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1 INLEDNING

Ett uttalande från en bibliografisk konferens fångade mitt intresse. Det finns återgivet i ett
konferenstryck som jag råkade bläddra i.1 En av konferensdeltagarna, Gisela Süle, menade att
det är förvånande att det år1989 inte finns någon enhetlig katalogiserings-praxis i världen trots
att det förekommer ett stort utbyte av katalogdata (Süle, cop.1990, s 248).

Då jag är intresserad av katalogisering, klassificering och därmed sammanhängande frågor
och vill fördjupa mina kunskaper inom det här fältet, beslöt jag att inrikta min uppsats mot
katalogisering. Mina förkunskaper i ämnet sträcker sig till den kurs i katalogisering som ges
under biblioteksutbildningens första termin. Efter tips från Miguel Benito på
bibliotekshögskolan och vid handledningstillfällen med Tor Henriksen har temat för den här
uppsatsen,  det internationella standardiseringsarbetet inom katalogiseringsområdet, vuxit
fram.

1.1 Introduktion

De äldre svenska katalogiseringsreglerna för vetenskapliga bibliotek går till stor del tillbaka
på tyska förebilder (främst Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preussischen
Bibliotheken) (Svensk uppslagsbok, 1948, uppslagsord: Biblioteksteknik). En påverkan från
engelskt-amerikanskt håll förekom också (Katalogregler för Kungl. biblioteket, 1916, förordet
s 3 ff). Under senare delen av 1900-talet har det engelsk-amerikanska inflytandet ökat. En av
huvudaktörerna har varit - och är fortfarande - den internationella biblioteksorganisationen
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).(Se vidare avsnitt
2.2).

1961 arrangerade IFLA en internationell katalogiseringskonferens i Paris, International
Conference on Cataloguing Principles. Konferensen skulle komma att få en stor betydelse för
standardiseringsarbetet inom katalogiseringsområdet. På konferensen antogs en "Statement of
principles" (Parisprinciperna) som innehöll riktlinjer för hur kataloger skulle vara uppbyggda
och hur uppslagsord skulle väljas (Svenska katalogiseringsregler 1974, förordet, s 5).

1969 ordnade IFLA en ny konferens, denna gång i Köpenhamn. Konferensen ledde till
framtagandet av en godkänd standard,  ISBD (M)(1974)2 (ibid. förordet, s 6)

Det kan vara intressant att undersöka i vilken mån de svenska katalogiseringsreglerna har
påverkats av det internationella standardiseringsarbetet.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att studera det internationella standardiseringsarbetet  inom
katalogiseringsområdet 1961-1999, med tonvikt på IFLA:s roll, och undersöka
standardiseringsarbetets påverkan på svenska katalogiseringsregler.

Om det visar sig att en påverkan har skett ska jag försöka visa varifrån impulserna kommer.
                                                          
1 Bibliographic access in Europe:first international conference, University of Bath 1989.
2 ISBD(M) betyder International Standard Bibliographic Description for Monographic publications. Se vidare
2.3.1.2
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Studien består av två övergripande frågeställningar (A och B) som brutits ned i varsin konkret
undersökningsfråga. Studien kompletteras med en frågeställning C.

 A.   I hur hög grad har det internationella standardiseringsarbetet vad beträffar val och
utformning av ordningsord3 påverkat den svenska katalogiseringsregelsamlingen
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990)?

     Undersökningsfråga:

•  Hur har ordningsorden för författarnamn, staters namn och institutioner
             påverkats?

 B.   I hur hög grad har det internationella standardiseringsarbetet inom den deskriptiva
katalogiseringen (ISBD standarderna)4 slagit igenom i Katalogiseringsregler för svenska
bibliotek (1990)?

    Undersökningsfråga:

•  Har ISBD-standarden för monografier slagit igenom?

C.  Om påverkan skett, varifrån har influenserna kommit? Som en arbetshypotes antar jag att
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990) har påverkats av tidigare svenska
katalogiseringsregler eller (direkt/indirekt) av någon av utgåvorna av Anglo-American
cataloguing rules eller av någon av IFLA:s skrifter. 

1.3 Metod

1.3.1  Textstudie

Den här uppsatsen innehåller en studie av tryckta textdokument.

I korthet är min tanke att:

- med en textanalytisk ansats studera om Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990)
har påverkats av andra tryckta textdokument i vissa avseenden

Forskningsmetoden är kvalitativt-induktiv.

Arbetsprocessen kan karakteriseras på följande sätt:

.-För-förståelse.
- Förstudier
- Fastställande av frågeställningar
- Antagande
- Insamling av material

                                                          
3 Med ordningsord (uppslagsord, eng. entry word) menas det ord eller fras - såsom t ex författarnamn, titel eller
serie - som placeras som rubrik i katalogposten och som katalogposterna är sorterade efter (i alfabetisk ordning).
4 Se 2.3.1
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- Huvudstudie: insamling av uppgifter
- Tolkning och urval
- Strukturering
- Redovisning, slutsatser
- Analys

Vissa moment har genomförts parallellt med andra moment. En del moment är återkommande
under arbetets gång.

Nedan ska jag nu säga några ord om varje moment:

För-förståelse

Min för-förståelse grundar sig i huvudsak på de teoretiska kunskaper jag tillägnat mig under
kursen i biblioteks- och informationsvetenskap i Borås, och då främst på
katalogiseringskursen. Jag saknar emellertid praktisk erfarenhet av katalogisering och av
arbete i bibliotek.

Förstudier
.
Förstudierna bestod i inläsning av bakgrundslitteratur, studier av källförteckningar, att
bekanta mig med ämnet och hitta infallsvinklar. Orienteringen i problemområdet skedde
genom att "browsa" i hyllan märkt Abdb (katalogisering) i Borås högskolebibliotek - ett
bibliotek som är specialiserat på bibliotekslitteratur, samt genom att söka i LIBRIS på några
sökord (ex. "katalogisering", "International federation Library Associations", "ISBD")

Fastställande av frågeställningar

Vid uppsatsens start fanns endast frågeställning A och B i uppsatsen. Frågeställning C
formulerades i ett senare skede. Jag bröt ner frågeställning A och B i  två stycken konkreta
undersökningsfrågor. Dessa två undersökningsfrågor formulerades samtidigt som jag sökte
efter källmaterial som kunde belysa frågorna.

Frågeställningarna har sedan i någon mån omformulerats vid flera tillfällen under arbetets
gång beroende på ökande kunskaper om ämnesområdet.

Den ena av undersökningsfrågorna fick dock begränsas efter en tids arbete. Jag avsåg till en
början att studera även ordningsord för "uniforma titlar"5 men eftersom undersökningen av
författar- och staters namn - som jag började med - visade sig ta längre tid än beräknat, fick
"uniforma titlar" anstå tills vidare.

Frågeställning C tillkom under ett senare skede i arbetet då det blev tydligt att också frågan
om  influensernas riktning skulle kunna belysas i uppsatsen.

                                                          
5 Uniform titel: 1. Den särskilda titel genom vilken ett verk identifieras för kalogiseringsändamål. 2. Den
särskilda titel som används för att skilja sökelement för ett verk från sökelementet för ett annat verk (KRS, 1990,
s 515)
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Antagande

Antagandet i frågeställning C baserar sig på mina och min handledares förkunskaper om
ämnet samt de kunskaper som växte fram under arbetets gång.

Insamling av material

Jag valde ut litteraturen. Mitt syfte har varit att göra ett för frågeställningarna relevant urval.

Huvudstudie: insamling av uppgifter

I huvudstudien behandlar jag en viss mängd litteratur som således utgör källdokumenten i
studien. Litteraturmängden fick senare minskas med två verk som rörde uniforma titlar.

I undersökningen (se kapitel 3) presenteras det internationella standardiseringsarbetet i
samband med att jag refererar ur litteraturen och diskuterar kring densamma. Ur litteraturen
(källdokumenten) samlade jag in uppgifter till undersökningen.

Citaten är tänkta att ge en djupare förståelse för problemområdet.

Tolkning och urval

Min tolkning av undersökningsmaterialet redovisas i samband med diskussionen av
litteraturen i kapitel 3. Jag valde ut relevanta uppgifter ur texterna, således en kvalitativ
arbetsmetod. Undersökningsuppgifterna redovisas tämligen detaljerat. Det utvalda materialet
strukturerades.

Strukturering

Jag har undersökt om det finns några mönster i materialet. Om det finns några mönster skulle
man kunna göra en kategoriindelning som kanske kan ge svar på frasen "I hur hög grad" har
det internationella standardiseringsarbetet vad beträffar val och utformning av ordningsord
påverkat Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990)? En kategoriindelning skulle med
andra ord kunna ge en viss möjlighet att bedöma påverkansgraden.

Jag stannade vid en textanalytisk ansats. En av stilistikens etablerade metoder är
textjämförelsen. Textjämförelser kan göras med statistisk eller icke-statistisk metod.6 Jag har
valt att göra en icke-statistisk textjämförelse. Sålunda har jag tittat på likheter vad gäller
formuleringar i  källitteraturen. Enligt min mening kan textlikheter göra troligt att det finns ett
samband mellan texterna; d v s en textlydelse kan ha påverkat utformningen av en annan text.
Likheterna har jag vad gäller ordningsord för staters och institutioners namn kategoriserat i:

- många likheter
- flera likheter
- få likheter
- inga likheter alls
Vad gäller författarnamn jämförs och skärskådas avsnitt ur Parisprinciperna,
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990) och Anglo-American cataloguing rules.

                                                          
6 Liljestrand, 1993 s 29.
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Resultatet redovisas i tabellform i avsnitt 3.3.

I ISBD-studien har jag studerat några utvalda punkter i källdokumenten nämligen:
- textformulering i beskrivningen
- förekomst och formulering av riktlinjer för interpunktion
- förekomst och formulering av riktlinjer för s k godkända källor7

Resultatet sammanfattas i två figurer i avsnitt 3.4.

Mina övriga reflektioner av litteraturen finns invävda i texten i kapitel 3.

Redovisning, slutsatser

Redovisningen görs i form av tabeller och figurer i kapitel 3, samt under rubriken "resultat" i
anslutning till undersökningsavsnitten. I kapitel 4 presenteras hela undersökningens resultat.

Analys och diskussion

Analys och diskussion av undersökningen finns i kapitel 4.

Metodproblem

Det har inte varit problemfritt att finna en användbar metod att kunna bedöma "i hur hög
grad" standardiseringsarbetet har slagit igenom i Katalogiseringsregler för svenska bibliotek
(1990).

1.3.2 Kvalitativ metod

Några kännetecken för den kvalitativa forskningsmetoden är beskrivning och förståelse, riklig
information om få undersökningsenheter, djupstudier och ett intresse för sammanhang och
strukturer (Holme & Solvang, 1997, s 78) En kvalitativ studie präglas ofta av flexibilitet och
det är möjligt att ändra på undersökningens uppläggning och omformulera frågeställningar
under själva genomförandet av undersökningen (ibid. s 80).

Styrkan i den kvalitativa metoden ligger i öppenheten för ny kunskap och en förståelse som
ökar under arbetets gång. Svagheten ligger i att det p g a flexibiliteten kan vara svårt att göra
jämförelser med andra undersökningar (ibid. s 80).

Patel & Tebelius skriver att kunskap kan byggas upp på olika sätt, antingen hypotetiskt-
deduktivt eller induktivt.  I korthet innebär det att den hypotetiskt-deduktivt arbetande
forskaren utgår från en teori som han genom olika antaganden prövar empiriskt för att
kontrollera teorins hållbarhet
Ett induktivt kunskapsinsamlande å andra sidan karakteriseras av att forskaren samlar
information kring de företeelser hon vill studera. När mängden insamlad information har
blivit omfattande, systematiseras den, möjliga påståenden formuleras, och en ny teori kan
växa fram (Patel & Tebelius, 1987, s 45).

                                                          
7 Kallas också föreskrivna källor. För varje avsnitt i beskrivningen skall uppgifter hämtas från vissa i förväg
bestämda källor. Exempel: för tryckta monografier gäller att uppgift om titel och upphov skall hämtas från
titelsidan.
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1.3.3 Avgränsningar

Startåret för studien, 1961, hänger samman med tidigare nämnda Pariskonferens och
tillkomsten av Parisprinciperna.

Studien av källdokumenten, som kan ha påverkat texten i Katalogiseringsregler för svenska
bibliotek (1990), omfattar tryckt material utgivet under åren 1964-1988,
d v s material utgivet före 1990.

Då även IFLA:s senaste teorier inom katalogiseringsområdet omtalas sattes dock slutåret för
uppsatsen till 1999.

Valet att studera katalogisering i synnerhet för monografier, motiveras av att den första ISBD
skriften, som kom ut 1971, behandlar just monografiska publikationer. Även i Statement of
principles är det böcker som befinner sig i  fokus.    

Jag anser vidare att det är bra om tyngdpunkten ligger vid en publikationsform för att ge
möjlighet att erhålla en kontinuitet i uppsatsen och motverka ett för splittrat och därmed
oöverskådligt intryck.

Händelseförloppet, som det framställs i denna uppsats, är i stor utsträckning sett ur IFLA:s
synvinkel eftersom huvuddelen av dokumenten är utgivna av organisationen.

Uppsatsen har sin tyngdpunkt i traditionell katalogisering; lagringsformat av typen MARC
kommer därmed inte att behandlas.

1.3.4 Material

Materialtillgången inom katalogiseringsområdet är omfattande. Vad jag haft att ta ställning till
är dess relevans och representativitet för den här studien.  I uppsatsen används
bakgrundslitteratur,  källitteratur och kommenterande texter. Med källitteratur avser jag
skrifter, utgivna av IFLA, där IFLA:s standardiseringssträvanden kommer till uttryck samt
svenska och angloamerikanska katalogiseringsregelsamlingar. När det gäller tidigare studier
har jag har inte kunnat hitta någon tidigare forskning om det  internationella
standardiseringsarbetets påverkan på svenska katalogiseringsregler.

Viktiga källdokument i den här uppsatsen är Statement of Principles, 1966,
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 1990,  och  AACR2R (Anglo-American
cataloguing rules, 1988) . Stilen i dokumenten är komplicerad, koncentrerad, opersonlig och
de har en officiell karaktär.8

Statement of Principles används både som källdokument och som kommenterande text
(Chaplins9 kommentarer till varje sektion). För historik och övrig bakgrundsinformation
används i första hand Curwen, 1990 och Hunter, 1979, 1991.

                                                          
8 Enligt Melin & Lange kan texter karakteriseras med olika slags adjektiv, s k stilkarakteriserande adjektiv
(Melin och Lange, 1995, s 7 f).
9 A H Chaplin, tongivande gestalt inom IFLA.
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För frågeställning A (ordningsord) studerade jag även följande titlar:

-Names of persons: national usages for entry in catalogues (1967 och 1977)

 -International list of approved forms for catalogue entries for the names of states (1964)

- Names of States: an authority list of language forms for catalogue entries (1981)

 -Form and  structure of corporate headings (1980)

För frågeställning B (ISBD-standarder) studerades följande skrifter:

- International standard bibliographic description (for single volume and multi-volume
monographic publications) (1971)

- ISBD (M) (1974)

- ISBD (M) (1978)

- ISBD (M) (1987)

För övrigt kommer hänvisningar att finnas till  allmänna verk om katalogisering m m.

1.4 Ordförklaringar

Ordet standard brukar ofta reserveras för de normer som standardiseringsorganisationen ISO
(International Organization for Standardization) föreskriver. I den här uppsatsen kommer
standard emellertid inte att användas i den betydelsen, eftersom de facto standarder som
behandlas i uppsatsen inte är antagen  ISO-standard.

Med katalogiseringsregler menar jag nationella katalogregelsamlingar, t ex den svenska
regelsamlingen KRS (Katalogiseringsregler för svenska bibliotek).

Katalogiseringstermer är lite krångliga på så vis att samma ord kan användas på flera olika
sätt. Därför följer några preciseringar om hur några av termerna används i den här
undersökningen:

Med ordningsord (uppslagsord, eng. entry word) menas det ord eller fras - såsom t ex
författarnamn, titel eller serie - som placeras som rubrik i katalogposten och som
katalogposterna är sorterade efter (i alfabetisk ordning). På ett traditionellt katalogkort
placeras ordningsordet i allmänhet högst upp (före den bibliografiska beskrivningen).

Ordningsordet kan också fungera som accesspunkt (sökingång) i katalogen.

Ordningselement: del av ordningsordet

Katalogpost: (uppslag) objekt/enhet i en katalog
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1.5 Disposition

Efter inledningen följer ett bakgrundskapitel (kapitel 2) som bygger på litteraturstudier.

 I kapitel 3 återfinns uppsatsens undersökning som är en empirisk studie av litteratur
(uppsatsens källdokument).

Först presenteras Pariskonferensen och Statement of principles. I "Statement" fås en bild av
de principer som skrevs ned vid Pariskonferensen 1961 (se bil. 3). Därefter följer studien av
ordningsord och sedan studien av ISBD.

I kapitel 4 redovisas, analyseras och diskuteras resultatet av undersökningen.

I kapitel 5 finns avslutningen.

I kapitel 6 sammanfattas uppsatsen.
.
Bilaga 1 innehåller en lista över förkortningar
Bilaga 2 innehåller en lista över tabeller och figurer
Bilaga 3 innehåller Statement of Principles antagna vid Pariskonferensen 1961
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2  BAKGRUND

2.1 Introduktion

Katalogisering är en syssla med traditioner långt tillbaka i tiden. Man har funnit att det
berömda biblioteket i Alexandria, som grundades på 200-talet f Kr var utrustat med
detaljerade kataloger (Nationalencyklopedin, 1990, uppslagsord: Bibliotek).

Under 1500-talet började den alfabetiska ordningen i katalogerna bli vanlig. Man har för
övrigt kunnat se att de tidiga katalogisörerna inte alltid visste - liksom än idag - hur de skulle
katalogisera samlingar, anonyma verk, översättningar och verk skrivna av pseudonymer
(Hunter, 1991, s 5)

År 1876 utkom den första utgåvan av de s k Cutter´s rules (Rules for a printed dictionary
catalogue). Boken kom att få en oerhörd betydelse; "Tremendous influence", enligt Hunter
och den utgör också grunden för amerikansk katalogiseringspraxis (ibid. s 9).

Cutter menade att det fanns tre huvudsakliga skäl att katalogisera som i korthet kan
sammanfattas:

1.  Att göra det möjligt att finna en bok när man känner till antingen författare, titel eller
ämne.

2.  Att visa vilka böcker som biblioteket har i sina samlingar.

3  Att kunna söka fram en bok i ett speciellt ämne eller en viss utgåva av ett verk

(Cutter, 1904, s 12)

Katalogisering innebär att man kan återfinna verk av samma författare samt hitta olika
manifestationer av ett och samma verk.  Vidare kan man i katalogen sammanföra uppgifter
om böcker som handlar om samma ämnen. Lorcan Dempsey påpekar att katalogernas struktur
från början utvecklades för att kontrollera och beskriva monografiska samlingar ( Dempsey,
cop.1990, s 21).

2.2 Presentation av IFLA

IFLA som betyder International Federation of Library Associations and Institutions
grundades 1927 i Edinburgh och har 1622 medlemmar i 143 länder. Högkvarteret ligger i
Haag, Nederländerna.10

IFLA är en internationell organisation, den största inom biblioteksvärlden.11

IFLAS:s mål är att stödja internationell förståelse, samarbete och aktiviteter inom alla
områden av biblioteksväsendet.12 IFLA samarbetar med en rad organisationer och
institutioner bl a UNESCO.13

                                                          
10 IFLANET http://www.ifla.org/III/intro00.htm
11 Se not 10
12 IFLANET http://www.ifla.org/IV/ifla67/ifla.htm
13 Se not 10
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IFLA leds av the Executive Board och är indelat i kommittéer, divisioner, sektioner och s k
round tables.14

IFLA arbetar inom fem s k kärnprogram. Ett av kärnprogrammen kallas Universal
Bibliographic Control and International MARC (UBCIM)15 Programmet startade under det
tidiga 1970-talet och tanken bakom en "Universell bibliografisk kontroll" var "the promotion
of a world-wide system for the control and exchange of bibliographic information" (Roberts
& Bourne, 1990, s 271). Genom att skapa ett internationellt nätverk skulle  auktoriserade
bibliografiska uppgifter kunna framställas (SKR, 1974, s 5).

Enligt Roberts & Bourne har många av idéerna rörande standardisering av bibliografiska
uppgifter slagit igenom i  de flesta typer av bibliotek och målen för UBCIM programmet har
omformulerats till: " to create, maintain and promote the use of standards for the exchange of
bibliographic data in machinereadable form" (Robert  & Bourne, 1990, s 272).

Bland IFLA:s tongivande katalogiseringsexperter kan nämnas A H Chaplin, sekreterare vid
the International Conference on Cataloguing Principles, 1961, Dorothy Anderson, chef för
IFLA International Office for UBC 1972-198316, Suzanne Honoré, Eva Verona och Michael
Gorman.

2.3 Katalogiseringsstandarder

2.3.1 International Standard Bibliographic Description (ISBD)

2.3.1.1 Syftet med ISBD

När man talar om IFLA:s standardiseringsarbete inom katalogiseringsområdet tänker man
kanske närmast på de s k ISBD-standarderna.

Syftet med  ISBD, som tillkom under åren 1971 och framåt, är att:

- möjliggöra ett utbyte av katalogposter

- underlätta tolkningen av katalogposter över språkgränser

- underlätta överförandet av katalogposter till maskinläsbar form
(International standard bibliographic description (for single volume and multi-volume
monographic publications, 1971), s iii) (Förkortas i fortsättningen ISBD, 1971).

ISBD  ger anvisningar om:

-  vilka källor som ska användas när man beskriver ett objekt

-  i vilken ordning elementen ska skrivas

                                                          
14:IFLANET http://www.ifla.org/III/index.htm och http://www.ifla.org/IV/ifla67/ifla.htm
15 IFLANET http://www.ifla.org/act-serv.htm
16 Tjänsteställningar enligt Magnusson, 1999 s 5.
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-  vilken interpunktion som ska användas för att markera fält och element
(Curwen, 1990 s 7)

Beskrivningarna  fungerar som ett surrogat för verken själva. Det fysiska mediet för sådana
surrogat kan vara t ex katalogkort eller poster i en bokkatalog (Downing, 1981, s 8). I våra
dagar är den elektroniskt lagrade katalogen vanlig.

Det finns tre beskrivningsnivåer. Den mest utförliga, nivå 3,  kallas nationalbibliografisk nivå.
Den ser ut som följer:
______________________________________________________________________
Nationalbibliografisk beskrivningsnivå, nivå 3:

Huvudtitel = Parallelltitlar : övrig titelinformation / första upphovsuppgift ; varje påföljande
upphovsuppgift. - Upplaga / första upplagespecifika upphovsuppgift ; varje påföljande
upplagespecifika upphovsuppgift, påföljande upplageuppgift / upphovsuppgifter specifika för
påföljande upplageuppgift. - Medie- eller publikationstypsspecifika uppgifter. - Första
utgivningsort etc : första utgivare etc ; varje påföljande svensk utgivningsort etc ; varje
påföljande svensk utgivare etc, utgivningstid etc (tillverkningsort : tillverkare,
tillverkningstid). - Omfångsuppgift : övriga fysiska detaljer ; mått + bilagor. - (Series
huvudtitel = series parallelltitlar / upphovsuppgift till serie, series ISSN ; numrering inom
serie. Underseries titel, underseries ISSN ; numrering inom underserie). - Anmärkning(ar). -
Standardnummer (bestämning) : anskaffningsvillkor

( KRS, 1990, s 12)
______________________________________________________________________

ISBD handlar om deskriptiv katalogisering och hänvisar användarna till respektive lands
katalogiseringsregler för att söka information om namnformer m m (Curwen, 1990, s 6-7).

2.3.1.2 Den första ISBD-skriften

1971 kom  den första upplagan av ISBD ("the original ISBD")  for single volume and multi-
volume monographic publications. Den antogs tidigt av nationalbibliografer i Frankrike,
Västtyskland och Storbritannien och översättningar till franska, spanska och ryska följde
snabbt. Curwer påpekar att "inte förvånande avspeglade den en redan etablerad monografi-
katalogiseringspraxis särskilt den engelskspråkiga världens" (min översättn.) (Curwen, 1990,
s 4).

1971 års ISBD (original ISBD) ansågs dock för kortfattad vilket ledde till att tolkning och
tillämpning av rekommendationerna ledde till olika praxis i nationalbibliografierna. IFLA
reviderade skriften och därmed tillkom den första utgåvan av ISBD(M) år 1974. Som en följd
av tillkomsten av ISBD(M) reviderades Kap 6, beskrivning av monografier, i Anglo-
American cataloguing rules  (ibid. s 5). Revideringen inkorporerades i 1974 års utgåva av
Anglo-American cataloguing rules i form av separata publikationer (AACR2, 1978, förordet s
VI).
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2.3.1.3  ISBD, några årtal:

1971 ISBD for single volume and multivolume monographic publications ("original ISBD")

1974 ISBD (M)       (First standard edition)

1974 ISBD (S)        (Serials) (Serier)

1977 ISBD (G)       (General)
                                 ISBD (G) utgör grundvalen för övriga specialiserade ISBD skrifter
                                 och är tänkt att kunna användas vid revideringar av skrifterna
                                 (ISBD(G), 1977. s 1)

Efter ISBD(G) följde:

1977      ISBD (CM)          (Cartographic Materials)  (Kartor)17

1977      ISBD (NBM) (Non-Book Materials)  (Icke-tryckt material)18

1977      ISBD (S)        ( Serials)--first standard edition

1978      ISBD (M)     (Monographs)--first standard edition revised  (Monografier)
1980      ISBD (A)       (Antiquarian)  (Äldre publikationer)19

1980      ISBD (PM)     (Printed Music)  (Musikalier)20

 "5-års revideringarna" började 1977/1978 (Curwen, 1990, s 5).

På IFLA:s världskongress 1977 i Bryssel bestämdes nämligen att alla ISBD-texter i
fortsättningen skulle ha en livslängd på 5 år varefter revidering skulle övervägas (ISBD(M)
1978, förordet s VII).

1980 började IFLA:s katalogsektion att revidera ISBD:erna "in the light of experience gained
in the application in bibliographies and catalogues" Revideringen syftade bl a till eliminera
onödiga variationer i ordval och text. Några större förändringar genomfördes, framförallt vad
avser serier och seriella publikationer. (Curwen, 1990, s 5 f). Fyra reviderade upplagor
publicerades 1987/1988:

1987      ISBD (CM)         (Cartographic Materials)
1987      ISBD (M)            (Monographs)
1987      ISBD NBM         (Non-Book Materials)
1988      ISBD (S)             (Serials)

(ibid. s 6)

(Ovanstående lista utgör inte en fullständig förteckning över samtliga ISBD-skrifter).

                                                          
17 Översättning enligt Benito, 1995, s 52.
18 Se not 17
19 Se not 17
20 Se not 17
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2.3.2 Katalogiseringsstandarder för författarnamn, staters namn,
         och institutionsnamn

Med katalogiseringsstandarder för författarnamn, staters namn och institutionsnamn avser jag
de principer som skrevs ned i Statement of Principles vid IFLA:s konferens i Paris 1961
(Parisprinciperna) samt riktlinjer och rekommendationer som IFLA senare i olika skrifter gett
uttryck för i t ex  Form and Structure of corporate headings (1980).
Parisprinciperna  har inarbetas i  Anglo-American cataloguing rules 1967 (AACR1).Även
senare utgåvor av Anglo-American cataloguing rules har påverkats av Paris-principerna.
Hunter menar att AACR2 är: "in effect, an international standard" (se nedan s 16). Mot denna
bakgrund kommer jag att betrakta också Anglo-American cataloguing rules som
katalogiseringsstandard.

2.4 Katalogiseringsregler

2.4.1 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS)

Första upplagan av Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 1983 (KRS), är en
översättning av Anglo-American cataloguing rules (AACR2) (1978) med  vissa
kompletteringar.  Att Sverige överförde de anglo-amerikanska katalogiseringsreglerna och
gjorde dem till sina egna, har sin grund i det nordiska bibliografiska samarbetet som ägde rum
på 1970-talet och som bl a resulterade i att man antog en resolution om att ansluta sig till de
anglo-amerikanska katalogiseringsreglerna (Bachman, 1996, s 286).

KRS (1983) ersatte forskningsbibliotekens Svenska katalogiseringsregler (1974)
och folkbibliotekens Katalogregler för svenska bibliotek (1976).

 - Nämnas ska att Svenska katalogiseringsregler (SKR 1974) bygger på ISBD(M), ISBD(S)
och AACR1 (brittisk text). Reglerna användes fram till 1985 på svenska forskningsbibliotek
(Benito, 1995, s 54). Enligt förordet i SKR är det den preliminära utgåvan av ISBD(M),
tillgänglig fr o m 1971, som har använts (SKR, 1974,  s 6).

En av målsättningarna med utgivandet av KRS var att "anpassa svensk katalogisering till
förändringar i internationell standard och praxis för att i vidaste utsträckning tillvarata
möjligheterna till kostnadsbesparing genom internationellt utbyte av bibliografiska data". En
råöversättning av AACR2:s text gjordes. Efter avtal med de amerikanska, kanadensiska och
brittiska innehavarna till upphovsrätten träffades ett avtal 1982 att "AACR2:s struktur och
paragrafnumrering i princip skulle behållas och att varje ändring i sak gentemot den engelska
texten skulle klart markeras som sådan" (KRS, 1990, s IX).21

1988 reviderades AACR2 ; som en följd av revideringen utkom KRS i en andra upplaga
1990, som fortfarande är i bruk när detta skrivs. Avvikelser från AACR2 i den svenska
upplagan markeras med asterisk (Benito, 1995, s 55) AACR2:s struktur (kapitelindelningen)
har dock i huvudsak bibehållits. KRS 1990 innehåller i huvudsak samma regler som KRS
1983 "förbättrade på vissa punkter och med tillägg på andra" (KRS, 1990, s VII).

                                                          
21 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1983) förkortas KRS (1983)
    Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990) förkortas KRS (1990)
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2.4.2  Anglo-American cataloguing rules (AACR)
  

Storbritanniens, USA och Kanadas gemensamma katalogiseringsregelsamling Anglo-
American cataloguing rules (AACR) spelar en framträdande roll i denna uppsats. Därför ska
jag ägna några rader åt att beskriva dess utvecklingshistoria:

- AACR1 utkom 1967.  Den  avspeglade 1961 års Parisprinciper  (Statement of Principles)
(Hunter, 1991, s 25) AACR1  kom att bli internationellt normgivande (SKR 1974, s 6).
Följande uttalande vittnar om att AACR1 kom att få stor genomslagskraft: "AACR has been
adopted by major libraries and agencies in most English-speaking countries, and has had a
considerable influence on the formation or revision of local and national cataloguing rules in a
number of others" (AACR2, 1978, förordet s V).

Under 1970-talet skulle AACR revideras. För att underlätta arbetet för AACR:s
revideringsgrupp föreslog gruppen som arbetade med revideringen, att IFLA skulle ta fram en
allmän ISBD standard som skulle kunna gälla som en ram för alla typer av biblioteksmaterial.
Revideringsgruppen för AACR kom sedan att använda sig av ramverket i den allmänna
ISBD- standarden ISBD(G) som kom ut 1977. (Curwen, 1990, s. 5)

- Den andra utgåvan av AACR kom 1978. Den fortsatte att följa riktlinjerna i Parisprinciperna
och AACR2 fortsatte därmed på den väg som AACR1 slagit in på. I planeringsarbetet inför
den 2:a utgåvan framfördes bl a målsättningen att försöka få till stånd en överensstämmelse
mellan 1967 års nordamerikanska och brittiska texter. Tanken var också att fortsätta följa
principerna i ISBD(M) när det gällde beskrivningar av monografier (AACR2, 1978, förordet,
s VII).

AACR2  reviderades 1988 (kallas AACR2R).
Revideringen innebar att framförallt att reglerna förfinades; de grundläggande koncepten
kvarstod (AACR2R, 1988, s XIV).

AACR1 och AACR2 skiljer sig lite från varandra. AACR 1 föreskriver att man först väljer
sökelement (heading) för huvuduppslaget, medan, om man använder AACR2, först ska göra
en beskrivning av objektet (boken) sedan välja uppslagsord. Därefter övervägs vilken form
uppslaget ska ha. (Hunter, 1979, s 9)

Vad gäller AACR1 skiljer sig också texten något åt mellan den nordamerikanska och den
brittiska texten, eftersom de två staterna inte var helt ense om hur regelsamlingen skulle
utformas (Hunter, 1991, s 25) Av de två regelsamlingarna är det den brittiska versionen som
bäst ansluter sig till Parisprinciperna (SKR 1974, s 6).

AACR2 har officiellt antagits av nationalbiblioteken i Australien, Kanada, Storbritannien och
USA fr o m januari 1981. Hunter påpekar vidare att "Cataloguing agencies which have
adopted AACR2 are using what is, in effect, an international standard"(Hunter, 1991, s 28).

I Nationalencyklopedin (1990) bekräftas att: Anglo-American cataloguing rules "ger riktlinjer
för katalogiseringen i stora delar av världen" (uppslagsord: Bibliotek).

AACR2 har också fått stor betydelse i icke-engelsktalande länder då den översatts (eller
anpassats, min anm.) till ett antal olika språk, däribland till svenska (Berntsson, 1996, s 6).
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2.5 Katalogisering - hur går det till?

2.5.1 Uppbyggnad av en katalogpost

Man kan tala om två typer av katalogisering:

1) Den primära (katalogisören gör hela arbetet själv).

2) Den sekundära (man övertar någon annans katalogpost och lägger till lokala uppgifter).
(Bachman, 1996, s 285).

Nedan följer ett exempel på en traditionell utformning av en katalogpost:
(Hyllsignum och ämneskoder är utelämnade)

Lindberg, Alvar
Stressboken : om konsten att bruka sina psykiska och fysiska resurser utan att förbruka dem /
Alvar Lindberg, Morgan Lindberg ; [teckningar: Lars Gottfridsson ; foto: Gustav Hansson...
]. - Stockholm : Primärvårdsservice, 1990. - 173 s. : ill.
ISBN 99-1243767-5

Förklaringar till katalogposten:

Alvar Lindberg                            Huvuduppslag

Lindberg, Alvar                           Uppslagsform

Stressboken : ...                           Här börjar beskrivningen med bokens huvudtitel.

(Berntsson, 1996, s 10)

Beskrivningen är uppbyggd i enlighet med rekommendationerna i ISBD-skrifterna vad gäller
interpunktion, elementens ordning och vilka källor som ska användas (jfr avsnitt 2.3.1.1).

Med hjälp av datorn har många sorteringsmöjligheter blivit möjliga och katalogposter kan
erhållas som utskrifter på papper. Det vanligaste är dock att katalogposterna lagras i datorn
och presenteras på skärmen i den form användaren vill ha det (Hunter, 1991, s 2).
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3 UNDERSÖKNINGEN

3.1 International Conference on Cataloguing Principles, Paris, 1961 (ICCP)

3.1.1 Pariskonferensens betydelse

IFLA:s konferens i Paris ledde till att många nya nationella katalogiseringsregelsamlingar
producerades , t ex den första utgåvan av Anglo-American cataloguing rules 1967 (Curwen,
1990,  s 1).

Konferensen lade också grunden till en framtida utveckling som så småningom ledde fram till
projektet "Universal Bibliographic Control" (UBC). Syftet med UBC var att stödja ett
världsomspännande system för kontroll och utbyte av bibliografisk information (Anderson,
1974, s 6,11)22 (Se även 2.2).

Men kritik mot Parisprinciperna saknades inte. Principerna visade sig vara svåra att tolka och
följa. "För val av sökelement kan Parisprinciperna sägas utgöra internationellt accepterade
men oklart utformade grundvalar" (SKR, 1974, s 6).

3.1.2 Statement of Principles (Parisprinciperna)

På Pariskonferensen antogs ett antal principer som kallades Statement of Principles ("Paris
principerna") I den skrift som jag valt för studier av principerna (Statement of principles,
1966) finns efter varje sektion en - många gånger utförlig - kommentar av A H Chaplin,
assisterad av Dorothy Anderson

Parisprinciperna innehåller anvisningar om val och i viss mån utformning av namn, ord eller
fras som placerades högst upp  i katalogposten och som bestämde katalogposternas ordning i
en alfabetisk katalog (ordningsord).
.
Konferensens deltagare diskuterade, närmare bestämt, principer kring  hur  författarnamn
alternativt titel skulle inordnas i katalogen, "the principal elements determining the order of
entries" (citatet från Statement of principles, sektion 1). Vidare behandlades egenskaper för
huvud- och biuppslag, val av sökelement etc.

Beskrivandet av objekten betraktades dock än så länge som sekundärt (Curwen, 1990, s 1)

Om man studerar Parisprinciperna ser man att enhetliga former, uniformitet, i
katalogiseringen kraftigt betonas.

Typen av dokument i fokus var böcker och andra biblioteksmaterial med liknande karaktär.

I bilaga 3 till denna uppsats redovisas katalogiseringsprinciperna som antogs vid konferensen.

                                                          
22 Anm. Texten på s 6 är ett förord av Herman Liebaers, president i IFLA.
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3.2 Tre linjer

På grundval av den bakgrundslitteratur som jag hitintills redovisat i uppsatsen kan man skönja
tre olika linjer /kronologier, dessa är:  IFLA-skrifter, Anglo-American cataloguing rules och
svenska katalogiseringsregelsamlingar.

Tabell 1. Tre linjer
______________________________________________________________________

IFLA- Anglo-American Svenska katalogiseringsregler
skrifter cataloguing rules

Parisprinciperna AACR1 (1967) Svenska katalogiseringsregler
1961 (1974)

ISBD (1971-) AACR2 (1978) Katalogiseringsregler för svenska
bibliotek, 1.upplagan (1983)

Andra IFLA- AACR2R (1988) Katalogiseringsregler för svenska
skrifter bibliotek, 2.upplagan (1990)
______________________________________________________________________

Nu följer första delen av undersökningen, den del som behandlar ordningsord.

3.3 Val och utformning av ordningsord

3.3.1 Författarnamn

En infallsvinkel i mitt arbete var:

       •   Kan reglerna för val och utformning av ordningsord för författtarnamn i KRS  (1990)
ledas direkt tillbaka till Parisprinciperna, och/eller kan inflytande spåras från andra tryckta
dokument? (d v s troligast AACR2R).

I frågan om vilken del av ett personnamn som skulle stå först i katalogposten ville
Pariskonferensen inte fastställa någon generell princip eftersom variationerna länderna
emellan var så stora. Istället rekommenderade man att internationell praxis skulle baseras på
bruket i de enskilda länderna. Därför föreslogs att en undersökning skulle göras  som en
uppföljning av konferensen. Undersökningen fick namnet "National usages for the entry of
names of Persons", (av A.H.Chaplin) och den kom ut i provisorisk form 1964 ( ISBD, 1971, s
66).

1967 och 1977 kom så de tryckta skrifterna Names of persons: National usages for entry in
catalogues som visar hur namnformer användes som uppslag (entries) i de olika ländernas
nationalkatalogisering. 1977 års upplaga är en utvidgad version av 1967 års skrift. Skrifterna
är baserade på svaren på de enkäter som IFLA lät skicka ut till länderna som deltog i
Pariskonferensen (och till en del andra länder).  Sverige hör till dem som finns representerade
både i 1967 och 1977 års undersökningar. I skrifterna redovisas ländernas
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katalogiseringspraxis.  Först beskrivs delarna i personnamn i form av exempel, sedan hur
namn brukar se ut som ordningsord. Här följer ett utdrag ur Names of persons (1967) som rör
namnbruket i Sverige.
______________________________________________________________________
Ur Names of persons (1967):

"SWEDEN

Elements normally forming part of name

...
Examples

2. Surname Simple Johansson
With prefix De la Gardie
(usually de Laval

                                          of foreign
origin)

...

Order of elements in catalogue headings (Ordningsord för personnamn, min anm.)

Entry element Examples

Simple surname Surname JOHANSSON, Karl-Erik

...

Surname with prefix
of Germanic Part following prefix GEIJERSTAM, Gustaf af
origin, except the ROSEN, Georg von
Dutch prefix de

...
Other prefixes Prefix DE LAVAL, Gustaf

Compound surname First part of compund PETERSON-BERGER, Wilhelm"

(Chaplin, 1967, s 46)
______________________________________________________________________

Chaplin skriver i förordet till utgåvan 1967 att " In a few countries, however, an ´agreed´
usage has still to emerge, and practice in different countries using the same language is not
always uniform" (Chaplin, 1967, s IV).  Syftet med 1967 års undersökning var att visa på hur
man i olika länder i allmänhet brukade katalogisera personnamn som skulle fungera som
ordningsord (ibid.).

Val och ordningselement för namn behandlas i avsnitt 22.1-22.16 i  Katalogiseringsregler för
svenska bibliotek1990.
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Reglerna i KRS (1990) är mycket detaljerade, t ex får man reda på hur sammansatta
släktnamn ska utformas som ordningselement; Parisprinciperna däremot, är emellertid inte så
detaljerade att det enkelt går att jämföra med KRS (1990) för att se om  principerna så att säga
direkt slagit igenom i KRS (1990). Några få övergripande riktlinjer kan man dock finna i
Parisprinciperna.

Om vi således går till Parisprinciperna och letar upp de sektioner som mest berör personnamn
som ordningsord finner vi att sektion 6-8 samt sektion 12 kan ha ett visst intresse.

I Parisprincipernas sektion 6 sägs att : "huvuduppslaget för katalogposter med författarnamn
som uppslagsord ska i normalfallet göras under en uniform rubrik" ("uniform heading") (min
översättning) (Statement of Principles, 1966, utan sidnr - sek. 6) Att namnet skall vara
"uniformt" är således en viktig utgångspunkt.

När det gäller  valet av  (uniform) rubrik för namn påpekar Chaplin, i enlighet med texten i
sektion 7, att  man ska använda den form av namnet som "används mest" (Statement of
Principles, 1966, s 17).  I principerna betonas vidare (sektion 8) att det uniforma namnet ska
vara det namn som används mest i utgåvor av författaren (Statement of Principles, 1966, utan
sidnr - sek 8). I Chaplins kommentarer till sektion 8 påpekar han återigen att det väsentliga är
användningsgraden "frequency of use" (Statement of Principles, 1966, s 22).
 ______________________________________________________________________
Ur Chaplins kommentar till Parisprincipernas sektion 7: Choice of Uniform Heading

"Examples:

ANGELL, Sir Norman                not    ANGELL, Sir Ralph Norman
BECQUER, Gustavo Adolfo      not    DOMINGUEZ BECQUER, Gustavo Adolfo"
..."

(Statements of Principles, 1966, s 17).

______________________________________________________________________

Tydligast och mest grundläggande formuleras principerna för ordningsord för personnamn i
Parisprinciperna sektion 12:

- "När ett författarnamn består av flera ord bestäms ordningsordet (entry-word) så långt som
möjligt av praxis (agreed usage) i det land där författaren är medborgare, eller, om detta inte
är möjligt, av  vedertaget bruk (agreed usage) i det språk som författaren vanligtvis använder"
( Statement of principles, 1966,  sektion 12, min översättning)
______________________________________________________________________
Vilken del av namnet (om det består av flera delar) ska väljas till ordningselement?

Vi tittar vad det står i KRS (1990), AACR2R och Statements of  Principles:

KRS (1990): ..."den del av namnet under vilken personen är införd i auktoritativa alfabetiska
förteckningar på dennes språk eller i dennes hemland." (KRS, 1990, avsnitt 22.4A.)

AACR2R: Texten i AACR2R, avsnitt 22.4A., överensstämmer i stort med texten i KRS
(1990).
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Statement of Principles: Man kan notera att det i Parisprinciperna förespråkas att man ska
välja ordningsord enligt praxis i det land där författaren är medborgare ("citizen")23, om detta
inte är möjligt kan man välja praxis i det språk som författaren vanligtvis använder (Statement
of Principles, 1966, sektion 12).

Låt oss illustrera sambanden på följande sätt:
AACR2R → KRS (1990)

Med pilen menar jag att texten i AACR2R kan ha påverkat textlydelsen i KRS (1990). (Anm.
AACR2 i sin tur har troligen inspirerats av texten i Parisprinciperna, sektion 12).
______________________________________________________________________

- Tilläggas kan, att i både KRS (1990) och AACR2R har texten gjorts en aning friare än i
Parisprinciperna; Katalogisören kan välja mellan två alternativ: katalogisering efter språk eller
hemland. Varken KRS (1990) eller AACR2R betonar att författarens medborgarskap är  det
väsentliga utan använder fraserna "dennes hemland" respektive "country of residence or
activity".

- Om vi så fortsätter i KRS (1990) kan vi se att innehållet i 22.5 - 22.11 i KRS (som bl a
behandlar släktnamn, adelstitel och förnamn som ordningselement) inte direkt kan härledas
till Parisprinciperna eftersom principerna som ovan sagts inte behandlar katalogisering  på en
sådan detaljnivå

Sammanfattningsvis,
i Parisprinciperna betonas:

∆ Uniformitet (tillämpa rubrik under det mest använda namnet)

∆ Följ praxis i det land där författaren är medborgare

Kommentar:
Då det alltså är metodiskt svårt att fastställa om reglerna i KRS (1990) rörande val och form
av personnamn kan ledas direkt tillbaka till  Parisprinciperna får man kanske tänka sig en
annan väg. Vi har tidigare sett (i avsnitt 2.4.2) att både AACR1 och AACR2 avspeglar det
internationella standardiseringsarbetet. Därmed finns det en möjlighet att studera likheter
mellan Anglo-American cataloguing rules24 och Katalogiseringsregler för svenska bibliotek.

                                                          
23  Citizen kan dock betyda både medborgare och invånare.
24 D v s jag betraktar Anglo-American cataloguing rules som ett uttryck för det internationella
standardiseringsarbetet.
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Tabell 2.  Val och utformning av författarnamn: likheter mellan Parisprinciperna,
KRS 1990 och  AACR2R.

Parisprinciperna,
1961

Text i
Parisprinciperna

Text i
KRS 1990

Text i
 AACR2R 1988

sektion 6
The main entry for
works entered under
author´s names should
normally be maid
under a uniform
heading...

22.3A1.
Om ett namns former
varierar..., välj den
form som används i
personens hemland
eller återfinns i
referenslitteratur"

22.3A1.
"If the forms of a
name vary..., choose
the form most
commonly found"

sektion 7
...the most frequently
used name...

22..2A.
"Oftast använda
namn.Tillämpas ej."

22.1A, 22.2A1
"the name by which
he or she is
commonly known..."

sektion 8
...the name by which
the author is most
frequently identified
in editions of his
works, in the fullest
form commonly
appearing there...

22.1A.
"Välj... det namn som
förekommer på det
aktuella objektet."

22.3A1.
..."välj den form som
används i personens
hemland eller...i
referenslitteratur."

22.1A
"choose the name by
which he or she is
commonly known"

22.3A1.
..."choose the form
most commonly
found."

Sektion 12
When the name of a
personal author
consists of several
words, the choice of
entry-word is
determined so far as
possible by agreed
usage in the country
of which the author is
a citizen, or, if this is
not possible, by
agreed usage in the
language which he
generally uses.

22.4A
"Om en persons
namn... består av
flera delar, välj till
ordningselement den
del av namnet under
vilken personen är
införd i auktoritativa
... förteckningar på
på dennes språk eller i
dennes hemland"

22.4A
"If a person´s name...
consists of several
parts select as the
entry element that
part of the name
under which the
person would
normally be listed in
authoritative
alphabetic lists in his
or her language or
country of residence
or activity."

Förklaring till tabell 2:
Parisprincipernas sektion 6-8 och sektion 12,  bildar utgångspunkt i tabellen.
Jag har, genom en jämförelse av textformuleringar, undersökt om textavsnitt i KRS (22.1-
22.16) och AACR2R ( 22.1-22.16) kan ledas tillbaka till Parisprinciperna.
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Kommentar till tabell 2:

Sektion 6: Parisprinciperna betonar uniformitet, KRS (1990) hemland och referenslitteratur.
AACR2R pekar på den form som används mest. Varken KRS (1990) eller AACR2R följer
Parisprincipernas ordval.

Sektion 7: AACR2R följer Parisprinciperna ganska väl. KRS (1990) gör det inte.

Sektion 8: KRS (1990) följer inte AACR2R. (Texten i KRS (1990) är mer detaljerad än texten i
AACR2R) Parisprinciperna betonar det mest använda och mest fullständiga namnet. AACR2R
ligger ganska nära Parisprinciperna. KRS (1990) betonar namn på objektet, hemland,
referenslitteratur.

Sektion 12: i Parisprinciperna - "portalparagrafen" för ordningsord av namn -  har överförts
och något specificerats i AACR2R  genom tillägg av frasen "in authoratative alpabetic lists".
Den svenska översättningen i KRS 1990 följer texten i AACR2R mycket nära.

Kommentar:
Sektion 12 i Parisprinciperna handlar om valet av ordningsord för författarnamn medan
sektion 6-8 kan sägas behandla både val och i viss mån utformning av ordningord för
författarnamn.

Som en slags nyckelord kan orden "common" i AACR2R och "referenslitteratur" i KRS
(1990) betecknas; De förekommer ganska ofta. I KRS (1990) markeras ett klart
avståndstagande  från principen om oftast använda namn, ex:  "Oftast använda namn.
Tillämpas ej". (KRS. 1990, 22 2A).

KRS (1990) ger mer vägledning åt katalogisörer än AACR2R. Texten i AACR2R är således
något vagare (ger mer handlingsfrihet?) än KRS 1990 och kan därför sägas ligga närmare
"Parisprincipernas anda."25

Resultat:

Vad gäller val av ordningsord för författarnamnn har KRS (1990) påverkats i relativt hög grad
av det internationella standardiseringsarbetet. Påverkan kommer ursprungligen från
Parisprinciperna och har troligen överförts till KRS (1990) via översättningen av AACR2R.

När det gäller utformning av ordningsord för författarnamn synes  KRS (1990) inte ha
påverkats i särskilt hög grad vare sig av AACR2R eller Parisprinciperna.

                                                          
25 Se A. H. Chaplins synpunkt nedan i avsnitt 3.4.2. s 34.
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3.3.2 Staters namn

Staters namn i ordningsord kan förekomma i institutionsnamn eller i t ex författarnamn.
______________________________________________________________________
Exemplen är hämtade ur Kungliga bibliotekets katalog:

Upphovsman

Institution:  Riksarkivet Norge
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Författare:  Johansson, Gustaf 1844-1930 ärkebiskop i Finland
...
______________________________________________________________________

International list of approved forms for catalogue entries for the names of states (1964)
Bakgrunden till tillkomsten av skriften är att Pariskonferensen (i resolution IV) beslöt att
sammanställa en lista över "approved forms for catalogue entries of the names of states and
other territorial authorities" (Honoré, 1964, s III).

Ett avtal slöts mellan Unesco och IFLA och uppdraget att göra sammanställningen gick till
Suzanne Honoré på det franska nationalbiblioteket (ibid. s III)

Listan skulle innehålla namn på stater på fem språk, nämligen engelska, franska, spanska,
ryska och tyska men de ryska namnen hann inte komma med i denna första provisoriska
utgåva utan skulle läggas till senare. Här följer ett textavsnitt ur boken med benämningarna
för Sverige på engelska, franska, spanska och tyska:
______________________________________________________________________
Ur International list of approved forms for catalogue entries for the names of states (1964):

"SVERIGE (Konungariket Sverige)
... 

E. SWEDEN        F. SUÉDE        ES. SUECIA        R.        D.SCHWEDEN"

(Honoré, 1964, s 28)
______________________________________________________________________

När underlaget till denna bok skulle samlas in skickades enkäter ut till representanter i de
länder som hade deltagit i Pariskonferensen men också till ett antal andra länder. "For states
from which no reply was received I have taken into account the principles laid down by the
International Conferenence (Pariskonferensen, min anm.) in establishing an entry", skriver
Suzanne Honoré (Honoré, 1964, s  III).

Name of states: an authoirity list of language forms for catalogue entries (1981)
Skriften innehåller en lista över namnen på ett stort antal stater. Länderna redovisas i
bokstavsordning efter de inhemska namnen, därefter namnens utformning på tyska, engelska,
spanska, franska och även på ryska. Tanken bakom utgivande av 1981 års utgåva av Name of
states var att ge ut en reviderad och uppgraderad version av Suzanne Honors verk (Names of
states,1981, s VII)  "It is hoped that the list will serve as a further aid in the standardization of
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cataloguing practices for current publications produced by territorial authorities." (ibid.
Dorothy Andersons förord, s VIII).

Samtidigt pågick emellertid ett annat, liknande projekt, som bestod i att  ISO:s tekniska
kommitté hade börjat se över namnkoderna på stater. IFLA beslöt att avvakta tills ISO:s
arbete var avslutat. Den första utgåvan av ISO 3166 "Codes for the representation of names of
countries"  kom ut 1974.

Om vi så återvänder till Names of states (1981) kan sägas att den tog sin utgångspunkt i flera
källor: dels i nämnda ISO 3166, dels i Form and Structure for corporate headings (1980) och
en del andra skrifter, bland dem  IFLA skrifter (Names of states, 1981, s VII ff) I
redovisningen över den metod som används framgår att: "The form of the name of a state
given in the ISO lists has been modified in some cases for cataloguing purposes to conform
with the relevant recommendations of Form and structure of corporate headings" (ibid. s 1)
Viktigt att nämna är att IFLA under arbetet med med Names of states (1981) erhöll assistans
från ett flertal bibliografiska institutioner i Europa, t ex nationalbiblioteket i Frankrike och
England (ibid. s VIII).

Låt oss nu se på KRS (1990) och undersöka om där finns några likheter med Names of  states
(1981).

Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) (1990)
För att finna information om namn på stater tittade jag i kapitel 23 "Geografiska namn" i KRS
(1990).26 Där finner man en hänvisning enligt följande: "För staters namnformer, se Bilaga F"
(KRS, 1990, 23.2A1, s 377).  Bilaga F innehåller en alfabetisk uppräkning av ett stort antal
stater på svenska språket tillsammans med landkoder och de inhemska namnformerna. Det
framgår att Bilaga F bygger på Names of states (1981)och Codes for representation of names
of countries (ISO 3166) och Landsbeteckningar (SS 015110) som är en svensk version av ISO
3166 (KRS, 1990 s 522). Vi får också veta att man vid fastställandet av de svenska
namnformerna i KRS 1990 i regel har föredragit den form som finns i Klassifikationssystem
för svenska bibliotek.

Om tveksamhet om den svenska namnformen ändå föreligger skall reglerna i avsnitt 23.2B i
KRS (1990) tillämpas: "Använd formen på landets officiella språk, om det inte finns någon
vedertagen svensk form....Om landet har mer än ett officiellt språk, använd den form som
oftast återfinns i svenskspråkig referenslitteratur" (KRS, 1990, s 377). Här följer KRS (1990) i
stort sett lydelsen i AACR2R avsnitt 23.2B.27 Däremot saknar AACR2R en liknande bilaga
med staters namn som motsvarar Bilaga F i KRS (1990).

Eftersom ländernas namn inte finns med på svenska i 1964 och 1981 års utgåvor av Names of
states får vi begränsa oss till att jämföra de inhemska formerna som redovisas i Names of
states (1981) och KRS (1990).

                                                          
26 Kapitel 23 behandlar till stor del olika tillägg till ortnamn.
27 Texten i AACR2R lyder: ..."most commonly found in English-language sources" (De svenska översättarna har
översatt "source" till "referenslitteratur". Source har dock en mer allmän betydelse, enligt min mening).
 I både I KRS (1990) och AACR2R har samma exempel valts (sett ur respektive synvinkel)  som illustration till
avsnitt 23.2B1: "Helsingfors inte Helsinki" (KRS,1990), "Helsinki  not Helsingfors" (AACR2R)
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Stickprov visar att de är lika i KRS (1990) och i Names of states (1981) - med ett par
undantag28.

Sambandet mellan Form and Structure of corporate headings (1980), Names of states (1981)
och KRS (1990) illustreras i följande tabell:

Tabell 3. Val och utformning av staters namn: mellan dokumenten Form and Structure of
corporate headings (1990), Names of states (1981) och Katalogiseringsregler för svenska
bibliotek (1990) finns ett samband. Sambandet (påverkansriktningen) illustreras med pilar.

Källdokument Svenska katalogiseringsregelsamlingar
Form and Structure of corporate headings
(1980)
                                ↓
Names of states: an authority list of language
forms for catalogue entries (1981)         →

Katalogiseringsregler för svenska bibliotek,
1990 2.upplagan

Förklaring till tabell 3:  Källdokumenten i vänstra kolumnen har, direkt eller indirekt,
påverkat Katalogiseringsregler för svenska bibliotek.

Vi går vidare och undersöker om där finns likheter mellan Names of states (1981) och KRS
(1990), se tabell 4.

Tabell 4. Val och utformning av staters namn: likheter mellan rekommendationerna i Names
of states (1981) och Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990)

Dokument Många likheter Flera likheter Få likheter Inga likheter
alls

Names of states:
an authority list
of language
forms for
catalogue entries
(1981)
           
Katalogiserings-
regler för
svenska
bibliotek, 1990
2.upplagan

            X

Förklaring till tabell 4: Det finns en hög grad av textlikhet (exemplet inhemska namnformer)
mellan de båda dokumenten.

                                                          
28 I en not i KRS (1990) förklaras avvikelserna. Där påpekas att:
"Names of states har för Storbritannien den officiella formen United kingdom. I denna lista har valts formen
Great Britain som British Library och Library of Congress använder. Vidare används Bundesrepublik
Deutschland  i stället för Deutschland (Bundesrepublik)". (KRS.1990. s 522).
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Resultat:

KRS (1990) har, vad gäller val och utformning av ordningsord för staters namn, i hög grad
påverkats av Names of states (1981) och i viss mån påverkats av AACR2R.

3.3.3 Institutioners namn

3.3.3.1 Inledning. Statement of Principles sektion 9

I Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 1990 (KRS. 1990) behandlas ordningselement
för institutioner i avsnitt 24.12-24.14 och 24.17-24.19 (specialreglerna i 24.15-24.16
behandlas ej i denna uppsats).  I Statement of Principles är sektion 9 tillämplig, framförallt
9.6.

I KRS (1990) skiljer man på underordnade, överordnade och samhörande institutioner. Jag
kommer inte att diskutera företeelsen samhörande institutioner. Jag behandlar hela
institutionsnamnet som ordningsord.

______________________________________________________________________
Ska en underordnad institution inordnas på det egna namnet?

I KRS (1990) står det att "Inordna en underordnad institution  (utom...)...direkt på det egna
namnet ..."(KRS, 1990, avsnitt 24.12A.)

Texten i AACR2R, avsnitt 24.12A., överensstämmer med texten KRS (1990).

I Parisprinciperna, sektion 9.6, sägs att huvudprincipen är att verk, vars upphovsman är en
underordnad institution, skall katalogiseras under den underordnade institutionens eget
namn29.
(Statement of Priniciples, 1966)

Vi illustrerar:
Parisprinciperna →  AACR2R → KRS (1990)
______________________________________________________________________

3.3.3.2 IFLA:s rekommendationer i Form and Structure of corporate headings

På ett IFLA-möte i Lausanne 1976 bildades en arbetsgrupp (Working Group on Corporate
Headings), som skulle titta på hur institutionsnamn utformades som rubriker i katalogposter.
Målet med arbetet var att försöka hitta tänkbara internationella kompromisser. Redan från
början var man överens om att det var väsentligt att söka uppnå en internationell
standardisering vad gällde form och struktur för institutioner som sökelement. Ordförande i
gruppen mellan 1976-1977 var Eva Verona (Form and structure of corporate headings, 1980,
s VII)

Ett utkast till text som 1978-1979 skickades ut till ett antal länder resulterade i många svar

                                                          
29 Undantag: 9 .61 Om namnet i sig självt antyder underordning eller är otillräckligt för att identifiera den
underordnade institutionen ska den underordnade institutionen (här upphovsmannen) katalogiseras under den
överordnade institutionen.
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(ibid.) Från Sverige avgavs svar från Kungliga Biblioteket, Bibliografiska Institutet, i
Stockholm (ibid.1980, s IX).
Skriften Form and Structure of corporate headings1(980) som blev resultatet av gruppens
arbete innehåller rekommendationer från IFLA. Nedan har jag valt ut några, enligt min
mening, grundläggande exempel ur skriften och betecknat dem a) - i).

a) Först definieras vad som menas med institution (corporate body): ..."a corporate body is
any organization or group of persons and/or organizations which is identified by a particular
name. This includes named occasional groups and events, such as meetings, conference,
congresses, exhibitions, expeditions, festivals, and fairs."
Ex.
Association des bibliothécaires francais
Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherung
men inte
Citizens of London
(Form and structure of corporate headings, 1980, s 2).

b) Den uniforma rubriken för institutioner ska skrivas ut på det språk som normalt används
för institutionen
Ex.
Galleria degli Uffizi
inte Uffizi Gallery
(ibid.s 3)

c) Om det finns officiella namn för institutionen på flera språk välj ett av namnen som
uniform rubrik
Ex.
United Nations eller Nations Unies eller Naciones Unidas
(ibid. s 4)

d) Vid flera varierande former av ett institutionsnamn, välj den form som förekommer i
publikationer från institutionen såvida det inte finns anledning att förmoda att namnformen i
publikationerna inte är den som i allmänt används. Gå i sådana fall till etablerade
referenskällor.
Ex.
Stanford University
inte
Leland Stanford Junior University
(ibid. s 4)

e) När det bland flera former av institutionsnamnet finns en bokstavsbeteckning eller akronym
välj den fullständiga formen såvida inte akronymen eller bokstavsbeteckningen används
allmänt
Ex.
Conféderation générale du travail
inte
C.G.T.

men
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Unesco
inte
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
(ibid. s 4)

f) Katalogisera en underordnad institution under eget namn
 Ex.
Crane Theological School (Medford, Mass)
del av
Tufts University

Undantag: a) Om namnet i sig självt antyder underordning
Ex
University of Reading. Department of Geography
(ibid. s 8)

g) Använd punkt, mellanslag för att skilja den överordnade institutionen (parent body) från
den underordnade
Ex
Club alpino italiano. Comitato scientifico
(ibid. s 9)

h) När namnet på en underordnad institution inkluderar namnet på den överordnade
institutionen betrakta inte den överordnade institutionens namn som en del av den
underordnade institutionens namn.
Ex.
Auburn University. Agricultural Experiment Station

Namn: Agricultural Experiment Station of Auburn University
(ibid. s 9)

i)  När namnet på en underordnad institution används som underrubrik (subheading) ,
katalogisera den under lägsta självständiga nivå. Ta med mellanliggande element bara när det
är nödvändigt för att kunna identifiera institutionen
Ex.
American Library Association. Cataloging and Classification Section. Policy and Research
Committee
Hierarki: American Library Association

Resources and Technical Services Division
Cataloging and Classification Section
Policy and Reserach Committee

(ibid. s 9)

3.3.3.3  Likheter mellan IFLA:s rekommendationer i Form and Structure of
            corporate headings och Katalogiseringsregler för svenska bibliotek

Nu kommer en undersökning för att utröna om rekommendationerna i Form and Structure of
corporate headings (1980), som jag redovisat ovan  i avsnitt 3.3.3.2 , avspeglar sig i KRS
(1990):
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Beteckningarna a)-i) följer ordningen i 3.3.3.2
 a)  Definitionen på institution är bredare i KRS (1990) ( avsnitt 21.1B1) än i Form and
Structure of corporate headings (1980) men går i samma riktning.

 b) Betydelsen av innehållet i KRS (1990) avsnitt 24.3.A1 (s 387) överensstämmer i stort med
den rekommendation som ges i Form and Structure.

 c) Enligt KRS (1990) (avsnitt 24.3B1, not 8) ska svenska namnformer ges företräde om de
återfinns i svensk referenslitteratur.30

Ex
Förenta nationerna
Inte
United Nations

d) Överensstämmer i stort med KRS (1990) (24.2D).

e) 24.2D i KRS (1990) har delvis liknande innehåll men överensstämmer inte lika bra som b)
- d)

f) Visar god överensstämmelse med texten i KRS (1990) (24.12A)

g) Har inte kunnat se att regeln är klart uttalad i KRS (1990), men den tillämpas.

h) Visar god överensstämmelse med KRS (1990) 24.13 kategori 6.

i)  Visar god överensstämmelse med KRS (1990) 24.14A

Slutsats
Min bedömning är att det finns ett flertal likheter mellan rekommendationerna i Form and
Structure (1980) och katalogiseringsreglerna i KRS (1990).

                                                          
30 (Här kan noteras att det i Form and Structure of corporate headings (1980, s 4) dels ges lite friare händer än
KRS (1990) dels (lite motsägande) i en tillfogad not påpekas att " en till fullo tillfredsställande lösning vad gäller
det internationella utbytet av sådana sökelement bara kan nås genom att man skapar och använder
auktoritetsregister", min övers.).
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Tabell 5.  Val och utformning av institutioners namn: likheter mellan rekommendationerna i
Form and Structure of corporate headings (1980) och texten i Katalogiseringsregler för
svenska bibliotek (1990)

Dokument Många likheter Flera likheter Få likheter Inga likheter
alls

Form and
structure of
corporate
headings (1980)
          
Katalogiserings-
regler för
svenska bibliotek
(1990)

 X

Kommentar:
KRS (1990) har sannolikt influerats av Form and Structure of corporate headings (1980) -
troligen via AACR2R(1988)  - , eftersom delvis samma ordformuleringar, särskilt exemplen,
förekommer i alla tre skrifterna.

Resultat:

När det gäller val och utformning av ordningsord för institutioners namn har KRS (1990)
påverkats i relativt hög grad av det internationella standardiseringsarbetet. Påverkan kommer
från Form and Structure of corporate headings (1980) och har troligen överförts till KRS
(1990) via översättningen av AACR2R.

3.4 International Standard Bibliographic Description (ISBD)

3.4.1  Inledning

I avsnitt 3.4 ska jag undersöka fyra stycken ISBD för monografier, svenska
katalogiseringsregler samt Anglo-American cataloguing rules. Jag kommer att redovisa
litteraturen, dokument för dokument och diskutera följande punkter:

• Tillkomsten av ISBD(M):erna och IFLA:s arbete.
• Beskrivningarna, hur ser de ut?
• Riktlinjer för interpunktion, finns det?
• Riktlinjer för s k godkända källor, finns det?
• Vissa likheter och skillnader (fram för allt vad gäller beskrivning, interpunktion, godkända
källor) mellan de olika dokumenten.
• Avspeglar sig ISBD(M) utgåvorna i de svenska katalogiseringsreglerna?
• Har ISBD(M) utgåvorna påverkat varandra?
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Slutsatserna sammanställs i två figurer i avsnitt 3.4.3

Vi börjar med att studera ISBD-skrifterna.

3.4.2  ISBD för monografier och IFLA:s arbete

- International standard bibliographic description (for single volume and multi-volume
monographic publications) (1971) ("original ISBD:n")
Denna skrift i Pariskonferensens anda togs fram av en arbetsgrupp som bildades på
Köpenhamnskonferensen 1969. Skriften föregicks av tre utkast. I arbetsgruppen ingick bl a
Michael Gorman och Suzanne Honoré. Deltagarna på Köpenhamnskonferensen samt
representanter för nationella biblioteksorganisationer hade möjlighet att kommentera
gruppens arbete. "Their comments have been fully taken into account", skriver A H Chaplin i
förordet (ISBD, 1971, förordet, s III)

Avsikten med 1971 års ISBD var främst att det skulle utgöra ett instrument för att underlätta
det internationella utbytet av bibliografisk information (ibid. s III). ISBD innehöll däremot
inga anvisningar om valet av ordningsord, d v s hur beskrivningarna skulle inordnas i
bokkatalogen eller andra bibliografiska listor. "It is assumed that headings will vary according
to the purpose of a particular list and the circumstances in which it is produced. For the
majority of alphabetical lists the headings will be determined by codes of rules based on the
Statement of Principles of the ICCP" (ibid. s IV).

Redan under framtagandet av denna första ISBD (1971) uttryckte personer ansvariga för
nationalbibliografierna i Frankrike, Tyskland och Storbritannien sin vilja att fr o m januari
1972 tillämpa anvisningarna i ISBD (1971)  (ibid.). Under 1973 antog ännu fler länder
standarden eller hade för avsikt att göra det ( ISBD(M)1974, förordet, s VII)

Uppbyggnaden/beskrivningen av en katalogpost var i ISBD (1971) indelad i sju
områden/element:

1. "Title and statement of authorship area"  (titel och upphov)
2. "Edition area"  (upplageuppgifter)

3. "Imprint area" (utgivning, tryckning)

4. "Collation area" (volymens fysiska beskaffenhet, t ex antal sidor)

5. "Series area" (serieinformation, såsom namn på serien som volymen ingår i)

6. "Notes area" (relevanta anmärkningar om volymen, tex originaltitel för översatt verk,
uniforma titlar)

7. "International Standard Book Number, binding and price area"  ( ISBN, typ av bindning,
pris)
(ISBD,1971,  s 2 f)

I 1971 års ISBD finns också riktlinjer för interpunktion och godkända källor som uppgifterna
till monografibeskrivningarna fick hämtas ifrån. Källornas prioritetsordning angavs också
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(ibid. s 4 f). Den föreslagna ISBD standarden för beskrivningen av en katalogpost såg ut som
följer:

______________________________________________________________________
Föreskriven utformning av katalogpost  enligt ISBD(1971):
Title proper  =  parallel title: other titles(s)/ statement(s) of authorship. - Edition statement/
statement(s) of authorship relating to the edition. - Place of publication: name of publisher,
date of publication (place of printing: name of printer). - Number of volumes and/or number
of pages: illustration statement; size and accompanying materials. -
(Series)
Notes
ISBN Binding: price
(ibid. s 4)
______________________________________________________________________

"Two-level Cataloguing", en metod att katalogisera flerbandsverk, presenterades. Metoden
innebar att informationen om den volym som skulle katalogiseras skulle delas in i två nivåer:
Den första nivån skulle innehålla alla element som rörde alla volymerna i verket, den andra
nivån skulle innehålla element som rörde det enskilda bandet. Beskrivningarna följer ISBD-
ordningen på båda nivåerna (ibid. s 24).

Efter det att 1971 års ISBD hade skickats ut på remiss till ett sjuttiotal instanser och IFLA
hade sammanställt synpunkterna från instanserna blev det uppenbart att texten i 1971 års
ISBD innehöll en del tvetydigheter och en del andra saker som behövde rättas till. Det
bestämdes att en ny reviderad ISBD skulle arbetas fram; den fick namnet ISBD(M) och kom
ut 1974 (ISBD(M) 1974, förordet s VII f).

- ISBD(M) (1974) First standard edition
Texten i ISBD(M)(1974) skiljer sig inte i väsentliga drag från originaltexten i 1971 års ISBD
men är mer detaljerad.  Förändringen svarade mot de synpunkter som kommit fram på The
ISBD(M) Revision Meeting i Grenoble 1973 (ISBD(M)1974, förordet s III f). På mötet i
Grenoble deltog representanter från ett 15-tal länder, däribland Sverige (ibid. s IX).

Det faktum att 1974 års text blev mer detaljrik, minskade, enligt A. H. Chaplin, ordförande i
IFLA:s katalogiseringskommitté, handlingsfriheten hos de bibliografiska instanserna, och
innebar att man avlägsnade sig från den ursprungliga tanken,  att erbjuda ett ramverk för
katalogisering snarare än detaljerade regler (ISBD(M)(1974), förordet s VIII).

Beskrivningen  i ISBD(M) (1974) innehåller, liksom i ISBD (1971), sju element.31

Vi går vidare till:

- ISBD(M) (1978) First standard edition revised
ISBD(M) (1978) kom ut som en följd av att ISBD(M) 1974 inte riktigt överensstämde med
ISBD(G) och i uppläggning och stil inte med de ISBD-texter som publicerats under 1977.

                                                          
31 Element nr 8 "Multi-Volume Publications" i ISBD(M) (1974) ej inräknad.
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Skillnaden mellan 1974 års och 1978 års ISBD för monografier blev dock inte stor. ISBD(M)
(1978) innehöll, enligt Dorothy Anderson32,  "few new stipulations for the cataloguer and next
to no difference to the bibliographic record" (ISBD(M)1978, förordet, s VII).

Skillnaden mellan 1974 års ISBD(M) och 1978 års ISBD(M) "Specification of elements", d v
s vad gäller anvisningarna för uppbyggnaden av katalogposter, består främst i att "Title and
statement of authorship area" (ISBD(M) 1974, s V) bytt namn till "Title and statement of
responsibility area" (ISBD(M) 1978 s V) samt att termerna Imprint area och Collation area
bytts ut mot tre rubriker: "Material (or type of publication) specific area", "Publication,
distribution, etc area" samt "Physical description area". Antalet element i katalogposten blev
därmed åtta.33

Den föreskrivna interpunktionen liknar i mycket varandra i 1974 års och 1978 års ISBD för
monografier, men är mer utvecklad i 1978 års ISBD. Även reglerna för prioritetsordning för
godkända källor liknar varandra, men är något mer detaljerade i 1978 års ISBD.

"Two-level description" (term enligt 1974 och 1978 års ISBD), d v s katalogisering av
publikationer med fler än en volym liknar varandra i de både ISBD:erna, men är något mer
detaljerat beskrivet i 1978 års ISBD.

- ISBD(M) (1987) Revised edition
Publicerandet av ISBD(M)1987 ingick som ett led i det tidigare tagna beslutet i Bryssel 1977
att ISBD-skrifterna vid behov skulle revideras var femte år (ISBD(M) 1987, s V). En speciell
kommitté ("ISBD Review Committee" ) bildades av IFLA och sammanträdde första gången i
London 1981.I kommittén satt representanter för USA, Nigeria, Tyskland, Storbritannien,
Frankrike, Sverige, Hong Kong, Malaysia, Ungern, Japan och Sovjetunionen (ibid, s V ff)

The ISBD Review Committee hade att överväga revidering för de fyra ISBD-skrifterna
ISBD(CM), ISBD (NBM), ISBD(S) alla publicerade 1977, och ISBD(M) från 1978. En
arbetsgrupp utsågs att ansvara för var och en av ISBD-skrifterna (ibid. s V))

Kommittén träffades flera gånger, utkast skrevs och synpunkter samlades in från både
enskilda personer och institutioner runt om i världen "providing many helpful points for the
working groups to consider" enligt Lucia J. Rather, ordförande i ISBD Review Committee
och Frances Hinton, ordförande i ISBD(M) Working Group) (ibid. s VI)

Vad beträffar innehållet i den nya ISBD(M) (1987) som blev resultatet kan sägas att
"Specifikation of elements", således den bibliografiska beskrivningen, i  princip har samma
utformning som i 1978 års ISBD(M). Den skillnad jag kan se, är att det något tydligare i 1987
års ISBD(M) anges i att en del underelement såsom t ex tryckort, tryckare och tryckår är
frivilliga uppgifter (ISBD(M) 1987 s 8). Vidare finns en skillnad som består i  några ändrade
ord i element 8 (det element som rör ISBN nummer). Frasen "International Standard Boook
Number" har ändrats till  "Standard number (or alternative)" i ISBD(M) 1987 (ibid. s III).

Om vi så går vidare till interpunktionsreglerna,  konstaterar jag att de är desamma i 1978 och
1987 års ISBD(M).

                                                          
32 Dorothy Anderson, director, IFLA International Office for UBC (1978)
33 Element nr 9 "Multi-volume publications" i ISBD(M) (1978) ej inräknad.
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Föreskrivna källor där uppgifter fick hämtas till de olika elementen i beskrivningen finns i
både 1978  och 1987 års ISBD(M). Den mest påtagliga skillnaden är att källan för element 6
(som behandlar serieuppgifter) har fått olika lydelser i de båda texterna. I ISBD(M) 1978
heter det att den föreskrivna källan är "Anywhere in the publication" (ISBD(M) 1978 s 11). I
ISBD(M) 1987 har källorna, vad beträffar element nr 6, noggrannare specificerats till "Title
page, other preliminaries, cover, spine34 and colophon" (ISBD(M) 1987 s 13).

Prioritetsordning för källorna anges  på sidan 13 i ISBD(M) (1987).

______________________________________________________________________

Summering:
Fr o m 1971 års ISBD har ISBD(M) utvecklats och kommit att bli allt mer detaljerade, men de
bygger alla på samma grund, nämligen på 1971 års ISBD. Mot bakgrund av likheterna som
jag konstaterat mellan ISBD(1971) och ISBD(M)(1974, 1978, och 1987) påstår jag att det
föreligger ett samband mellan dessa skrifter.
                                                

3.4.3 Samband mellan svenska katalogiseringsregler, ISBD och
         Anglo-American cataloguing rules

Vi fortsätter diskussionen, nu med utgångspunkt i de svenska katalogiseringsreglerna.

- Svenska katalogiseringsregler (1974) (SKR)
Vid skapandet av SKR 1974 har "tillgänglig internationell standard använts som förebild"
Med standard avsågs i detta sammanhang ISBD, AACR (brittisk text) och MARC II (SKR
1974, förordet s 5 f).

Jag noterar att anvisningarna för katalogisering i SKR (1974) följer mönstret i ISBD (1971).
Som exempel kan nämnas den bibliografiska beskrivningen, interpunktionsregler och regler
för  prioritetsordning av källorna.

Metoden "Two-level Cataloguing" har anammats i SKR 1974 och fått gestalt av anvisningar
för katalogisering av "huvudposter" och "delposter". Båda typerna av poster följer ISBD-
ordningen. (ibid. s 55).

Forskningsbiblioteksrådet betecknade de nya katalogiseringsreglerna i SKR (1974) som "helt
nya, internationellt inriktade regler" (ibid. förordet, s 5)

I LIBRIS databas katalogiserades enligt tre katalogiseringsnivåer, och, konstateras det, den
nationalbibliografiska nivån "följer ISBD och AACR mycket nära" (ibid. s 12).

- Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1983) (KRS(1983))
Jämförs med ISBD(M) (1978) d v s den ISBD(M) som i denna undersökning ligger närmast
utgivandet av  KRS (1983) i tiden. Jämförs också (övergripande) med SKR (1974) som är den
svenska katalogiseringsregelsamling som ligger närmast före KRS (1983) i tiden.

KRS (1983) är, som tidigare nämnts, en översättning av Anglo-American Cataloguing Rules
(AACR2) (1978).
                                                          
34 Spine=bokrygg
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I KRS 1983 består den bibliografiska beskrivningen för monografier av 8 element liksom i
ISBD (1978).35 Uppbyggnaden och ordningen är densamma förutom att element nr 8
"International Standard Book Number and terms of availability area" i (ISBD(M) (1978)
benämns "Standardnummer och anskaffningsvillkor" i KRS (1983) (KRS, 1983 , element 8, s
9, s 53). Texten i KRS (1983) följer därvidlag närmast ordvalet i 1987 års ISBD.36 (Frågan
utvecklas ytterligare på sidan 38, punkt Α).

Föreskrifter för interpunktion finns i 1.0C i KRS (1983) (s 10).

Föreskrivna källor för tryckta monografier finns i 2.0B2. i KRS (1983) (s 53).

Om man så tittar på översiktliga likheter och skillnader mellan KRS (1983) och dess
föregångare SKR (1974) finner man: Båda två  innehåller en del som handlar om den
bibliografiska beskrivningen. I KRS (1983) ägnas ca 50% av bokens omfång åt detta, i
SKR(1974) ca 30%. Kapitlet om den bibliografiska beskrivningen är i båda böckerna placerat
i början av böckerna, efter det följer i båda regelsamlingarna ett kapitel om sökelement.
Böckernas format och omfång37 är dock olika, liksom avsnittsnumrering och layout. Båda
katalogiseringsregelsamlingarna avslutas med ett antal bilagor.

- Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990) (KRS (1990))
KRS (1990) är, som tidigare nämnts, en översättning av AACR2R (1988).

Innehållsförteckningen för de allmänna reglerna för den bibliografiska beskrivningen är exakt
lika i 1983 och 1990 års KRS med undantag för en böjningsform i 1.4. B.(KRS 1983, s 8,
KRS 1990, s 8). Skillnaden mellan 1983 och 1990 års KRS torde vara mycket liten.(se även
avsnitt 2.4.1 denna uppsats).

Eftersom vi tidigare studerat serieuppgifter ska vi göra det också i KRS (1990).Föreskrivna
källor för serieuppgifter i KRS (1990) är seriens titelsida, monografins titelsida, omslag och
övriga publikationen (KRS (1990), 2.0B2, s 59). Textens innehåll i KRS (1990) liknar därmed
mer texten i ISBD(M) (1987)(s 13)  än texten i ISBD(M) (1978)(s 11). En specificering av
föreskriven källa har skett i ISBD(M) (1987) och KRS (1990) tycks ha påverkats
därav.(Frågan utvecklas ytterligare på sidan 39, punkt Β).

Vi sammanfattar resultatet av ISBD-undersökningen så långt i följande figur:
______________________________________________________________________

                                                          
35 Element nr 9, "Multi-volume publications"  i ISBD(M) (1978) ej inräknad.
36 Texten i element nr 8 i ISBD(1987) lyder: "Standard number (or alternative) and terms of availability area".
37  KRS (1983) är mycket omfångsrikare än SKR (1974).
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Fig. 1.  Samband  mellan ISBD(M), Svenska katalogiseringsregler (1974),
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1983) och Katalogiseringsregler för svenska
bibliotek (1990) Sambanden (påverkansriktningen) illustreras med pilar.

              ISBD   (1971)              →               SKR (1974)
                   ↓                                                         ↓
            ISBD(M)(1974)                                  KRS (1983)
             ↓                                                         ↓
            ISBD(M) (1978)
                   ↓
            ISBD(M) (1987)              →               KRS (1990)
______________________________________________________________________
Förklaring till figur 1:              
a) Mellan ISBD(M) utgåvorna 1971-1987 finns ett samband.
b) Mellan SKR (1974) och KRS (1983) och KRS (1990) finns ett samband.
c) Mellan ISBD(M) (1971) och SKR (1974) finns ett samband.
d) Mellan ISBD(M) (1987) och KRS (1990) finns ett samband.

Slutsats:
KRS (1990) kan ha påverkats av ISBD(M)1987 och dess föregångare ISBD(M)(1978),
ISBD(M)(1974) och ISBD (1971), samt av KRS (1983) och dess föregångare SKR (1974).
______________________________________________________________________

 - Jag ska nu i resten av avsnittet diskutera och försöka förklara ett par skillnader mellan
dokumenten.

Α )   Vi börjar med skillnaden mellan ISBD(M) (1978) och KRS (1983) vad beträffar
rubriken i element nr 8 (se ovan s 37)

ISBD(M) (1978): 8. "International Standard Book Number and terms of availability area"
                                  (ISBD(M) (1978) s V).

KRS (1983): 8. "Standardnummer och anskaffningsvillkor" (KRS, 1983, s 53).

Varför följer KRS(1983) inte ISBD(M) (1978)? Kan KRS (1983) ha påverkats av någon
annan ISBD(M) utgåva? Det ser inte så ut. Mellan 1978 och 1983 utkom inga andra ISBD(M)
utgåvor med IFLA som utgivare (källa: LIBRIS, sökord ISBD).

Texten i KRS (1983) element nr 8 följer däremot texten i ISBD (G) (1977)( (källa. ISBD)(M)
1978, s 8) och AACR2 (1978) (källa: AACR2R,1978, s 53).

Enligt 2.4.2 ovan,  användes ramverket i ISBD(G) (1977) i AACR2 (1978). Ramverket
förefaller sedan avspegla sig i KRS (1983) via översättningen av AACR2 i KRS (1983) (min
kommentar).

Vi illustrerar:
ISBD(G) 1977  →  AACR2(1978)  →  KRS (1983)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β)   Vi går sedan vidare till KRS (1990) (se ovan s 37). Där förmodade jag att KRS (1990)
kunde ha påverkats av ISBD (1987) vad gäller texten rörande de föreskrivna källorna för
element nr 6. Men texten i KRS (1990) kan också direkt (via översättningen) ha påverkats av
texten i AACR2R (1988) som lyder: "Series title page, monograph title page, cover, rest of
the publication". Jag håller det senare alternativet för mest troligt. (Nämnas kan att
motsvarande text i AACR2 (1978, s 54) har en annan lydelse).

Sambanden kan illustreras så här:
ISBD(M)1987 → AACR2R (1988) → KRS (1990)

Vi utvecklar figur 1 till en ny figur, figur 2. Figur 2 illustrerar de starka samband som nu
framträder:
______________________________________________________________________
Fig. 2.  Samband mellan ISBD(M), ISBD(G), Anglo-American cataloguing rules och svenska
katalogiseringsregler. Sambanden (påverkansriktningen) illustreras med pilar.

    ISBD   (1971)     →          →               →
        ↓                                                                                ↓
ISBD(M) (1974)                                                         SKR (1974)
        ISBD(G) (1977)
        ↓                                         ↓                                     ↓
ISBD(M) (1978) AACR2 (1978)        → 

KRS (1983)
        ↓                                         ↓
ISBD(M) (1987)        ↓     

         → AACR2R (1988)      →
      

______________________________________________________________________
Förklaring till figur 2: Fokus i figuren är KRS (1990). Denna har direkt påverkats av
AACR2R (1988) och KRS (1983) och indirekt av övriga dokument i figuren.

Resultat:

ISBD(M) (1987) och dess föregångare ISBD(M) (1978), ISBD(M) (1974) och ISBD (1971)
har slagit igenom i KRS (1990). Påverkan har skett via översättningen av AACR2R och via
KRS (1983) och dess föregångare SKR (1974).

  

KRS (1990)
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4 RESULTAT,  ANALYS OCH DISKUSSION

4.1 Resultat

Frågeställning A: I hur hög grad har det internationella standardiseringsarbetet38 vad
beträffar val och utformning av ordningsorden för:
1) författarnamn
2) staters namn
3) institutioners namn

påverkat Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) (1990)?

Undersökningsresultat:

- 1) Vad gäller val av ordningsord för författarnamnn har KRS (1990) påverkats i relativt hög
grad av det internationella standardiseringsarbetet. Påverkan kommer ursprungligen från
Parisprinciperna och har troligen överförts till KRS (1990) via översättningen av AACR2R.

När det gäller utformning av ordningsord för författarnamn synes  KRS (1990) inte ha
påverkats i särskilt hög grad vare sig av AACR2R eller Parisprinciperna.

- 2) KRS (1990) har, vad gäller val och utformning av ordningsord för staters namn, i hög
grad påverkats av Names of states (1981) och i viss mån påverkats av AACR2R.

- 3) När det gäller val och utformning av ordningsord för institutioners namn har KRS (1990)
påverkats i relativt hög grad av det internationella standardiseringsarbetet. Påverkan kommer
från Form and Structure of corporate headings (1980) och har troligen överförts till KRS
(1990) via översättningen av AACR2R.
______________________________________________________________________

Frågeställning B:  I hur hög grad har ISBD(M)-standarderna slagit igenom i
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990)?

Undersökningsresultat:

- ISBD(M) (1987) och dess föregångare ISBD(M) (1978), ISBD(M) (1974) och ISBD (1971)
har slagit igenom i KRS (1990). Påverkan har skett via översättningen av AACR2R och via
KRS (1983) och dess föregångare SKR (1974). På grundval av föreliggande undersökning
anser jag dock inte kunna uttala mig om i vilken grad ISBD-standarderna för monografier har
slagit igenom i KRS (1990) endast att de gjort det.

                                                          
38 Med det internationella standardiseringsarbetet avses Parisprinciperna,  andra IFLA-skrifter
och Anglo-American cataloguing rules.
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Frågeställning C: Varifrån har influenserna kommit?

Undersökningsresultat:

KRS (1990) har influerats av flera dokument. Direktpåverkan har skett via Anglo-American
cataloguing rules, AACR2R (1988), d v s från Storbritannien, USA och Kanada.

AACR2R, i sin tur, har påverkats av Parisprinciperna, 1961, Form and Structure of corporate
headings (1980), ISBD (1971) och ISBD (M) (1974, 1978, och 1987).
Följaktligen kan KRS (1990) sägas ha påverkats även av dessa dokument.

KRS (1990) har vidare direkt påverkats av Names of states:an authority list of language forms
for catalogue entries (1981).

KRS (1990) har även påverkats av KRS (1983) och dess föregångare SKR (1974).

Resultatet sammanfattas i figur 3.

______________________________________________________________________
Fig. 3. Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990) har direkt eller indirekt influerats av
följande dokument:

                            Anglo-American cataloguing rules (1988)

                                                       
 Names  of  states                                            Svenska katalogiseringsregler (1974)
  (1981)
 Form and Structure                                         ISBD (1971)
 of corporate  headings                                             ISBD(M) (1974, 1978, 1987)
  (1980)                                                      
                   Parisprinciperna, 1961       Katalogiseringsregler för svenska bibliotek
                                                               (1983)
______________________________________________________________________

Se även analys och diskussion avsnitt 4.2.

4.2 Analys och diskussion

Den här undersökningen är en empirisk studie. Jag har förutsättningslöst granskat de olika
dokumenten, trots att det i bakgrunden funnits vissa antaganden som baserats på
litteraturstudien i uppsatsens inledning. Undersökningen har givit vid handen att det föreligger
olika typer av samband mellan och inom de tre huvudlinjerna i uppsatsen: IFLA-skrifterna,
Anglo-American cataloguing rules och svenska katalogiseringsregler. Sambanden
manifesteras i textlikheter.

Jag har uttryckt uppsatsens resultat i termer av i hög grad och i relativt hög grad, o s v.
Eftersom det dock är svårt att dra gränsen mellan vad som kan betecknas som hög grad

KRS (1990)
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respektive relativt hög grad o s v blir bedömningen emellertid osäker -  men kan ändå sägas
peka i en viss riktning. På grund av att kvalitativ metod har använts ligger det i sakens natur
att det kan vara svårt att utvärdera resultatet.

Nedan följer nu några tankar som uppsatsen utmynnat i:

I fråga om valet av författarnamn som ordningsord synes det i väsentliga budskapet i
Parisprinciperna vara:

- Sträva mot uniformitet
- Välj det mest använda namnet
- Följ praxis i det land författaren är medborgare

Pariskonferensen fastställde inga generella principer för hur ordningsord för författarnamn
skulle se ut men tog initiativ till en kartläggning av det faktiska namnbruket i länderna. Ett
problem som Chaplin upptäckte under den inledande kartläggningen, var att inte alla
undersökta länder hade utvecklat en egen praxis och att det fanns variationer i namnbruket
även mellan länder som använde samma språk. Min undersökning visar att KRS (1990) vad
gäller utformning av författarnamn inte har påverkats i särskilt hög grad vare sig av
Parisprinciperna eller AACR2R Det ser istället ut som om Chaplins "namnskrifter" (Names of
persons39) har fått en normerande funktion i den svenska nationalkatalogiseringen. Jag stöder
mig på att Marie-Louise Bachman benämner Hugh Chaplin som "mannen bakom boken
Personal names, reglerna för hur personnamn från olika språk och länder skall utformas"
(Bachman, 1996, s 286).

Eftersom Parisprinciperna inte ger detaljerade anvisningar för författarnamn är det alltså
viktigt att man i stället kan finna anvisningar i de nationella katalogiseringsregelsamlingarna
eller i andra skrifter. Här har IFLA en viktig roll att fylla. För att uppnå uniformitet (likhet)
länder emellan räcker det inte med att gå tillbaka till källan, d v s Parisprinciperna, utan
uniformiteten får istället bygga på ett internationellt bibliotekssamarbete. Kanske är det en av
orsakerna till att den amerikansk-brittiska katalogiseringsregelsamlingen Anglo-American
Cataloguing Rules nått en sådan framgång - såsom varande ett exempel på ett givande
bibliotekssamarbete. Möjligen kan man säga att  IFLA lade grunden, men att
standardiseringsarbetet sedan drevs vidare och följdes upp av nationella
biblioteksorganisationer i främst Storbritannien, USA och Kanada.

(Det ligger dock inte i inom ramen för denna studie att utveckla hur arbetet, som igångsattes
av IFLA, sedan har följts upp).

När det gäller ordningsord för stater och institutioner har jag funnit riktlinjer från IFLA.
Genom skrifter som IFLA gav ut som en uppföljning till Pariskonferensen (Names of States
(1964, 1981) och Form and Structure of corporate headings (1980) publicerades detaljerade
anvisningar och rekommendationer. Anvisningarna har direkt eller indirekt via översättningen
av AACR2R inkorporerats i KRS (1990).

Jag konstaterar att Sverige varit aktivt i det internationella standardiseringsarbetet.
Det faktum att svenska representanter på ett tidigt stadium deltagit vid möten där ISBD(M)
standarderna diskuterats kan ha varit en bidragande faktor till att ISBD:erna sedan blivit
antagna i Sverige. De har så att säga varit "förankrade" i Sverige. Jag har för övrigt ett intryck
                                                          
39 D v s  IFLA
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av att det internationellt sett fanns en "efterfrågan" på en gemensam bibliografisk standard av
döma av beredvilligheten att anta 1971 års ISBD.

Om man går lite närmare in på IFLA:s roll kan man säga följande: IFLA:s arbetssätt har till
stor del byggt på kartläggningar av katalogiseringspraxis i olika länder och en dialog med
ländernas biblioteksorganisationer. Som exempel kan nämnas att IFLA undersökte hur
Parisprinciperna hade realiserats i ett flertal länder genom att skicka ut enkäter till alla de
länder som deltagit vid konferensen i Paris 1961 (samt till ytterligare ett antal länder).
Skrifterna Names of Persons: usages for entry i catalogues (1967 och 1977) är ett resultat av
detta. IFLA:s underliggande mål var att underlätta för katalogisörer världen över att uppnå
större samstämmighet vid namnkatalogisering (Names of persons, 1967, s III). Men IFLA har
också haft en mer pådrivande roll vilket märks i skriften Form and Structure of corporate
headings (1980) som innehåller rekommendationer från the Working Group on Corporate
Headings, tillsatt med ekonomiskt och operativt stöd från IFLA.

Jag skulle vilja anknyta till de första raderna i uppsatsen; Gisela Süle var år 1989 förvånad
över att det ännu, så långt efter Pariskonferensen, inte fanns någon enhetlig
katalogiseringspraxis i världen. Hon ansåg det vara beklagligt eftersom olikheter försvårar det
internationella samarbetet och utbytet av katalogposter. Samtidigt  har hon full förståelse för
att det finns skillnader i katalogerna "since a catalogue has to serve in the first place to
identify the holdings of a particular library, not data exchange" (Süle, cop.1990, s 251).

Själv skulle jag vilja tillägga att trots att Parisprinciperna tycks ha fått en sådan stor
genomslagskraft (i litteraturen hänvisas ofta till Parisprinciperna) återstår, som det verkar, en
hel del arbete på katalogiseringsområdet.

Parisprinciperna nedtecknades i en tid då kortkatalogen torde ha varit den vanligaste
förekommande typen av bibliotekskatalog. (Fattahi, se Magnusson 1999, s 7). I en kortkatalog
finns begränsade sökmöjligheter och huvuduppslaget torde ha stor betydelse. Dagens
datoriserade kataloger erbjuder som känt helt andra sökmöjligheter genom de många fler
sökingångarna.

                     "Nutidens varierande skärmbildspresentationer som avlöst katalogkortet
                      har andra sätt att återge en titel, vare sig det rör sig om en bok, tidskrift

eller artikel. Kvar står dock bakom kulisserna själva elementen, de
uppgifter, fler eller färre, som anses nödvändiga för att identifiera ett sökt
objekt" (Bachman, 1996, s 287).
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5 AVSLUTNING

Standardisering är ett ständigt pågående arbete. Omvärlden förändras, nya frågor uppstår. Hur
ska vi till exempel katalogisera objekt som ligger på "nätet"? Vi hör talas om Dublin Core och
andra projekt. Ett av IFLA:s katalogiseringsprojekt som är aktuellt för närvarande är det som
benämns Functional Requirements for Bibliographic Records. Tanken bakom Functional
Requirements är att söka fastställa en basnivå för katalogisering40

Jag har tagit del av studien och kan konstatera att inflytandet från Parisprinciperna lever
kvar.41 Kanske är det inte så förvånande, med tanke på det stora utvecklingsarbete som lagts
ned - med Parisprinciperna som ledstjärna - av institutioner och enskilda alltsedan
konferensen i Paris 1961.

Jag avslutar därmed uppsatsen med ett citat nedskrivet i anslutning till ett IFLA-möte i
Moskva 1999:

" Cataloguers have worked very hard to achieve national and international
standardization of bibliographic description, access points and communication
formats. Progress has been made, but much more neeeds to be done..." 42

                                 _________________
                         .

                                                          
40 .Hela skriften finns tillgänglig på IFLA:s webbplats.
41 - Pariskonferensen 1961, konferensen i Köpenhamn 1969 samt ISBD omnämns som betydelsefulla; i analysen
av modellen enheter-attribut-relationer användes bl a ISBD-skrifter som källa (Functional Requirements for
Bibliographic Records, 1998, s 1 ff)).
Vidare är  beståndsdelarna i den deskriptiva delen i basnivån som fastställdes, exakt likadana (inklusive
ordningen) som beskrivningen i ISBD(M) (1987) (ibid. s 112 ff, samt ISBD(M) (1987) s III)
42 International Federation of Library Associations and Institutions, International and National Cataloguing
Rules: Current Situation and Future Trends Finns på Internet. http://www.ifla.org/VI/conf/apr99.htm
[Läst 2000-10-07]
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6  SAMMANFATTNING

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det internationella standardiseringsarbetet
inom katalogiseringsområdet, med tonvikt på IFLA:s roll, har påverkat Katalogiseringsregler
för svenska bibliotek (1990).

De aspekter som undersöktes var om val och utformning av ordningsord för författarnamn,
staters namn och institutioner i Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990) har
påverkats, samt om ISBD för monografier har slagit igenom i Katalogiseringsregler för
svenska bibliotek (1990).

Med det internationella standardiseringsarbetet avsågs Parisprinciperna, andra IFLA-skrifter
och Anglo-American cataloguing rules.

Metoden bestod i att göra textjämförelser. Jag har utgått från tesen att textlikheter kan peka på
att det finns ett samband mellan texter, i den meningen att en textlydelse kan ha påverkat
utformningen av en annan text.

Resultatet visade att val och utformning av ordningsorden för författarnamn, staters namn och
institutioner i Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990) hade påverkats av det
internationella standardiseringsarbetet i lite olika utsträckning.

Vad beträffar ISBD konstaterade jag att ISBD(M) (1987) och dess föregångare ISBD(M)
(1978), ISBD(M) (1974) och ISBD (1971) hade slagit igenom i Katalogiseringsregler för
svenska bibliotek (1990).

Undersökningen visade också att Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1990) hade
påverkats av följande skrifter (i bokstavsordning):

- Anglo-American cataloguing rules (1988)
- Form and Structure of corporate headings (1980)
- ISBD (1971), ISBD (1974, 1978, 1987)
- Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (1983)
- Names of states:an authority list of language forms for catalogue entries (1981)
- Parisprinciperna, 1961
- Svenska katalogiseringsregler (1974)

Resultaten redovisades i tabeller och figurer samt i textform. Jag påpekade att det dock var
svårt att bedöma resultatet eftersom studien är kvalitativ, inte statistisk.

Uppsatsen avslutades med ett citat som belyser det faktum att trots att mycket arbete har lagts
ned inom katalogiseringsområdet, återstår det fortfarande mycket att göra.
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Bilaga 3:

STATEMENT OF PRINCIPLES, Paris 1961

Adopted by the International Conference on Cataloguing Principles (ICCP) Paris
October 1961

1.                    SCOPE  OF STATEMENT

The principles here stated apply only to the choice and form of headings and entry-words - i.e.
to the principal elements determing the order of entries - in catalogues of printed books 1/ in
which entries under authors´ names and, where these are inappropriate or insufficient, under
the titles of works are combined in one alphabetical sequense. They are framed with special
reference to catalogues enumerating the contents of large general libraries: but their
application to the catalogues of other libraries and to other alphabetical lists of books is also
recommended, with such modifications as may be required by the purposes of these
catalogues and lists.

2.                    FUNCTIONS OF THE CATALOGUE

The catalogue should be an efficient instrument for ascertaining

                      2.1  whether the library contains a particular book specified by
(a)  its author and title, or

(b) if the author is not named in the book, its title
             alone , or

(c) if author and title are inappropriate or insufficient
for identification, a suitable substitute for the
title; and

                     2.2  (a) which works by a particular author and
                      (b) which editions of a particular work
                      are in the library

1/ In this Statement, the word "book" should be taken to include other library materials having
similar characteristics.
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3. STRUCTURE OF THE CATALOGUE

                      To discharge these functions the catalogue should contain

3.1 at least one entry for each book catalogued, and
3.2 more than one entry relating to any book, whenever this is
necessary in the interests of the user or because of the
characteristics of the book - for example:

                      3.21 when the author is known by more than one name or form
of name, or
3.22 when the author´s name has been ascertained but is not
        on the title-page of the book, or
3.23 when several authors or collaborators have shared in
the creation of the book, or
3.24 when the book is attributed to various authors, or
3.25 when the book contains a work known by various titles.

4. KINDS OF ENTRY

      Entries may be of the following kinds: main entries, added
                     entries and references.

4.1 One entry for each book - the main entry - must be a full
entry, giving all the particulars necessary for identifying
the book. Other entries may be either added entries (i. e.

                    additional entries,  based on the main entry and repeating
under other headings information given in it) or references
(which direct the reader to another place in the catalogue).

5. USE OF MULTIPLE ENTRIES

The two functions of the catalogue (see 2.1 and 2.2) are most
effectively discharged by
5.1 an entry for each book under a heading derived from the
author´s name or from the title as printed in the book, and
5.2 when variant forms of the author´s name or of the title
occur, an entry for each book under a uniform heading, con-
sisting of one particular form of the author´s name or one
particular title, or, for books not identified by author or title,

                     a uniform heading consisting of a suitable
substitute for the title, and
5.3 appropriate added entries and/or references
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6. FUNCTION OF DIFFERENT KINDS OF ENTRY

6.1 The main entry for works entered under authors´names
should normally be made under a uniform heading. The main
entry for works entered under title may be either under a
title as printed in the book, with an added entry under a
uniform title, or under a uniform title, with added entries
or references under the other title. The latter practice is
recommended for the cataloguing of well-known works,
especially those known by conventional titles (see 11.3) 2/
6.2 Entries under other names or forms of name for the same
author should normally take the form of references; but
added entries may be used in special cases. 3/
6.3 Entries under other titles for the same work should
normally take the form of added entries; but  references
may be used  when a reference can replace a number of added
entries under one heading, 4/
6.4 Added entries (or in appropriate cases references) should
also be made under the names of joint-authors, collabor-
ators, etc., and under the titles of works having their
main entry under an author´s name, when the title is an
important alternative means of identification.

2/  The principles established for treatment of works entered
      under title may be followed also in arranging entries under
      any particular author heading.

3/   e. g. when a particular group of works is associated with a
      particular name.

4/    e. g. when a particular variant title has been used in a number
       of editions.
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7. CHOICE OF UNIFORM HEADING

The uniform heading should normally be the most frequently used
name (or form of name) or title appearing in editions of the
works catalogued or in references to them by accepted
authorities.
7.1 When editions have appeared in several languages, prefer-
ence should in general be given to a heading based on
editions in the original language; but if this language
is not normally used in the catalogue, the heading may be
derived from editions and references in one of the
languages normally used there.

8                   SINGLE PERSONAL AUTHOR

8.1 The main entry for every edition of a work, ascertained to be
by a single personal author should be made under the author´s
name. An added entry or reference should be made under the
title, of each edition in which the author´s name is not
stated on the title-page.
8.2 The uniform heading should be the name by which the author is
most frequently identified in editions of his works, 5/ in
the fullest form commonly appearing there, except that

8.21 another name or form of name should be taken as the
uniform heading if it has become established in general
usage either in references to the author in biographical
historical and literary works, or in relation to his
public activities other than authorship;
8.22 a further identifying characteristic should be added, if
necessary, to distinguish the author from others of the
same name.
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5/ Subject to Section 7.1
9.                  ENTRY UNDER CORPORATE BODIES

9.1 The main entry for a work should be made under the name of
a corporate body (i.e. any institution, organized body or
assembly of persons known by a corporate or collective
name)
9.11  when the work is by its nature necessarily the
         expression of the collective thought or activity of
         the corporate body, 6/ even if signed by a person in
         the capacity of an officer or servant of the
         corporate body, or
9.12  when the wording of the title or title or title-page, taken
         in conjunction with the nature of the work, clearly
         implies that the corporate body is collectively
         responsible for the content of the work   7/.
9.2 In other cases, when a corporate body has performed a
function (such as that of an editor) subsidiary to the
function of the author, an added entry should be made
under the name of the corparate body.
9.3 In doubtful cases, the main entry may be made either
under the name of the corporate body or under the title
or the name of the personal author, with an added entry
in either case under the alternative not chosen for the main entry.

6/ e.g. official reports, rules and regulations, manifestoes,
programmes and records of the results of collective work.

7/ e.g. serials whose titles consist of a generic term
(Bulletin, Transactions, etc.) preceded or followed by the
name of a corporate body, and which include some account of
the activites of the body.
9.4 The uniform heading for works entered under the name of a
corporate body should be the name by which the body is most
frequently identified in its publications, except that
9.41  if variant forms of the name are frequently found in
         the publications, the uniform heading should be the
         official form of the name;
9.42   if there are official names in several languages, the
          heading should be the name in whichever of these
          languages is best adapted to the needs of the users of
          the catalogue;
9.43   if the corporate body is generally known by a conven-
          tional name, this conventional name (in one of the
          languages normally used in the catalogue) should be
          the uniform heading;
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9.44   for states and other territorial authorities the uni-
          form heading should be the currently used form of the
          name of the territory concerned in the language best
          adapted to the needs of the users of the catalogue;
9.45   if the corporate body has used in successive periods
          different names which cannot be regarded as minor
           variations of one name, the heading for each work
           should be the name at the time of its publication,
           the different names being connected by references;  8/
9.46    a further identifying characteristic should be added,
           if necessary, to distinguish the corporate body from
           others of the same name.

8/ It is a permissible alternative, when it is certain that the
successive names denote the same body, to assemble all the
entries under the latest name with references from the
other names.

9.5 Constitutions, laws and treaties, and certain other works
having similar characteristics, should be entered under the
name of the appropriate state or other territorial author-
ity, with formal or conventional titles indicating the
nature of the material. Added entries for the actual titles
should be made as needed.
9.6 A work of a corporate body which is subordinate to a
superior body should be entered under the name of the sub-
ordinate body, except that
9.61 if this name itself implies subordination or sub-
ordinate function, or is insufficient to identify the
subordinate body, the heading should be the name of
the superior body with the name of the subordinate
body as a subheading.
9.62 if the subordinate body is an administrative, judicial
or legislative organ of a government, the heading
should be the name of the appropriate state or other
territorial authority with the name of the organ as a
subheading.
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10.                MULTIPLE AUTHORSHIP

When two or more authors 9/ have shared in the creation of a
work,
10.1 if one author is represented in the book as the principal
author, the others playing a subordinate or auxiliary
role, the main entry for the work should be made unde the
name of the principal author;
10.2 if no author is represented as the principal author, the
main entry should be made under
10.21 the author named first on the title-page, if the
number of authors is two or three, added entries
being made under the name (s) of the other author(s);
10.22 the title of the work, if the number of authors is
more than three, added entries being made under the
author named first in the book and under as many
other authors as may appear necessary.

9/ In this section the word "author" is used to include a
corporate body under whose name entries are made
(see Section 9).
10.3 Collections  10/
The main entry for a collection consisting of independent
works or parts of works by different authors should be made
10.31 under the title of the collection, if it has a
         collective title;
10.32 under the name of the author, or under the title, of
         the first work in the collection, if there is no
         collective title;
10.33 in both cases, an added entry should be made under
         the name of the compiler  (i.e. the person responsible
         for assembling from various sources the material in
         the collection) if known.
10.34 Exception: if the name of the compiler  appears pro-
          minently on the title-page, the main entry may be
          made under the name of the compiler, with an added
          entry under the title.
10.4 If successive parts of a work are attributed to different
authors, the main entry should be made under the author of
the first part.
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10/ A large minority of the Conference did not accept the text of
      10.3 but favoured the following alternative text:
      10.3 The main entry for a collection consisting of independent
              works or parts of works by different authors should be
              made
              10.31 when the collection has a collective title
                        10.311 under the name of the compiler (i.e. the
                                    person responsible for assembling from
                                    various sources the material in the collec-
                                    tion) if he is named on the title-page,
                        10.312 under the title of the collection, if the
                                    compiler is not named on the title-page;

              10.32 when the collection has no collective title, under
                        the name of the author, or under the title, of the
                        first work in the collection.
             10.33  An added entry should always be made under the
                        name of the compiler (if known), when not chosen as
                        heading for the main entry; and under the title, if
                        the main entry is under the compiler.

11.                              WORKS ENTERED UNDER TITLE

              11.1 Works having their main entry under the title are
                      11.11 works whose authors have not been ascertained;
                      11.12 works by more than three authors, none of whom is
                                principal author (see 10.22);
                      11.13 collections of independent works or parts of works,
                                by different authors, published with a collective
                                title;
                      11.14  works (including serials and periodicals) known
                                 primarily or conventionally by title rather than
                                 by the name of the author.
              11.2 An added entry or reference should be made under the title
                      for
                     11.21 anonymous editions of works whose authors have been
                               ascertained;
                     11.22 works  having their main entry under the name of the
                               author, when the title is an important alternative
                               means of identification;
                      11.23 works whose main entry is made under the name of a
                                corporate body, but which have distinctive titles
                                not including the name of the corporate body;
                      11.24 collections whose main entry is made exceptionally
                                under the compiler.

              11.3  The uniform heading (for main or added entries, see 6.1)  for
                       works entered under title should be the original
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                       title or the title most frequently used in editions of
                       the work, 11/ except that
                       11.31 if the work is generally known by a conventional
                                 title, the uniform heading should be the conven-
                                 tional title.
              11.4 The uniform heading for works of which successive parts
                      or volumes bear different titles should be the title of
                       the first part, unless the majority of the parts or
                       volumes bear another title.
              11.5 When a serial publication is issued sucessively under
                      different titles, a main entry should be made under each
                       title for the series of issues bearing that title, with

 indication of at least the immediately preceding and
                       suceeding titles. For each such series of issues, an
                       added entry may be made under one selected title;  12/
                       If, however, the variations in title are only slight,
                       the most frequently used form may be adopted as a uniform
                       heading for all issues.
              11.6 Multi-lateral international treaties and conventions and
                       certain other categories of publications issued with
                       non-distinctive titles may be entered under a uniform
                       conventional heading chosen to reflect the form of the

 work  13/

11/ Subject to Section 7.1
12/ If it is desired to collect information about the serial
       publication as a whole in one place in the catalogue.
13/ If it is desired to group these publications in one place in
      the catalogue.

12. ENTRY WORD FOR PERSONAL NAMES

      When the name of a personal author consists of several words,
      the choice of entry-word is determined so far as possible by
      agreed usage in the country of which the author is a citizen,
      or, if this is not possible, by agreed usage in the language
      which he generally uses.

( Statement of principles, adopted by the International conference on cataloguing principles,
Paris...1961 / Annot.ed with comment. and examples by A. H Chaplin, ass. By D Anderson.
Provisional ed. - Sevenoaks, 1966)


