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Abstract:

Romanization as a method in the bibliographic environment makes retrieval difficult in many aspects. The object
of this thesis is to illustrate the importance and the possibility to include non-Roman script in the records of the
library catalogue. The questions at issue are about the consequenses of romanization, the technical requirements
for implementing non-Roman script, and bibliographical resources that have been developed during the last 20
years. The thesis is based on a literature study and correspondence with people who are familiar with the subject.

The thesis points out that Romanization causes information to be distorted in various ways and is inconsistent
with the requirements of exactitude in bibliographic control. Different Romanization schemes make information
exchange difficult and the method impede access to the literature for the readers.

In the computorized environment different character-sets have been used in different settings to represent non-
Roman script. The need for a single global character-set led to the development of the Unicode standard which
has a capacity to encode all characters used for written languages.

Queens Library in New York and SOAS in London are examples of libraries implementing original script. They
use the bibliographic resources developed by OCLC and RLG which also are described in the thesis. In Sweden
both LIBRIS and BURK are interested in the subject and discussions between the International Library of
Stockholm and Btj/BURK are in progress.

The conclusion is that Romanization constitutes a conflict between the treatment and the retrieval of document
with non-Roman script. The solution is to describe the documents in their proper script and so treat all
documents equivalently. This will increase retrieval and make the library more user-friendly.

Nyckelord: Bibliotekskataloger, originalskrift, romanisering, translitterering,
                                           Unicode
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1. Inledning

De flesta bibliotek har litteratur på mer än ett språk och många bibliotek har litteratur på språk
som inte skrivs med det latinska alfabetet. Bibliotekskatalogerna är flerspråkiga i den mening
att bibliotekets hela samling finns representerad, vare sig litteraturen är skriven på svenska,
engelska, arabiska eller kinesiska. Men för att hela samlingen ska kunna integreras i ett och
samma system, ett system som är präglat av det latinska alfabetets sekvens från A till Z,
konverteras skriftsystem till det latinska alfabetet vid katalogiseringen och dokumenten blir
på så sätt sökbara i romaniserad form. Metoden är djupt förankrad i den bibliografiska miljön
och började ifrågasättas på allvar först under 1970-talet. För vad är det som händer med texten
när alfabeten och andra skriftsystem romaniseras? Kritiken talar om ett kaos i en miljö där
målet är ordning och exakthet. Alternativet, en katalog med poster i originalskrift, är ingen ny
företeelse, inget som kommit med automatiseringen, utan något som existerade på ett fåtal
forskningsbibliotek då kortkatalogen fortfarande var vanlig. Automatiseringen innebar till en
början tvärtom att detta arbete i de flesta fall upphörde eftersom datasystemen byggde på en
teckenuppsättning som enbart hade plats för det latinska alfabetet. Sedan dess har den
tekniska utvecklingen gått framåt och det blev möjligt att använda också andra skriftsystem.
De första att använda icke-latinsk skrift i ett automatiserat bibliotekssystem var nätverket för
forskningsbiblioteken i Israel, ALEPH, som 1981 implementerade hebreisk skrift vid sidan av
den latinska. I dag finns ett flertal olika system som används i flerspråkiga biblioteksmiljöer
och med den senaste teckenuppsättningen Unicode, med plats för världens alla skriftsystem,
har möjligheterna ytterligare utökats.

Romanisering är ett arbetsredskap på i huvudsak västerländska bibliotek vars samling
inkluderar dokument på språk som skrivs med icke-latinsk skrift. Utgångspunkten för det här
uppsatsarbetet är ett sådant bibliotek, Internationella biblioteket i Stockholm, där jag själv
arbetar. En av mina arbetsuppgifter är katalogisering av arabiskt material vilket innebär att jag
dagligen arbetar med romanisering som metod. Den romaniserade texten används som
ersättning för den arabiska skriften och konsekvensen blir att det för de arabiska låntagarna är
väldigt svårt, om inte omöjligt, att använda bibliotekskatalogen. Det här gäller naturligtvis
inte bara de arabiska låntagarna; alla icke-latinska skriftsystem romaniseras vid
katalogiseringen. Dagligen möts vi av problemet då den arabiska, persiska, japanska, ryska
låntagaren vill veta vilka böcker vi har, ofta i form av någon lista, eftersom ca hälften, ibland
¾ av litteraturen finns i magasin och mycket är utlånat. Att låntagarna vars språk inte är
skrivet med det latinska alfabetet väldigt sällan använder katalogen är inget att förvåna sig
över eftersom det ofta är svårt att översätta ett skriftsystem till ett annat.

Hur löser vi då det här problemet? I bästa fall finns det just då någon i den gemensamma
informations/lånedisken som kan det aktuella språket och dessutom kan romanisera korrekt
och man hjälps åt att finna det som efterfrågas. Kan man inte språket kan man be låntagaren
att själv försöka skriva ner författarnamnet eller titeln med latinska bokstäver. Resultatet är
oftast en felaktig romanisering men åtminstone något att utgå ifrån. Man får prova sig fram
med alternativa stavningar och i bästa fall hittar man till slut rätt, men lika ofta hittar man det
inte. Då kan man be låntagaren skriva ner det i originalskrift och vid tillfälle ge frågan till den
som kan läsa språket och lova att återkomma till låntagaren senare. Finns den språkkunnige i
huset kanske man kan få hjälp med en gång. Den låntagare som ber om hjälp får
förhoppningsvis den hjälpen på ett eller annat sätt, men vi vet inte hur många som inte hittar
sin bok och inte heller frågar, på grund av språksvårigheter eller på grund av att man inte vill
besvära. Detta är inget unikt för det flerspråkiga biblioteket men problemet ställs på sin spets
där.
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Det här är naturligtvis ingen bra situation, varken för personal eller låntagare. Ett flerspråkigt
bibliotek som vill kalla sig användarvänligt bör ha en katalog där låntagarna själva kan söka
sin litteratur. Vägen dit är på intet sätt spikrak. Problemen rör sig inte enbart om olika alfabet
eller olika sätt att skriva utan också om språkens olika strukturer i ett bibliografiskt
datasystem som från början byggdes upp för det engelska språket. Men det man kan säga i
dag är att det tekniskt sett inte finns några hinder, alla problem går att lösa om de inte redan är
lösta. Bestämmer man sig för att övergå till poster där originalskriften är inkluderad så är det
ett stort arbete som kräver stora resurser och det är snarare det som kan utgöra ett hinder.

2. Problemformulering

Svårigheterna att söka dokument skrivna med icke-latinsk skrift är stora då de bibliografiska
uppgifterna i katalogposten återges i romaniserad form. Olika romaniseringsscheman används
i olika länder och institutioner och detta försvårar utbyte av information. Standardiserade
scheman finns utarbetade men används ofta med olika modifikationer. Det är dock
svårigheten att återvinna referenser till dokument vars poster finns i romaniserad form som
varit avgörande för mitt ämnesval. Romanisering är ett arbetsredskap för bibliotekspersonal
inom såväl katalogisering som katalogsökning och är som sådant oumbärligt, men kritiken
visar att för den låntagare som själv vill kunna söka i katalogen innebär detta arbetsredskap
snarare ett hinder.

Att återge uppgifterna i katalogposten med samma skriftsystem som de är skrivna innebär
andra svårigheter och problemen varierar beroende på vilket skriftsystem det handlar om.
I grunden är den datoriserade miljön utvecklad för det latinska alfabetet och att anpassa
systemen till andra språkstrukturer är inte okomplicerat. Olika teckenuppsättningar används
för olika skriftsystem vilket innebär ständig konvertering för att systemen ska kunna utbyta
information. Teckenuppsättningarna har dessutom varit begränsade till att rymma 256 olika
teckenkombinationer vilket inte är tillräckligt för t ex kinesiska, japanska och koreanska.
Unicode standard, den senaste teckenuppsättningen, har utrymme för att koda världens alla
skriftsystem och är viktig för flerspråkig datahantering. Många språkstrukturella problem
återstår dock att lösa innan hantering av alla skriftsystem kan ske på lika villkor.

2.1 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att belysa den möjlighet som idag finns att
övergå från en romaniserad katalog till en katalog med poster i originalskrift. Viktiga frågor
är:

- Varför romaniserar vi icke-latinska skriftsystem?

- Vilka konsekvenser medför romanisering i den bibliografiska miljön?

- Vilka är svårigheterna med andra skriftsystem än det latinska i den datoriserade miljön?

- Vad betyder utvecklingen av Unicode standard för den flerspråkiga katalogen?

-     I vilken utsträckning sker ett internationellt bibliografiskt samarbete då det gäller
originalskrift?
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2.2 Avgränsningar och urval

Med originalskrift i flerspråkiga bibliotekskataloger menar jag flera skriftsystem i en och
samma katalog, där katalogposten innehåller bibliografiska uppgifter i samma skrift som
dokumentet det refererar till. Min utgångspunkt är hela tiden det västerländska biblioteket
med de anglo-amerikanska katalogiseringsreglerna (AACR) och MARC-formatet som grund.
Tyngdpunkten ligger på behovet som finns och möjligheterna som bl a teckenuppsättningen
Unicode standard ger. Det kapitel i uppsatsen som behandlar tekniska aspekter är
övergripande även om det relativt sett är stort. Det finns inget utrymme för ingående tekniska
detaljer eller för att undersöka i vilken utsträckning effektiviteten ökar i återvinningen. Jag har
också valt att begränsa mig till själva bibliotekskatalogen även om frågan om originalskrift på
bibliotek är större än så. Klassifikationssystem och hylluppställningar är andra frågor som
ämnet berör men som jag inte tar upp i det här arbetet.

De bibliotek jag i uppsatsen valt att ge som exempel är Queens Borough Public Library
(Queens Library) i New York och School of Oriental and African Studies (SOAS) i London.
Deras bibliotekskataloger är tillgängliga på Internet vilket var en förutsättning för att jag själv
skulle kunna söka i dem. En annan förutsättning var att arabiska skulle kunna sökas med
originalskrift då det är det språk med icke-latinsk skrift jag själv arbetar med och kan söka
med. Men jag vill poängtera att både svårigheter och möjligheter kan variera beroende på
skriftspråkens olika strukturer. Syftet med att beskriva de två bibliotekskatalogerna är att visa
på bibliotek där man arbetar med originalskrift och de två biblioteken är medvetet valda som
exempel på detta. Sökningarna utfördes under månaderna maj och juni, 2002.

Jag återkommer till de olika aspekterna i urvalsförfarandet i samband med att jag presenterar
de olika delmaterialen.

3. Studiens uppläggning och genomförande

När jag först valde ämne för det här arbetet var jag inriktad på att göra en fältstudie där jag på
ett konkret sätt skulle kunna se hur man arbetar med en flerspråkig katalog. Av praktiska skäl
har detta inte varit möjligt utan jag har i första hand riktat in mig på ett litteraturstudium. Mitt
syfte är att utifrån de texter jag läst kunna visa romaniseringens konsekvenser, strukturera upp
de tekniska lösningarna och sammanfatta var vi i dag står då det gäller möjligheterna att
införa originalskrift i katalogposterna.

När det gäller romanisering och uppsatsens tekniska avsnitt har studier av facklitteratur varit
en naturlig metod för att få svar på mina frågor. Det finns mycket litteratur både i tryckt och i
elektronisk form och frågan är i högsta grad aktuell. När det sedan gäller tillämpningen av
originalskrift i de två bibliotekskataloger jag valt att titta på blir ett litteraturstudium en klar
begränsning. Jag har på bibliotekens hemsidor funnit information i begränsad omfattning,
framförallt då det gäller SOAS, och då har kontakt genom e-post varit viktig.

Att på så sätt samla information via e-post är inte någon oproblematisk metod utan kan
ifrågasättas ur flera perspektiv. Ser man till det insamlade materialet är metoden något
”ojämn”. Med detta menar jag att jag i vissa fall fått svar omgående men att svaren i andra fall
har uteblivit. Ett annat problem gäller själva innehållet i materialet. Frågorna berörde val av
biblioteksdatasystem; Unicode; programvaror; tekniska problem; egen katalogisering eller
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import av poster; hur länge man arbetat med originalskrift och vilka skriftsystem man klarar.
Frågorna var formulerade i förhoppning om att få uttömmande svar men så har inte alltid varit
fallet. I en vanlig intervju hade det varit enklare att ställa följdfrågor och be om mer
detaljerade förklaringar. Ett annat problem har varit att mina frågor berör ett stort område och
ingen av informanterna har varit insatta i allt. De som katalogiserar har inte alltid kunskaper
om den underliggande tekniken i systemet och den som är systemansvarig kan inte alltid
besvara frågor som berör originalskriften i katalogiseringen och återvinningen. När mina
informanter inte kunnat svara på frågorna har de skickat dem vidare till andra personer och
svaren har då ofta uteblivit trots påtryckningar från min sida. Det positiva med metoden är
dock att i ”direktkontakten” (när frågorna kunnat besvaras av dem till vilka dessa skickades
till) har kommunikationen varit snabb och smidig och jag har oftast inte behövt vänta i mer än
något dygn.

Andra aspekter på metoden är pålitligheten och säkerheten. Kan jag vara säker på att svaret
kommer från den personen jag ställt frågan till? Hur vet jag att inte svaret manipulerats på
något sätt? Frågorna går inte att besvara på något annat sätt än att jag kan inte vara säker och
det är viktigt att vara medveten om detta. I en uppsats som behandlar mer känsligt material är
metoden inte att rekommendera.

Hur har jag då valt ut och fått kontakt med mina informanter? I ett tidigt skede av arbetet
skrev jag till en e-postlista där det bland deltagarna finns många bibliotekarier som arbetar
med språk och ämnesområden som berör Mellanöstern. Jag efterlyste i mitt meddelande
bibliotek som arbetade med originalskrift i katalogen och fick svar från SOAS och Durham
University.

Genom e-postlistan fick jag kontakt med Peter Colvin som katalogiserar arabiskt material på
SOAS och deltar i ett projekt (under RSLP, Research Support Libraries Programme) där man
i den automatiserade katalogen lägger in allt persiskt och arabiskt material som tidigare enbart
funnits i manuella kataloger och listor och samtidigt inlemmar originalskrift i posterna.

På samma sätt fick jag kontakt med Mamtimyn Sunuodula, bibliotekarie på Durham
University och där ansvarig för området Mellanöstern och Östasien. Eftersom Durham
University har samma biblioteksdatasystem som SOAS och också deltar i ovan nämnda
projekt (RSLP) har vissa tekniska frågor som från SOAS blivit obesvarade kunnat
kompletteras med hjälp av honom.

Mina kontakter vid Queens Library har gått till på ett annat sätt. Information om deras arbete
med en flerspråkig katalog fick jag först genom att chefen för biblioteket, Gary E Strong, var
på besök i Sverige och därigenom blev jag informerad om arbetet med originalskrift på
Queens. Jag skrev därefter ett brev till Charles McMorran, chef för den tekniska avdelningen
på biblioteket som besvarade ett par av frågorna och därefter vidarebefordrade frågorna till
Malabika Das, informationsarkitekt och ansvarig för on-line-servicen på biblioteket, som i sin
tur hjälpt mig med sina kunskaper.

För att få en uppfattning om hur tillämpningen av originalskrift fungerar i praktiken utförde
jag sökningar med arabisk skrift i katalogerna tillgängliga på Queens och SOAS hemsidor.
Jag valde att söka på två kända arabiska författare (Najib Mahfuz och Nizar Qabbani) och
några av deras verk. Sökningarna ska ses som en del av beskrivningen av
bibliotekskatalogerna och inte som någon fördjupad undersökning angående återvinning och
relevans. För detta skulle ett helt annat underlag krävas.
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Uppläggningen av mitt arbete visar att det här inte är frågan om en litteraturinventering med
krav på ett urval som är fullständigt och heltäckande eller statistiskt representativt. Mitt arbete
har varit av mer kvalitativ natur. Urvalet har skett stegvis med syftet att uppnå så kallad
informationsmättnad. Dvs man arbetar med att bygga på urvalet ända till dess att nya material
gång på gång visar sig upprepa information i redan insamlade källor.

3.1 Disposition

Efter de tre inledande kapitlen följer kapitel fyra som innehåller en presentation av den
litteratur och tidigare forskning som ligger till grund för uppsatsarbetet. Därefter har jag valt
att strukturera upp arbetet i tre övergripande avsnitt: Det första behandlar romanisering i
bibliografiska sammanhang (kap. 5), det andra avsnittet beskriver bland annat tekniska
problem och lösningar för icke-latinsk skrift i den datoriserade miljön (kap. 6) och det tredje
visar mer konkret på flerspråkiga bibliografiska resurser och tillämpningar (kap. 7).

Romanisering och lagring av datorbaserad text är egentligen två skilda ämnesområden. I den
bibliografiska miljön möts de båda som arbetsredskap för att återvinna information. För att
förstå vikten av att ett språk skrivs med sitt ”eget” skriftsystem bör man vara medveten om
metodens konsekvenser. I kapitlet som behandlar romanisering ger jag exempel på vad som
sker då ett skriftsystem ersätts med ett annat. Förutom detta tar jag också upp dess historia, de
bakomliggande idéerna och den kritik som sedan flera decennier funnits mot att metoden
används i bibliografiska sammanhang.

I uppsatsens tekniska kapitel går jag igenom utvecklingen av teckenuppsättningar, från ASCII
till Unicode och visar på några problem som olika skriftsystem medför i den datoriserade
miljön. När bibliotekskatalogen automatiserades medförde detta först att originalskrift blev en
omöjlighet men så småningom hittade man lösningar för hur den nya tekniken kunde
användas. ALEPH och MINISIS är exempel på tidiga system som införde originalskrift i
katalogposterna. I dag finns det olika modeller för hur ett flerspråkigt MARC-format kan se
ut. En revolutionerande utveckling på den tekniska sidan då det gäller lagring av icke-latinsk
skrift är teckenuppsättningen Unicode som under de senaste tio åren definitivt har förändrat
möjligheterna till flerspråkiga tillämpningar. Jag beskriver hur Unicode är strukturerat men
också den kritik som finns i och med att Unicode inte löser alla problem.

I det tredje övergripande avsnittet, kapitel 7, beskriver jag först de två stora bibliografiska
databaserna OCLC WorldCat och RLG Union Catalog där de bakomliggande
organisationerna Online Computer Library Center (OCLC) och The Research Libraries Group
(RLG) utvecklat olika programvaror för katalogisering och sökning med originalskrift. Den
bibliografiska informationen i dessa databaser delas och används av många bibliotek men alla
använder sig inte av originalskriften. Två bibliotek som gör detta är Queens Library och
SOAS och dessa ger jag som exempel på bibliotek som tillämpar originalskrift. Detta avsnitt
rymmer också beskrivningen av de sökningar med arabisk skrift jag själv utfört i deras
respektive katalog.

I slutet av uppsatsen frågar jag mig vad som händer på området i Sverige idag. Jag gör en kort
beskrivning av en bibliotekskatalog i landet som innehåller poster med kinesisk och japansk
skrift: Östasiatiska museets bibliotek i Stockholm. Jag berättar därefter kortfattat vilka
möjligheter och planer som finns på LIBRIS att införa originalskrift i sitt system. Jag nämner
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också några av de funderingar gällande originalskrift som finns på Internationella biblioteket
(IB).

Den avslutande diskussionen innefattar de slutsatser jag genom studien kunnat dra vad gäller
både romanisering i bibliografisk miljö och den teknik som gör datahantering av icke-latinsk
skrift möjlig.

4. Litteratur

Att romanisering innebär ett problem i bibliografisk kontroll har länge stått klart. Det mest
gedigna arbete som publicerats inom området är The Conversion of scripts: it´s nature,
history and utilization (1978), av Hans H Wellisch, professor emeritus i biblioteks- och
informationsvetenskap vid University of Maryland. Där tar han upp konvertering av
skriftsystem på flera olika plan, historiskt, kulturellt, psykologiskt, socialt och tekniskt.
Grundfrågan är hela tiden hur man i bibliografiska sammanhang bäst betjänar användarna av
den litteratur som skrivs med icke-latinsk skrift. Romanisering har länge varit en accepterad
metod, men i och med att bibliotekens roll har ändrats från att ha varit inriktade på att bevara
samlingen till att göra samlingen tillgänglig anser han att metoden måste omvärderas.
Wellisch har tydligt visat att metoden innebär en försämrad återvinning. Wellisch hade själv
erfarenhet av att arbeta i ett flerspråkigt bibliotek i Israel och hans åsikter baserades på dessa
erfarenheter. Där hade han i praktiken genomfört idén om direkt tillgång till litteraturen i dess
rätta skrift.

Wellisch var inte ensam i sin kritik. C. Sumner Spalding vid Library of Congress skrev en
artikel som publicerades 1977 där han starkt kritiserade romanisering som metod. Han
rekommenderade där att överge tanken på en universell katalog och förespråkade separata
kataloger för olika skriftsystem. Några år tidigare hade Bella Weinberg vid YIVO Institute for
Jewish research skrivit en lika kritisk artikel där hon förespråkade samma lösningar.

Wellisch, Spalding och Weinberg skrev sina arbeten under en tid då den automatiserade
bibliotekskatalogen just gjort entré. Alla tre såg automatiseringen som en möjlighet då
utvecklingen av andra skriftsystem också låg i startgroparna. Spalding talade om att den
dagen då MARC-formatet skulle innehålla icke-latinsk skrift låg ”runt hörnet”.

En av dagens kritiker till romanisering i bibliografisk kontroll är Joan M. Aliprand,
systemanalytiker vid RLG. Hon följer upp kritiken från 70-talet i en tid då den datoriserade
bibliotekskatalogen dominerar vilket har inneburit både nya svårigheter och nya möjligheter.
1992 skrev hon en artikel med rubriken ”Nonroman script in the bibliographic environment”
som ofta refereras till i dessa sammanhang. Aliprand utgår ifrån att alla helst vill kunna
använda sitt modersmål; att ett språk skall skrivas med dess rätta skrift och att beskrivningen
av ett dokument också skall ske med dess rätta skrift. De problem med romanisering som togs
upp under 1970-talet har i och med automatiseringen utökats med ytterligare problem. Ett
exempel är de många olika lokala, nationella och internationella teckenuppsättningarna som
innebär att ett tecken kan ha olika koder beroende på vilken teckenuppsättning som används.
De olika teckenuppsättningarna försvårar utbytet av information i lika hög grad som de
många olika romaniseringsschemana gör. Aliprand har vidare skrivit om problem som de
olika språkens strukturer utgör i system som från början utvecklats för det latinska alfabetet.
Hennes forskning visar att romanisering i den automatiserade miljön ytterligare har försvårat
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återvinningen av dokumenten och hon är en stark förespråkare för en övergång till Unicode
teckenuppsättning och katalogposter i originalskrift. Aliprand har vidare varit med i
utvecklingen av RLIN, det första bibliografiska informationssystemet med poster i MARC-
format som kan både visa och indexera bl a arabiska, persiska och hebreiska.

Den del av uppsatsen som behandlar Unicode har som källa Unicode standard 3.0, utgiven av
Unicode consortium år 2000. Den har inte varit helt enkel för mig att förstå då språket är
oerhört tekniskt. Till hjälp har jag haft artiklar av bl a ovan nämnda Joan M Aliprand, men
också av Janet C Erickson, medlem av the University Library’s Unicode Interest Group.
Hennes artikel ”Options for presentation of multilingual text: use of the Unicode standard”
från 1997, beskriver både utvecklingen av teckenuppsättningar och hur Unicode fungerar i
grunden. Unicode standard har naturligtvis utvecklats och förändrats under tiden, vissa
principer som fanns från början har man varit tvungen att gå ifrån, nya skriftsystem har lagts
till och det är långt ifrån något färdigt koncept. Den senaste utvecklingen publiceras på
Unicodes hemsida och där är man i skrivande stund uppe i version 3.2. Jag har också haft
tillgång till de föreläsningar som gavs på Unicode-konferensen i Dublin, 14-17 maj 2002,
varifrån jag kunnat få information om den senaste tekniken.

Utvecklingen av flerspråkiga kataloger har pågått i två decennier och det finns en hel del
dokumenterat om de första, som t ex ALEPH och MINISIS. När det gäller ALEPH är det
artiklar skrivna av Susan S. Lazinger som varit till mest hjälp. Hon är fakultetsmedlem vid
School of Library, Archive and Information Studies vid Hebrew University of Jerusalem och
har skrivit om bakgrunden och utvecklingen av nätverket för Israels forskningsbibliotek.
Dessa artiklar har hjälpt mig att förstå hur de tidiga systemen varit konstruerade och att
originalskrift inte varit helt enkelt att införa. När det gäller de stora amerikanska
organisationerna RLG och OCLC har mycket information funnits på respektive organisations
hemsida. Likaså har hemsidan för The Library of Congress (LC) varit en ovärdelig källa då
det gäller information om MARC.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) har sedan lång tid
intresserat sig för flerspråkiga kataloger. Den första konferensen under ämnet hölls 1986 i
Tokyo och det resulterade i publikationen Automated Systems for Access to Multilingual and
Multiscript Library Materials – Problems and Solutions (1987). Man såg behovet av att
kunna påverka utvecklingen av tekniska system, vikten av att utveckla standardiserade
teckenuppsättningar och att påverka utvecklingen av programvaror och hårdvaror som stöder
flerspråkiga tillämpningar. Detta följdes upp vid ett satellitmöte strax före IFLA-konferensen i
Barcelona 1993 då ämnen behandlades som rörde utformning av flerspråkiga kataloger och
olika skriftsystem i ett och samma automatiserade system. Satellitmötet svarade mot ett ökat
internationellt intresse för den tekniska utveckling som medförde helt nya möjligheter att både
visa och få tillgång till flerspråkigt biblioteksmaterial. Mötet resulterade i att IFLA:s
katalogsektion i sin handlingsplan införde några nya punkter, bland annat att utveckla
rekommendationer för sortering när det gällde andra skriftsystem än det latinska och för hur
man skulle behandla orddelning i icke-latinska språk. Satellitmötet medförde också att IFLA:s
katalogsektion sponsrade ett seminarium i Istanbul 1995 där sex deltagare föreläste i ämnen
som omfattade nyckelfrågor och som kommenterades av andra deltagare. Dessa föreläsningar
med kommentarer är publicerade under titeln ”Multi-script, multilingual, multi-character
issues for the online environment” och innehåller många intressanta aspekter på olika sätt att
lösa problem som flerspråkiga bibliotekskataloger innebär. IFLA:s publikationer är
intressanta i det att de visar på den internationella diskussion som pågår på området och är en
stor inspirationskälla. Det är också intressant att kunna följa den diskussionen sedan



9

publikationen 1986 och se att de problem som verkade så oerhört problematiska då idag till
stor del är lösta.

Någon aktuell forskning på området från svenskt håll har jag inte hittat. Däremot publicerades
en magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås 1999 med titeln ”Är translitterering en
bibliografisk resurs för svenska folkbibliotek”, av Rayeheh Hamedani. Hennes undersökning
är en studie i hur Btj/LC:s romaniseringsschema för persiska fungerar i praktiken för dem som
använder det, katalogisatörer, bibliotekarier och persisktalande låntagare. Hon jämför
Btj/LC:s schema med ett schema utvecklat av Nasser Sharify som enligt undersökningen
bättre överrensstämmer med hur de persisktalande själva romaniserar. Hamedanis slutsats är
att inget av de två schemana kan uppfylla målgruppernas krav samtidigt och att Btj/LC:s
schema i första hand uppfyller katalogisatörens krav. Hon avslutar sin uppsats med
kommentaren att problemen endast kan lösas genom att komplettera den romaniserade
informationen med originalskrift och att utvecklingen av Unicode här får stora konsekvenser
som framförallt kommer att gynna bibliotekets användare.
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5. Romanisering

Romanisering, transkribering och translitterering är tre termer som återkommer i
sammanhanget konvertering från ett skriftsystem till ett annat.

Translitterering innebär att man representerar ett alfabet eller ett stavelsebildande systems
bokstäver med ett annat alfabets bokstäver. Man översätter tecken för tecken, stavelse för
stavelse, som när man t ex representerar det kyrilliska alfabetet med det latinska. 1

Transkribering innebär att man representerar ett språks ljud med ett annat teckensystem vilket
är det enda sättet vid konvertering av icke-alfabetiska språk. När man översätter de kinesiska
tecknen till det latinska alfabetet handlar det alltså om transkribering, man översätter ljud till
tecken. 2

För att inkludera båda dessa sätt använder jag mig av termen romanisering och menar därmed
att representera både alfabetiska system och ideografiska system med det latinska alfabetet.

5.1  Romanisering i historien

Metoden att uppföra listor av författarnamn och titlar i transkriberad eller translittererad form
är ingen ny företeelse. Man tror att metoden användes redan i biblioteken Mouseion och
Serapeion i Alexandria. Visserligen var flertalet skrifter grekiska eller i grekisk översättning
men biblioteken kan även ha haft egyptiska, feniciska, babyloniska, persiska och hebreiska
original och för att införa dessa i bibliotekets katalog konverterades namn och titlar troligen
till det grekiska alfabetet. Även om detta är gissningar så vet man med säkerhet att lite längre
fram i tiden återgav de romerska författarna grekiska och andra för dem främmande namn i en
form som passade det latinska språket. Här etablerades en tradition av romanisering som
sedan levt kvar, genom medeltiden och renässansen, då den förankrades i västerländskt
bibliografiskt utövande genom Gessners Bibliotheca Universalis, 1545, den första tryckta
författarbibliografin.3

Conrad Gessner (1516-1565), bibliografins fader, förtecknade i sitt monumentala verk mer än
10 000 författare som skrivit arbeten på något av de tre klassiska språken, latin, grekiska eller
hebreiska. Namnen förtecknades i strikt alfabetisk ordning och eftersom bokens text var på
latin användes det latinska alfabetet för arrangemanget och det blev nödvändigt att romanisera
de hebreiska och grekiska namnen. Bibliotheca Universalis var uppbyggd på tre systematiska
principer på vilka hela det västerländska bibliografiska arbetet sedan dess vilar på. För det
första etablerade han författarnamnet som huvuduppslag, för det andra insisterade han på
strikt alfabetisk ordning och för det tredje förtecknade han alla författare och deras arbeten i
en enda obruten sekvens och romaniserade alla namn som inte var skrivna med det latinska
alfabetet.4

                                                
1 International Technical Committee 46. Källa: <http://www.elot.gr/international/tc46sc2/purpose.html>
  [2002-10-25]
2 Ibid.
3 Wellisch, 1978 (a), s. 136 ff, s. 168 ff
4 Ibid., s. 168 ff
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Gessners arbete och metoder användes därefter av andra som upprättade bibliografier. Inte
bara grekiska och hebreiska romaniserades. Orientaliska och asiatiska namn och titlar
romaniserades för bibliografiska ändamål på ett sätt som gjorts sedan medeltiden då det gällde
arabiska och persiska namn, eller så återgavs de helt enkelt enligt någon fonologisk
transkription, beroende på vilket språk den talade som gjorde den första transkriberingen eller
översättningen, helt utan några som helst regler.5

Det uppstod tydliga problem i hanteringen av dokument med olika skriftsystem. På British
Museum propagerade en man vid namn Anthony Panizzi för att arbeten på de orientaliska
språken skulle katalogiseras separat enligt speciella regler. Året var 1841 och det var första
gången behovet av regler behandlades. Det blev separata kataloger men fortfarande i
romaniserad form. Under ett möte 1883 i USA vid American Library Association (ALA)
efterfrågades också fasta regler för hur de olika skriftsystemen skulle romaniseras. En
kommission tillsattes men kunde inte komma fram till några beslut. Däremot fastställdes åter
principen att romanisera i bibliotekens katalog - den var så självklar att den inte kunde
ifrågasättas. Kommissionen uttryckte också ett erkännande av de två skilda principerna som
romanisering innebar: translitterering och transkribering. Dessutom startade man ett
samarbete mellan filologer och bibliotekarier för att utforma konverteringssystem. Samarbetet
var inte fruktbart utan ledde till ändlösa debatter. Frågan var vilkas intressen som skulle
tillvaratas: Filologernas, de som använde romanisering som bibliografiskt redskap eller rent
utav andra biblioteksanvändare än filologer?6

I början av 1900-talet publicerades dock konverteringsscheman för olika språk officiellt
genom ALA men ändå inte enligt någon konsekvens. Reglerna var många och
motsägelsefulla och ett språk kunde ha konverteringsscheman i flera varianter. Vid sidan av
de scheman som utvecklades på amerikanskt och brittiskt håll pågick en liknande utveckling i
Tyskland. De system som där utvecklades användes även i andra delar av Europa, bl a i
Skandinavien, men de kom också att användas på bibliotek i Asien och Afrika. I Frankrike
och Italien användes lokala system som var baserade på nationell ortografi och fonologi. Så
lades en grund för vad som skulle bli romaniseringens fördärv, dvs varierande och
inkonsekvent användning av olika scheman i olika länder, bland bibliotekarier, de som
sammanställde bibliografier och utgivare.7

Så länge biblioteken var små eller hade mindre samlingar med icke-latinsk skrift fungerade
ändå systemen relativt väl, men med tiden då de ”exotiska” samlingarna ökade blev
svårigheterna uppenbara. Att använda romanisering som en metod vid bibliografisk kontroll
medförde problem. Bibliografisk kontroll krävde fasta regler och konsekvent användning av
dem och romanisering var allt annat än detta. Ändå fortsatte man använda metoden och
fortsätter så än i dag på de flesta håll.

5.2 Kritik mot romanisering

1978 skrev H.H.Wellisch en monografi och en artikel där han riktade mycket kritik mot
bibliotekens ensidiga romanisering inom bibliografisk kontroll (se nedan 5.3). Han menade att
romanisering som det enda sättet att utöva bibliografisk kontroll var ett av de sista spåren av

                                                
5 Wellisch, 1978 (a), s. 218 f
6 Ibid., s. 220 ff
7 Ibid., s. 222-223
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den europeiska dominansen och exploateringen av Afrika och Asien, påverkad av
kolonialismens tanke att ”civilisation” var lika med västerländsk kultur och kunskap. Den
asiatiska litteraturen hade studerats i väst av filologer som var mer intresserade av språk och
skrift än litteraturens innehåll. En följd av detta, menade Wellisch, var idén att allt skrivet
med annan skrift än den latinska måste romaniseras för att kunna hanteras på bibliotek och i
bibliografier, av västerländska bibliotekarier som då skulle vara de enda kapabla att utföra
bibliografisk kontroll korrekt.8  Inte nog med detta, metoden att romanisera exporterades
också av de västerländska bibliotekarier som ombads organisera bibliotek i afrikanska och
asiatiska länder och där införde romanisering som en ”effektiv” och ”modern metod”. Men
också de inhemska bibliotekarierna, särskilt de som fått sin utbildning i England eller USA,
förde med sig metoden till sina hemländers bibliotek.9 Det finns alltså en tradition, eller
kanske kan man säga en ideologi, där det latinska alfabetet anses mer civiliserat och
vetenskapligt än andra skriftsystem. Bella Weinberg kallade detta ”anglocentricity” i en
artikel från 1974, dvs ett  slags attityd bland engelsk-språkiga att ”Why can´t all scripts be
latinized?” 10

Tankarna att det latinska alfabetet skulle vara mer vetenskapligt än andra är förhoppningsvis
något vi lämnat bakom oss vid det här laget. Något annat är vår önskan att integrera allt inom
samma system, konceptet om den universella katalogen. Weinberg frågar vad det är vi
försöker integrera. ”Sounds? If so, then why don´t we interfile f and ph? Letters? Then why do
we file ä as ae? Perhaps we are integrating people – Arabs and Israelis, Russians and
Americans, all in the name of world co-operation. […] To follow the A to Z sequence of
Hebrew or Cyrillic letters should not be considered as segregation, but rather ´separate but
equal treatment!`”.11

C. Sumner Spalding ifrågasatte också konceptet om den universella katalogen. Vi romaniserar
för att kunna föra in ett namn eller titel som inte är skriven med det latinska alfabetet i en
katalog som börjar med A och slutar med Z. Men vem gör vi detta för? Jo för den som på
något sätt arbetar med katalogen och inte kan läsa det främmande alfabetet. Vi romaniserar
inte för läsaren, som är den som kommer att använda sig av boken. För läsaren är
romaniseringen snarare ett hinder mellan henne och boken. Trots att vi insett detta fortsätter
vi på samma sätt för att inte gå emot konceptet om den universella katalogen. Spalding
skriver: The ”bottom line” of cataloging non-roman alphabet materials: the universal
catalog. The catalog in wich all items in the collection are entered in a single alphabet from A
to Z, regardless of language, regardless of form, regardless of subject. The American ideal.12

Kritiken mot romanisering handlar om mer än ideologier och attityder. Både Wellisch och
Spalding talar om romanisering som något som snarare förhindrar än möjliggör åtkomst till
litteraturen. 13 Båda ger en bild av ett bibliografiskt kaos. Det är här kritiken ställs på sin spets.

                                                
8 Wellisch, 1978 (b), s. 4 ff
9 Wellisch, 1978 (a), s. 395-396
10 Weinberg, 1974, s. 20
11 Ibid., s. 21
12 Spalding, 1977, s. 7 f
13 Wellisch, 1978 (b), s. 5
    Spalding, 1977, s. 7
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5.3 Romanisering i bibliografisk kontroll

Vad är målet med bibliografisk kontroll? Charles Ammi Cutter uttryckte det på följande sätt i
sin Rules for a Dictionary Catalog, 1876:

1. To enable a person to find a book of which either
  (a) the author

        (b) the title is known
        (c) the subject
2. To show what the library has
        (d) by a given author
        (e) on a given subject
        (f) in a given literature
3. To assist in the choice of a book

(g) As to its edition (bibliographically).
(h) As to its character (literary or topical).14

Sedan Cutters tid har den bibliografiska miljön förändrats dramatiskt. Automatiserade system
för hantering av bibliografisk data har utvecklats. Storskaliga databaser, både på nationell och
internationell nivå, har vuxit fram vars poster används av tusentals bibliotek världen över.
IFLA har i studien Functional requirements for bibliographic records definierat kraven på
bibliografiska poster i förhållande till vad användaren av den bibliografiska informationen vill
uppnå:

- using the data to find materials that correspond to the user’s stated search criteria
- using the data retrieved to identify an entity
- using the data to select an entity that is appropriate to the user’s need
- using the data in order to acquire or obtain access to the entity described15

Målet är sammanfattningsvis att man ska kunna använda den bibliografiska informationen för
att möjliggöra åtkomst till dokumen. För att man ska kunna uppfylla detta krävs i stort sett två
saker. Dels en exakt beskrivning av dokumenten och dels ett system som medger återvinning.
Anglo-American Cataloging Rules, 2 ed. (AACR2) är den regelsamling som kan sägas vara i
det närmaste en internationell standard för hur dokumenten ska beskrivas och som
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) bygger på.
En strävan efter standardisering inom biblioteksområdet har funnits länge, men varför är det
så viktigt? Mycket enkelt uttryckt är standardisering ett effektivt medel för att undvika det
extra arbete det innebär att katalogisera ett dokument flera gånger och för att förenkla utbyte
av bibliografisk information. I verkligheten modifieras informationen efter olika behov och
alla regler tillämpas inte överallt. När det gäller katalogisering av material med icke-latinsk
skrift har man i västerländsk bibliografisk miljö använt sig av romanisering som metod.
Katalogiseringsreglerna säger angående Beskrivningens språk och skriftart:

                                                
14 Cutter, 1904, s.12
15 Functional requirements for bibliographic records. Källa: <http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr1.htm#2.1>
[2003-04-11]
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1.0E1. I följande avsnitt återges uppgifter som hämtas från själva objektet på
det språk och, om så önskas, i den skriftart som förekommer i objektet:

Titel och upphov
Upplaga
Medie- och publikationstypsspecifika uppgifter
Utgivning, distribution etc
Serie16

Det finns ingenting i regelsamlingen som säger att romanisering är att föredra framför
originalskrift. Kursiveringen talar snarare om en valfrihet och tydligt är att i den
bibliografiska miljön har man valt romanisering.

5.3.1 Romaniseringens konsekvenser

De som använder romanisering som metod för bibliografisk kontroll står inför vissa problem
då kravet på exakthet ska uppfyllas. Bland de nyckelproblem som Wellisch ställde upp finns
mångfalden av olika konverteringsscheman och en inkonsekvent tillämpning av dem. De
varierande namnformerna ställer till problem och kräver många hänvisningar i katalogen. Vid
romanisering uppstår lätt felaktigheter som inte alltid upptäcks och ett dokument kan bli
omöjligt att finna.17

Genom historien har det funnits en strävan att etablera mer officiella romaniseringsscheman,
men i stället för en standardisering har vi fått en uppsjö av mer eller mindre accepterade
scheman som används sida vid sida. Forskningsbibliotek och folkbibliotek använder inte alltid
samma scheman; det kan även existera olika scheman för samma språk inom ett och samma
bibliotek då man t ex övergått från ett till ett annat och inte ändrat de äldre posterna.
Framförallt används olika scheman i olika länder och inom olika organisationer. Den
bibliografiska kontrollen är alltså ibland begränsad till enbart det egna bibliotekets katalog
och utbyte av information försvåras.18

Nedan följer exempel på några kända romaniseringsscheman av vilka LC är det mest använda
i den engelskspråkiga delen av världen.

AFNOR Association francaise de normalisation
ANSI American National Standard Institute
BGN U.S. Board on Geographic Names
BM British Museum
BSI British Standards Institution
EB Encyclopaedia Britannica
EI Encyclopedia of Islam (Arabiska)
GR Gwoyeu Romatzyh (Kinesiska)
HR Hepburn Romanization (japanska)
ISO International Organization for Standardization
JE Jewish Encyclopaedia (hebreiska)

                                                
16 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek , 1990, s. 12
17 Wellisch, 1978 (b) s. 7 ff
18 Wellisch, 1978 (a) s. 373
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LC Library of Congress
M-R McCune-Reischauer (koreanska)
PCGN British Permanent Committe on Geographic Names
PI Pinyin Romanization (kinesiska)
W-G Wade-Giles (kinesiska)19

En konsekvens av de olika konverteringsschemana är att namnformerna varierar stort. Särskilt
som man då inte alltid konsekvent romaniserar enligt schemat utan föredrar den namnform
som är ”mest känd”. Den arabiska författaren ?????  ????  Kahlil Gibran (den form som föredras
i Skandinavien) eller Khalil Gibran (i Encyclopaedia Britannica) kan även återfinnas som:

Gibrán, Gibrán Jalil
Jibran, Khalil Jibrán
Gabran, Halil
Jabran, Halil Jabran
Jubran, Jubran Khalil
Gebran, Gebran Khalil
Jibran, Jibran Khalil
Chi-po-lun
Yubran, Yubran Jalil
Gibran, Khalil
Gibran, Gibran Khalil
Gibran, Halil Gibràn
Gibran, Halil20

De olika namnformerna kräver många hänvisningar i katalogen. En känd kinesisk författare,
vars vietnamesiska namnform är Kim Dung, ska enligt katalogiseringsreglerna AACR2
romaniseras direkt från det kinesiska originalet, även då det gäller en översättning till
vietnamesiska. Enligt pinyin skulle då Kim Dung i katalogen bli Jinyong, och den
vietnamesiska läsaren skulle aldrig hitta författaren i katalogen om ingen hänvisning fanns.
Hänvisningar är också viktiga då en författare skriver på olika språk och skriftspråk. Den
indiska författaren Premchand (engelsk namnform) skriver både på urdu och hindi. En
romanisering från urdu blir i LC:s schema Prem Cand och från hindi Premacanda.21

Konsekvensen av detta är att en romaniserad katalog i ett bibliotek med dokument på många
olika språk med olika skriftsystem kräver väldigt många hänvisningar för att återvinningen
ska vara effektiv.

Romanisering av japanska namn innebär särskilda svårigheter eftersom ett namn kan läsas på
flera sätt. Modern japanska skrivs med en kombination av kanji (kinesiska karaktärer) och
kana (japanska stavelser). Kanji kan läsas på olika sätt, antingen som ett inhemskt japanskt
ord eller som ett gammalt kinesiskt lånemorfem. Som katalogisatör får man använda sig av
olika referensböcker för att finna den rätta romaniseringen av namn. Ibland kan det finnas
flera möjligheter och i slutändan kanske det bara är författaren själv som vet hur hans eller
hennes namn skall läsas.22

                                                
19 Juncker, 1992, s. 204
20 Ibid., s. 203
21 Ibid., s. 209 f
22 Kaneko, 1980, s. 140 f
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Varje språk har sin egen struktur vilket innebär olika typer av problem när man romaniserar.
Även om katalogisatören är skicklig och har gedigna språkkunskaper kan felaktigheter uppstå.
Ett exempel som ofta tas upp i litteraturen är arabiskan som normalt skrivs utan vokaler.
Detta kan sägas vara det största problemet för den som romaniserar eftersom vokalerna ska
läggas till. Det är kontexten och grammatiken som talar om vilka vokaler som hänsyftas och
man måste ofta kontrollera i lexikon att man uppfattat ordet rätt vilket inte heller alltid då är
uppenbart. Detta kan drastiskt påverka textens innebörd men också fileringen av
huvuduppslaget och dess återvinning. Det arabiska ordet ??? , slm kan läsas på många olika
sätt. Salima är ett verb som bl a betyder att vara säker, skyddad, oskadd, bevarad. Verbets
andra form, sallama, betyder att bevara något från ondska eller skada, lämna över något
intakt, lägga ner vapen, ge upp m.m. Substantivet salm betyder fred. Substantivet silm betyder
fred eller religionen islam. Sullam, också ett substantiv, kan betyda stege, trappa, steg men
också skala i musikalisk mening och instrument. En felaktig vokalisering betyder att det blir
oerhört svårt att återvinna dokumentet.23

Joan M. Aliprand menar i sin artikel Nonroman Scripts in the Bibliographic Environment att
problemen som medföljer romanisering i bibliografisk miljö leder till att åtkomsten av
dokument förhindras eftersom informationen förvrängs, alltså rena motsatsen till vad
bibliografisk kontroll ska leda till. När man romaniserar presenterar man texten i en onaturlig
form som för läsaren framstår som helt obegriplig. Katalogen ger ingen nyckel till hur språket
romaniserats. Uttalen är sällan självklara, de diakritiska tecknen, dvs de led i bokstäverna som
anger särskiljande funktioner, är meningslösa om man inte vet vad de innebär och ofta syns
dessa diakriter enbart i MARC-formatet, ett format som låntagarna i allmänhet inte ser.
Eftersom ett skriftsystem dessutom ofta används för mer än ett språk blir det ensidiga
konverteringsschemat ofta fel. Persiska som skrivs med arabiska bokstäver har ett
konverteringsschema vid LC (Library of Congress) som reflekterar det arabiska uttalet vilket
inte alls överensstämmer med det persiska språket.24

Vid romanisering förloras också språkets distinktioner och detta gäller särskilt vid språk med
många homofoner. Aliprand ger i sin artikel ett exempel där det kinesiska ordet för ”kung”
och ”dö” har samma uttal men skrivs med helt olika tecken. Eftersom konverteringsschemat
är baserat på uttal blir båda dessa tecken representerade med samma latinska bokstäver
(wáng). När det gäller toner används i romaniseringen ofta accenter som hjälper att skilja
mellan orden. Wàng betyder absurd, till skillnad från wáng (”kung” eller ”dö”). Men dessa
distinktioner av toner används inte alltid i katalogen vilket ytterligare ökar antalet ord som där
stavas lika men har olika betydelse.25 Wellisch ger ett exempel på stavelsen hsi, som kan stå
för dussintals kinesiska tecken, vart och ett med en egen innebörd. Hsi betyder alltså
ingenting för den som kan läsa kinesiska om stavelsen inte medföljs av det kinesiska
tecknet.26

Majoriteten av icke-romanska skriftspråk har bokstäver och tecken vars ljud inte har någon
direkt motsvarighet i det latinska alfabetet. Även romanisering av alfabetiserade språk innebär
att distinktioner försvinner. Dessa återges med hjälp av bokstavskombinationer och
diakritiska tecken. När man romaniserar arabisk skrift använder man sig av punkter för
särskilja bl a ?  (s) från ?  (s med punkt under), ?  (t) från ? (t med punkt under) och ? (z)
från  ? (z med punkt under). Dessa små punkter är alltså oerhört viktiga men syns oftast bara i
                                                
23 Jajko, 1993, s. 135
24 Aliprand, 1992 (b), s. 105 f
25 Ibid., s. 106 f
26 Wellisch, 1978 (b), s. 8 f
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MARC-formatet och inte i bibliotekens OPAC. Där ignoreras också två av arabiskans
konsonanter helt, ?(ain) och ? (hamza). Men det räcker inte med detta. Även det att den
ovokaliserade arabiska texten måste sökas med vokaler är ett problem. Katalogen utgår från
klassisk arabiska medan låntagaren utgår från talspråket som skiljer sig mycket beroende på
varifrån låntagaren kommer. Vilket translittereringsschema biblioteket använder är därför i
stort sett oväsentligt för låntagaren. ????  kan lika gärna skrivas som Muhammad, Muhamed,
Muhamad, Mohammed, Mohammad, Mohamed eller Mohamad. I strikt translittererad form
skulle namnformen vara Mhmd.27

Thailändska kräver många diakriter i romaniseringen. Det är ett alfabetiskt språk som består
av 44 konsonanter, 32 vokaler och dessutom 5 tonmärken. I LC:s romaniseringschema
romaniseras inte thailändskans tonmärken och inte heller de ”tysta konsonanterna”, dvs
konsonanter som i ett ord inte uttalas. Ett annat problem är att orden i en mening inte
separeras från varandra i originalskriften. När man romaniserar skall orden separeras och man
måste veta var orden skall delas. Generellt är det så att thailändska ord utgörs av en stavelse
så att varje stavelse anses som ett separat ord. Men thailändskan har också påverkats av andra
språk och har inlemmat många främmande ord som är byggda på flera stavelser, t ex ord som
härstammar från pali och sanskrit. Den som romaniserar måste kunna särskilja dessa ord och
den som ska söka i bibliotekskatalogen måste veta vilka stavelser som ska separeras.28

Diakriter är mer än något man använder i romaniseringssammanhang. De flesta språk med
latinsk skrift har diakriter, t ex ¨ över o(ö) och a(ä), andra exempel är ç e ô och många fler.
Ett annat exempel på ett språk med många diakriter är vietnamesiskan. När skriftspråket av de
första missionärerna romaniserades lades ett stort antal diakritiska tecken till för att uttrycka
nyanserna av 11 vokaler och sex toner. Dessa nyanser kommer inte till sin rätt i bibliografiska
sammanhang eftersom de flesta diakriterna ignoreras.29

För att romanisering ska vara en effektiv metod innebär det också att det måste vara
reversibelt, dvs det ska vara möjligt att från den romaniserade formen rekonstruera den
ursprungliga. Detta är möjligt endast med alfabetiska språk där bokstäver i det ena alfabetet
har sin motsvarighet i det andra. LC:s romaniseringsschema för ryska är förmodligen det enda
exemplet på fungerande reversibilitet. Det är en omöjlighet för ovokaliserade skriftsystem
som arabiska och hebreiska då reversibiliteten är möjlig enbart när det gäller konsonanterna.
För ideografiska språk, kinesiska, japanska och koreanska finns ingen möjlighet alls att gå
från den romaniserade formen till den ursprungliga. Strikt romanisering och reversibilitet är
en omöjlighet inte enbart för att många av de latinska bokstäverna står för olika ljud i samma
språk utan också för att bokstäverna inte uttalas likadant i de olika språken. 30

Med tanke på ovan nämnda svårigheter är det lätt att inse att bibliografisk kontroll och
romanisering inte riktigt hör ihop. Det kan bli omöjligt att finna en post, man kan knappast
tala om effektiv återvinning. Om det är svårt för bibliotekarien att söka den här litteraturen
effektivt så är det ofta en omöjlighet för biblioteksbesökaren. Visst kan man lära sig systemet
och det kan man kanske förvänta sig av studenter och forskare på forskningsbiblioteket, men
man kan inte kräva att låntagarna på folkbiblioteket ska ha specialkunskaper i
romaniseringsregler. Romaniseringen är ett hinder för dem och till ingen hjälp.

                                                
27 Aliprand, 1992 (b), s. 108
    Juncker, 1992, s. 202
28 ALA-LC romanization tables, 1991, s. 178
29 Tie Kho, 1980, s. 185 f
30 Wellisch, 1978 (b), s. 11
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Det är inte svårt att hålla med Aliprand då hon säger att den romaniserade texten blir
obegriplig. Hon utgår ifrån att vi alla vill kunna använda vårt eget modersmål och hennes
axiom är att ett språk skall skrivas med dess rätta skrift vilket leder till att beskrivningen av ett
dokument, dokumentsurrogatet, också skall vara med dess rätta språk och skrift. Detta borde
vara utgångspunkten i alla bibliotekssammanhang. 31

                                                
31 Aliprand, 1996. Källa: <http://www.ifla.org/IV/ifla62/62-alij.htm> [2002-09-29]
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6. Automatisering

Med avsnittet ovan som bakgrund kan man säga att romanisering har en enda fördel och det är
att den i bästa fall ger tillgång till bibliografisk data för den som inte kan läsa språket i fråga i
originalskrift. Det innebär att allt material på ett enkelt sätt kan integreras i ett och samma
system och kan hanteras i t ex cirkulation och återvinning. Men frågan är om denna fördel
uppväger de nackdelar metoden innebär för dem som vill komma åt litteraturen?

Både Wellisch, Spalding och Weinberg rekommenderade att man lämnade tankarna på den
universella katalogen och införde separata kataloger för de olika skriftsystemen. Det skulle
innebära att alla språk skulle behandlas på jämlik basis.32 För 30 år sedan hade de flesta
bibliotek kortkataloger och då behövde detta inte utgöra något större problem. Om
originalskriften skrevs från höger till vänster eller vänster till höger spelade ingen roll, korten
kunde vara handskrivna eller maskinskrivna, titeln kunde vara romaniserad och resten i
originalskrift eller man kunde ha ett kort på originalskrift och ett annat i translittererad form.
Kortkatalogen kunde utformas alltefter bibliotekets behov, beroende på vilken typ av samling
man hade och kunde på så sätt sägas vara ett ganska flexibelt sätt att organisera bibliotekets
böcker. Vissa bibliotek införde också sådana system med bland annat separata kataloger för
arabiska, hebreiska och kyrilliska.33

Så gjorde datateknologin sitt inträde på marknaden och det visade sig vara ett suveränt
hjälpmedel då det gällde att lagra och finna information, just det som biblioteken sysslar med
i grund och botten, informationslagring och informationsåtervinning. Från slutet av 70-talet
datoriserades bibliotekskataloger runt om i världen och kortkatalogerna skrotades i samma
takt. Romaniseringen fick då en starkare ställning eftersom datorerna till en början enbart
kunde hantera det latinska alfabetet. Det fåtal bibliotek som hade separata kataloger för olika
skriftsystem försökte till en början bevara det systemet men övergav det ganska snart.
Användarna var ändå tvungna att gå till den automatiserade och romaniserade katalogen för
att få reda på bokens status.34

6.1 Teckenuppsättningar

Automatiseringen handlar inte bara om ett hjälpmedel för det enskilda biblioteket. Det
handlar också om ett internationellt samarbete. Målet är en utveckling av en infrastruktur som
gör att biblioteken kan dela bibliografiska data mellan sig. Men för att den här infrastrukturen
ska fungera gäller det att datorerna talar samma språk och så har fallet inte varit. Det var den
nordamerikanska dataindustrin som ledde utvecklingen vilket till en början resulterade i ett
slags elektronisk kulturimperialism där maskinerna på den internationella biblioteksscenen
enbart talade US ASCII.35 För biblioteken med litteratur på andra språk än engelska räckte
ASCII inte långt och en utveckling av teckenuppsättningar var snart nödvändig.

                                                
32 Weinberg, 1974, s. 21
    Spalding, 1977, s. 8 f
    Wellisch, 1978 (b), s. 15 f
33 Weinberg, 1974, s. 22-23, 28
34 Vernon, 1996, s. 3 ff
35 Kirkwood, 1992, s. 249
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Datorerna lagrar information i grupper av ”bitar” som kan vara antingen 0 eller 1. En sådan
grupp kan innehålla fler eller färre bitar och det är detta som medger ett mindre eller större
antal tecken i ett system. Så länge man sysslade med enbart numeriska tecken räckte det med
fyra-bitars-koder, men när man så skulle representera datorbaserad text krävdes mer. Man
räknade med att 7-bitar skulle räcka, vilket utgjorde 128 olika teckenkombinationer.
Tillräckligt för det latinska alfabetet plus numeriska tecken och andra symboler. 7-bitars-
koden fick namnet ASCII (American Standard Code for Information Interchange) och
baserades så småningom på den internationella standarden ISO 646 som är en bas för
liknande teckenuppsättningar i andra länder.36

Men, hur skulle man kunna representera icke-latinska skriftsystem i den automatiserade
bibliotekskatalogen då det bara fanns plats för 128 olika tecken? Den nya tekniken innebar en
begränsning. Lösningen fick inte kräva mer än ASCII kunde klara och att romanisera blev det
enda alternativet. Men inte heller 128 olika teckenkombinationer var tillräckligt för
bibliotekens bibliografiska behov eller andra flerspråkiga tillämpningar, det behövdes helt
enkelt plats för fler tecken. ASCII utvecklades till en kod där en byte byggde på 8 bitar,
”extended ASCII”, vilket möjliggjorde 256 olika tecken som i de flesta fall var tillräckligt för
nationella behov.  Men till skillnad från 7-bitars ASCII blev ”extended ASCII” ingen
standardiserad kod, utan fungerade bara på PC (DOS). Apple introducerade en egen kod, Mac
Roman, som enbart fungerade på Macintosh och ISO (International Standard Organisation)
utvecklade ISO 8859 som blev en bas för teckenuppsättningar som användes av UNIX och
Microsoft Windows.37

Medan ASCII alltså är en amerikansk standard som ligger till grund för andra nationella
standarder så utformar ISO internationella standarder. ISO 8859 utvecklades för flerspråkiga
tillämpningar och resultatet blev en serie av nio teckenuppsättningar med 256-bitar, ISO
8859-1 till 8859-10, som täcker alla europeiska språk, även de grekiska (ISO 8859-7) och
kyrilliska alfabetena (ISO 8859-5) och dessutom det arabiska (ISO 8859-6). ISO 8859-1 är
den som är känd under namnet Latin-1 och är tillräcklig för att hantera de väst-europeiska
språken. 38

I bibliotekssammanhang finns ytterligare en standard och det är ”MARC character set”, som
utvecklades av Library of Congress och publicerades 1969 under namnet ”USMARC
character set”. (MARC står för Machine Readible Cataloging Record.) Teckenuppsättningen
utvecklades för bibliotekens stora behov av diakritiska tecken, både för de europeiska språken
och för att kunna representera icke-latinsk skrift i romaniserad form. USMARC
teckenuppsättning bygger på 8-bitar men kan också användas i en miljö som använder 7-
bitars-koder. USMARC är en ”variable-byte character set” vilket innebär att bokstäver med
diakriter inte kodas som en byte utan som två: en diakrit (en byte) följd av den modifierade
bokstaven som en andra byte. Diakriten placeras alltså före den modifierade bokstaven. I
USMARC räknas diakriterna som ”tillägs-byte” och på detta sätt kan man få det utrymme
som krävs i bibliografiska sammanhang. Teckenuppsättningen medger också att mer än en
diakrit kan kombineras med en bokstav. 39

                                                
36 Erickson, 1997, s. 173-174
37 Ibid., s. 175
38 Ibid.
    Clews, 1988, s. 56
39 Erickson, 1997, s. 176
    Clews, 1988, s. 31
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Ytterligare en möjlighet till utrymme för fler tecken är att använda sig av sk ”doublebyte
character sets” (DBCS) vilket innebär att man för en kod, ett tecken, kan använda en eller två
byte. Samma uppsättning av koder som används i ASCII kan då också användas som den
andra delen i ett ”double-byte-tecken”. Det största problemet med detta system är att varje
tecken måste testas för att se om det är 8- eller 16-bitar långt, programvaran måste kunna
skilja mellan ASCII och ”double-byte” för att bestämma huruvida det är ett helt tecken eller
ett halvt. Trots detta blev det en lösning för de språk som krävde större utrymme än vad
enbart 8-bitars-koder kunde ge.40 Japan, Kina och Korea utvecklade för sina nationella behov
egna teckenuppsättningar som byggde på ”double-byte-koder”. Ytterligare ett steg var att
utveckla en teckenuppsättning som täckte både kinesiska, japanska och koreanska. Ett
exempel är RLIN East Asian Character Code (REACC) som byggde på tre byte och kallades
för en ”multiple-byte character set” (MBCS). REACC utvecklades av Research Libraries
Group (RLG) för att ge möjlighet till CJK-språken i originalskrift i sin databas och både
OCLC och LC började lagra sina originalskriftsposter i detta format. Ett samarbete mellan de
tre organisationerna resulterade i EACC (East Asian Character Code), det format som i dag
används som lagringsformat i deras databaser och har som modell Taiwans teckenuppsättning
”Chinese Character Code for Information Interchange” (CCCII).41

Det är viktigt att skilja mellan teckenuppsättningar och fonter. Fonterna är de verktyg som
återger det synliga tecknet och dess olika former. En font som Times kan ha samma generella
stil vare sig den finns på en Macintosh eller en IBM-kompatibel dator, men de underliggande
tecknens kodpositioner skiljer sig mellan dessa två system. Många företag har producerat
fonter för Windows och Macintosh med icke-latinska tecken i positioner som vanligtvis är
reserverade för latinska tecken. Med en sådan font har det varit enkelt att skriva ett
flerspråkigt dokument, man bara växlar font när man vill ha andra former av tecken. Att växla
fonter innebär att man kan visa ett närmast obegränsat antal former av tecken men problemet
är dock att man inte kan använda dokumentet på en dator som inte har samma font installerad
och tillgänglig.42

6.2 MARC-formatet

Det är inte bara kodningen av tecken som har betydelse vid utbyte av bibliografisk
information. För att utbytet av poster ska kunna ske på ett smidigt sätt är det viktigt att alla
gör ungefär likadant. MARC-formatet är den standard som förenklar utbytet mellan de
bibliografiska databaserna. Library of Congress utvecklade det ursprungliga MARC-formatet
under åren 1965-1966. I pilotprojektet MARC I undersökte man möjligheten att producera
maskinläsbar kataloginformation. Ett liknande projekt pågick i Storbritannien under namnet
BNB MARC Project. 1968 gick man samman i projektet MARC II för att försöka utveckla ett
standardiserat kommunikationsformat. Ändå utvecklades två versioner, USMARC och
UKMARC som var för sig svarade mot de båda ländernas behov och praxis. Sedan 1970 har
det vuxit fram mer än 50 olika MARC-format med resultatet att poster alltid måste redigeras
innan något utbyte kan ske. 1999 ersattes USMARC av MARC21 som är det senaste MARC-
formatet.43

                                                
40 Erickson, 1997, s. 178
    The Unicode standard , 2000, s. 3
41 Clews, 1988, s. 138, 150
42 Erickson, 1997, s. 176-177
43 Diffuse, 2002. Källa: <http://www.diffuse.org/library.html#MARC> [2002-10-27]
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Att göra en katalogpost baserad på ett MARC-format innebär att följa strikt uppsatta regler
gällande hur och var i posten olika typer av information ska finnas. Var i posten uppgifter i
originalskrift skall finnas är inte helt självklart, det finns alternativ. Innan jag går in på hur en
post med originalskrift kan se ut ska jag mycket kortfattat beskriva hur MARC-formatet är
uppbyggt.

MARC-formatet har en central betydelse i automatiseringen och innebär att en maskin, dvs en
dator, kan läsa och översätta data i katalogposten. Posten innehåller en beskrivning av
objektet, huvuduppslag, biuppslag, ämnesord och klassifikation. MARC-formatet är medlet
som datorn behöver för att översätta informationen som finns i katalogposten. MARC-posten
innehåller därför en kod före varje bit av bibliografisk information som talar om vilken typ av
information det handlar om. MARC-formatet har blivit ett standardformat för organisering av
bibliografisk information. Det medför att bibliotek över hela världen bättre kan dela
bibliografiska resurser.44

Varje post är logiskt indelad i fält. Det finns ett författarfält, ett fält för titelinformation, ett för
utgivning osv. Varje fält är representerat av en tresiffrig fältkod som identifierar fältet och
talar om vilken typ av data det innehåller. Följande fält är bland de vanligaste i en MARC-
post:

100 författarnamn, huvuduppslag
245 titelinformation (inkluderar titel, övrig titelinformation, upphov)
250 upplaga
260 utgivning, distribution
300 fysisk beskrivning
440 serieuppgifter
650 allmänna ämnesord
700 personnamn som biuppslag

Ett fält med fältkod 100 (som definierar fältet som författarfält) kan se ut på följande sätt:

100 1 $aQabbani, Nizar.

Fälten är i sin tur indelade i ett eller flera delfält som på samma sätt representeras av
delfältskoder som indikerar vilken sorts information som följer. I exemplet nedan indikerar a
titel, b övrig titelinformation och c upphov. Dollartecknet är delfältsavskiljare och separerar
informationen i delfälten. En del av fälten definieras också med hjälp av indikatorer som har
sin plats efter fältkoden. MARC 21 använder siffrorna 0 till 9 som indikatorer. Första
indikatorn, siffran 1 som följer fältkoden 245, indikerar att det ska finnas ett separat
titeluppslag. Andra indikatorn är en fileringsindikator som talar om hur många av fältets
första tecken (inklusive blanksteg) som ska fileras bort. 45

245 10 $aArabian love poems :$bfull Arabic and English texts/$c Nizar Kabbani ; translated
by Bassam K. Frangieh and Clementina R. Brown.

                                                
44 Furrie, 2002. Källa: <http://lcweb.loc.gov/marc/umb/um01to06.html> [2002-09-28]
45 Ibid.
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6.2.1 Originalskrift i MARC-formatet

Research Libraries Group (RLG) började arbeta för möjligheten att implementera
originalskrift i posterna i början av 1980-talet och samtidigt godkände MARC Advisory
Group en teknik för detta som tillät de nordamerikanska användarna att enkelt identifiera och
isolera fält som innehöll icke-latinska data. MARC-formatet fick ett särskilt fält med koden
880, som betydde ”alternate graphic information”.46  Att lägga in den icke-latinska skriften i
fält 880 var en mycket användbar teknik i ett sammanhang där väldigt få system kunde
använda sig av originalskrift och möjligheten att välja bort dem var nödvändig. För
närvarande är denna teknik standard.47

Informationen i fält 880 länkas med informationen i det reguljära fältet genom delfältskoden
$6 som följs av koden till det associerade fältet, i exemplet nedan 880 respektive 100.
Delfältet innehåller också ett ”occurence number”, en tvåsiffrig matchningskod (01) som
tillåter matchning till det associerade fältet.

Ex. 100 1#$6880-01$a<Huvuduppslag med latinsk skrift>

       880 1#$6100-01/(N$a<Huvuduppslag med kyrillisk skrift>

Efter matchningskoden följer den kod som identifierar skriften. I exemplet nedan är koden (N
vilket definierar den kyrilliska skriften.

Ex. 880 1#$6100-01/(N$a<Huvuduppslag med kyrillisk skrift>

I en MARC-post läggs alltid innehållet i fältet in i den logiska ordningen, från det första
tecknet till det sista, oberoende av själva fältets riktning. För fältets visningsformat är vänster-
höger standard. Om fältet innehåller text vars riktning är höger-vänster följs koden som
identifiterar skriften av ett snedstreck / och orienteringskoden r.

Ex. 100 1#$6880-01$a<Huvuduppslag med latinsk skrift>

       880 1#$6100-01/(2/r$a<Huvuduppslag med hebreisk skrift>48

I exemplen ovan är katalogiseringsspråket engelska och själva objektens språk har icke-
latinska skriftsystem. Man kan naturligtvis också ha ett annat katalogiseringsspråk och
använda dess skrift i de reguljära fälten och länka dem till 880 som då innehåller
romaniseringen. Följande sida ger exempel på två poster där fält 880 tillämpas på båda dessa
sätt.

                                                
46 Alternate graphics without 880 […], 1998. Källa: <http://www.loc.gov/marc/marbi/dp/dp111.html>
    [2002-09-24]
47 Ibid.
    Library of Congress, MARC 21 formats for bibliographic data , 1999.
    Källa: <http://www.bibfile.com/tcl/crs/bib2911.htm> [2002-10-25]
48 Library of Congress, MARC 21 formats for bibliographic data , 1999.
    Källa: <http://www.bibfile.com/tcl/crs/bib2911.htm> [2002-10-25]
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Ex. Katalogiseringsspråket är engelska och objektets språk är ryska. 49

Ex. Katalogiseringsspråket är arabiska och objektets skrift är arabisk. 50

                                                
49 Library of Congress, MARC 21 formats for bibliographic data , 1999.
    Källa: <http://www.bibfile.com/tlc/crs/bib3277.htm> [2002-10-25]
50 Ibid.
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Det är inte självklart att man vill ha uppgifterna romaniserade i en katalogpost. Man kan lägga
in uppgifterna i det icke-latinska skriftsystemet i de reguljära fälten utan att länka dem till ett
romaniserat fält. I en sådan modell finns all data i reguljära fält och skriften varierar beroende
på vad informationen kräver. Om katalogiseringsspråket t ex är engelska vill man troligen ha
ämnesord och anmärkningar på engelska.

Ex. Katalogiseringsspråket är engelska och objektet har både kyrillisk och arabisk skrift. 51

Ex. Katalogiseringsspråket är ryska och objektet har både kyrillisk och latinsk skrift. 52

                                                
51 Library of Congress, MARC 21 formats for bibliographic data , 1999.
    Källa: <http://www.bibfile.com/tlc/crs/bib3278.htm> [2002-10-25]
52 Ibid.
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Vilken modell som är att föredra beror på katalogiseringsspråket och huruvida man vill infoga
uppgifterna i romaniserad form eller inte. Vid Library of Congress fördes 1998 en diskussion
om man över huvud taget skulle använda sig av fält 880. Man tyckte att det var dags att
”normalisera” hanteringen av icke-latinsk data genom att använda sig av de reguljära fälten
och upprepa dem när man ville infoga romaniserade versioner. Vid behov av att länka
romaniseringen till originalskriften kunde delfältskoden $8 användas i stället som kommit att
bli en universell teknik för att länka fält. Man frågade sig också om man verkligen var
tvungen att länka fälten över huvud taget och vad det skulle innebära att upprepa fält 245,
250, 260 osv istället  för att använda fält 880. RLG använde sig redan då av upprepningsbara
fält i sitt interna format medan man i export- och importformat utnyttjade fält 880.53

Jag har inte funnit något resultat av dessa diskussioner utan snarare verkar användandet av fält
880 fortsätta. Kanske beror det på att implementering av originalskrift inte gått så fort som
man trott och att det fortfarande är ett stort behov av att kunna ”välja bort” dem för de system
som inte klarar att hantera originalskriften.

6.3 Tidiga system med originalskrift

Under 1980-talet började man så på flera håll utveckla system som gjorde det möjligt att
infoga originalskrift i katalogposterna. De två stora amerikanska bibliografiska
informationssystemen, Online Computer Library Center (OCLC) och the Research Libraries
Information Network (RLIN), började på var sitt håll utveckla mjukvaror för kinesiska,
japanska och koreanska i första hand. Dessa två databaser kommer jag att behandla längre
fram i uppsatsen. Naturligtvis har också Kina, Taiwan, Japan och Korea varit aktiva i
utvecklingen av datoriserade bibliotekssystem. Man har utvecklat lokala system eller anpassat
importerade system. Men det var systemen ALEPH och MINISIS som blev de första
flerspråkiga biblioteksdatasystemen med originalskrift och båda dessa fick stor internationell
spridning.

Den första tillämpningen av icke-latinsk skrift i ett automatiskt bibliotekssystem utvecklades i
Israel.54 ALEPH (Automated Library Expandable Program Hebrew University of Jerusalem)
nätverket för Israels forskningsbibliotek, började 1981 använda ett lokalt utvecklat program
som kunde hantera två skriftsystem, det hebreiska och det latinska. För att kunna katalogisera
den hebreiska litteraturen i originalskrift använde man i terminalen ett chip som ersatte de
gemena latinska bokstavskoderna med hebreiska tecken. När sedan ISO utvecklat en 8-bitars
latinsk/hebreisk teckenuppsättning, ISO 8859-8, som omfattade både det hebreiska och
latinska alfabetet antog The Standard Institution of Israel en liknande teckenuppsättning. 55

I mitten av 1980-talet började man titta på möjligheten att även infoga andra icke-latinska
skriftsystem eftersom många av forskningsbiblioteken hade stora samlingar med både arabisk
och kyrillisk skrift. Andra flerspråkiga system som utvecklades under samma tid (t ex RLIN)
byggde på lösningar som baserade sig på själva maskinvaran, men ALEPH utvecklade i stället
fonter baserade på program.56

                                                
53 Alternate graphics without 880 […], 1998. Källa: <http://loc.gov/marc/marbi/dp/dp111.html> [2002-09-24]
54 Aliprand, 1992 (b), s. 109
55 Lazinger, 1996, s. 111 f
56 Ibid.
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Lösningen med fonter innebar att teckenuppsättningen låg fast i datorn grundad på en matrix
med punkter som kunde se olika ut beroende på typ av terminal. Konstruktionen byggde på ett
program som kunde hämta ett tecken och konvertera grundformen till ett format som kändes
igen av terminalen. Eftersom de olika typerna av terminaler hade olika matrixer behövde varje
terminaltyp separata fonter. För att kunna läsa t ex arabisk skrift var man tvungen att vara vid
en viss arbetsstation. 57

Eftersom en skrift kunde användas för mer än ett språk var det viktigt att skilja mellan skrift
och språk. I ALEPH hade varje skrift en ”ALPHA-kod”. Engelska och spanska hade alltså
samma kod precis som hebreiska och yiddish. Språket som användes för kommunikation
bestämdes av ett kommando och skriften som användes för att skriva in data bestämdes av
vilken ALPHA-kod man använde. Även om varje kommunikationsspråk hade en standardkod
för skriften så var det möjligt att använda ett engelskt gränssnitt men använda t ex arabisk
skrift i själva sökningen. Genom att använda sig av fonterna var det möjligt att också skapa
gränssnitt med olika kommunikationsspråk. ALEPH hade två grundtyper av terminaler,
”standard” och ”lokal”. Standardtypen hade en fullständig latinsk teckenuppsättning inklusive
diakriter som hård font (i form av ett chip) plus en mjuk font. Den ”lokala” teminalen hade en
annan teckenuppsättning i den hårda fonten, där t ex hebreiska lades till i den hårda fonten i
stället för vissa latinska specialtecken. De lokala terminalerna såldes till länder vars
dominanta språk inte skrevs med latinsk skrift.58

Systemet ALEPH har under åren genomgått stora förändringar och spridits till över 500
platser i 44 länder (maj 2001). 1996 introducerades systemets fjärde generation vilket bl a
innebar att man gick över till Unicode teckenuppsättning. I dag finns möjlighet till gränssnitt
på 20 olika språk.59

Vid sidan av ALEPH utvecklades andra flerspråkiga system. Dess största konkurrent var
MINISIS, en programvara som utvecklades av the International Developement Research
Center (IDRC) i Ottawa, Kanada. Centret grundades 1970 på uppdrag av det kanadensiska
parlamentet för att stimulera och stödja vetenskaplig och teknisk forskning kring
utvecklingsländernas problem.  IDRC började med skriftsystem som inte överskred vad 256
bitar klarade, bl a kyrilliska och arabiska och fortsatte sedan med skriftsystem som överskred
256 bitar, kinesiska, japanska och koreanska (genom att använda sk double-byte). Precis som
med ALEPH kunde man välja kommunikationsspråk och dessutom kunde
teckenuppsättningarna blandas inom både fält, poster och i själva databasen. Varje
teckenuppsättning kunde identifieras med en unik kod och ett kodschema användes för att
representera tecknen i datorn. Vilket schema som skulle användas för de alternativa
teckenuppsättningar var upp till användaren. MINISIS var ett flexibelt system som passade
många av de behov som fanns i utvecklingsländerna och fick stor spridning eftersom det var
gratis för icke vinstdrivande organisationer i dessa länder. Distributionen sköttes av Unesco.
1996 fanns möjlighet till originalskrift på följande språk: kinesiska, arabiska, grekiska,
koreanska, thailändska, devanagari, kyrilliska, bengali, gujarati och punjabi.60

                                                
57 Ibid., s. 113 ff
58 Ibid., s. 114 f
59 ALEPH, Products : ALEPH. Källa: <http://www.aleph.co.il/aleph/index.html> [2002-09-28]
60 Lee, 1986, s. 213 ff
    Kirkwood, 1992, s. 257 ff
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Även om de flerspråkiga systemen löste problem som svårigheter att återvinna referenser vid
sökning i romaniserad form så kvarstod ett problem: svårigheten att utbyta information. Olika
tecken hade samma koder i de olika teckenuppsättningarna. De flerspråkiga systemen var
lokala, skräddarsydda system, stängda system som passade utmärkt i den egna miljön. De
fontrelaterade lösningarna var flexibla på sitt sätt men alla fonter följde inte samma
teckenuppsättningar och texten blev obegriplig då man bytte font. Att ha en server som
ändrade alla inkommande dokument till den lokala teckenuppsättningen var en möjlighet men
det var enbart de tecken som fanns i den lokala som blev begripliga. Att alla datorer förstod
alla teckenuppsättningar vore en annan lösning, men det skulle krävas ständig uppdatering
eftersom nya standarder läggs till och gamla förändras eller försvinner.61

6.4 Unicode

Utvecklingen som ledde till Unicode standard påbörjades redan 1983 då ISO började arbeta
på en teckenuppsättning kallad ISO 10646. Till en början byggde den på 16-bitars koder, men
behovet av att bevara koder från andra teckenuppsättningar och det att Japan och Korea
motsatte sig en enad kinesisk/japansk/koreansk teckenuppsättning gjorde att det krävdes upp
till 32 bitar till en byte för att kunna täcka alla skriftsystem. Kritiken mot ISO 10646 var
framförallt att den var för stor. Detta problem, plus problemet med olika koder för varje
variant av samma tecken gjorde att Joseph Becker vid Xerox PARC, Lee Collins och Mark
Davis vid Apple Computer tillsammans började arbeta på en helt ny teckenuppsättning. Den
fick namnet Unicode genom målsättningen att den skulle omfatta tre karaktärsdrag:
universell, den skulle täcka alla skriftspråk; unik, varje tecken skulle kodas bara en gång även
om det förekom i mer än ett språk; och uniformitet, alla tecken skulle ha samma ”bit-längd”.
The Unicode Consortium bildades 1991 med medlemmar som RLG, Microsoft, IBM, Adobe,
Word-Perfect, m fl. Samma år beslöt Unicode och ISO 10646 att samarbeta och detta
resulterade i ett system som 1992 accepterades som standard.62 Genom det här samarbetet är
Unicode helt kompatibelt med ISO/IEC 10646-1:2000 som är den internationella standarden.
Alla tillägg som sker på båda sidor synkroniseras så att båda teckenuppsättningarna
upprätthåller exakt samma teckenrepertoar och samma kodning. 63

Unicode teckenuppsättning är inte något färdigt koncept utan utvecklas ständigt. Fler tecken
kommer att läggas till och egenskaper kan komma att förändras. Jag vill förtydliga att
majoriteten av mina uppgifter gällande Unicode kommer från den senaste tryckta källan,
Unicode 3.0. Den senaste versionen är i skrivande stund 3.2 och vissa förändringar har skett.
Om inget annat anges i texten avser jag Unicode 3.0.

6.4.1 Unicodes struktur

Unicode teckenuppsättning är konstruerad på samma sätt som ASCII (se kap. 6.1) men har
långt större möjligheter än den begränsning som bl a  256 bitar innebär. Unicode har kapacitet
att koda alla tecken som används i alla skriftsystem över hela världen. Det krävs inga
kombinationer med ”escape sequence” eller ”control code” för att specificera något tecken
och är på så sätt ett effektivt system. Unicode kodar alla tecken och symboler likvärdigt.
                                                
61 Erickson, 1997, s. 176 f
62 Ibid.
63 The Unicode standard : version 3.0 , 2000, s. 6
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Varje enskilt tecken har ett unikt nummer och ett unikt namn som inte kan användas för något
annat tecken, men annan information är också viktig om texten ska vara läsbar. Tecknets läge,
dess riktning och dess alfabetiska egenskap måste också definieras, vilket Unicode gör.64

Bilden nedan gör en jämförelse mellan Unicode och tre andra teckenuppsättningar. 65

Unicode standard, version 3.0, innehåller 49 194 kodade tecken, (95 156 i Unicode 3.2) vilket
är mer än tillräckligt för modern kommunikation och för klassiska former av många språk. De
inkluderar också matematiska, tekniska och geometriska former och även braille. 6 400 koder
är reserverade för privat bruk, dvs kan användas för tecken som ligger utanför Unicodes
område, t ex dansnotationer eller tecken som inte är relaterade till text utan snarare till bild.
7 827 koder finns reserverade för framtida expansion. Det finns också en
förlängningsmekanism som tillåter kodning av så många som ytterligare 1 miljon tecken. 66

Det är inte bara den stora kapaciteten som skiljer Unicode från ASCII, de grundläggande
principerna utgör en fundamental skillnad i hur man uppfattar själva textelementen.

6.4.2 Grundläggande principer

Unicode standard bygger på tio grundläggande principer:

1. En universell teckenuppsättning
Till en början var den första principen den att alla koder skulle bygga på 16 bitars bredd. I den
senaste versionen Unicode 3.2 talar man i stället om en universell repertoar som innebär flera
olika kodifieringsformer. Förändringen beror på att samtidigt som Unicode var en helt ny
teckenuppsättning blev det nödvändigt att försäkra sig om en kompatibilitet med de redan
existerande teckenuppsättningarna. Man blev tvungen att modifiera de grundläggande
principerna på flera sätt. Dels så minskade utrymmet allteftersom man lade till karaktärer från

                                                
64 Ibid., s. 1
65 Ibid., s. 4
66 Ibid., s. 2
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de andra teckenuppsättningarna och 16 bitar var inte längre tillräckligt. Dessutom var det
svårt för vissa systems gränssnitt att hantera 16-bitar och de krävde en form av Unicode som
kunde hanteras i 8-bitars-koder. Andra system föredrog enheter av 32 bitar. Resultatet blev att
man utvecklade olika transformeringsformat (UTF) av Unicode, UTF-8 UTF-16 och UTF-32
som vart och ett passade bäst i en viss programmeringsmiljö och som också snabbt kunde
konverteras till andra format efter behov. De olika formaten innebär att man kan använda ett
eller fler kodelement per tecken. Målet är att alla skriftsystem ska täckas i en unik repertoar,
vare sig det handlar om modern, klassisk eller teknisk tillämpning. 67

2. Ett effektivt system
Alla kodpositioner har samma värde eller status. Det finns inga koder där det krävs en
sekvens med shift eller escape utan alla koder nås på ett jämlikt sätt. Så långt som möjligt
kodas också en skrifts tecken tillsammans vilket gör dem lättare att finna och också gör
implementeringen lättare.68

3. Tecken – inte former
När man från början skulle representera text i datorbaserad form tänkte man sig att varje
textelement som syntes på papperet var unikt och skulle således ha en unik kod. Man gav
alltså individuella koder till varje sätt att skriva ett tecken eller bokstav även om betydelsen i
grund och botten var densamma. Man kodifierade det man såg. Unicode har gått ifrån detta. I
stället för att identifiera enskilda textelement identifierar man kodelement. Vare sig den
latinska bokstaven g har formen g eller g har den samma kod och samma namn. Samma sak
gäller de olika sätten man kan skriva ett östasiatiskt tecken på eller de arabiska bokstäverna
som kan ha olika form beroende på dess position i ordet. Systemet kodar tryckningen på
tangenterna som t ex ”U+0041   LATIN LETTER CAPITAL A”, eller ”U+0647    ARABIC
LETTER HEH”, men det är programvaran/fonten som använder koden som ett index för att
hitta själva bilden av koden, dvs formen, som i dessa fall kan vara AAAAAAA, eller ? ? ? ? .
Unicode har alltså att göra med kodningen och betydelsen av tecknen, ingenting annat. Den
här principen är fundamental för Unicode och beskrivs som att man skiljer mellan
”character”, tecken, och ”glyph”, form. Tecknet är det skrivna språkets minsta komponent
som har ett semantiskt värde och formen är enbart en synlig representation av tecknet. Det här
är viktigt eftersom vissa språk, t ex arabiska och olika indiska skriftsystem innefattar många
fler former än semantiska tecken. 69

4. Semantiska egenskaper
Unicode anser vissa semantiska egenskaper som inneboende i tecknet och betraktas då som en
del av standarden. Det kan handla om sådant som t ex gemena och versaler, nummer och
siffror, skriftens riktning eller egenskaper som kräver sekvenser av tecken. 70

5. Ren text
Unicode har att göra med den rena texten, själva sekvensen av teckenkoder. Texten är det
grundläggande materialet för den text vi ser där information som språk, fontstorlek, färg,
hypertextlänkar osv lagts till. Den enkla rena texten är standardiserad och får bara innehålla
tillräcklig information för att den ska vara läsbar.71

                                                
67 Ibid., s. 12
68 Ibid., s. 13
69 Ibid., s. 13 f
70 Ibid.
71 Aliprand, 1998, s. 100 ff
    The Unicode Standard  : version 3.0, 2000, s. 13 ff
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6. Logisk ordning
Att text ska visas i sin logiska ordning kan tyckas självklart. Det har ingenting att göra med
vänster till höger eller höger till vänster utan logisk ordning är den ordning som tecknen
skrivs ned via tangentbordet och svarar oftast mot den fonetiska ordningen. Den logiska
ordningen finns inbyggd i tecknen men problem kan uppstå då språk med olika riktning
blandas eller då språk kan ha två riktningar. Därför innehåller Unicode standard också koder
som specificerar en förändring gällande riktning. Dessa formateringskoder används enbart för
att påverka hur texten ser ut på skärmen, den logiska ordningen ligger kvar i grunden. 72

7. Enande av tecken över språkgränser
Många språk använder sig av samma skriftsystem och många av tecknen är desamma.
Unicode ger ett tecken en unik kod, vare sig tecknet återkommer i både kinesiska, japanska
och koreanska. Likaså kodas inte den särskilda stilen av det arabiska alfabetet som används
för att skriva urdu. Den här principen kallas ”unification across languages” och bortses ifrån
endast då det handlar om kompatibilitet med andra standarder. Då kan tecken kodas som
egentligen är varianter av ett tecken som redan har fått en unik kod, det kan röra sig om
arabiska ligaturer eller andra kontextuella former. Enandet baseras inte enbart på hur tecknen
ser ut utan också på den underliggande betydelsen och hur tecknet uppträder. Även om den
grekiska bokstaven A ser likadan ut som den latinska bokstaven A är de inte enade i samma
kod. Varför förstår man då man ser de motsvarande gemena, a och a.73

8. Dynamisk komposition av tecken
Många alfabetiska skriftsystem innehåller tecken som betraktas som basbokstäver.
Kombinerade med andra tecken får de en modifierad eller en helt annan betydelse. Antalet
kombinationer är enormt. I Unicode är varje litet tecken som t ex  ? ¯ ˜¨ kodifierat för sig och
därför finns det stora möjligheter att skapa nya sammansatta tecken. 74

9. Sekvenser av lika värde
Vissa textelement kan kodifieras både som statiska sammansatta tecken (på grund av
kompatibilitetskravet) och med hjälp av kombinationer. B+Ä kan även kodas som B+A+ ¨
och LJ+A kan även kodas som L+J+A. Dessa olika sekvenser  är likvärdiga och systemen kan
välja den ena eller den andra.75

10. Konvertibilitet
För att utbyte med andra standarder ska gå smidigt är det viktigt att bevara
teckenidentiteterna. Varianter av standardtecken hålls separat inom Unicode Standard. Detta
garanterar att mappningen (en slags översättning mellan två system som inte talar samma
språk) fungerar utan att information förloras. Oftast svarar en kod från en annan standard
direkt mot en Unicode-kod, men ibland svarar den mot en sekvens av koder. Konvertering
måste göras med hjälp av en utförlig mappningsprocess.76

För enkelhetens skull kan man säga att Unicode teckenuppsättning innehåller så gott som alla
tecken som behövs för att kunna kommunicera i skrift, på vilket språk och i vilken skrift det

                                                
72 The Unicode Standard : version 3.0 ,  2000, s. 16, 56
73 Ibid., s. 17
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Ibid.
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än gäller. Koderna är grupperade i kategorier beroende på språk och funktion. Där det finns en
accepterad standard av en skrift så följer Unicode denna. De första 256 koderna följer samma
ordning som ISO/IEC 8859-1 (Latin 1) där 7-bitars ASCII motsvarar de första 128 tecknen.
Tecken med samma karaktär grupperas tillsammans, t ex tecken som används enbart i
persiska eller urdu följer de arabiska tecknen. Skrifter som skrivs från höger till vänster
grupperas tillsammans. Koder som representerar tecken, punkter, symboler som används i
många olika språk, grupperas tillsammans. (Se bilden nedan)77

Förutom själva skrifttecknen måste man också tänka på hur skriften arrangeras. Latinsk skrift
är horisontell, skrivs från vänster till höger, raderna uppifrån och ner; arabisk är horisontell
och skrivs från höger till vänster, raderna uppifrån och ner; östasiatiska skriftsystem är ibland
vertikala, raderna ordnade från höger till vänster, förutom mongoliska vars vertikala rader går
från vänster till höger. En del tecken får också förändrad form när de skrivs vertikalt. Både
arabiska och hebreiska arrangeras från höger till vänster och förutom att siffrorna i den
arabiska skriften går från vänster till höger kan man också tänkas vilja lägga in ett ord med
latinsk skrift i en arabisk eller hebreisk text. Detta kallas för bidirectional text och Unicode
har en algoritm för detta.78

                                                
77 Ibid., s. 21 f
78 Ibid., s. 24
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Unicode skiljer ut två typer av kombinerade tecken; ”spacing” och ”non-spacing”. Den senare
tar inte upp någon position i sig själv utan enbart tillsammans med ett annat tecken, (t ex det
arabiska tecknet  ? , shadda, som anger att den konsonanten den modifierar ska fördubblas).
Alla sådana tecken definieras som diakriter i Unicode standard även om de i många fall
egentligen är vokaler. Diakriterna kan kombineras med alla bastecken inom alla språk
oberoende av dess primära användning. Vissa språk, arabiska och hebreiska, indiska och
sydostasiatiska språk, har båda typerna av kombinerade tecken. 79

Alla kombinerade tecken i Unicode följer det bastecken det modifierar:

Ex. U+0061(a) LATIN SMALL LETTER A + U+0308 (¨) COMBINING DIAERESIS +
U+0075 (u) LATIN SMALL LETTER U

Raden kodifieras som ”äu” och inte ”aü”. Den här ordningen svarar mot den ordning man
kombinerar tecken i semitiska och indiska skriftsystem. Den stämmer också överens med hur
modern font-teknologi återger grafiska former. Den stämmer däremot inte överens med den
vedertagna ordningen i den bibliografiska standarden ISO 5426 där det kombinerade tecknet
föregår bastecknet. Ibland kan mer än en diakrit modifiera bastecknet och ordningen bestäms
då av hur den grafiska formen ser ut. I thailändskan kan ett bastecken ha kombinerade tecken
som visar på vokal och ton samtidigt: ordningen blir bastecken – vokal – ton. Arabiskan har
dessutom kombinerade bastecken då språkets struktur ger många ligaturer där varje element i
ligaturen är en konsonant som i sin tur också kan ha ett vokaltecken ovanför. Det finns
oändliga kombinationer av tecken i världens alla skriftsystem och Unicode standard definierar
dem alla.80

Unicode inkluderar också koder som inte är direkt kopplade till något synligt tecken. Koder
som visar att det är Unicode-text som följer; koder som inte används för Unicode-tecken utan
kan användas för privata program; koder som visar rad- och paragrafbrytning; koder som har
att göra med layout m.fl. Även control- och escape-sekvenser måste ha koder för att text som
innehåller dessa ska kunna konverteras till Unicode.81

6.5 Implementering

En tillämpning av Unicode behöver alltså inte innebära förmåga att tolka alla Unicode-tecken.
Många system har fonter för enbart ett fåtal skriftsystem, sortering och textbehandling för
några språk men inte för andra. Det är möjligt att tillämpa bara delar av teckenuppsättningen.
En tillämpning kan vara möjligheten att skriva, läsa och lagra vilka 16-bitars-tecken som
helst, att kunna sortera enligt reglerna för ett eller flera språk men ha tillgång till fonter för
bara ett skriftsystem och kunna lägga till andra fonter efter behov. Unicode kan användas som
ett ”bredare ASCII”. 82 Man kan se på Unicode som själva grunden för flerspråkig tillämpning,
men eftersom Unicode också kodar skriftsystem som är mycket mer komplexa än engelska så
är det viktigt att också titta på andra aspekter än själva kodningen.

                                                
79 Ibid.
80 Ibid., s. 24 ff
81 Ibid., s. 29 f
82 Ibid., s. 32
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6.5.1 Kritiken mot Unicode

Unicode har naturligtvis både fördelar och nackdelar, ofta beroende på vilket språks
perspektiv man utgår ifrån. I början av 2001 efterlystes på en e-postlista som behandlar
Unicode en förteckning på dess fördelar. Därefter dök frågan upp om dess nackdelar. Efter
diskussionen publicerades en artikel på IBMs hemsida som sammanfattade de
problemområden som berörts.83

Det största motståndet har kommit från östasiatiskt håll och beror till största delen på det som
kallas för ”Han Unification”. Det är det set av tecken som är gemensamma för japanska,
kinesiska, koreanska och historisk vietnamesiska. Det finns fyra grundläggande traditioner för
hur dessa tecken formas, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, japanska och koreanska.
Även om tecknets rot är densamma kan den synliga formen variera. Många anser att de olika
versionerna borde kodas var för sig. Men mekanismen för att visa de olika formerna av ett
tecken ligger på fonterna, som i sin tur inte kan bli enade. Men det finns också en kulturell
aspekt i motståndet. De tidigare teckenuppsättningarna utvecklades på basis av de olika
språken och då de olika teckenuppsättningarna enats i Unicode kan man uppfatta det som om
det är själva språken som enats.84

Han-tecknen är uppbyggda på radikaler (ett slags grundtecken) som används för indexering
och sortering. I stället för att koda själva tecknen skulle idealet vara att koda de olika
radikalerna. Detta skulle göra det enklare att både sortera och komponera nya tecken. Det
skulle innebära hundratals koder i stället för de tio tusentals koder som nu krävs för att stödja
CJK-språken. Problemet är att det ännu inte finns någon metod som är tillräckligt effektiv för
att komponera tecknen utifrån radikalerna.85

Ett annat problem gäller tecken för sällsynta japanska namn (gaiji) som inte finns kodade i
Unicode men som ändå måste kunna skrivas in i datasystem. För närvarande använder man
sig av kodområdet som tillåter privata koder (”the private use area”), men tecknet får då
ingen officiell kod i Unicode. Men för att kommunicera mellan system krävs att alla parter
förstår vad som är inkluderat i detta område och på vilket sätt. Detta är inte alltid självklart
och är en tydlig begränsning. 86

Problem kan gälla även andra språkområden. En utmaning har varit arabiskans och
hebreiskans höger till vänster-skrift då siffrorna eller annan text som går från vänster till
höger ska inlemmas. Svårigheten uppstår då man går tillbaka i texten för att lägga in ny text i
mitten av en mening. Trots att man placerar markören i rätt position kan texten man skriver in
dyka upp i en annan position beroende på den logiska positionen. Resultatet är att användare
kanske måste göra flera försök innan texten hamnar på rätt ställe. Detta sker just på grund av
att det är den logiska ordningen som följs och inte den visuella.87

Det finns också rent generella problem oavsett språkområde. Från början var Unicode en
relativt enkel teckenuppsättning med klara regler och en tydlig struktur. Eftersom Unicode

                                                
83 Topping, 2001. Källa: <http://www-106.ibm.com/developerworks/library/u-secret.html> [2002-09-24]
84 Ibid.
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Ibid.
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utvecklades i en värld bland många andra olika standardiserade teckenuppsättningar blev det
nödvändigt att kompromissa för att kunna fungera tillsammans med dem. Detta krav på
kompatibilitet har gjort Unicode till en mycket komplex teckenuppsättning vilket från början
inte var meningen. En del inkonsekvenser i systemet grundar sig just på kompatibiliteten.
Olika skriftsystem hanteras på olika sätt och det finns ofta mer än en lösning på många
problem. Implementerar man Unicode i ett system där man hanterar enbart en skrift innebär
detta inget problem, men det kan vara problematiskt i flerspråkiga system.88

Ett exempel på en sådan inkonsekvens är hur Unicode hanterar teckens positionsformer. När
det gäller arabiska, syriska och mongoliska får de olika positionsformerna av ett tecken eller
en bokstav samma kod. Arabiskans tre former för bokstaven ”jeem”, ?  ?  ?, får enbart en
kod, ”062C  ARABIC LETTER JEEM”. Fonten är det verktyg som återger tecknet och väljer
den rätta formen. I hebreiska och grekiska har däremot slutformen och grundformen av en
bokstav olika koder. Hebreiskan har olika kodpositioner för bokstaven ”pe”, ?  ? :  ”05E4
HEBREW LETTER PE” och ”05E3 HEBREW LETTER FINAL PE”. En annan
inkonsekvens handlar om den logiska kontra visuella ordningen. För de flesta skriftsystem
används den logiska ordningen, men däremot används den visuella ordningen när det gäller
thailändska och laotiska. Även om en vokal uttalas efter en konsonant kan den i
skrift placeras före. Som det thailändska ordet ? ?   (tai = frihet). Den första bokstaven
representerar vokalen ”ai” och den andra bokstaven konsonanten ”t”. 89

Hanteringen av kombinerade kontra uppbrutna tecken är inte heller konsekvent. Uppbrutna
tecken är mer flexibla och gör det enklare att lägga till nya tecken till standarden. Men
kombinerade tecken föredras i web-protokoll och stöds bättre av många existerande
programvaror. Resultatet är en blandning av kombinerade och uppbrutna tecken och för att
programvaror ska implementeras på rätt sätt krävs att det stöder båda formerna, vilket inte
alltid är fallet.90

Kritiken mot Unicode beror alltså till stor del på vilket språkområde det handlar om och vad
man anser att en teckenuppsättning ska klara. Många av de problem som kvarstår när det
gäller implementering av originalskrift står utanför själva kodningen av tecknen och är
problem som programvaruproducenter bör utveckla lösningar för. Detta sker också
kontinuerligt och vi kommer troligen att inom en snar framtid se lösningar på problem som
sortering, orddelning och fontrelaterade problem.

6.5.2 Språkstrukturella problem

Sortering, eller collation som termen lyder i engelskspråkig litteratur, handlar om tecknens,
eller bokstävernas, ordning. Den här ordningen är kulturellt betingad; den som talar ett visst
språk förväntar sig att hitta ord i en ordlista efter en speciell ordning, som att alla ord som
börjar på Q kommer efter ord som börjar på P men före ord som börjar på R. Om en lista är
ordnad efter de kulturella kriterierna är det lättare att finna den data man söker efter. Om
ordningen är en annan än den man förväntar sig kommer det att ta längre tid att hitta

                                                
88 Ibid.
89 Topping, 2001. Källa: <http://www-106.ibm.com/developerworks/library/u-secret.html> [2002-09-24]
    The Unicode Standard : version 3.0 ,  2000, s. 386 ff
      (Exemplen på arabiska, hebreiska och thailändska är uppsatsförfattarens egna)
90 Ibid.
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informationen. Vad som påverkar sorteringen är t ex de lingvistiska tecknen, dvs tecken som
talaren känner igen som en del av språket eller tecken som modifierar ett annat tecken, såsom
diakriter och vokaltecken. 91

Ett exempel på ett lingvistiskt tecken är ungerskans DZ som i Unicode är ett unikt tecken och
i det ungerska alfabetet sorteras mellan D och DZS. Ett annat exempel är spanskans ”gamla”
CH som i Unicode består av två koder och i det spanska alfabetet sorteras mellan C och D.
Det som bestämmer ett sådant tecken är skriftsystemet och det specifika språket. Ett enkelt
exempel på hur diakriter kan påverka sorteringen är en jämförelse mellan engelska och
franska.

engelska franska
cote cote
coté côte
côte coté
côté côté 92

I språk med ideografiska skriftsystem kan skillnaden bli betydligt större. På Taiwan sorteras
t ex tecknen efter uttal medan man i Kina däremot ofta sorterar efter radikal och antal streck,
men det finns många andra regionala standarder som i sin tur har olika versioner. Tecknen i
Unicode är sorterade efter en viss ordning men den ordningen är inte acceptabel, eller menad
att användas för sortering i något språks kultur. Det som är viktigast när det gäller sortering är
att det måste ske efter det resultat som användarna förväntar sig. 93

Orddelning är ett problem som först nyligen börjat få en lösning. Varken i kinesiska eller
japanska används mellanslag för att indikera var ord eller meningar slutar eller börjar. I
Windows finns en mekanism där man om man dubbelklickar mitt i en japansk text markerar
de omgivande tecknen som är av samma typ, men det visar inte nödvändigtvis de enskilda
orden. Dubbelklickar man i en kinesisk text markeras tecken fram till en eventuell
interpunktion. I thailändskan  används inga avstånd mellan orden i en mening. Det är ett
alfabetiskt språk där en mening består av en lång rad bokstäver och mellanslaget först
kommer vid meningens slut. För thailändskan har man för Windows utvecklat en metod där
en ordbok används för att urskilja orden. Dubbelklickar man i en thailändsk text markeras
enbart det enskilda ordet som den här mekanismen urskiljer. Det finns också system som
tillåter att man lägger in osynliga bindestreck i texten för att indikera var orden slutar och
börjar. På det sättet kan också radbrytningar ske korrekt.94

Eftersom Unicode enbart kodar tecknets betydelse har teckenuppsättningen ingenting att göra
med den form vi ser på skärmen. Det handlar om mer eller mindre komplicerade former
beroende på skriftsystemet. Men det handlar i lika hög grad om tecknens storlek, hur mycket
plats ett tecken behöver. Om man tänker sig ett rutnät där varje ruta består av 5x7 punkter så
är det knappt tillräckligt för det engelska/latinska alfabetets bokstäver. Ska man i det rutnätet
passa in östeuropeiska bokstäver med sina accenter blir det ganska svårt. Att reducera
fontstorleken är ingen bra lösning eftersom texten kan bli för liten för att vara läsbar. Japanska

                                                
91 Wissink, 2002, s. 1 f
92 Ibid., s. 3 ff
93 Ibid., s. 12 f
    The Unicode Standard : version 3.0 ,  2000, s. 135 ff
94 Ishida, 2002, s. 44 ff



37

och koreanska tecken anses kräva rutor på minst 16x16 punkter, medan kinesiska behöver
minst 24x24.95

Bilden nedan visar den latinska bokstaven A i jämförelse med andra mer komplexa
skriftsystem. Kinesiska och japanska i den övre raden och thailändska i den undre. 96

Thailändska bokstäver kräver en ruta vars bredd är 7-8 punkter, men däremot en höjd på 22-
24 punkter för att få plats med både vokaltecken och tonmärken som placeras både under och
över basbokstaven. I den latinska skriften är bokstäverna lika breda, men många andra
skriftsystem har inte bara varierande höjd på tecknen utan även varierande bredd. Arabiska
bokstäver skiftar form beroende på omgivande bokstäver (se sid. 34), därför varierar också
den enskilda bokstavens bredd. Man kan säga att i allmänhet kräver icke-latinsk skrift rutor
som är större på både bredden och höjden. En lösning på detta kan vara att avståndet mellan
basen och taket i en ruta varierar efter språk, en annan lösning är att ha ett stort avstånd som
standard eller ett system som automatiskt reglerar höjden. 97

Radavståndet är också något som varierar mellan de olika skrifterna. Det avstånd som är
tillräckligt för latinsk skrift räcker inte alltid till för den icke-latinska. Särskilt gäller det
naturligtvis skrift som har väldigt höga tecken, t ex arabiska och thailändska. Det är inte
enbart de höga tecknen att tänka på, det måste vara möjligt att t ex lägga till en understrykning
vid behov. 98

Ytterligare exempel på fontrelaterade problem handlar om själva typsnittet. Kursivering
används t ex inte alls i japansk och kinesisk skrift, däremot är det vanligare med skuggade
tecken. Olika skriftsystem använder också olika metoder för att betona något i en text. I
japansk skrift används ibland punkter ovanför tecknen, andra kursiverar eller utökar
mellanrummet mellan bokstäverna.99

Detta kan tyckas som små och obetydliga detaljer men är viktiga för att förstå komplexiteten i
de olika skriftsystemen och att Unicode inte är lösningen på alla problem när det gäller
flerspråkig textbehandling. Det handlar inte bara om att kunna visa olika skriftsystem, det
                                                
95 Ibid., s. 56 ff
96 Ibid., s. 56
97 Ibid., s. 56 ff
98 Ibid., s. 58
99 Ibid., s. 61
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handlar i lika hög grad om att kunna visa dem på ett korrekt sätt i stället för att pressa in dem i
ett system avsett för det latinska alfabetet. Unicode behandlar alla skriftsystem på samma
basis och ger därför förutsättningar för hanteringen av alla skriftsystem.

Allt tyder på att Unicode är den framtida universella teckenuppsättningen. Microsoft Explorer
har haft stöd för Unicode/UTF-8 sedan Windows 97 och Windows NT och i senare versioner
av Windows (2000 och XP) är dessutom språkstödet mycket väl utvecklat. Fler och fler
biblioteksdatasystem övergår till Unicode eller planerar åtminstone att göra det inom en snar
framtid.
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7. Flerspråkiga bibliografiska resurser och tillämpningar

Research Libraries Group och OCLC Online Computer Library Center är två amerikanska
organisationer som har byggt upp stora bibliografiska informationssystem som används av
bibliotek i hela världen. Båda organisationerna har arbetat med originalskrift sedan början av
1980-talet och databaserna innehåller idag ca 2 miljoner poster vardera där originalskriften är
infogad.

7.1 Research Libraries Group (RLG)

RLG  grundades 1974 och omfattade ett år senare universiteten i Columbia, Harvard och Yale
och dessutom New York Public Library. Man tänkte sig helt enkelt bli starkare, både
ekonomiskt och kunskapsmässigt, genom att verksamhetsmässigt samarbeta och dela resurser
och expertis. Organisationen blev en pionjär i att utveckla lösningar för de problem som
forskningsbiblioteken och dess användare ofta stod inför. Det kunde handla om förvärv,
förmedling eller hur man bäst bevarar informationen. I dag förenar RLG mer än 160 bibliotek,
arkiv och andra institutioner och under åren har man tillsammans utvecklat
informationsdatabaser, online-system och mjukvaror som också används av icke-
medlemmar.100

RLIN står för ”the Research Libraries Information Network” och är ett internationellt
tillgängligt bibliografiskt informationssystem som ger tillgång till bland annat RLGs
gemensamma katalog (RLG Union Catalog) och auktoritetsregister.101 För den här uppsatsen
är det möjligheten att infoga originalskrift i katalogposten som är det mest intressanta och
RLG utvecklade tidigt ett sådant system.

1983 introducerade RLG programvaran CJK®, där hanteringen av bibliografisk information
på originalskrift blev möjlig. Samtidigt utvecklade man tillsammans med Library of
Congress, OCLC och the Chinese Character Analysis Group EACC (East Asian Character
Code), en teckenuppsättning som blev en amerikansk nationell standard i bibliografiska
sammanhang. Åren därefter kunde man lägga till även hebreisk, kyrillisk och arabisk skrift
och man var också med i grundandet av Unicode Consortium där man införde tanken att ena
tecknen som användes i CJK-språken.  I dag är RLIN en av de största resurserna för material
från Mellanöstern och Östasien. Miljontals titlar med bibliografisk information, både i
romaniserad form och med originalskrift, finns i databasen RLG Union Catalog. 1998 fanns
mer än 1 500 000 titlar med CJK-språken i originalskrift, 250 181 arabiska, 52 536 persiska
och 260 730 hebreiska titlar.102

För att kunna nå informationen i originalskrift behövs en internetanslutning, ett konto hos
RLG och något av RLGs gränssnitt: Eureka®, en Z39.50-klient eller RLIN®. Eureka är ett
web-baserat gränssnitt och kräver en webläsare med Unicode, t ex Internet Explorer 5.0 eller
högre och ett internationellt språkstöd. Man kan söka i både romaniserad form och med
originalskrift. En Z39.50-klient innebär att man kan använda sitt eget systems gränssnitt, men
det krävs att klienten stöder MARC21 för att man ska kunna se originalskriften. RLIN® är ett

                                                
100 RLG, Who we are. Källa: <http://www.rlg.org/rlg.html> [2002-06-19]
101 RLG, RLIN® . Källa: <http://www.rlg.org/rlin.html> [2002-05-06]
102 RLG, Original scripts in the RLG Database. Källa:<http://www.rlg.org/origscripts.html> [2002-05-06]



40

kommandobaserat gränssnitt för att söka och skapa katalogposter och auktoritetsposter i RLG
Union Catalog och kräver en rätt konfiguerad PC med ”RLIN® Terminal Software for
Windows®” och en RLIN språklicens.103

I RLIN är modulerna skilda åt för CJK-språken och arabiska, hebreiska och kyrilliska Det var
sällan dessa språk fanns i ett och samma bibliotek och CJK-språken fanns huvudsakligen i
östasiatiska biblioteksenheter med personal som också talade dessa språk. Publikationer med
både CJK-skrift och annan icke-latinsk skrift var ovanliga i jämförelse med andra skriftsystem
i flerspråkiga publikationer. Så de separata modulerna matchar i viss mån hur flerspråkiga
bibliotek är arrangerade. Men de två modulerna reflekterar också hur implementeringen av
originalskrift stegvis har utvecklats. Redan innan man började utveckla en PC-baserad
programvara för input av de olika skrifterna hade man under flera år arbetat med CJK-språken
på en terminal kopplad till en minidator. I ett senare skede lade man till ett stöd för CJK på
det PC-baserade programmet och implementeringen av detta blev enklare om skrifterna hölls
separat. På det sättet behövde man inte heller skriva om indexeringsprogrammet för CJK. De
skilda modulerna medför att man i RLIN måste välja om man vill se CJK-skrifter eller
arabiska, hebreiska och kyrilliska skriftsystem. Gränssnittet Eureka fungerar på ett annat sätt.
Det är ett webbaserat gränssnitt och man kan inte förutse vilket språk den presumtiva
användaren kan läsa. Utvecklingen av Unicode och att webbläsare stöder denna
teckenuppsättning gjorde det också möjligt att visa alla skrifterna tillsammans. 104

EACC används för lagring av CJK. För arabisk, hebreisk, kyrillisk, grekisk och latinsk skrift
används den teckenrepertoar som finns i MARC 21 (MARC-8, 8-bitar och 24-bitar som
omfattar ASCII, ANSEL och internationella tecken, och en underavdelning av Unicode).
I Eureka konverteras teckenuppsättningarna fram och tillbaka mellan dessa koder och
Unicode (UTF-8). När posterna återvinns i en sökning och överförs till Eurekas
visningsformat konverteras de olika teckenuppsättningarna till UTF-8. En sökfråga i Eureka
konverteras i sin tur från UTF-8 till t ex EACC för att kunna matchas gentemot indexen i
RLG Union Catalog. 105

7.2 OCLC Online Computer Library Center

Förkortningen OCLC stod i början för Ohio College Library Center som grundades 1967 för
att utveckla ett datoriserat system där de akademiska institutionsbiblioteken i Ohio kunde dela
katalogiseringsresurser och på så sätt få ner kostnaderna. Ur detta regionala datasystem växte
ett internationellt nätverk fram, och förkortningen kom att stå för Online Computer Library
Center. OCLC ger idag bibliografisk service till mer än 30 000 bibliotek över hela världen. 106

Precis som RLG började OCLC under 1980-talet att utveckla en mjukvara som gjorde det
möjligt att katalogisera CJK-språken i originalskrift med EACC som lagringsformat. ”OCLC
CJK software” är idag ett flerspråkigt verktyg för katalogisering baserat på Windows och med
hjälp av detta kan man i OCLC:s stora databas WorldCat komma åt nästan 2 miljoner
kinesiska, japanska och koreanska poster med originalskrift; man kan katalogisera material i

                                                
103 RLG, Original scripts in the RLG Database. Källa:<http://www.rlg.org/origscripts.html> [2002-05-06]
      Smith-Yoshimura, 2000. Källa: <http://www.rlg.org./r-focus/i47eureka.html> [2002-05-06]
104 Brev från Joan Aliprand via e-post 20 juni 2002
105 Ibid.
106 OCLC, About OCLC : history. Källa:<http://www.oclc.org/about/history> [2002-04-19]
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originalskrift och exportera bibliografiska poster och auktoritetsposter för lokal tillämpning.
Precis som i RLIN används olika teckenuppsättningar beroende på skrift. Originalskriften i
den exporterade MARC-posten lagras i EACC, de romaniserade fälten i utvidgad ASCII, men
Unicode används i visningsformatet som sker i Windows NT eller Windows 2000. Att man
använder både EACC och Unicode innebär att man måste vara uppmärksam då man använder
sig av en specifik EACC-kod som i Unicode har förenats med andra tecken i en och samma
kod. Systemet innehåller en relationsfunktion mellan teckenuppsättningarna. Om det handlar
om ett förenklat respektive ett traditionellt kinesiskt tecken kan man enkelt välja den kod man
vill ha men om relationsfunktionen fortfarande visar flera tecken med identisk Unicode-kod
måste man konsultera ett elektroniskt lexikon. 107

OCLC CJK innehåller också en funktion som automatiskt romaniserar den kinesiska texten
vilket innebär att man vid katalogisering inte behöver skriva in samma information två
gånger, först i originalskrift och därefter i romaniserad form. 108

Förutom programvaran CJK har OCLC, liksom RLG, utvecklat en egen Z39.50 klient,
"OCLC Multiscript Z39.50 Client™" som är en Unicode- och Windows-baserad
programvara. Den medger tillgång till och återvinning av bibliografisk information i
originalskrift genom den egna arbetsstationen även om det egna systemet inte stöder andra
skriftsystem än det latinska. Man kan se poster med kinesisk, japansk, koreansk och arabisk
skrift och man kan söka poster med kinesisk, japansk och koreansk skrift under förutsättning
att de är indexerade i Z-databasen och att systemet har de rätta fonterna. Med hjälp av Z-
klienten kan också användarna välja gränssnitt på kinesiska, engelska, japanska, koreanska
och spanska.109

Vid OCLC har man också utvecklat en programvara för katalogisering med arabisk skrift. Ett
pilotprojekt med deltagare från både Europa, Saudiarabien, Kuwait och Förenade
Arabemiraten pågick från juli 2000 till februari 2001 då den första versionen av "OCLC
Arabic Cataloging software" släpptes. Deltagarna testade både sökning, katalogisering och
exportering/importering av poster och lade till nya poster i WorldCat. Man kompletterade
även poster som enbart fanns i romaniserad form med informationen i arabisk skrift. Även här
inkluderar programmet ett translittereringsverktyg, men det är den romaniserade
informationen som automatiskt translittereras till originalskriften. Inget sådant verktyg kan
translitterera perfekt, så den arabiska skriften måste ofta redigeras och bearbetas för att posten
ska bli korrekt. Romaniseringsreglerna i verktyget bygger på flera källor, bl a ALA-LC
Romanization Tables, 1997. Programvaran stöder också olika valmöjligheter som t ex att visa
posten "från höger" eller "från vänster", att visa både romanisering och arabisk skrift eller
välja att se enbart den arabiska informationen eller den romaniserade. Man kan också välja att
katalogisera med enbart arabisk skrift: det är inte nödvändigt att inkludera romaniserade fält.
Den teckenuppsättning man använder är USMARC Basic Arabic och Extended Arabic.110

Den arabiska teckenuppsättningen skiljer sig något från internationella standarder på grund av
de extra behov som kan finnas i bibliografiska sammanhang. Vissa skillnader har även funnits
mellan USMARC:s och RLG:s arabiska teckenuppsättningar. Eftersom de flesta katalogposter

                                                
107 OCLC, OCLC CJK Software : frequently asked questions.
      Källa: <http://www.oclc.org/oclc/faqs/cjk/faq.htm> [2002-04-19]
108 Morimoto, 1999, s. 12 f
109 OCLC, OCLC Multiscript Z39.50 Client™ […]
      Källa: <http://www.oclc.org/zclient/announcements/release.htm> [2002-03-01]
110 Whitehair, 2001, s. 14
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i USA med arabisk skrift hade RLG som källa beslöt man under slutet av 1990-talet att i
USMARC göra vissa förändringar för att anpassa sig till RLG:s arabiska teckenuppsättning.
En funktion för att göra mappning från USMARC till ISO 10646/Unicode utvecklades också
under samma tid.111

Det bibliotek som med hjälp av OCLC Arabic Cataloging software skapar en katalogpost med
arabisk skrift bidrar till att andra bibliotek kan använda samma post för katalogisering. Man
kan söka, redigera, skapa poster med arabisk skrift och importera dem till sitt lokala system.
Programvaran drar fördel av Microsoft Windows Unicode-stöd och måste  därför användas
med Windows 2000.112 Men det är inte enbart för Unicode-stödet man använder Microsoft
Windows: man drar också fördel av att Windows 2000 tillåter inläggning av data i båda
riktningarna vilket är nödvändigt då det gäller poster som innehåller både arabisk och latinsk
skrift.113

I januari 2002 innehöll OCLCs databas 2 075 676 poster som inkluderade kinesisk, japansk
eller koreansk skrift.114 I april samma år fanns 32 004 poster med arabisk skrift (av 268 851
poster med språkkod "ARA").115

7.3 Queens Borough Public Library

Queens Library har varit ledande i att använda sig av den nya teknologin både vad gäller
informationsförmedling och cirkulation. 1978 hade man som första bibliotek i New York ett
datoriserat cirkulationssystem. Kortkatalogen ersattes med mikrofilm och något senare blev
en CD-romkatalog norm. 1990 installerades ett andra generationens cirkulationssystem som
länkades till ett nätverk av liknande system för att det skulle bli möjligt att utbyta
katalogposter. 1993 kunde man komma åt bibliotekskatalogen via Internet och tre år senare
hade biblioteket sin egen hemsida med en web-baserad OPAC och gränssnitt på engelska,
spanska, kinesiska och koreanska. Biblioteket ger service till en befolkning på 2 miljoner och
länet anses vara det etniskt mest sammansatta i USA. Ungefär hälften av befolkningen talar
ett annat språk än engelska i hemmet och det var uppenbart att om man ville ge alla en
likvärdig service måste man ge tillgång till elektronisk information på fler språk än
engelska.116

Inför år 2000 ställde man upp bl a följande mål: ”(1) to provide equitable access to electronic
service to those who speak other languages than English; (2) to provide equitable access to
the Library’s resources, through its online public access catalog”. Att utveckla en flerspråkig
OPAC var ett viktigt uppdrag, likaså att lokalisera en plattform varifrån det skulle vara
möjligt att köra alla de nödvändiga programmen för hantering av de många olika språken och
                                                
111 Proposal no: 97-14 : addition of new characters to existing USMARC sets.
      Källa: <http://lcweb.loc.gov/marc/marbi/1997/97-14.html> [2002-10-28]
112 OCLC, OCLC Arabic cataloging software overview. Källa: <http://www.oclc.org/oclc/arabic/overview.htm>
     [2002-03-01]
113 OCLC, OCLC Arabic cataloging pilot : frequently asked questions.
      Källa: <http://www.oclc.org/oclc/arabic/faq.htm> [2002-03-01]
114 OCLC, CJK Database growth tables. Källa: <http://www.oclc.org/oclc/cjk/stats/stats.htm> [2002-04-19]
115 OCLC, WorldCat database Arabic statistics. Källa: <http://www.oclc.org/oclc/arabic/statistics.htm>
     [2002-03-01]
116 Strong, 2000.
      Källa: <http://www.queens.lib.ny.us/about/gstrong/archive/index.asp?includes=Technology> [2002-10-11]
     Queens Library : history. Källa: <http://www.queens.lib.ny.us/about/history.asp> [2002-03-26]
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teckenuppsättningarna. Det första steget var att man gjorde en spanskspråkig version av
bibliotekets hemsida och katalog. Man ville möjliggöra spanska kommandon utan att behöva
skapa en separat katalog. Detta arbete utgjorde inga större problem, men att sedan skapa en
katalog för den kinesiska, koreanska och ryska samlingen var svårare på grund av de
ickelatinska skriftsystemen. Den romaniserade katalogen ledde till frustration och dålig
service då de biblioteksbesökare som inte kunde engelska inte heller hade kunskaper i
romaniseringsscheman. Sökningarna gav inte resultat. För att kunna nå målet ”likvärdig
tillgång till bibliotekets service” var det viktigt att övergå till en katalog med möjlighet att
söka och återvinna litteraturen på det språk den var skriven. Att ett sådant system skulle
baseras på Unicode var nödvändigt för att kunna rymma till en början de kinesiska, koreanska
och ryska skriftsystemen, men också göra det möjligt att senare lägga till andra språk.
Samtidigt måste systemet kunna översätta mellan Unicode och EACC för att kunna importera
och exportera poster till och från OCLC, vars system inte baserades på Unicode då det gällde
kinesiska och koreanska. Queens tekniska avdelning undersökte olika möjligheter och
utformade en kravspecifikation. Ett utomstående företag fick uppdraget att utforma
programvaran. År 2000 hanterade systemet både kinesiska och koreanska medan ryska och
arabiska var under uppbyggnad. Ändå fanns behovet av att ständigt utveckla systemet för att
ge bättre service. Sökningar på kinesiska och koreanska var inte helt problemfria, antingen
fick man använda sig av metoden ”character building” (att själv bygga ihop tecknen av de
olika teckendelarna) eller helt enkelt söka i romaniserad form men ändå få fram posterna i
originalskrift. Man utförde bl a experiment med en mjukvara som kunde känna igen
handskrift, allt för att ge samma interaktiva sökningsmöjligheter som gavs de
engelskspråkiga.117

Bilden nedan visar ett koreanskt gränssnitt på Queens Library.

                                                
117 Strong, 2000.
      Källa: <http://www.queens.lib.ny.us/about/gstrong/archive/index.asp?includes=Technology> [2002-10-11]
     Queens Library : history. Källa: <http://www.queens.lib.ny.us/about/history.asp> [2002-03-26]



44

Biblioteksdatasystemet man använder på Queens levereras av SIRSI (tidigare DRA) och
möjligheten till originalskrift är något som utvecklats under tiden. Unicode implementeras i
katalogen både i visningsformatet och input (dvs inmatning av data). Input är för närvarande
enbart möjligt för CJK-språken. Systemet är på gång att uppgraderas till Windows 2000 och
det kommer att medföra ytterligare möjligheter, bl a input för både det arabiska och kyrilliska
alfabetet. Det är alltså CJK-språken man själv har möjlighet att katalogisera i originalskrift.118

7.3.1 Att söka i InfoLinQ™

InfoLinQ™  är namnet på Queens Library’s bibliotekskatalog. Jag utförde sökningarna som
följer under juni månad 2002. Jag vill betona att det pågår ett fortlöpande arbete med
katalogen och att sökmöjligheter därför kan variera. I juni 2002 fanns möjlighet att välja
gränssnitt med instruktioner på engelska, spanska, franska, kinesiska och koreanska och
sökmöjligheter med, vid sidan av latinsk skrift även kinesisk, koreansk, japansk och arabisk
skrift. Vill man söka med icke-latinsk skrift ställer man först in webbläsaren för att koda
UTF-8 och använder ett språkstöd för det aktuella skriftsystemet.

Jag har utgått ifrån sökningar i romaniserad form för att först och främst veta om det finns
poster med arabisk skrift och jag har valt två mycket kända arabiska författare, Nizar Qabbani
och Najib Mahfuz.

Den sökskärm man möts av på katalogens första sida är ett tomt fält där man kan välja att
söka på titel, författare, ämne eller alla ord. Att söka i romaniserad form fungerar utan
problem och man får upp en träfflista som innehåller både poster i romaniserad form och
poster i originalskrift. Nizar Qabbani förekommer som författare i 23 poster och av dessa
innehåller 14 arabisk skrift. Najib Mahfuz förekommer som författare i 159 poster varav 55
innehåller arabisk skrift. Träfflistan kan sorteras efter författare, titel, ämne, material och
datum. Sorteringen sker efter det latinska alfabetet vilket innebär att posterna med arabisk
skrift sorteras som om de vore romaniserade.

För att söka med arabisk skrift använder jag ett arabiskt språkstöd och skriver in författaren
????? ???? (Nizar Qabbani) i sökfältet. Sökningen misslyckas gång på gång. Jag provar olika
varianter, enbart efternamn, både för och efternamn, med eller utan kommatecken men de
enda träffarna jag får är då jag söker på enbart förnamnet, ???? (Nizar). Då får jag de 14
träffarna med arabisk skrift. Likaså misslyckas mina sökningar på ????? ? ??? (Najib Mahfuz)
och jag får inga reslutat alls.

Om jag däremot provar en annan sökmöjlighet, ”Search By Browsing”, fungerar det utmärkt.
Jag har sökt både på ????? ???? (Nizar Qabbani) och ????? ? ??? (Najib Mahfuz) och flera av
titlarna utan några problem. Nackdelen är att jag genom ”browsing” inte kan söka på ”ord i
titel” utan måste söka på första ordet i titlarna för att få relevanta träffar. En begränsning att
komma ihåg när man söker med arabisk skrift är att man endast får fram de poster som
innehåller arabisk skrift. Jag får alltså inte fram de nio posterna där Nizar Qabbani
förekommer i romaniserad form. Det här är naturligtvis ett problem som får sin lösning först
den dag då alla arabiska poster innefattar originalskrift.

                                                
118 Brev från Malabika Das via e-post 6 maj 2002
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Vid en sökning med arabisk skrift är det alltså enbart poster med arabisk skrift som visas. Det
är uppgifter om författare, titel, upplaga och förlag som finns i originalskrift. Posterna
innehåller också uppgifter i romaniserad form och för att se dem går man först in på själva
posten och klickar därefter på ”Non-Vernacular Display”. Vill man se originalskrift och
romanisering i samma post får man gå till MARC-formatet där den arabiska skriften ligger i
fält 880.

Bilden nedan visar en del av en MARC-post från Queens Library:

Det är svårt att veta varför mina sökningar i det ”enkla” gränssnittet inte fungerar. Jag har haft
fortlöpande kontakter via e-post med bl a katalogansvarig på Queens för att få svar på detta.
Ett problem gäller kommatecknet mellan efternamn och förnamn. Om man använder ett
arabiskt kommatecken får man inga träffar eftersom katalogprogrammet vid Queens är
kapabelt att enbart känna igen det engelska kommatecknet. Detta är ett något man arbetar med
för att få en lösning. 119 Men det svarar inte på frågan varför jag inte ens får träffar vid en
sökning på enbart efternamnet, men däremot vid en sökning på bara förnamnet Nizar.

7.4 School of Oriental and African Studies (SOAS)

SOAS är en del av London University och är en av världens största institutioner för studier
som berör Asien, Afrika och Mellanöstern. Biblioteket har en av de största samlingarna av
material relaterade till dessa ämnen. Bibliotekets målsättning är att förvärva viktiga bidrag för
afrikanska och asiatiska studier som publicerats någonstans i världen, både inom humaniora
och samhällsvetenskap, men också inneha representativa samlingar av litteratur på asiatiska
och afrikanska språk.120

Bibliotekets katalog finns i två sektioner, dels den datoriserade och dels en kortkatalog.
Den datoriserade katalogen har ingångar för alla förvärv som gjorts sedan oktober 1989 (ca
60% av samlingen) och kan nås via webben eller Telnet. År 2001 gick man med i ett projekt,
delvis betalat av staten, för att bl a börja introducera persisk och arabisk skrift i

                                                
119 Brev från Malabika Das via e-post 30 april 2002
120 SOAS, Library & Information. Källa: <http://www.soas.ac.uk/library/index.cfm> [2002-04-23]
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bibliotekskatalogen. Det system man valde var Innovatives textbaserade bibliotekssystem
Innopac med katalogmodulen GuiCat, eftersom det var vanligt förekommande i Asien och
därför kunde hantera både kinesiska, japanska, koreanska och arabiska skriftsystem. Dessa
språk katalogiseras i dag i originalskrift vid sidan av de romaniserade uppgifterna.121

Projektet som startade år 2000 finansieras av Research Support Libraries Programme (RSLP).
Sex forskningsbibliotek, Durham, Edinburgh, Leeds, Manchester, Oxford och SOAS, deltar
gemensamt i att spåra allt material man har på persiska och arabiska som alltför ofta enbart
finns i lokala manuella kataloger (t ex kortkataloger) och därför är svåra att lokalisera för
forskarna. Posterna bearbetas nu för att inlemmas i både de lokala, nationella och
internationella databaserna. Projektet planerades under 1999 och även om inget av biblioteken
då hade möjlighet att införa originalskrift var det något man ville satsa på. En enbart
romaniserad katalog verkade otidsenlig. Vad man önskade var att kunna skapa, redigera och
lagra poster med den bibliografiska beskrivningen i romaniserad form men samtidigt ha
parallella fält med informationen i originalskrift. Detta var möjligt genom RLG:s programvara
RLIN. Ungefär en tredjedel av de arabiska posterna i RLG Union Catalog innehåller arabisk
skrift och deltagarna i det engelska projektet RSLP lägger till arabisk skrift i de poster de
använder sig av. Av de sex deltagande biblioteken är det enbart SOAS och Durham som har
system som medger katalogisering, sökning och visning av originalskrift i sina kataloger.
Deltagare som använder MARC21 kan ändå importera och lagra fullständiga poster även om
de inte kan redigera eller visa originalskriften i de lokala systemen. Deltagare som använder
sig av UKMARC kan enbart importera de romaniserade fälten. Projektet beräknas pågå till
oktober 2002 och målet är att man då ska ha införlivat mer än 60 000 poster i de lokala
katalogerna.122

På SOAS använder man sig alltså av två olika system när man katalogiserar: Dels
katalogiserar man med GuiCat men genom projektet katalogiserar man även direkt i RLG
Union Catalog och använder sig då av RLIN® Terminal Software for Windows®. När det
gäller arabiska har man under det senaste året införlivat originalskrift i författar- och titelfält i
alla nya katalogposter som gjorts, vilket än så länge är en ytterst liten del av beståndet.
Genom projektet har man tillfälligt anställda som arbetar med persiska och man har skapat
drygt 3500 poster, mellan en tredjedel och hälften av SOAS persiska bestånd. Liknande
projekt pågår för kinesiska och hebreiska.123

Att lägga in originalskrift i katalogposterna var ingenting som var lätt gjort, inte heller att
ladda ner posterna från RLG. Först och främst fick man uppgradera alla datorer till Windows
2000 och för att ladda ner posterna fick man satsvis bearbeta posterna och ladda ner dem dag
för dag. Några problem återstår att lösa. Innopac kan ännu inte lagra de fyra persiska
bokstäverna som inte ingår i den arabiska skriften. Ytterligare ett problem är systemets
instabilitet när symbolerna som betyder ”uppehåll för ny information” i texten är med latinska
bokstäver och ska inlemmas mitt i den arabiska texten som i t ex MARC-formatets fält 260.
($a”ort”$b”förlag”$c”år”$) Vid SOAS resulterar detta i att man när man lägger in en ny post

                                                
121 SOAS, Using the library. Källa: <http://www.soas.ac.uk/Library/using/find.html> [2002-04-23]
      E-post från Peter Colvin 2 april 2002
122 Perry, RSLP retroconversion project […]. Källa: <http://www.rslp.ac.uk/members/curlnews5.html>
      [2002-04-23]
      JRLUM, Middle Eastern studies research […]. Källa: <http://rylibweb.man.ac.uk/rslp_mes> [2002-03-25]
     E-post från Peter Colvin 29 april 2002
123 E-post från Peter Colvin 2 april 2002 samt 29 april 2002
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än så länge lämnar fält 260 i romaniserad form och inlemmar originalskrift enbart i fälten för
författare, utgivare och titel. 124

Vid SOAS är det än så länge enbart den internet-baserade katalogen som medger sökning och
visning av originalskriften. Av bibliotekets arbetsstationer finns en maskin som medger arbete
med den arabiska skriften, en annan för den hebreiska och ytterligare andra för CJK-språken.

7.4.1 Att söka i SOAS’ katalog

Följande sökningar utfördes i juni 2002.

För att kunna se originalskriften i posterna måste man först välja ”View in Unicode (UTF-8)
encoding” och därefter om man vill söka på författare och/eller titel, nyckelord, ämnesord
ISBN osv. Katalogen har enbart ett gränssnitt på engelska då det är ett forskningsbibliotek
och användarna i huvudsak är engelskspråkiga.

Eftersom det i stort sett är det som förvärvats under det senaste året som har originalskrift
inlemmat i posterna har jag sökt på nyutgivna böcker. Träfflistan visar inte vilka poster som
innehåller originalskrift så om man söker i romaniserad form måste man gå in på varje enskild
post för att se huruvida originalskrift finns eller inte. En sökning med originalskrift ger
naturligtvis träffar enbart på poster som har uppgifter i originalskrift. ????? ???? (Nizar
Qabbani) ger inget resultat och ????? ? ??? (Najib Mahfuz) ger endast en post men som å
andra sidan är väldigt intressant eftersom posten innehåller både arabisk, hebreisk och latinsk
skrift (se bilden nedan). Det är en översättning från arabiska till hebreiska av ? ? ???? ? ??? (al-
Liss wa-al-kilab). Förutom uppgifter om författare, titel och förlag i hebreisk skrift finns
också originaltiteln och författarnamnet i arabisk skrift.

                                                
124 E-post från Peter Colvin 8 april 2002
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MARC-posten nedan visar hur de olika fälten är länkade till varandra genom fält 880.

Jag söker också på författaren ???????? ???? (Nawal al-Sadawi) och titeln ????? ??? ?? ????
(al-Hubb fi zaman al-naft) som kom ut 2000 och får en träff direkt. Förutom att visa
originalskriften kan hela posten dessutom visas i höger-vänster-format vilket gör att posten
ser ”rätt ut” och gör den lättare att läsa.

7.5 Kommentar till sökningarna

Vid en jämförelse mellan Queens och SOAS skulle man kunna säga att Queens är det
bibliotek som kommit längst i sitt arbete med originalskrift. Man satsar inte bara på posternas
innehåll utan även på gränssnitt och interaktivitet och att lika möjligheter ska ges till alla
användare vilket språk man än använder. Men man ska också komma ihåg att det är två helt
olika bibliotek i två helt olika miljöer det handlar om. Vid SOAS handlar det snarare om ett
projekt att föra in allt material i den datoriserade katalogen för att göra åtkomsten enklare för
forskarna. Originalskriften var inte det primära och endast två av de deltagande biblioteken
katalogiserar i originalskrift. Originalskriften känns i detta läge mer som en extra bonus än en
verklig resurs.

Däremot har mina sökningar krånglat betydligt mer i Queens katalog och det är svårt att säga
vad detta beror på. Till en början hade jag även problem med SOAS katalog men upptäckte
ganska omgående att det berodde på att jag sökte med Windows NT som operativsystem
medan man på SOAS arbetade utifrån Windows 2000. De problem jag hade försvann då jag
själv hade möjlighet att använda samma operativsystem. Jag misstänkte genast att mina
problem vid sökningar i Queens katalog hade samma grund, men det visade sig att det var
Windows NT man använde där även om en uppgradering till Windows 2000 var på gång.
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8. Originalskrift på svenska bibliotek

8.1. Östasiatiska museets bibliotek

Det finns i dag ett bibliotek i Sverige som har en flerspråkig katalog där originalskrift på
kinesiska, japanska och koreanska läggs in i posten. Det är Östasiatiska museets bibliotek i
Stockholm som har en samling på över 100.000 monografier och mer än 1000 tidskrifter. Den
kinesiska samlingen är störst med ca 58.000 titlar. Bibliotekskatalogen datoriserades 1992 och
var det första biblioteket i Europa som hade en digital katalog över kinesiska monografier och
tidskrifter där originalskriften fanns vid sidan av romaniseringen i posten. Systemet
utvecklades på själva biblioteket, i Mac-miljö och är alltså ett ”isolerat” system - man
kommer inte åt bibliotekskatalogen utanför huset och posterna är inte heller baserade på
MARC-formatet vilket naturligtvis är en brist. Det fanns tidigare planer på att lägga in
posterna i Libris men eftersom det inte fanns möjlighet att där lägga in originalskrift valde
man att stå utanför.125

Biblioteket är under omstrukturering. Södra biblioteket innefattar i stort sett enbart den
kinesiska samlingen inom ämnet humaniora (förutom konstvetenskap och arkeologi) medan
Norra bibliotekets samlingar innefattar litteratur om Östasiatisk konst, arkeologi och
kulturhistoria både på västerländska språk och kinesiska, japanska och koreanska. Under året
ska dessa båda delar slås samman och bilda ett gemensamt bibliotek. Katalogen är redan nu
gemensam men man använder t ex olika klassifikationssystem. Södra biblioteket medger
hemlån medan Norra biblioteket är ett rent referensbibliotek. Än så länge har inte besökarna
möjlighet att själva utföra sökningarna men i och med omstruktureringen kommer fler datorer
att köpas in med resultat att också besökarna får tillgång till katalogen. 126

I katalogiseringsmodulen läggs uppgifterna om författare, titel, förlag, förlagsort och serie in i
olika fält, romaniseringen skild från originalskriften. Högst upp i den kinesiska posten finns
titeluppgifterna romaniserade enligt pinyin i två former: dels med orddelningen enligt de
enskilda tecknens stavelser och dels enligt de sammansatta ordens betydelse. Det innebär att
man kommer förbi problemet med att datasystem inte kan urskilja ordens betydelse. Samtidigt
innebär det att informationen i pinyin måste läggas in två gånger och katalogiseringen kräver
mer tid. Därefter kommer titel, författare, förlag och ort med kinesisk skrift. Samma uppgifter
men i pinyin läggs in i fälten under där uppgifter om år, paginering och ISBN också följer.
Själva sökningen kan ske med både pinyin och med originalskrift. När man skriver in de
latinska bokstäverna får man längst ner på skärmen upp motsvarande kinesiska tecknen och
man får välja de man avsett. Alla fälten är sökbara och träfflistan sorteras i alfabetisk ordning
enligt pinyin.127

8.2 LIBRIS

När man börjar titta på Sverige är det naturligt att fråga sig om LIBRIS har några planer på att
möjliggöra originalskrift i sina katalogposter. Den information jag fått från Christer Larsson
vid Kungliga biblioteket visar att frågan diskuteras men att några mer konkreta planer idag
                                                
125 Informationen inhämtad vid ett studiebesök 2002-06-06
126 Ibid.
127 Ibid.
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inte finns. En första förutsättning är att systemet är anpassat till Unicode och enligt
tidplanerna dröjer det åtminstone till mitten av 2003 innan LIBRIS’ nya katalogsystem
Voyager har stöd för Unicode som lagringsformat. Förutom Unicode ser man på LIBRIS
också behovet av en bra modell för sortering och återsökning och att man helst inte ska
behöva dubbelregistrera med både latinska och icke-latinska tecken, med hjälp av något slags
maskinell translitterering. 128

8.3 Internationella biblioteket i Stockholm

Internationella biblioteket (IB) är en självständig del av Stockholms stadsbibliotek och består
av två delar, en publik del och en lånecentral. Lånecentralen förser landets bibliotek med
litteratur och andra medier på alla språk förutom svenska och skolspråken. Den öppna
verksamheten startade 1 januari 2000 och biblioteket invigdes den 5 maj samma år.

På IB finns ett ökat intresse för möjligheten att infoga originalskrift i katalogposterna. Under
år 2000 upphandlades ett nytt biblioteksdatasystem och i kravspecifikationen nämndes både
Unicode och originalskrift. Det system som valdes var Book-it som installerades på
Stockholms stadsbibliotek under våren 2002. Det finns ännu inget stöd för Unicode men
saken diskuteras. Förutom IB, Stockholms stadsbibliotek och företaget Axiell Book-it AB
finns en annan viktig aktör på området och det är Bibliotekstjänst AB (Btj) med databasen
BURK.

På IB arbetar fem personer med katalogisering på en del av sin arbetstid. Katalogposterna
läggs in i Btj:s databas BURK och importeras därifrån till det lokala systemet. Media finns på
ca 120 olika språk och det finns ingen möjlighet att kunna katalogisera allt material själv.
Tidigare har man haft ett system då man i stället för att katalogisera vissa språk numrerat
titlarna för att snabbare få ut böckerna till låntagarna. Varje titel har klassificerats och
tilldelats ett nummer. Posten är mycket enkel och informationen sträcker sig till klassificering,
språk och nummer. T ex Hvba , Bok på thailändska, nr 954. Förutom denna enkla post har
titelsidorna kopierats och lagts in i en pärm för att låntagarna där själva ska kunna se vilka
böcker som biblioteket har. Frågar en låntagare efter en bok av en viss författare är det alltså
svårt att hjälpa till. Det här systemet har man börjat gå ifrån och målet är att inga språk längre
ska numreras. Under det senaste året har man därför slutit ett avtal med Btj som innebär att
Btj:s katalogavdelning katalogiserar ett visst antal medier åt IB. Det handlar framförallt om de
språk som IB inte har kompetens för. Vill man från IB:s sida börja infoga originalskrift i
katalogposterna krävs i nuvarande organisationsform ett samarbete med Btj även på det
området. Det man idag kan säga är att samtal pågår men att några konkreta planer ännu inte
finns.

8.3.1 Ett nordiskt samarbete?

IB är ett av fyra nordiska bibliotek som har ett övergripande ansvar för litteraturförsörjning
för invandrare och flyktingar. De andra tre biblioteken är Statsbiblioteket/Invandrerbiblioteket
(SBIB) i Danmark, Det flerspråklige bibliotek (DFB) i Norge och Ulkomaalaiskirjasto-
Invandrarbiblioteket (MCL) i Finland. Under våren 2002 har en utredning gjorts där man tittat

                                                
128 Brev från Christer Larsson via e-post 8 april 2002
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på vilka förutsättningar som finns för ett fördjupat samarbete mellan dessa fyra bibliotek.
Maria Tapaninen, som gjort utredningen, har kartlagt bibliotekens arbete när det gäller
medieförvärv och katalogisering och därefter kommit med förslag på hur man tillsammans
kan vidareutveckla verksamheten.

De fyra biblioteken köper i viss utsträckning in samma böcker på samma språk och idealet
vore att en titel katalogiseras en gång i stället för som nu fyra gånger och att de olika
bestånden skulle infogas i en gemensam katalog. Men som utredningen visar är det stora
problemet bibliotekens varierande sätt att romanisera de icke-latinska skriftsystemen.
Katalogiseringsnivåer kan modifieras och klassifikationssystemen konverteras men att ändra
ett romaniseringsschema är ett väldigt stort projekt som knappast något av biblioteken är
särskilt intresserade av. LC:s scheman är de vanligast använda, men ofta med modifikationer
och anpassningar till det egna språket.129

Tapaninen påpekar det otidsenliga i att ha enbart romaniserade katalogposter då de tekniska
förutsättningarna för att infoga originalskrift idag finns.130 Det av de fyra biblioteken som har
erfarenhet av originalskrift och också i viss mån använder det i systemet är SBIB, vars system
Tinlib är baserat på Unicode. Originalskriften läggs där in i parallella poster. För närvarande
katalogiseras arabiska, urdu, persiska och tamil med originalskrift. SBIB är inte öppet för
allmänheten utan utlånen sker genom andra bibliotek. Katalogposterna med originalskrift
används enbart internt på biblioteket för att bland annat trycka nyförvärvslistor och
förteckningar över böcker som skickas till andra bibliotek. Boketiketterna i böckerna har
information i både romaniserad form och i originalskrift.131

Intresset för originalskrift finns på alla fyra biblioteken och intresse finns också för en
gemensam katalog. Tapaninens förslag är en nordisk flerspråkig samkatalog som i första hand
skulle innehålla katalogposter för dokument med icke-latinsk skrift i originalskrift och i andra
hand även katalogposter för dokument som skrivs med latinsk skrift. Från denna databas
skulle varje bibliotek kunna importera posterna till de lokala systemen och romanisera
uppgifterna enligt de egna reglerna. Katalogposternas uppgifter, både den romaniserade
formen och originalskriften bör finnas med i samma MARC-post och kunna visas samtidigt i
den publika katalogen så att bibliotekarien och låntagaren gemensamt kan identifiera
boken.132

Om det verkligen blir ett nordiskt samarbete gällande detta återstår att se. Någon måste
administrera databasen, samtliga system bör ha ett stöd för Unicode och många andra frågor
återstår att lösa.

                                                
129 Tapaninen, 2002, s. 48 ff
130 Ibid., s. 50
131 Ibid., s. 27
132 Ibid., s. 51 f
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9.  Diskussion och slutsatser

Romanisering som bibliografisk metod innebär en konflikt mellan två av bibliotekens
uppgifter; dokumenthantering och återvinning. Biblioteken ska hantera dokumenten på ett sätt
som möjliggör låntagarens tillgång till dessa. När det gäller romanisering står låntagarnas
behov och rättigheter i motsättning till dokumenthanteringen. Vems intressen ska man
tillvarata i första hand? Det är viktigt att ställa sig frågan vad man vill uppnå med
romaniseringen; en förteckning eller en återvinning? Visserligen är dokumenthanteringen i
princip till för låntagaren men som kritiken visar (se avsnitt 5.3) är avståndet stort mellan
hanteringen av dokument med icke-latinsk skrift och dess läsare. Kritiken som Wellisch,
Weinberg och Spalding lade fram visar att romanisering handlar om mer än enbart en
översättning av ett skriftsystem till ett annat. Bakom metoden ligger ideologier och attityder
som säkerligen fortfarande existerar; att den latinska skriften skulle vara mer effektiv och
överlägsen de ”konstiga”, ”besynnerliga”, ”svåra”, ”exotiska” bokstäverna och tecknen i
andra skriftsystem.133 I själva verket visar de många olika och inkonsekventa sätten att
romanisera på hur svårt det är att ersätta en skrift med en annan. Men även om ideologier och
attityder kan förändras så kvarstår det faktum att romanisering förhindrar åtkomst till
dokumenten. Aliprand beskriver det som att informationen förvrängs då katalogpostens text
presenteras i en för läsaren onaturlig form och på så sätt framstår som helt obegriplig.134

Bibliotekarierna har svårt att hjälpa dem då inte de heller alltid har kunskaper i romanisering.
Kvar blir de som utför själva romaniseringen, katalogisatörerna, som både kan läsa
originalskriften och romanisera korrekt och blir de verkliga experterna. Kanske är det därför
man så envist håller fast vid romanisering som metod: det fungerar ju trots allt för dem som
blivit specialister på metoden, den är väl inarbetad.

Man kan dra den slutsatsen att romanisering sker enbart för att dokumenten ska kunna
hanteras i en miljö där dess skrift inte kan läsas och för att man vill kunna integrera alla
dokument i ett och samma bibliotekssystem. Konsekvensen av denna metod är att läsarna får
oerhört svårt att återvinna dessa dokument. Detta är en negativ aspekt som metoden medför
men som situationen ser ut i dag verkar fördelarna väga tyngre. I dag talar man ofta om att
bibliotekens användare ska sättas i fokus. Trenden är den att låntagarna ska göra så mycket
som möjligt själva och därför försöker man sträva efter att göra biblioteken så
användarvänliga som möjligt. Men när det gäller dokument med icke-latinsk skrift är det i
stället själva dokumentet och hanteringen som fokuseras, inte användarna. Man kan se det ur
en rättviseaspekt: biblioteket är till för alla, men samtidigt som man strävar efter att förenkla
användandet på många sätt, försvårar man användandet för en stor grupp genom att inte alla
skriftsystem behandlas på lika villkor.

Kritiken som Wellisch, Weinberg och Spalding lade fram under 1970-talet var konkret och
väl underbyggd och man kan förvånas över att romanisering fortfarande har en sådan stark
ställning och inte ifrågasätts i högre grad. Men jag menar att grundproblemet är att vi
betraktar dokument med icke-latinsk skrift som icke-normala och därför måste ”normalisera”
dem för att kunna hantera dem i bibliotekets system. Vi borde i stället fokusera på användaren

                                                
133 Wellisch, 1978 (b), s. 4 ff
      Weinberg, 1974, s. 21
      Spalding, 1977, s. 7 f
134 Aliprand, 1992 (b), s. 105 f
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och fråga oss vad vi ska göra åt systemet för att ge möjlighet till återvinning av hela
bibliotekets samling oberoende av namnformer och olika sätt att romanisera.

Automatiseringen innebar en revolution för biblioteken men romaniseringen fick tillfälligtvis
en starkare ställning. Teknologin utvecklades med det latinska skriftsystemet som grund och
alla spår av icke-latinsk skrift försvann i de bibliografiska miljöerna för att kunna nå ”effektiv
kontroll”. Wellisch kallade detta ”using modern technology in a mindless way so as to
perpetuate methods of recording information that were invented in the age of parchment and
goose quill”.135 Trots Wellisch syn på saken fanns det vid den tiden helt enkelt inga
möjligheter att införa originalskrift i den datoriserade katalogen. Att fortsätta med manuella
system var inte heller något alternativ. Tekniken utvecklades inte för de bibliografiska
miljöerna, det var dessa miljöer som tog till sig tekniken för att använda den till sina behov.

Även om man på flera håll började experimentera med originalskrift kvarstod två stora
problem: Teckenuppsättningarna var minst lika många som de olika romaniseringsschemana,
så att utbyta information mellan systemen var mer eller mindre omöjligt; att koda CJK-
språken med 7- eller 8-bitar var också omöjligt och att arbeta med ”double-byte” eller
”multiple-byte” var en komplicerad lösning. Det fanns en tydlig begränsning i en miljö som
skulle komma att kallas global och gränsöverskridande. När man verkligen försökte utveckla
tekniken för andra skriftspråk gjorde man det med ASCII som utgångspunkt. Den latinska
skriften fortsatte vara grunden, det normala, allt annat var tillägg, förlängningar och
anpassningar. Jag tycker mig se tydliga paralleller till ideologierna och attityderna bakom
metoden att romanisera. Det handlar fortfarande om den västerländska dominansen, att ”det
österländska” inte kan utvecklas på sina egna villkor utan det västerländska som modell.
Kanske är detta att hårdra, men mönstret finns där likväl. 136

Mönstret med det latinska alfabetet som norm i datahantering har också påverkat hur
originalskrift hanteras i MARC-formatet. MARC utvecklades också med det västerländska
som norm. Att infoga originalskrift i posten blev möjligt först 15 år senare och då genom att
lägga till ett fält där originalskriften fanns som något slags extra information. Fältet
betecknades som ”880 alternate graphic information”; alternerande/omväxlande grafisk
information. Det intressanta i sammanhanget är att det var originalskriften som lades i fält 880
och inte romaniseringen. Den grafiska informationen som tydligt identifierade själva
dokumentet sågs fortfarande inte som det normala och lades inte in i de reguljära fälten. Som
jag har visat finns i dag fler modeller och vilken man väljer att använda beror på flera saker:
typ av bibliotek, bibliotekets omgivning, det dominanta språket m.fl.137 Det vanligaste i
västerländsk bibliografisk miljö är fortfarande att originalskriften är den alternerande. Men
den diskussion som fördes vid Library of Congress 1998 visar att det finns ett intressant
alternativ till användandet av fält 880 och det är upprepningsbara fält. Originalskriften läggs
in i de reguljära fälten som sedan upprepas om man vill ha en romaniserad version. 138 På det
här viset behandlas alla dokument på lika villkor och vi närmar oss Aliprands axiom att
beskrivningen av ett dokument ska ske med dess rätta språk och skrift.

 De bibliografiska miljöerna tog till sig den nya datatekniken och började på egen hand
anpassa och utveckla tekniken för sina egna behov. Det var detta som skedde vid

                                                
135 Wellisch, 1978 (b), s. 22
136 Jämför också Francis T. Kirkwoods  resonemang om ”elektronisk kulturimperialism” i uppsatsen s. 20
137 Se exemplen i uppsatsen på s. 26-27
138 Alternate graphics without 880 […], 1998. Källa: <http://loc.gov/marc/marbi/dp/dp111.html> [2002-09-24]
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utvecklingen av systemet ALEPH. När Jewish National and University Library datoriserades
och man lade ner kortkatalogen hade man redan haft separata kataloger för hebreiska,
arabiska, ryska, jiddish och dokument med latinsk skrift. Visserligen hade man varit tvungen
att söka i flera kataloger om en författares verk fanns på olika språk men alternativet, att
romanisera, ansågs inte praktiskt för användarna, skriver Lazinger i sin artikel.139 Mycket
möda lades ner på att skapa ett system där varje dokument kunde representeras i sin rätta
skrift redan från början. Att representera det hebreiska alfabetet med det latinska var
otänkbart. Icke-latinsk skrift framstod inte som något konstigt och det fanns inte heller någon
lång historia av romanisering att luta sig mot. Att ”hebreisera” de andra skriftsystemen var en
tanke som troligen aldrig uppstod. Naturligtvis är det något annat att bygga upp ett helt nytt
system än att börja införa originalskrift i en redan existerande databas, men jag tror ändå att
inställningen till andra skriftsystem har en viss roll.

Även om man på sina håll försökte anpassa tekniken till icke-latinsk skrift går det inte att
bortse från det faktum att man hela tiden utgick ifrån ASCII och den latinska skriften.
Mönstret med det västerländska som norm fortsatte. Utvecklingen av Unicode standard bryter
på många sätt detta mönster. Det nya var utgångspunkten och inställningen till andra
skriftsystem. Utgångspunkten var att varje tecken eller symbol skulle behandlas likvärdigt och
få en egen, unik kod. Målet var att koda alla skriftsystem på lika villkor för att Unicode skulle
bli en universell teckenuppsättning. För att klara detta var man tvungen att samarbeta med
olika parter i olika delar av världen. Inställningen att varje skriftsystem skulle kunna visas på
ett korrekt sätt, utan anpassningar och modifikationer var unik och har troligen haft stor
påverkan på spridningen och acceptansen av Unicode. Aliprand poängterar att denna
inställning är lika väsentlig som möjligheten till att använda olika skriftsystem. För första
gången kan de stora dataföretagen utveckla flerspråkiga system från grunden; icke-latinsk
skrift är en integrerad del av programvaran istället för ett tillägg. 140 Utvecklingen av Unicode
har med största sannolikhet också påskyndat utvecklingen av programvaror som hanterar
andra aspekter än själva kodningen då det gäller flerspråkig tillämpning. Svårigheterna med
icke-latinska skriftsystem i den datoriserade miljön handlar ju inte enbart om plats för
tillräckligt många tecken. De språkstrukturella problemen är många och motståndet mot
Unicode har ofta berott på att man i flerspråkiga sammanhang förväntat sig en
teckenuppsättning som löser många fler problem än själva kodningen. 141

För att möta kraven på kompatibilitet med tidigare teckenuppsättningar har man vid Unicode
Consortium varit tvungen att modifiera sina principer något. Att varje betydelsebärande
tecken enbart kodas en gång stämmer inte fullt ut och de olika transformeringsformaten gör
att alla tecken inte längre har samma bitlängd. Man kan också vända på det och säga att
modifieringen av principerna gör att systemet också blivit mer flexibelt än det var från början.

Hur används då Unicode i dag i flerspråkiga bibliografiska miljöer? De i särklass största
bibliografiska databaserna vi har i dag är RLG Union Catalog och OCLC WorldCat och det är
där det internationella bibliografiska samarbetet sker då det gäller originalskrift. Båda
databaserna inkluderar originalskrift i mer än 2 miljoner poster vardera och är därför viktiga
resurser för de bibliotek som vill inkludera originalskrift i sina kataloger. Unicode används
framförallt som visningsformat men jag har inte lyckats få någon klar uppfattning om varför
man ännu inte använder det som lagringsformat. Medvetenheten om Unicode som framtiden

                                                
139 Lazinger, 1991, s. 286
140 Aliprand, 1998, s. 106
141 Exempel på språkstrukturella problem som litteraturen tar upp är sortering, orddelning och tecknens storlek.
      Se vidare i uppsatsen s. 37 ff
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finns dock och båda organisationerna talar om en anpassning till detta. Men att konvertera
sådana stora databaser till ett helt nytt kodningssystem innebär naturligtvis ett enormt arbete
som på inget sätt är problemfritt. Både RLG och OCLC är medlemmar i Unicode Consortium
och kan därför påverka och bevaka bibliografiska intressen. Men det Unicode framförallt
betyder för den flerspråkiga bibliotekskatalogen är att om man i ett och samma system vill
kunna lagra och visa många olika skriftsystem kan man idag ha ett och samma
lagringsformat. Detta är i längden en bättre lösning än att dela upp språken på olika
teckenuppsättningar. Ju fler som går över till Unicode desto mer förenklar man också
kommunikationen mellan olika system och minskar allt det konverteringsarbete som idag
krävs för att olika system ska förstå varandra.

Ska man i en bibliotekskatalog eller bibliografisk databas börja infoga originalskrift i sina
poster är det naturligtvis en fördel att kunna använda sig av RLG:s och OCLC:s resurser. Inte
nödvändigtvis deras programvaror, men däremot den bibliografiska informationen som redan
finns i originalskrift. Queens Library importerar främst poster från OCLC och SOAS främst
från RLG. Det speglar också en skillnad mellan de två organisationerna. RLG är ett nätverk
för forskningsbibliotek medan OCLC även knyter till sig folkbibliotek. Huruvida man ska
använda sig av den ena eller den andra organisationens bibliografiska resurser är svårt att
säga. Som folkbibliotek kan man kanske ha fler poster att hämta i WorldCat, å andra sidan har
RLG kommit betydligt längre med arabisk, hebreisk och kyrillisk skrift och har där ett stort
antal poster i jämförelse med OCLC. Jag har inte undersökt kostnader och inte heller olika
typer av medlemskap, men att på något sätt utnyttja deras resurser anser jag vara en fördel.

Vad krävs då för att IB ska kunna få en katalog med poster där originalskriften är inkluderad
och sökbar? IB är en enhet under Stockholms Stadsbibliotek (SSB). Vid upphandlingen av ett
nytt biblioteksdatasystem för SSB framfördes från IB önskemål om framtida möjligheter av
originalskrift och en anpassning till Unicode. Huruvida dessa önskemål fick någon betydelse
har jag svårt att uttala mig om, men originalskrift var inte av högsta prioritet vad gällde val av
system. När man valde Book-it, valde man ett system där erfarenhet av originalskrift saknades
och utan Unicode som lagringsformat. Som jag idag ser det behöver detta inte vara enbart
negativt. Jag tror snarare att IB/SSB kan ha möjlighet att påverka systemet i en riktning mot
originalskrift och på så sätt påverka dess utformning. Att Book-it ännu inte är anpassat till
Unicode betyder inte att så inte kommer att ske. Den internationella utvecklingen visar tydligt
på att Unicode är det framtida lagringsformatet och jag är övertygad om att också Book-it
kommer att följa den trenden. Viktigare i dag är samarbetet med Btj, det är där utvecklingen
måste ske först och samtal mellan IB och Btj angående detta har också påbörjats. Att utveckla
ett arbete med originalskrift i samarbete med Btj ser jag som mer realistiskt än det förslag om
ett nordiskt samarbete som Maria Tapaninen framfört. Att undersöka i vilken utsträckning
man kan använda sig av OCLC och RLG är också viktigt. Att man på IB skulle katalogisera
allt material på egen hand, både med originalskrift och i romaniserad form ser jag som
uteslutet. Frågan är om det ens vore önskvärt? I ett internationellt sammanhang är ju målet att
ett dokument ska katalogiseras en gång varefter katalogposten ska vara en resurs för andra.
Det är målet med AACR2 och MARC-formatet.  Min åsikt är att om IB ska klara av att arbeta
med originalskrift bör man, tillsammans med Btj/BURK, ta del av det internationella
samarbetet.

Mina egna sökningar i katalogerna på SOAS och Queens har övertygat mig om fördelen att
kunna söka med arabisk skrift. Sökningarna har inte varit problemfria, men problemen har
inte handlat om romanisering kontra originalskrift utan snarare på att jag inte alltid haft
tillgång till det rätta operativsystemet eller ett bra språkstöd med tangentbord på skärmen. Det
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viktiga är att jag inte har behövt fundera över hur ett namn eller ett ord ska romaniseras, jag
har inte behövt prova olika alternativ för att vara säker, jag har omedelbart fått relevanta
träffar. Eftersom jag dagligen arbetar med romanisering så ser jag tydligt vilken betydelse den
här möjligheten skulle få för våra användare och att målsättningen bör vara att alla dokument
ska beskrivas med samma skrift som dokumentet är skrivet med.

∗       ∗       ∗

Alla som någon gång försökt vet att det är svårt att söka dokument skrivna med icke-latinsk
skrift i våra romaniserade bibliotekskataloger. Men det som i detta fall är en svårighet för oss
som arbetar på bibliotek är ofta en ren omöjlighet för låntagarna. Ett bibliotek som man vill
kalla användarvänligt måste ha en bibliotekskatalog som låntagarna själva kan söka i. Detta
var min utgångspunkt då jag påbörjade uppsatsarbetet. Vilka möjligheter som fanns hade jag
då bara vaga föreställningar om och om jag hade vetat hur mycket litteratur av teknisk
karaktär jag skulle ta mig igenom hade jag kanske tvekat mer än en gång. Jag hade inga
tekniska bakgrundskunskaper vad gällde datahantering och jag inser att om jag hade haft det
hade uppsatsen kunnat få en annan dimension. De tekniska frågorna hade kunnat belysas på
ett helt annat sätt, problemen och dess lösningar hade kunnat få både större plats och djupare
förklaringar.

Metodologiskt har arbetet delvis varit problematiskt. I slutskedet av arbetet har jag frågat mig
”Vad hade jag vunnit på att göra ett studiebesök på antingen SOAS eller Queens?” Eftersom
uppsatsarbetet har genererat följdfrågor av mer praktisk karaktär hade jag kunnat få svar på
frågor som t ex: Hur ska man rent praktiskt gå tillväga? Vad händer med texten i
mappningsprocessen vid en övergång till Unicode? Hur mycket av texten måste bearbetas på
nytt?  Vad har originalskrift betytt för katalogiseringsarbetet? Om man verkligen vill sträva
efter att ha alla icke-latinska skriftsystem i originalskrift, innebär det då inte ett oöverskådligt
antal programvaror för språkens olika strukturella problem? Är det realistiskt att kräva samma
sökmöjligheter för icke-latinsk skrift som för den latinska? Om man bestämmer sig för att ha
bara vissa språk i originalskrift, hur motiverar man då valet av språk; mängden av utlån eller
mängden av dokument? Hade jag kunnat belysa frågor av denna karaktär hade jag kunnat ge
en klarare bild av hur arbetet med originalskrift i praktiken fungerar.
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10. Sammanfattning

I västerländsk bibliografisk miljö har man sedan lång tid tillbaka använt romanisering som
metod för att i sina system kunna förteckna och integrera dokument med icke-latinsk skrift.
Metoden medför dock svårigheter vad gäller återvinning av dessa dokument och detta har
varit avgörande för ämnesvalet till den här uppsatsen. Syftet är att belysa den möjlighet som
idag finns att övergå från en romaniserad katalog till en katalog där också originalskriften
finns med i posterna.

Frågeställningarna berör tre områden: a) Romanisering som metod och dess konsekvenser i
den bibliografiska miljön; b) De tekniska förutsättningar som utvecklats för att originalskrift
ska vara möjligt i den datoriserade miljön; c) De bibliografiska resurser för originalskrift,
utvecklade av organisationerna OCLC och RLG, som används i internationella sammanhang.
Beskrivningen av dessa tre områden utgör uppsatsens bakomliggande struktur.

Största delen av uppsatsen grundar sig på litteraturstudier och uppsatsen är på så sätt teoretisk
till sin natur. Men eftersom jag också vill ge ett par exempel har jag valt ut två bibliotek som
arbetar med originalskrift i sina kataloger: School of African and Oriental Studies (SOAS) i
London och Queens Borough Public Library i New York. Från dessa bibliotek har jag hämtat
information genom korrespondens via e-post, men också genom att själv söka i respektive
biblioteks katalog som finns tillgänglig på Internet.

Romanisering innebär att man representerar ett icke-latinskt skriftsystem med det latinska
alfabetet. Metoden har använts i västerländskt bibliografiskt utövande sedan Conrad Gessners
tid men är långt ifrån en oproblematisk metod. Kritiken mot romanisering i bibliografisk
kontroll tog ordentlig fart under 1970-talet. Metoden sågs ur flera perspektiv: dels som en
slags ideologi där det latinska alfabetet ansågs mer civiliserat och vetenskapligt än andra
skriftsystem, dels ur konceptet om den universella katalogen; vår önskan att integrera allt i ett
och samma system. Men man såg också att romanisering och kravet på exakthet i
bibliografisk kontroll inte gick ihop utan skapade många problem eftersom återvinningen
försvårades. Dagens kritik inriktar sig på själva texten och vad som händer med informationen
i romaniseringen. För läsaren innebär romanisering att texten förvrängs och presenteras i en
obegriplig form. Att användaren av bibliotekskatalogen ska ha kännedom om hur den icke-
latinska skriften rätt ska representeras i sökningen är långt ifrån självklart. Romanisering
utgör ett hinder mellan läsaren och boken och man kan knappast tala om effektiv återvinning.

Automatiseringen av bibliotekskataloger innebar att romaniseringen fick en starkare ställning.
De fåtal bibliotek som hade skilda kataloger för olika skriftsystem upphörde med detta då det
till en början inte var möjligt att lagra icke-latinska skriftsystem i den datoriserade miljön.
Med tiden utvecklades tekniken och ganska snart fanns olika sätt att representera andra
skriftsystem. Men ett problem kvarstod: svårigheten att utbyta information. För att
datasystemen skulle förstå varandra krävdes att tecknen hade samma koder och så var inte
alltid fallet. Ville man dessutom ha möjlighet att använda flera skriftsystem fick man använda
sig av flera olika teckenuppsättningar inom samma datasystem.

Dessa problem gjorde att ett arbete på en helt ny teckenuppsättning påbörjades. Den fick
namnet Unicode genom målsättningen att den skulle omfatta tre karaktärsdrag: universell, den
skulle täcka alla skriftspråk; unik, varje tecken skulle kodas bara en gång även om det
förekom i mer än ett språk; uniformitet, alla tecken skulle ha samma bit-längd. Unicode har en
helt annan kapacitet än andra teckenuppsättningar, men också en annan struktur.
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Unicode löser inte alla problem med flerspråkig datahantering och har fått en hel del kritik för
detta. Men mycket av kritiken handlar om problem som inte har med själva kodningen att
göra utan mer om språkens olika strukturer i ett system som är skapat för det latinska
alfabetet. Vad Unicode gör är att ge förutsättningar för hanteringen av alla skriftsystem på
samma vilkor, i ett och samma datasystem, och trenden är den att fler och fler anpassar eller
planerar att anpassa sina system till den nya teckenuppsättningen.

De två organisationerna RLG och OCLC, som står bakom dagens största bibliografiska
nätverk, är medlemmar i Unicode Consortium. Båda har arbetat med att implementera
originalskrift i sina katalogposter sedan början av 1980-talet och har idag ca 2 miljoner poster
vardera där originalskriften finns med vid sidan av uppgifter i romaniserad form. Både SOAS
och Queens Library importerar poster från dessa databaser.

Uppsatsarbetet har lett till några viktiga slutsatser: Romanisering sker för att dokument ska
kunna hanteras i en miljö där dess skrift inte kan läsas. Konsekvensen är svårigheter att
återvinna dessa dokument och metoden utgör på så sätt en konflikt mellan dokumenthantering
och återvinning. I dag talar man ofta om att användarna av biblioteket ska stå i fokus, men när
det gäller dokument med icke-latinsk skrift är det fortfarande dokumentet och hanteringen av
detta som fokuseras. Den icke-latinska skriften betraktas inte som normal utan måste
”normaliseras” för att passa in i systemet.

Även då det gäller datahantering av icke-latinsk skrift har det latinska alfabetet varit norm för
utvecklingen av teckenuppsättningar. I stället för att utgå från det skriftsystem som ska kodas
har man försökt pressa in det i system som är utvecklade för det latinska alfabetet. Den
senaste teckenuppsättningen Unicode har på många sätt brutit detta mönster i sin målsättning
att alla skriftsystem ska kodas på lika villkor.

Den tekniska utvecklingen innebär att det finns möjligheter för biblioteken att införa
originalskrift i katalogposterna. Tekniken finns, bibliografiska resurser finns i och med att
organisationer som OCLC och RLG aktivt arbetar med originalskrift. Många bibliotek
använder dessa resurser.

Inställningen att latinsk skrift är det normala måste brytas. Målsättningen bör vara att alla
dokument ska beskrivas och vara sökbara med dess rätta skrift. Först då behandlas alla
bibliotekets dokument på samma villkor och först då kan vi tala om en användarvänlig
bibliotekskatalog.
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Förkortningar och ordförklaringar

AACR Anglo-American Cataloging Rules

ALA American Library Association

ALEPH            Automated Library Expandable Program Hebrew University of
           Jerusalem. Nätverket för Israels forskningsbibliotek och namnet
           på det flerspråkiga biblioteksdatasystem som detta nätverk utvecklade.

Alfabetiska
skriftsystem            Skriftsystem där varje tecken representerar en konsonant eller en vokal

vilka i  kombination utgör stavelser och ord. (Jämför ideografiska
skriftsystem)

ANSEL American National Standard for Extended Latin Coded Character Set for
Bibliographic Use

ASCII American Standard Code for Information Interchange. En 7-bitars kod
som är den nordamerikanska nationella varianten av ISO/IEC 646.

Bit En bit är en etta (1) eller en nolla (0). Datorerna lagrar information i
grupper av sådana bitar. (Se byte)

Byte En kombination av 8 bitar. (Se även Bit och Teckenuppsättning)

CJK             En förkortning för kinesiska, japanska och koreanska.

DBCS                      En förkortning för Double-Byte Character Set. En sådan
teckenuppsättning tillåter tecken som kodats med dubbla byte att blandas
med tecken som kodats med enkla byte. Används ofta för att representera
kinesisk, japansk och koreansk text. (Se även MBCS)

Diakrit                    Ett tecken som anger att en bokstav modifieras på något sätt: t ex
accenter, prickar, streck, över eller under den modifierade bokstaven.

EACC                      Förkortning för East Asian Character Set. En s.k. Multibyte Character
Set som används som lagringsformat för CJK-språken i bl a RLIN och
WorldCat. (Se även REACC, MBCS och DBCS)

Escape  Kallas för en ”control character” och används som en
förlängningsmekanism i kombination med andra koder för att utöka
antalet tecken i en teckenuppsättning.

Escape sequence    En sekvens av bit-kombinationer varav den första motsvarar Escape .

Font  Det verktyg som återger själva bilden av tecknet.
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Han-tecken             En samlingsbeteckning för ideografiska tecken av kinesiskt ursprung.

Homofon                 Ord som uttalas lika men skrivs olika.

Ideografiska
skriftsystem  Skriftsystem där varje tecken representerar ett objekt eller en idé. (Jämför

med alfabetiska skriftsystem)

ISO  International Organization for Standardization. En organisation som
arbetar för standardiseringar och vars arbete resulterar i internationella
överrenskommelser som publiceras med beteckningen ISO.

ISO/IEC 646           En 7-bitars teckenuppsättning som är en variant av ASCII.

Kodad tecken-
uppsättning            En teckenuppsättning där varje tecken är tilldelad ett numeriskt kodvärde.
                                 Förkortas oftast i litteraturen till “teckenuppsättning”.

LC                           The Library of Congress

Mappning Logiska kopplingar mellan element i en mängd och element i en annan
mängd.

MARC Machine Readible Cataloguing

MARC-format Ett standardformat för utbyte av bibliografiska poster.

MARC tecken-
uppsättningar De teckenuppsättningar som används för att lagra informationen i

MARC-poster. (Se MARC-8)

MARC-8 En grupp teckenuppsättningar som bygger på 8- eller 24-bitar och som bl
a används som lagringsformat för poster i MARC21-format. (Se
MARC21)

MARC 21 Det senaste MARC-formatet och som ser ut att bli en internationell
standard. Formatet är en sammanslagning av USMARC och
CANMARC. Alla tecken i MARC 21 kodas enligt de
teckenuppsättningar som finns i MARC-8 eller UCS/Unicode. (Se även
UCS)

MBCS  Förkortning för Multibyte Character Set. En teckenuppsättning som
tillåter att ett tecken kodas med hjälp av två eller fler byte. (Se även
DBCS).

OCLC  Online Computer Library Center (från början Ohio Computer Library
Center)

Pinyin                      Ett standardsystem för att romanisera kinesiska.
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REACC                   En förkortning för RLIN East Asian Character Code. En av de första
                                 teckenuppsättningarna för bibliografiska sammanhang som täckte både

kinesiska, japanska och koreanska tecken. Bearbetades senare till det som
idag betecknas EACC och används för lagring av CJK-språken i bl a
RLIN och WorldCat. Teckenuppsättningen är en sk multi-byte character
set. (Se även MBCS)

Radikal            Grunden, eller roten av ett ord, oftast bestående av en konsonant.

Romanisering        En metod att representera icke-latinska skriftsystem, både ideografiska
                                och alfabetiska, med det latinska alfabetet.

RLG                        Research Libraries Group

RLG Union
Catalog                   RLG:s gemensamma katalog.

RLIN                      The Research Libraries Information Network. Ett bibliografiskt
                                informationssystem som bl a ger tillgång till RLG Union Catalog.

Tecken-
uppsättning            En samling element som används för att representera textinformation.
                                 Används i litteraturen ofta som en kort form för ”kodad tecken-
                                 uppsättning”.

Transkribering      En metod där man representerar ett språks ljud med ett annat språks
skriftsystem. Man går från ljud till tecken. (Jämför med translitterering)

Translitterering     En metod där man representerar ett alfabet med ett annat språks
                                 alfabet. Man går från tecken till tecken. (Jämför med transkribering )

UCS The Universal Character Set. Betecknas ISO/IEC10646 och är alltid
synkroniserad med Unicode.

UTF                         Unicode Transformation Format

UTF-8            Ett transformeringsformat där en särskild bit-baserad signal indikerar
                      huruvida ett Unicode-tecken representeras av en byte (8-bitar) eller

flera.

WorldCat                OCLC:s gemensamma katalog.
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