för 
maskinell interoperabilitet, en gemensam kodning i nätverkssamarbeten. Men då blir 
själva datan, den semantiska kodningen: alltså innehållet i dessa xml-strukturerade 
element kritiskt för hur detta ska fungera. Detta innebär att de semantiska aspekterna på 
språket och på vilka grunder vi definierar elementen (taggarna) och deras innehåll 
(datan) av större betydelse för semantisk interoperabilitet. 

                                                 
76 de facto standard - en företeelse som är i allmän bruk eller används av tongivande aktörer utan att vara 
fastställd som standard (Dahlin, 2000, s. 22) 
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Bilaga 2.  Sara Shatfords konceptuella modell för bildanalys 
 
 

 
 (Shatford 1986, s. 49) 
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Bilaga 3.  Om PictureAustralias användargränssnitt och 
sökmöjligheter 
Här redovisas undersökningen av PictureAustralias sökgränssnitt och stöd till 
användaren samt hur träfflistan redovisa i söktjänsten. 
 

DC.element,  samt sökbara fält 

Den nedanstående tabellen redovisar de sökbara elementen i gränssnittet. Här man har 
döpt om vissa av dc-elementen för att göra innebörden av dessa enklare att förstå för en 
användare. Till exempel redovisas Image nr istället för dc.identifier, och Collection 
istället för dc.relation, samt Date or Place istället för dc.coverage. 
 
dc.language är inte sökbart, eftersom detta är en enspråkig tjänst. Elementet dc.date är 
inte heller sökbart. dc.date associeras med t.ex. tillkomsten av den digitala 
surrogatbilden, alltså tidpunkten för digitaliseringen av bilden. 77  
 
Detta innebär att 12 av dc-elementen är sökbara, nedanstående 11 element, samt 
ytterligare ett element dc.source som i sökformuläret kategoriseras som agency i ett eget 
sökfält, är alltså möjliga att rikta sökningar mot genom det avancerade sökgränssnittet. 
(Se vidare nedan, under Användargränssnitt). 
 
Any field The default search which is across all fields.    [i det avancerade sökgränssnittet. Min 

anm.] 

Title, Creator, 
Subject, Date  
or Place  

As in the general search.                               [i det enkla sökgränssnittet. Min anm.] 

Title You can just search by title. 

Creator You can just search for the creator or author - the general form is last name, first name, 
eg Nolan, Sidney. 

Subject You can just search by subject term but be aware that there can be some variation in the 
terms used by each agency.  

Description The description field often holds additional information which can be valuable to search 
on. 

Publisher You can restrict your search to the publisher of the work. 

Contributor In some cases there are additional creators or contributors to a work which you can 
search on.  

Format You can search by the type of work (eg painting, black and white print, etc). Be aware 
that there is some variation in how agencies describe formats.  

Image Number You can search by the image number which is the numb er you must quote to order an 
image.  

Collection  You can search specifically for a collection or series such as the Nan Kivell Collection or 
the Home and Away album.  

                                                 
77 Definitionen för detta element är hos National Library of Australia:  “A date associated with an event in 
the life cycle of the resource”. http://www.nla.gov.au/guidelines/metaguide.html [2004-04-18] 
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Date or Place You can search on date ranges (eg 192* will find images from the 1920s) or for places 
(eg Woolarah) in this field. Note that this information may sometimes also be included in 
the subject, title or description.  

Rights This field contains information on the copyright or reproduction rights associated with an 
image.  

(Sökbara element.  PictureAustralia: http://www.pictureaustralia.org/help.html [2004-03-15] )   
 

Användargränssnitt 

Webbgränssnittet bygger på Z39.50 protokoll för sökformulär. För användarens del 
krävs endast en dator med Internetanslutning och en webbläsare för att få tillgång till 
denna gratistjänst. 
 
Enkelt  och avancerat sökgränssnitt.78   
På ingångssidan (www.pictureaustralia.org) erbjuds användaren en enkel sökfunktion, 
där ges man möjlighet att söka genom titelfält (dc.titel), upphovsfält (dc.creator), 
ämnesfält (dc.subjekt), eller på fältet för ”datum och plats” (dc.coverage), i samma 
sökfråga. Här ges man möjlighet att använda de booleska operatorerna AND och NOT. 
Ett mellanslag ger AND och ett minustecken ger NOT.  Dessutom kan man frassökning 
genom att använda citationstecken, samt trunkering med *, för att söka på ordvarianter. 
Däremot erbjuds man inte möjligheten att expandera sökfrågan med OR i det enkla 
sökgränssnittet.79  
 
I det avancerade sökgränssnittet80 erbjuds man dessutom möjlighet till en del 
sökoperationer med hjälp av den booleska operatorn OR, samt val av riktad sökning mot 
olika fält. Den avancerade sökfunktionen erbjuder tre formulär som fogas samman med 
ett AND, OR eller NOT. Varje formulär ger möjlighet att rikta sökfrågan mot alla fält, 
eller några fält (titel, ämne, upphov, datum och plats), eller mot ett fält av de sökbara  
elementen i DC-posten. Dessutom kan man rikta sökfrågan mot alla anslutna 
institutioner, eller välja en. Genom att använda dessa tre formulär och sammanfoga 
dessa med booleska operatorer kan man genomföra relativt systematiska sökningar.81 
(Se bilden Avancerat sökformulär, på nästa sida) 
 
 

                                                 
78 PictureAustralia. Webbplats.   http://www.pictureaustralia.org  [2004-03-15] 
79 PictureAustralia: Search Help: General Searches.   
http://www.pictureaustralia.org/help.html  [2004-03-15]   
80 PictureAustralia: Advanced Search.   
http://www.pictureaustralia.org/apps/PictureAustralia[2004-03-15] 
81 PictureAustralia: Search Help; Advanced Search.    
http://www.PictureAustralia.org/help.html   [2004-03-15] 
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Avancerat sökformulär. 

 
(Avancerat Sökformulär.  PictureAustralia ; Advanced Search, 

http://www. pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia  [2004-03-16]) 
 
Man har alltså två olika möjligheter att rikta sökfrågan: till de olika fälten, samt till 
institution. Möjligheten finns förstås också att söka över alla fält (all fields) samt över 
alla institutioner (all agencies) i detta gränssnitt. Högertrunkering stöds likaså. 
Här kan man också bestämma hur många träffar man vill ha visade på varje träffsida  
(se results per page ovan).  

Stöd för användaren 

Browsingfunktion82. Man har inte tillgång till någon tesaurus eller lista med kontrollerad 
vokabulär, men man erbjuds hjälp genom en s.k. ”browse”-funktion. Denna funktion 
innebär att man kan välja att söka på en term i fälten ”title”, ”creator”, ”subject” eller 
”date or place”. Svarslistan redovisar den terminologi, i alfabetisk ordning, som använts 
i databasen. Detta kan vara en hjälp för att välja lämpliga söktermer för användaren. 83 
 
Man har dock en tesaurus för bildmaterial under utveckling: The Australian Pictorial 
Thesaurus (APT)84 som initierades 2001 som är tänkt att användas för indexering av 
bilder och artefakter i australiska bibliotek, arkiv och museer. Den rekommenderas för 
användning i anslutning till PictureAustralia med den pragmatiska visionen att ”så 
småningom kommer ge en uniform och konsistent beskrivning av bilder som görs 
tillgängliga på webben”. Denna är dock inte tillgänglig för användaren i direkt 
anslutning till användargränssnittet i PictureAustralia. 
 
Tesauren är uppbyggd kring söktermer och enstaka fraser för postkoordinering, stödjer 
alltså inte strängar som Automobile--Australia--History. Man har avsiktligt avstått från 
att ge alltför abstrakta termer i denna tesaurus. (Kingscote, 2003)85  

                                                 
82 PictureAustralia: Browse the terms used in PictureAustralia   
83 PictureAustralia:  Search Help : Browse.  http://www. pictureaustralia.org/help.html  [2004-03-15] ) 
84 The Australian Pictorial Thesaurus    http://www.picturethesaurus.gov.au/ [2004-04-18] 
85 Allison Kingscote, The Australian Pictorial Thesaurus in 2003. Paper presented to the ACOC 
(Australian Committee on cataloguing) at Wesley Centre, Sydney,  Friday 25 July 2003. 
http://www.nla.gov.au/lis/stndrds/grps/acoc/papers.html [2004-04-19]  
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Träfflistan  

I träfflistan redovisas bilderna alfabetiskt efter titel, såsom thumbnails - alltså bilder i 
frimärksformat, för att ge möjlighet till överskådlighet och en snabb överblick 
(browsing). Det s.k. default -läget, normalläget för träfflistan är nio bilder i litet format. 
(se bild Träfflistan nedan). Dessutom erbjuds möjligheten att söka inom träfflistan. Om 
man till exempel har fått många träffar och vill gallra, så har man möjlighet att inom 
träfflistan söka på ytterligare söktermer. Denna sökning begränsas till fälten ”title”, 
”creator”, ”subject” samt ”date or place” i träfflistans DC-poster.86   
 
Exempel på träfflista i PictureAustralias användargränssnitt. 
 

 

                                                 
86 PictureAustralia: Search Help : Search Within Results.   
http://www.pictureaustralia.org/help.html  [2004-03-15] 
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”Frimärksbilden” i träfflistan är en hyperlänk till en högre upplöst bild i större format 
hos institutionen ifråga. I träfflistan har man också möjlighet att länka vidare från en 
bild till DC-posten genom att klicka på More Information under bilden. Från denna DC-
post går det också att länka vidare till den högre upplösta bilden. På denna sida har man 
också möjlighet att beställa en högkvalitativ bild, analog eller digital, om man så 
önskar.87 

Alternativa funktioner 

Trails – tematiska stigar - Om sökfunktionerna är för komplicerad på webbplatsen för 
besökaren, så erbjuds också tematiska stigar (trails) att följa inom olika områden för att 
bekanta sig med tjänsten. Varje tematisk stig innehöll mellan 30 och 130 bilder vid 
tidpunkten för denna undersökning. (se bilaga 5) 
 

                                                 
87 Se till exempel  State Library of Victoria 
http://www.statelibrary.vic.gov.au/slv/mmcatalogue/photography.html [2004-04-18] 
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 Bilaga 4.  Dublin Core Metadata Element Set 
 
Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description 
 
The Elements 
Element Name: Title 
   Label:  Title  
   Definition:  A name given to the resource.  
   Comment:  Typically, Title will be a name by which the resource is formally known.  
Element Name: Creator 
   Label:  Creator  
   Definition:  An entity primarily responsible for making the content of the resource.  
   Comment:  Examples of Creator include a person, an organization, or a service. Typically, the name of a 

Creator should be used to indicate the entity.  
Element Name: Subject 
   Label:  Subject and Keywords  
   Definition:  A topic of the content of the resource.  
   Comment:  Typically, Subject will be expressed as keywords, key phrases or classification codes that 

describe a topic of the resource. Recommended best practice is to select a value from a 
controlled vocabulary or formal classification scheme.  

Element Name: Description 
   Label:  Description  
   Definition:  An account of the content of the resource.  
   Comment:  Examples of Description include, but is not limited to: an abstract, table of contents, reference to 

a graphical representation of content or a free-text account of the content.  
Element Name: Publisher 
   Label:  Publisher  
   Definition:  An entity responsible for making the resource available  
   Comment:  Examples of Publisher include a person, an organization, or a service. Typically, the name of a 

Publisher should be used to indicate the entity.  
Element Name: Contributor 
   Label:  Contributor  
   Definition:  An entity responsible for making contributions to the content of the resource.  
   Comment:  Examples of Contributor include a person, an organization, or a service. Typically, the name of a 

Contributor should be used to indicate the entity.  
Element Name: Date 
   Label:  Date  
   Definition:  A date of an event in the lifecycle of the resource.  
   Comment:  Typically, Date will be associated with the creation or availability of the resource. 

Recommended best practice for encoding the date value is defined in a profile of ISO 8601 
[W3CDTF] and includes (among others) dates of the form YYYY-MM-DD.  

Element Name: Type 
   Label:  Resource Type  
   Definition:  The nature or genre of the content of the resource.  
   Comment:  Type includes terms describing general categories, functions, genres, or aggregation levels for 

content. Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary (for 
example, the DCMI Type Vocabulary [DCT1]). To describe the physical or digital manifestation 
of the resource, use the FORMAT element.  



 

 x 

  
Element Name: Format 
   Label:  Format  
   Definition:  The physical or digital manifestation of the resource.  
   Comment:  Typically, Format may include the media-type or dimensions of the resource. Format may be 

used to identify the software, hardware, or other equipment needed to display or operate the 
resource. Examples of dimensions include size and duration. Recommended best practice is to 
select a value from a controlled vocabulary (for example, the list of Internet Media Types 
[MIME] defining computer media formats).  

Element Name: Identifier 
   Label:  Resource Identifier  
   Definition:  An unambiguous reference to the resource within a given context.  
   Comment:  Recommended best practice is to identify the resource by means of a string or number 

conforming to a formal identification system. Formal identification systems include but are not 
limited to the Uniform Resource Identifier (URI) (including the Uniform Resource Locator 
(URL)), the Digital Object Identifier (DOI) and the International Standard Book Number 
(ISBN).  

Element Name: Source 
   Label:  Source  
   Definition:  A Reference to a resource from which the present resource is derived.  
   Comment:  The present resource may be derived from the Source resource in whole or in part. 

Recommended best practice is to identify the referenced resource by means of a string or number 
conforming to a formal identification system.  

Element Name: Language  
   Label:  Language  
   Definition:  A language of the intellectual content of the resource.  
   Comment:  Recommended best practice is to use RFC 3066 [RFC3066] which, in conjunction with ISO639 

[ISO639]), defines two- and three-letter primary language tags with optional subtags. Examples 
include "en" or "eng" for English, "akk" for Akkadian", and "en-GB" for English used in the 
United Kingdom.  

Element Name: Relation 
   Label:  Relation  
   Definition:  A reference to a related resource.  
   Comment:  Recommended best practice is to identify the referenced resource by means of a string or number 

conforming to a formal identification system.  
Element Name: Coverage 
   Label:  Coverage  
   Definition:  The extent or scope of the content of the resource.  
   Comment:  Typically, Coverage will include spatial location (a place name or geographic coordinates), 

temporal period (a period label, date, or date range) or jurisdiction (such as a named 
administrative entity). Recommended best practice is to select a value from a controlled 
vocabulary (for example, the Thesaurus of Geographic Names [TGN]) and to use, where 
appropriate, named places or time periods in preference to numeric identifiers such as sets of 
coordinates or date ranges.  

Element Name: Rights 
   Label:  Rights Management  
   Definition:  Information about rights held in and over the resource.  
   Comment:  Typically, Rights will contain a rights management statement for the resource, or reference a 

service providing such information. Rights information often encompasses Intellectual Property 
Rights (IPR), Copyright, and various Property Rights. If the Rights element is absent, no 
assumptions may be made about any rights held in or over the resource.  

 
 
http://www.dublincore.org/documents/2003/06/02/dces/  [2004-04-15] 
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Bilaga 5.  Institutioner som är anslutna till PictureAustralia. 
 
ACT Heritage Library   
 
Australian Heritage Photo Library  
Australian National Maritime Museum  
Australian War Memorial  
 
Brisbane City Council Library  
Campbelltown City Library  
CSIRO Land and Water  
Gold Coast City Council Library Service  
James Cook University  
 
John Curtin Prime Ministerial Library  
Lake Macquarie City Library  
Maroochy Libraries Museum  
Victoria National Archives of Australia  
National Gallery of Australia  
 
National Library of Australia  
National Library of New Zealand  
National Portrait Gallery  
Nolan Gallery  
Northern Territory Library  
 
Powerhouse Museum  
Redcliffe City Library  
SCRAN  
State Library of NSW  
State Library of Queensland  
 
State Library of South Australia  
State Library of Tasmania  
State Library of Victoria  
Swinburne University of Technology  
Thuringowa City Libraries  
 
University of Melbourne  
University of Queensland  
Vision Australia Foundation  
Wollongong City Library   
 
__________________________________________________________ 
 
PictureAustralia: Advanced Search: Find in:  http://www.pictureaustralia.org/apps/pictureaustralia [2004-03-15] 
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Bilaga 6.  PictureAustralias Trails - tematiska stigar. 
 
Valmöjligheter i funktionen tematiska stigar i PictureAustralias användargränssnitt. 
 
 
Trails 
 
Architecture  Historic public buildings 

  Lighthouses and beacons  

  Theatres and concert halls 

Arts and Literature  Australian artists 

  Australian authors 

   Australian Ballet 

  Ballets Russes 

  Colonial art 

  The Heidelberg School 

  Indigenous arts 

  Realia 

  Women and Dance  

The Environment Australian animals  

   The Australian outback 

  Birds of Australia 

  Freshwater 

  National parks  

  Wild flowers of Australia 

History Burke and Wills exploring 

  Bushrangers 

  The Chinese-Australian story 

  The Depression years  

Indigenous Australia Indigenous arts 

 Indigenous dance 

Military and War The ANZACS at Gallipoli 

  Italian prisoners -of-war 

Society Australians at play 

  Blind Australia 

  Inspirational Australian women 

  Magic and oddities  

  The Maori story 

  Multicultural Australia 

  Murder and mayhem 

Places  Antarctic exploration 

  Australian images in Timeframes 

  Images of early Brisbane 

  New Zealand  



 

 xiii 

 
Politics and 
Government Australia's Governors General 

  Australian houses of Parliament 

  Federation 

Sports Australians and the Olympics 

 Cricket in Australia  

Trade and Industry Forests and logging 

   Sugar industry 

Travel  Sailing along 
 

___________________________________________________________________________ 
 
PictureAustralia; Site Map,   http://www.pictureaustralia.org/sitemap.html#trails [2004-03-16] 
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Bilaga 7.  Katalogpost - exempel från Nationalgalleriet  
 
Australian Prints and Printmaking from the Australasian Region 
 
 
Artist:  LINDSAY, Lionel artist  
Alt Names:  LINDSAY, L. | LINDSAY, Lionel Sir | LL [in monogram] 
Birth: 18 October 1874, Creswick, Victoria, Australia 
Death: 22 May 1961, Hornsby, New South Wales, Australia 
Movements: Europe 1902-03; Europe 1910; England, Europe 1925-27; North Africa, India, Europe 
 1928-30; Europe 1933-34 
Culture: Australian 
  
Gender: Male 
Summary: Painter, printmaker, illustrator, photographer, art critic. (brother of Percy, Norman, 
Daryl  and Ruby LINDSAY qv). Worked: Australia (VIC, NSW). Etchings, Lithographs, 
Mezzotints,  Woodcuts, Wood-engravings 
  
Title: Apple blossom. 
CatRaisonne: Mendelssohn (1982),61 
Date Made: 1924 
PlaceMade: Sydney, New South Wales, AUSTRALIA 
Impression:  12/100 
Category: Print 
Print Type: relief 
Technique:  wood-engraving, printed in black ink, from one block 
Dimensions: 12.5 x 9.6 (printed image) 
Support: paper 
Inscriptions: [Alan Queale Bequest], 620 
  
Credit Line: Bequest of Alan Queale, 1982. 
Accn No:  83.849 
NGA IRN:  92914 
Described: Still life of apple blossoms in a vase. 
Impression: 12/100 
Web Credit:  National Gallery of Australia 

____________________________________________________________________  
 
http://australianprints.gov.au/   [2004-04-05] 
Sökväg:  Search Collection / Advanced/ Fältsökning: ACC NO (NGA ONLY): 83.849 / Apple blossom / More details 
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Bilaga 8.  Från MARC-post till DC-post.. (samt ett exempel på xml) 
 
 
 
Ett exempel på den ursprungliga MARC-posten hos State Library of Victoria: 
 
 
000 01437ckm 2200325 450 

001 22051 

005 20030512154038.0 

008 s1880 k d 

035 __ |9 1006070 

035 __ |9 dyn1006070 

035 __ |a 22051 

037 __ |a H332 

100 10 |a Gill, S. T. |q (Samuel Thomas), |d 1818-1880 

245 10 |a Doing the Block. Gt. Collins St. |h [picture] 

260 __ |c 1880 

300 __ |a watercolour : |b pencil and chinese white on buff paper ; |c 24.6 x 34.0 cm. 

500 __ |a Signed in pencil l.l.: S.T.G 

500 __ |a Title inscribed in pencil on verso: Doing the Block / Gt Collins St. 

500 __ |a Inscribed in pencil on verso: Melbourne July 10th /80 Time 3.30 P.M. 

500 __ |a Signed in pencil on verso l.r.: Sam. Tho. Gill. 

500 __ |a Stamped in red on verso l.l.: -933- 

520 __ |a Shows part of The Block, Collins Street with a newsboy running with newspapers and the 
exterior of Nicholson and Ascherberg's piano and music warehouse. 

541 __ |c Purchased |d 1907 

650 _0 |a Costume |z Victoria |z Melbourne |y 19th century. 

650 _0 |a Dogs in art. 

650 _0 |a Art, Colonial |z Australia. 

651 _4 |a Melbourne (Vic.) |x Streets and roads |x Collins Street |y 1880 

755 __ |a Watercolour paintings. 

856 7_ |2 sdc |f 0,0,0 |z  

856 41 |u http://www.statelibrary.vic.gov.au/pictures/0/0/0/doc/pi000002.shtml |z <img 
src=http://www.statelibrary.vic.gov.au/pictures/0/0/0/tn/pi000002.jpg border=2> |x pi000002 

 
 
 
http://pictures.slv.vic.gov.au/ [2004-04-16] 
Sökväg: Pictures Catalogue / Doing the block in Title List / Marc view 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
(Se HTML-kodningen, nästa sida.) 
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Head-sektionen kan sålunda se ut på detta vis med Dublin Core metadata i en HTML-
kodad sida: 
 
<HEAD>  
<TITLE>Doing the Block. Gt. Collins St. [picture]</TITLE>  
<META NAME="description" CONTENT="Doing the Block. Gt. Collins St. [picture] by Gill, S. T. (Samuel 
Thomas), 1818-1880">  
<META NAME ="keywords" CONTENT="Costume -- Victoria -- Melbourne -- 19th century. Dogs in art. 
Art, Colonial -- Australia. Melbourne (Vic.) -- Streets and roads -- Collins Street -- 1880">  
<META NAME="DC.Title"LANG="en"CONTENT="Doing the Block. Gt. Collins St.">  
<META NAME="DC.Creator" SCHEME="LCNA" CONTENT="Gill, S. T. (Samuel Thomas), 1818-1880">  
<META NAME="DC.Subject" SCHEME="LCSH" CONTENT="Costume Victoria Melbourne 19th century. 
Dogs in art. Art, Colonial Australia.">  
<META NAME="DC.Description" CONTENT="Shows part of The Block, Collins Street with a newsboy 
running with newspapers and the exterior of Nicholson and Ascherberg's piano and music warehouse."> 
<META NAME="DC.Description" CONTENT="Signed in pencil l.l.: S.T.G"> 
<META NAME="DC.Description" CONTENT=" Title inscribed in pencil on verso: Doing the Block / Gt 
Collins St."> 
<META NAME="DC.Description" CONTENT=" Inscribed in pencil on verso: Melbourne July 10th /80 Time 
3.30 P.M."> 
<META NAME="DC.Description" CONTENT=" Signed in pencil on verso l.r.: Sam. Tho. Gill."> 
<META NAME="DC.Description" CONTENT=" Stamped in red on verso l.l.: -933-"> 
<META NAME="DC.Publisher" CONTENT="State Library of Victoria"> 
<META NAME="DC.Date.Created" SCHEME="ISO8601" CONTENT="1998"> 
<META NAME="DC.Format" CONTENT="text/html"> 
<META NAME="DC.Format" CONTENT="image/jpeg"> 
<META NAME="DC.Identifier.URL" 
CONTENT="http://www.slv.vic.gov.au/pictures/0/0/0/doc/pi000002.htm"> 
<META NAME="DC.Identifier.URL.thumbnail" 
CONTENT="http://www.slv.vic.gov.au/pictures/0/0/0/tn/pi000002.jpg"> 
<META NAME="DC.Source" CONTENT="IsFormatOf Item H332 held State Library of Victoria">  
<META NAME="DC.Language" SCHEME="RFC 1766" CONTENT="en"> 
<META NAME="DC.Coverage.Temporal" SCHEME="ISO8601" CONTENT="1880"> 
<META NAME="DC.Rights" CONTENT="Reproduction rights owned by the State Library of Victoria."> 
</HEAD> 

 
 
 
 
http://www.pictureaustralia.org/guide.html#slv1   [2004-04-16] 
___________________________________________________ 
 

 
 
 
(Se presentationen av motsvarande metadatapost i PictureAustralia användargränssnitt, 
nästa sida) 
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Vilket ger denna presentation i PictureAustralias användargränssnitt under More 
Information: 
 

Title  Doing the Block. Gt. Collins St.  

Creator  Gill, S. T. (Samuel Thomas), 1818-1880  

Subject  Melbourne (Vic) -- Streets and roads Collins Street -- 1880  

Subject  Costume -- Victoria -- Melbourne -- 19th -- century Dogs in art. -- Art, Colonial -- Australia  

Description  
Shows part of The Block, Collins Street with a newsboy running with newspapers and the 
exterior of Nicholson and Ascherberg's piano and music warehouse.  

Image 
number  

H332  

Format  watercolour : pencil and chinese white on buff paper ; 24.6 x 34.0 cm.  

Managed by  Item held by State Library of Victoria  

Collection or 
series  

IspartOf  

Collection or 
series  

Colonial art trail  

Date or place  1880  

Rights  Reproduction rights owned by the State Library of Victoria  
 
 
http://www.pictureaustralia.org/apps/  [2004-04-16]  . 
Sökväg genom Avancerat sökgränssnitt: Find: Doing the block, in:Title, in: State Library of Victoria. / More information. 
____________________________________________________________________________ 
 
Det sista exemplet, nedan, är en dc-post forulerad i xml. Det är inte samma post som 
ovan, eftersom denna inte gick att få tillgång till. Det är alltså i detta format som posten 
lagras i National Library of Australias centrala databasindex: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <pa:picture xmlns:pa="http://www.pictureaustralia.org/schemas/pa/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.pictureaustralia.org/schemas/pa/ 
http://www.pictureaustralia.org/schemas/pa/picture.xsd"> 
  <dc:title>[Title page of Illustrationes Florae Novae Hollandiae : sive Icones Generum quae in Prodromo 
Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen]</dc:title>  
  <dc:creator>Bauer, Ferdinand 1760-1826</dc:creator>  
  <dc:publisher>F. Bauer</dc:publisher>  
  <dc:subject>Wildflowers</dc:subject>  
  <dc:subject>Australia</dc:subject>  
  <dc:description>Engraved in plate l.l.: Ferd. Bauer. Engraved in plate l.r.: Brown 
prod.fl.nov.holl.p.270.n.6. Title engraved in plate l.l. Plate no. 6 of: Illustrationes florae Novae 
Hollandiae / Ferdinand Bauer. Engraved in plate l.l.: Ferd. Bauer. Engraved in plate l.c.: Brown prod. 
fl.nov.holl.p.394.n.17. Title engraved in plate l.c. Plate no. 3 of: Illustrationes florae Novae Hollandiae / 
Ferdinand Bauer. Plates individually catalogued and digitised.</dc:description>  
  <dc:relation>IspartOf Illustrationes florae Novae Hollandiae (1813)</dc:relation>  
  <dc:coverage>1813</dc:coverage>  
  <dc:format>[1] leaf ; 49.6 x 33.0 cm.</dc:format>  
  <dc:identifier>30328102131488/1</dc:identifier>  
  <dc:source>Item held by State Library of Victoria</dc:source>  
  <dc:rights>Reproduction rights owned by the State Library of Victoria</dc:rights>  
  <pa:thumbnail>http://www.statelibrary.vic.gov.au/platebk/0/0/0/tn/pb000060.jpg</pa:thumbnail>  
  <pa:location>http://www.statelibrary.vic.gov.au/platebk/0/0/0/doc/pb000060.html</pa:location>  
  </pa:picture> 
_____________________________________________________________ 
XML-schema. Instance  http://www.pictureaustralia.org/schemas/pa/pa-slvic-example.xml [2004-04-18]  
 


