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INLEDNING

  Under min utbildning till bibliotekarie saknade jag en 
biblioteksordlista med svenska förklaringar. Här är ett försök 
att påbörja en sådan företeelse.
  Jag tyckte det verkade vettigt att samla termer ur vår  
kurslitteratur. Huvudsakligen tre områden har fått släppa till 
termer: bibliotek, samhällsinformation och data-teknik.
  Urvalet ter sig naturligt för mig med tanke på att jag själv 
har gått inriktningen mot information-dokumentation. Andra 
viktiga områden skulle kunna vara ekonomi, naturvetenskap och 
juridik.
  Min förhoppning är att andra studenter ska kunna ha nytta av 
mina vedermödor, kanske främst de som i likhet med mig väljer en 
bibliotekarieutbildning med inriktning mot information-
dokumentation.
  Jag vill särskilt tacka Ingrid Chambert, Gunnel Hessler, 
Staffan Lööf och Mats Palmqvist för värdefull hjälp under 
arbetets gång. Jag vill också passa på att tacka alla de lärare 
på bibliotekshögskolan som förtjänstfullt lett mig fram till det 
bästa av yrken!
  Synpunkter; brister eller tillrättalägganden, tas tacksamt 
emot. Vänd Er i så fall till Göte Edström, Allégatan 1, Box 874, 
501 15 Borås, tfn: 033-164078.
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AACR2
Anglo-American cataloguing rules, 2. ed. De katalogiseringsregler som
används av de flesta svenska folkbibliotek. Regelsamlingen heter på 
svenska 'KRS', Katalogiserings Regler för Svenska bibliotek, och är 
anpassad efter svenska förhållanden.

Abstract
Ett kort referat eller sammandrag av de viktigaste punkterna i en 
vetenskaplig, artikel, avhandling eller rapport gjort enligt 
speciella regler.

Access
Åtkomst - möjligheten eller metoden att komma åt lagrad information.

Accession
Förvärv. Nytillskott till ett biblioteks bestånd.

Accessionskatalog 
En förvärvskatalog, dvs vanligen en periodiskt utkommande förteckning
över nyförvärv i ett eller fler bibliotek.

ADB
Automatisk databehandling.

ADLIB
Adaptive Library Management System. Läser MARC-format och 
streckkoder. Ett bibliotekssystem avsett främst för mindre bibliotek.
Finns i England.

Affärsdata
Privat svensk databasproducent och databasvärd, specialist på 
företags- och marknadsinformation. Ägs av Bonnierföretagen. 
Innehåller ca 10 databaser med affärsinformation, bl a 
Tidningsdatabasen.

AK
Samkatalog för de vetenskapliga bibliotekens förvärv. 1886 - 1955. AK
utges som årskataloger eller tvåårs- kataloger med systematisk 
uppställning. Till AK finns 10-årsregister och i varje årsvolym 
längst bak ett register, som dock är ofullständigt. Vid sökning i AK 
rekommenderas man att börja i 10-årsregistret. Periodica med 
signifikativ titel sökes på första substantivet i nominativ. Se 
"Accessionskatalog" och "Referenshjälpmedel".

AKB
AKB förtecknar utländsk litteratur i svenska forskningsbibliotek. 
1956 - 1974. I en särskild avdelning Kongresskrifter. Fortsättes av 
AKB-mikro. Se "Accessionskatalog" och "Referenshjälpmedel".
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AKB-mikro
1975 - 80 (kumulerad), 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986. Ny 
kumulering är att vänta. AKB-mikro redovisar de utländska nyförvärv i
svenska forskningsbibliotek, som blivit registrerade i LIBRIS databas
en viss period. Används för att söka den mest aktuella litteraturen, 
huvudsakligen av de bibliotek som ej har tillgång till LIBRIS. Se 
"Accessionskatalog", "Referenshjälpmedel" och "LIBRIS".

AKP
Förtecknar periodisk litteratur. AKP 1956 - 1963 utgör en volym, och 
är samtidigt en baskatalog för utländsk periodisk litteratur. Senare 
volymer är supplement till baskatalogen. 1964-69, 1970, 1971, 1972, 
1973 är volymer som supplerar AKP 1956 - 1963. Se "NOSP-MIKRO" och 
"Referenshjälpmedel". Används i allt mindre utsträckning.

Akronym
Förkortning som består av initialer och uppfattas som ett namn. 
Exempel är 'UNESCO' och 'NATO'.

ALA
American Library Association. En förening för yrkesverksamma 
bibliotekarier och andra intresserade av biblioteksfrågor rörande 
utbildning och kultur. Grundad 1876.

Alfanumerisk
Teckenuppsättning som innehåller både bokstäver och siffror, och även
en del andra tecken.

ALIS
Nordisk samkatalog över teknisk litteratur. Drivs av Danmarks 
tekniske bibliotek.

Analog/digital
Med 'analog' menar man något som är analogt med, dvs på samma sätt 
som, verkligheten. En vanlig urtavla återger solens rörelser över 
himlen på ett analogt sätt. En 'digitalklocka' visar siffror som 
representerar bitar av en i förväg gjord uppdelning av tiden. Analoga
signaler i telenätet korresponderar t ex till någons röst (som talar 
i telefonen), medan en dator arbetar med digitala signaler. Detta 
medför problem när de delar av telenätet som är byggt för analoga 
signaler ska användas för datorkommunikation. Hjälpmedlet är en 
omvandlare, en sk 'modem'. Se "Modem".

Andersson, P.
Författare till ett pseudonymregister. Se även "Svensk 
nationalbibliografi".

Annotation
Kortare beskrivning, av ett verks innehåll. Innehåller värderingar.
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Antikva
Det vanligaste typsnittet för latinska bokstäver.

Antikvariat
Bokhandel som köper och säljer begagnade böcker.

Antologi
En samling kortare texter av skilda författare.

ARAMIS
En ämnesorienterad databasvärd med inriktning på information om 
arbetsliv, arbetsmiljö, miljövård och naturskydd. A drivs i samverkan
mellan arbetslivscentrum (ALC), institutet för arbetsmiljöforskning 
(AI) och statens naturvårdsverk (SNV). Även  Sveriges 
Verkstadsförening medverkar. A erbjuder också utbildning och kurser. 
A innehåller för närvarande (våren 1989) tolv databaser, varav sju är
svenska, som inte finns tillgängliga i något annat system.

Arbetsplatsutlåning
Folkbibliotekens låneverksamhet på arbetsplatserna. Ej att förväxla 
med företagsbibliotek.

Aritmetisk operator
GT (Greater Than) ">", LT (Less Than) "<" och EQ (Equal) "=" är 
exempel på A. Används i databassökningar. GT 880808 ger referenser 
senare än åttonde augusti nittonhundraåttioåtta.

Artificiell intelligens
Förkortas ofta AI, och används ofta i betydelsen dataprogram som bl a
är självinstruerande, dvs systemet kan lära av egna misstag. 
Förknippas med 'expertsystem' och 'femte generationens datorer'.

Artikelsök
Bibliografisk databas med referenser till artiklar ur 450 tidskrifter
och 30 dagstidningar fr o m 1979 (t o m 1986 50 dagstidningar).

Artotek
Konstsamling för utlån, vanligtvis en avdelning på ett bibliotek. 
Inte särskilt vanligt.

ASCII
American Standard Code for Information Interchange. En kod att lagra 
ettor och nollor på där varje värde representerar ett tecken på t ex 
ett tangentbord. Man använder 7 binära positioner för information, 
och en för kontroll. Bokstaven 'A' skrivs som 1000001. Se även 
"Paritet".

ASTA
Bibliotekets vid läkemedelsföretaget Astra system för 
tidskriftsadministration.
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Asynkron
Överföring av data mellan två utrustningar där mottagande och 
sändande utrustning inte behöver befinna sig i takt. Dataöverföring 
dit vilken data sänds vid oregelbundna tidsintervaller, varvid varje 
tecken föregås av en startbit och efterföljs av en stoppbit. Se även 
"Asynkron".

AV-hjälpmedel
Audio-visuella informationshjälpmedel som diabilder,        
ljudupptagningar, spelfilmer, video, interaktiv video, mm.

Backup
Se "Säkerhetskopior" och "Bandstation".

Bandstation
Används bl a för att ta säkerhetskopior, sk 'backup'. En viktig rutin
för de flesta system. I idealfallet förlorar man endast den sist 
inlagda posten vid en olycka.

Barn och kultur
Tidskrift för barn- och skolbibliotek. Vänder sig till alla vuxna, 
dvs lärare, förskollärare, bibliotekarier och föräldrar som arbetar 
med barn. Utges av Bibliotekstjänst AB.

BASIC
Beginners All purpose Symbolic Instruction Code. Ett programmerings-
språk som är lätt att lära och därför i stor utsträckning används i 
undervisningssyfte t ex på grundskolan och i studiecirklar.

Basindex
Index vars element består av ord/ordbegrepp hämtade från textfält 
såsom titelfält etc. Normalt de fält i en databas som man normalt 
söker i, om inget annat anges.

Batch
Satsvis bearbetning, används ofta för utskrifter av kravbrev, 
nyförvärvslistor, reklamationer, statistik och sådant som kan skötas 
nattetid. Vid satsvis bearbetning kan man inte påverka 
bearbetningsförloppet under tiden. Se även "Satsvis bearbetning"

Baud
(Bd) Ett mått på dataöverföringshastighet. Anger det antal diskreta 
signalelement som vid datakommunikation kan överföras per sekund. 1 
Bd kan överföra två, tre eller fyra databitar per sekund, beroende på
hur bitarna är inmodulerade. Se även "Binary digit".

BDI-index
Se "Nordiskt BDI-index".
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Belägga 
B innebär att med hjälp av en bibliografi verifiera uppgifter, 
exempelvis att bestyrka en efterfrågad boktitel.

BIBBI
Biblioteksentralens bibliografiske database. Norsk bibliografisk 
databas för folk- och skolbibliotek.

Bibliografi
En löpande litteraturförteckning, vars material är uppställt efter en
bestämd princip; denna kan t ex vara kronologisk (efter tryckår/-
utgivningsår), systematisk (efter ämne) eller alfabetisk (efter 
författare eller titel) och någon gång geografisk.

Bibliotek
Av grekiska 'biblion', bok, och 'theke', förvaringsrum. Boksamling 
som är uppställd för att lätt kunna användas. Olika exempel på 
bibliotekstyper är folkbibliotek, vetenskapliga bibliotek och 
företagsbibliotek. De har skilda uppgifter och är uppbyggda på olika 
sätt.

Bibliotekarie
Tjänsteman som utför mer kvalificerade uppgifter på ett bibliotek 
såsom bokinköp, katalogisering, klassificering, indexering, 
referensarbete, bokprat mm.

Bibliotekarieutbildning
Sker i Sverige sedan 1972 vid Högskolan i Borås, Institutionen 
Bibliotekshögskolan i Borås och är tvåårig. För intagning krävs att 
man har 80 universitets- eller högskolepoäng, eller annan bakgrund 
som bedöms likvärdig. Ett mindre antal utbildas även i Umeå. Det 
finns även en ettårig linje för studerande med doktorsexamen.

Biblioteksassistent
Tjänstebenämningen vanligast vid universitets- och företagsbibliotek 
men börjar etableras även på folk- bibliotek. Allmän behörighet och 
kunskap i maskinskrivning erfordras. Utbildning ges ungefär vartannat
år vid Högskolan i Borås och omfattar 20 p.

Biblioteksband
Slitstarkt bokband. Ibland även benämnt 'pansarband'.

Biblioteksbladet
Tidskrift som utges av SAB, Sveriges allmänna biblioteksförening. 
Behandlar olika typer av bibliotek i Sverige och utomlands, bevakar 
biblioteksforskningen.

Bibliotekslag
Lag som reglerar bibliotekens existens och verksamhet. Finns i de 
flesta av våra grannländer, men inte i Sverige.
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Bibliotekssigel
En bokstavsbeteckning för ett visst bibliotek. B används i AK och UN 
för att lokalisera en publikation till ett visst bibliotek. Se "AK" 
och "UN".

Bibliotekssystem
Det finns minst två betydelser av detta ord: 1.) Datorbaserade system
som automatiserar ett varierande antal rutiner som förekommer på ett 
bibliotek. De vanligaste B på folkbibliotek heter BUMS och BIBS 
(tidigare PEGGI). På universitets- och företagsbibliotek förekommer 
en mängd olika system. T ex VTLS (Virginia Tech Library System) på 
Göteborgs och Lunds UB. 2.) Ett antal olika bibliotek som betraktas 
som en enhet, t ex biblioteken i ett län eller i en kommun. 

Bibliotekstjänst AB (Btj)
Folkbibliotekens serviceföretag. Aktiemajoriteten innehas av SAB. 
Främsta uppgift är tillhandahålla underlag för folkbibliotekens 
bokinköp genom att producera de s k sambindningslistorna. Man 
katalogiserar och binder in böcker, driver BUMS/BURK, Bok-sök, 
Artikel-sök och Lokal-sök. Dessutom produceras biblioteksutrustning 
och möbler, och man ger ut tidskrifter och böcker.

BIBSYS
Universitetsbibliotekens i Trondheim, Bergen och Tromsö 
bibliotekssystem.

Bikort
Katalogkort med annan sökingång än huvuvduppslagets kort.

Binary digit
Förkortas 'bit' och betecknar  en 'etta' eller 'nolla' i det binära 
talsystemet. 6-8 bitar kan representera ett tecken i alfabetet. 8 
bitar kallas för 'byte', och utgör en grundläggande byggsten i många 
datorsystem. Se även "ASCII".

Biobibliografi
En bibliografi över en eller flera personers skrifter, vilken 
dessutom ger biografiska upplysningar.

Biografi
Beskrivning av en persons liv och verksamhet, ofta i bokform.

BIOSIS
Databas producerad av BioSciences Information Service. Motsvarar bl a
det tryckta Biological Abstracts.

BiS
Bibliotek i Samhälle är en intresseförening för biblioteksanställda 
med socialistisk grundsyn. Föreningen ger ut en tidskrift med samma 
namn.
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Bit
Se "Binary digit"

Biuppslag
Uppslag i en katalog som presenterar ett objekt under annat 
sökelement än huvuduppslaget. Om en författares namn är 
huvuduppslaget i en post, så kan ett verks titel vara B. Se även 
"Huvuduppslag".

BLAISE
British Library Automated Information Service. Databasvärd med 
katalog över British Library och Library of Congress som största 
databaser. Se även "Databasvärdar".

Blindskrift
Skriftsystem baserat på blindalfabet, utformat så att det kan 
urskiljas med känseln. Brailles är det mest kända. Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket (TPB) i Enskede ansvarar för servicen till 
synskadade i Sverige.

Bläckstråleskrivare
Tystgående skrivare med hög utskriftskvalitet, dyrare och tystare än 
matrisskrivare men billigare och långsammare än laserskrivare.

BNB
British National Bibliography. Engelsk national bibliografi, den 
systematiska huvuddelen enligt Dewey. Finns även på mikrofiche.

BNB-MARC
Ett speciellt MARC-format för magnetband. Det svenska LIBRIS-MARC 
ansluter nära till B. Se även "LIBRIS" och "MARC".

BODIL
Databas producerad av Byggdok. Innehåller bl a referenser till 
byggnadsteknik, byggmarknaden, arkitektur, samhällsplanering och 
miljöfrågor.

Bok-sök
Btj's databas BURK är sökbar on-line under detta namn. Omfattar 
böcker, tidningar och tidskrifter, tal- och musikkassetter, 
grammofonskivor, kartor osv som finns på svenska folkbibliotek. Se 
även "Btj", "BUMS" och "BURK".

Bokbindare
En person som förser böcker med pärmar och rygg.

Bokbox
Tidskrift som utges av Infografen. Recenserar och diskuterar den 
samhällsvetenskapliga och humanistiska facklitteraturen. Varje nummer
innehåller dessutom ett femtiotal anmälningar av nyutkommen 
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litteratur inom tidskriftens bevakningsområde.

Bokbuss
Biblioteksfilial inrymd i en buss.

Boken-kommer
Speciell service som innebär att låntagarna, oftast äldre och 
handikappade, får hembesök av bibliotekspersonal.

Bokförteckning
T ex en förteckning över den litteratur som getts ut vid ett visst 
tillfälle. Se även "Bibliografi".

Bokmöte
Regelbundet förekommande sammanträden på biblioteken där bokinköpen 
planeras.

Bokprat
Presentation av böcker i syfte att stimulera till läsning.

Boksnurra
Ställning för exponering av böcker. Anses ha gynnsam effekt för 
lånestatistiken.

Bokvännen
Tidskrift som utges av Sällskapet Bokvännerna. Innehåller artiklar om
författare, läsning, boksamlare, bibliotek, boktryck etc.

Boolesk algebra
Klasskalkyl, en formaliserad teori för klasslogikens former, den 
symboliska logiken. Booleska operatorer används vid databassökningar.
De vanligaste är 'och', 'eller' och 'inte'. Se även "Snitt" och 
"Union".

BPS
Bits per second. Den hastighet en dator arbetar i mäts t ex i B. Se 
även "Binary digit" och "Baud".

Browns påsar
Ett av de äldsta och mest primitiva bibliotekssystemen. Trots detta 
ett effektivt och bra system i mindre sammanhang. B går ut på att 
varje låntagare har en egen "påse" som hänger på en krok på väggen. I
påsen lägger man lånekortet när en bok lånas ut.

Bredbandsnät
Optisk kabel med mycket stor kapacitet. Antas förenkla 
datakommunikation, och göra den både billigare och säkrare. Den 
optiska kabeln är t ex inte lika känslig för åskväder.
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Broader term (BT)
(BT) IR-term. En överordnad term. Anger mikrostrukturen i en tesau-
rus. Andra liknande termer är narrower term (NT), related term (RT), 
use (US) och use for (UF) Se även "Indexering", "Tesaur" och "IR".

BRS
Bibliographic Retrieval Services, en stor databasvärd i USA som 
framförallt vänder sig till 'vanligt folk'.

Brus
IR-term. Avser icke relevanta dokument funna vid en sökning i en 
databas. Se "IR".

Btj
Se "Bibliotekstjänst AB".

BUMS
Bibliotekens utlånings- och mediakontrollsystem.  Btj's datorbaserade
låne- och katalogsystem. En central stordator i Lund och terminaler 
hos användarna. Se även "BURK".

Bunden vokabulär
En förteckning av bestämda ord som ska användas vid indexering och 
sökning. En tesaur utgörs just av en bunden vokabulär. Detta anses ge
stadga och enhetlighet åt en databas och ger mindre utrymme för 
personliga ställningstaganden. Se "Tesaur" och "Indexering".

BURK
Bibliotekens universella register för katalogposter. Btj's stora 
databas och det bibliografiska register där all katalogisering sker. 
Se också "BUMS" och "Bok-sök".

Bygdén, L.
Författare till Svenskt anonym- och pseudonymlexikon. Se "Svensk 
nationalbibliografi".

Byggdok
Fungerar som databasvärd och serviceorganisation åt byggbranchen. 
Producerar databaserna BODIL, BYGGFO, VANYTT och SVERKER. Innehåller 
referenser till bl a byggteknik, byggmarknaden, arkitektur, 
samhällsplanering och miljöfrågor.

Byte
En grupp av efter varandra följande bitar som representerar ett 
alfanumeriskt tecken. 1 byte omfattar en bitgrupp om åtta bitar. 1 
kbyte = 1024 byte. 1 Mbyte = 1 048 576 byte.

CAN
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Värd för 
databaserna ALCONARK, NORDRUG och DALCTRAF, samtliga inom 



13

missbruksområdet.

CAUM
Central för Användar-Utbildnings Material. Databas vid Högskolans i 
Borås bibliotek. Innehåller PR-, informations- och utbildnings-
material som utnyttjas av bibliotek i syfte att underlätta 
användningen av samlingar, utrustning och andra resurser. Alla medier
och typer av bibliotek representerade.

CCL
Common Command Language, ett sökspråk, att användas vid 
databassökningar, utvecklat inom EG som ett försök till standard. 
Olika varianter av CCL är dock mycket vanliga.

CD-ROM
Compact Disc-Read Only Memory. Ett optiskt massminne som kan lagra 
upp till 600 megabyte, ca 250 000 sidor text i A4-format.

Centraliserade system
Äldre datasystem var nästan uteslutande centraliserade. Numera när 
datorkraften blivit billigare tenderar utvecklingen att handla om 
mindre system, som ofta är hopkopplade i s k nätverk.

Chip
Integrerade kretsar på en liten kiselbricka. Dessa 'chips' har 
revolutionerat informationsindustrin sedan man i början av -70 talet 
lyckades rymma alla för en räknemaskin nödvändiga funktioner på ett 
enda chip, och räknedosan var uppfunnen.

Citeringsindex
Listar de författare som refererar till ett visst verk. De 
återspeglar alltså författarens åsikter i någon mening. Tanken är att
de som refererar till en viss författare också själv skriver om samma
sak och på detta sätt kan man enklare följa utvecklingen i ett visst 
ämne. Se även "Social Sciences Citation Index" och "Science Citation 
Index".

COBOL
Programmeringsspråk främst lämpat för administrativa ändamål.

Collijn, I.
Författare till Sveriges bibliografi intill år 1600, kronologiskt 
uppställd, och Sveriges bibliografi : 1600-talet : bidrag, 
alfabetiskt uppställd. Se även "Svensk nationalbibliografi".

CP/M
Control Program for Microcomputers. Tidigare det vanligaste 
operativsystemet för mindre datorer. Se även "Operativsystem".�
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CPU
Central Processing Unit. Den centrala enheten i en dator, den del av 
datorn som styr och utför programmens instruktioner.

DAFA Data AB
Servicebyrå med inriktning att effektivisera offentlig och privat 
verksamhet. Utvecklar och förvaltar ADB-system åt statliga 
myndigheter, organisationer, banker, försäkringsbolag etc. 
Tillhandahåller Rättsbanken som ger tillgång till ett 30-tal 
databaser med rättslig och offentlig information t ex: Svensk 
författningssamling (SFS), myndighetsförfattningar, Statens 
offentliga utredningar (SOU) och Departementsserien (DS) m m. QZ 
UniversitetsData AB är ett dotterföretag. Tidigare var D den statliga
datacentralen i Stockholm.

DataArkiv
Söktjänst som innehåller bl a TT-nyhetsbanken, Affärsdok (fulltext ur
Dagens industri, Veckans affärer mm), Marknadsbanken, Esselte Fakta 
och Finacial Times (fulltext).

Databas
En större samlig uppgifter som finns lagrade på ett systematiskt sätt
i en datamaskin så att enskilda uppgifter snabbt kan återfinnas.

Databasvärdar
Organisationer eller kommersiella företag som administrerar och äger 
en mängd databaser. De brukar anordna kurser, utföra sökningar och 
tillhandahålla olika sorters service. Den största databasvärden är 
DIALOG som innehåller flera hundra databaser vilka täcker nästan alla
ämnesområden. Andra stora D är ESA-IRS (European space agency 
Information retrieval services), QUESTEL, BLAISE och DIMDI för att 
nämna en italiensk, en fransk, en engelsk och en tysk databasvärd. De
innehåller delvis samma databaser.

Datainspektionen
Central svensk myndighet. Sverige har sedan 1973 en datalag med 
huvuduppgift att skydda enskilda människors integritet. Den som 
önskar lagra personuppgifter i dator måste därför söka tillstånd för 
detta hos D som är den myndighet som har att tillse lagens 
efterlevnad.

DATAPAK
Överföring av data i form av 'paket' som har mottagarens adress. 
Istället för att koppla upp en förbindelse, som man gör i datel och 
datex, så delar man upp informationen i små paket som själva hittar 
vägen till mottagaren. Många paket från flera abonnenter kan 
förmedlas på samma förbindelse samtidigt. Paketen kan också ta olika 
vägar genom telenätet, och detta försvårar eventuell avlyssning. Man 
ansluter sig till datapak via datel eller datex. X.25, X28 och X32 
heter de vanligaste paketförmedlingsprotokollen.
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Data-Star
En av de ledande europeiska databasvärdarna med ca 150 databaser med 
tonvikt på marknadsinformation och medicin. Svensk agent är 
Affärsdata.

DATEL
Datel uppringt är televerkets enklaste tjänst för datakommunikation. 
Sändning och mottagning sker som vid ett vanligt telefonsamtal. Man 
kan ansluta en terminal och ett modem i närmaste telefonjack och 
sedan ringa upp nästan vilken dataanslutning som helst i hela 
världen. Tjänsten brukar användas för sökning i databaser, 
videotextjänster, kommunikation mellan hem- och person- datorer eller
mellan en persondator och en större dator. Datel fast är 
datakommunikation över en hyrd ledning. Detta innebär att man alltid 
disponerar en ledning och att uppkopplingen redan är gjord. 
Hastigheterna kan vara högre än för en uppringd förbindelse. Datel 
fast är lämpligt för de som ofta sänder stora mängder data mellan två
datorer, eller mellan ett begränsat antal datorer.

DATEX
Datex är en nättjänst som liksom datel utnyttjar telenätet men som 
har ett annat logiskt nät, speciellt utformat för datakommunikation. 
D är ett helelektroniskt kretskopplat nät som utnyttjar både digital 
kopplings- och överföringsteknik. När ett datasamtal väl är 
uppkopplat i datexnätet fungerar det som en fast linje. Då samtalet 
är över kopplar man ned linjen. Datex är lämpligt för de som har höga
krav på tillförlitlighet och snabbhet.

Default
Standardvärde eller standardinställning, t ex att tangentbordet är 
inställt på att skriva gemena (små) bokstäver i stället för versaler 
(stora bokstäver).

Deskriptor
En term eller fras som används som indexeringsterm. En väldefinierad,
standardiserad term tagen ur en kontrollerad vokabulär, tesaurus. Se 
"Tesaurus" och "Indexering".

Detroitsystemet
Äldre manuellt utlåningssystem. I boken finns bokficka, bokkort, och 
datumblad. I låneexpeditionen finns en korttrall och 
låntagarregister. Låntagaren skriver sitt nummer och/eller namn på 
bokkortet och lämnar det till expeditionen som ger låntagaren ett i 
förväg datum- stämplat blad. Systemet hanterar även krav, reserva- 
tioner och statistik. Lämpligt för mindre bibliotek.

Dewey, Melvil
Konstruktör av det decimala klassifikationssytem som bär hans namn, 
och en av grundarna av America Library Association (ALA). Klassi-
fikationssystemet används bl a i England och vid KTHB i Stockholm.
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DIALOG
Databasvärd för ca 450 databaser inom alla ämnesområden. Svensk agent
är DataArkiv. Se även "Databasvärdar".

Digital
Se "Analog/digital".

DIMDI
Se "Databasvärdar".

Disk
Externt massminne för datorer. Vanligen 'hårddisk' eller 'diskett'. 
Se även "Diskett" och "Hårddisk". 'Disk' och 'diskette'  stavas med 
'k' även på engelska, detta för att skilja datalagringsmedium från t 
ex musikmedium.

Diskett
En liten tunn skiva för magnetisk lagring av information. Det 
vanligaste lagringsmediet för mikrodatorer. Finns i olika storlekar, 
t ex 5 1/4 tum som vanligen lagrar 360 KB eller 1,2 MB, och 3 1/2 tum
som vanligen lagrar 720 KB eller 1,44 MB

Diskotek
Skivsamling.

Dissertation
Avhandling som görs till föremål för disputation, doktorsavhandling. 
Förkortas som 'diss'.

Docline
Ett system för datorbaserad överföring av fjärrlåne- beställningar 
via elektronisk post. En direktlinje mellan Chalmers tekniska 
högskolas bibliotek och British Library Document Supply Center 
(BLDSC) ombesörjer att lånebeställningarna kommer direkt till rätt 
bibliotek i England. Med D går det nästan lika fort som att göra 
fjärrlån inom Sveriges gränser.

Doktorsavhandling
Vanligen en avhandling för erhållandet av doktorsgraden eller 
doktorsexamen. Se "Dissertation".

Dokument
Fysiskt medium som innehåller information, t ex en bok, en rapport, 
mikrofilm, en artikel i en tidskrift etc.

Dokumentalister
Personer som arbetar med informationssökningar i databaser, utformar 
system, bygger databaser och marknadsför informationstjänster. D 
arbetar inom informationscentraler, bibliotek, industrin, banker, 
myndigheter, landsting m fl platser.
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Dokumentalistutbildning
Påbyggnadslinje om 20p vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
Bibliotekarieutbildning eller högskoleutbildning om minst 120p är 
krav för att antas till utbildningen.

Downloading
Att föra över poster från t ex en stor databas i DIALOG i USA till 
den egna utrustningen i Sverige, för att senare i lugn och ro, utan 
ytterligare uppkopplings- kostnader och anslutningskostnader, kunna 
gå igenom materialet.

Ds
Departementsserien. Se "Samhällsinformation".

Duplex
Innebär dataöverföring i båda riktningarna samtidigt.

EBCDIC
Förkortning för Binary Coded Decimal Interchange. En åttabitarskod, 
med en nionde paritetsbit för presentation av 256 tecken. Se även 
"ASCII".

Elektronisk post
E bygger på att man sänder meddelanden mellan olika terminaler. Det 
mest kända svenska systemet heter 'Memo' och används av bl a Volvo 
och Ericsson.

Emulering
Betyder ungefär 'härma', efterbilda, ersätta en enhet i ett 
datasystem med en annan del. En matrisskrivare 'emulerar' IBM Graphic
Printer t ex, ett kommunikationsprogram emulerar terminal.

EPOS/VIRA
Ett SDI-system (selektiv delgivning av information) som utvecklats i 
Sverige. Se "SDI".

ERIC
Educational Resources Information Center. Bl a databas i utbildning 
och pedagogik från centret.

ERILIB
Helintegrerat bibliotekssystem för mindre bibliotek, främst 
företagsbibliotek utvecklat vid Ericssonkoncernens bibliotek i 
Stockholm. Utvecklat bl a ur bibliotekshögskolans enda 'hemliga' 
specialarbete.

ESA-IRS
European space agency - Information retrieval services. Databasvärd 
med ca 90 databaser med främst teknisk- naturvetenskaplig inriktning.
Se "Databasvärdar".
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EURONET
Tidigare EG-ländernas motsvarighet till vårt DATEX-nät. Numera 
används begreppet ändå som ett samlingsnamn för datapaketförmedlings-
nätet i EG. Förbinder ett femtiotal värddatorer och flera hundra 
databaser.

Exekvera
Att exekvera ett program i en dator är lika med att 'köra' ett 
program. Datorn utför de operationer som anges i instruktionen.

Expertsystem
Vanskligt att definiera, term i förvandling. E arbetar med insamlade 
kunskaper som bearbetas enligt vissa regler som lagrats i systemet. 
Detta ger ett system som förstår, eller tolkar vanligt skrivet språk,
och som kan lösa komplicerade problem i samråd med frågeställaren.

Extraherade söknycklar
Används i LIBRIS vid sökningar. Söker man på Österlund så kommer 
Österlid, Österlo och Österlöv med på köpet,  eftersom man söker på 
de två första konsonanterna i de  tre första orden i titeln och de 
första sex tecknen i  personnamn. Anses som mycket behändigt av dem 
som  arbetar med LIBRIS.

Facklitteratur
Böcker med faktainnehåll som gäller ett visst område.

Facksal
Vissa större bibliotek har speciella salar för fack- litteratur. T ex
Facksal 9 i Göteborgs stadsbibliotek innehåller ungdomslitteratur, 
idrott, lek och spel.

Faksimil
Avbildning som har som främsta syfte att återge originalets utseende 
och ge en exakt kopia av detta.

Faktabanker
Många databaser är i någon mening bibliografiska, de innehåller 
referenser till olika verk, men det finns också databaser, sk F, som 
innehåller statistik, produktinformation, uppgifter om företag eller 
'fulltext'. Rättsdata, som innehåller fulltext är ett exempel på en 
sådan databas.

Falska koordineringar
När man vid indexering ökar antalet indexeringstermer förbättras 
informationsåtervinningen endast till en viss punkt, därefter ökar 
'bruset' för mycket. En orsak till detta är att begrepp utan logiskt 
samband länkas ihop, vilket kallas 'falska koordineringar'.

Fast fältlängd
En post i en databas innehåller 'fält'. Ett fält som rymmer 15 tecken
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tar alltid 15 teckens utrymmesplats i minnet. Avancerade program kan 
ha variabel fältlängd, och minnesutrymmet utnyttjas effektivare.

Fast linje
Se "Datel".

Festskrift
Bok vars innehåll tillägnas 'festföremålet'; vanligen någon som 
fyller 50 år, eller går i pension osv.

Fil
En samling logiskt sammanhörande poster vilka ska behandlas som en 
enhet. Ett ordbehandlingsprogram består av ett antal programfiler. De
texter man sedan författar bildar textfiler.

Filering
Inordnande av uppslag i viss ordningsföljd enligt bestämda regler. T 
ex alfabetiskt eller systematiskt.

Filial
Stadsbiblioteken har ofta filialer i olika bostadsområden och i 
småorterna runtomkring centralorten.

Fjärrlån
Om en bok eller ett dokument inte finns på det uppsökta biblioteket, 
kan man beställa den från något annat bibliotek. Varje låntagare på 
vilket bibliotek som helst har i princip tillgång till samtliga 
offentliga biblioteks bestånd.

Flerbandsverk
Monografi i flera fysiskt separata delar, vilka utkommer antingen 
samtidigt eller successivt. Verk som är avsedda att utgöra ett 
avslutat helt, till skillnad från serier eller periodika.

Flexskiva
Se "Diskett".

Floppy disk
Se "Diskett".

Flödesschema
Används för att grafiskt återge ett händelseförlopp med symboler för 
1) start och slut, 2) bearbetning, 3) beslut, val eller villkor. Även
fler symboler kan användas.

Foliant
Bok i folioformat, minst 35 cm på höjden.

Folkbibliotek
Bibliotek som är helt tillgängligt för allmänheten och med media inom
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de flesta ämnesområden. Av grundläggande betydelse för alla 
demokratier och för det fria ordet.

Folkbildning
Undervisning i allmänbildande syfte och med vuxna som målgrupp.

Formatera
Kan betyda många saker. Här två exempel: 
1). Att uppdela en ny tom diskett, eller hårddisk, i sektorer, spår 
och katalog så att disketten/hårddisken kan användas som 
lagringsmedium.
2). Ett noggrant sätt att systematiskt strukturera och registrera 
uppgifter på.

Forskningsbibliotek
Vanskligt att definiera. Ett sätt är att indela F i flera kategorier:
1) de vetenskapliga biblioteken: dvs de sex universitetsbiblioteken 
vid Lund, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Umeå och Linköping samt 
Kungliga Biblioteket, och dessutom biblioteken vid Kungliga tekniska 
högskolan, Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet och 
Luleå högskola, 2) övriga högskolebibliotek, 3) specialbiblioteken, 
och slutligen 4) företagsbiblioteken. Sammanfattningsvis bibliotek 
vars accession baseras på vetenskaplig litteratur.

Fotomekaniska systemet
En lapp 'sticka' sätts i bokfickan, bokfickan med sticka och bokens 
titel och lånekort fotograferas. Filmen skickas till Örestads data, 
och det gör också stickorna när boken återlämnats. Begränsade 
statistikmöjligheter, och systemet är på väg ut ur marknaden.

Fritextsökning
Vid F kan man söka på varje enskilt ord som förekommer i de fält som 
innehåller löpande text, t ex titel, abstrakt etc.

Från riksdag och departement
Se "Samhällsinformation".

Fysisk beskrivning
Uppgift om ett objekts yttre utseende (hur stor t ex).

Fängelsebibliotek
I allmänhet filial till läns- eller stadsbibliotek. Uppskattad 
verksamhet.

Företags- och förvaltningsbibliotek
Ger service till forsknings- och utvecklingsverksamhet. 
Företagsbiblioteken vanligen endast tillgängliga för de anställda.

Författarindex
Med F avses upphovsmannauppgifter som hänför sig till personer, 
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organisationer och institutioner. Sökning på författare kan vara 
problematiskt eftersom namnformerna inte är standardiserade, och 
skiljer sig mellan olika länder.

Förvärv
F inbegriper inte bara inköp av litteratur, bytesavtal, gåvor och 
eventuella pliktleveranser, utan även den policy som föregår all 
tillväxt. Det innebär sålunda att beståndet måste omdisponeras med 
jämna mellanrum, och att gammalt eller inaktuellt material gallras 
fortlöpande.

Förvärvssystem
Innehåller åtminstone lagring och utskrift av beställningar, 
ordernummer, dublettkontroll, utskrift av reklamationer, 
budgethantering, registrering av inkomna böcker och enkel statistik.

Gallring
Se "Förvärv".

Gantt-schema
Vid ett större skeende, t ex datorisering av ett biblioteks rutiner 
måste man lägga upp en 'projektplan'. En enkel och effektiv metod är 
att göra ett G. Det består av två axlar; på den vertikala ritas 
aktiviteter in och på den horisontala den tid varje enskild aktivitet
antas ta.

GEAC
Ett kanadensiskt bibliotekssystem som bl a i Sverige finns vid 
Stockholms universitet.

Grafiskt blad
Etsning, gravyr, litografi, träsnitt etc, tryckt från en plåt, sten 
eller träbit.

Gränssnitt
Kallas också för 'interface' på datorsvenska. Kontaktytan mellan två 
från varandra skilda enheter, t ex mellan en dator och en skrivare, 
eller mellan en dator och en människa. Inbegriper exempelvis kablar, 
tangentbord och användarprogrammens pedagogiska utformning.

Hierarki
Organisation med noggrant fastställd över- och underordning.

Homonym
Ord som låter och/eller stavas likadant men betyder olika. Ex:  
Torbjörn Fälldin röker 'pipa', och man kunde höra mössen 'pipa'. 
Antroposofen åker 'gärna' till 'Järna'.

Huvudtitel
Det främsta namnet på ett objekt med inbegripande av 
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alternativtitel(-lar) men med uteslutande av parallelltitlar och 
övrig titelinformation.

Huvuduppslag
Det fullständiga uppslaget för ett objekt presenterat i den form i 
vilken det ska identifieras och citeras.

Hyllsignum
Uppställningssignatur efter ett klassifikationssystem.

Hyperkatalogen
Ett projekt som bedrivs vid LIBLAB i Linköping. I H kan man bl a 
lagra 10 000 regler eller mera. I H ska man kunna söka med hjälp av 
naturligt språk, och hela tiden få all slags hjälp och hänvisning om 
hur man ska bete sig för att förbättra sökningen. T ex ska man vid en
sökning på Mozart inte bara kunna få biografiska data, utan även 
kunna se prov på kompositioner, få hänvisningar till associerade 
personer och företeelser. Se även "Expertsystem" och "Artificiell 
intelligens".

Hårddisk
Sekundärminne till dator. Kallas också t ex Winchesterdrive. Lagrar 
mellan 10 och 400 megabyte. Uttryckt i fullskrivna A4-sidor skulle 
det kunna bli mellan 4 500 och 180 000 sidor text.

Hårdvara
Den fysiska utrustningen som ingår i en dator eller ett datorsystem.

Högnivåspråk
På H skriver man kommandon och instruktioner som talar om vad datorn 
ska göra. Med hjälp av en kompilator översätts H till maskinkod. 
Datorn förstår endast maskinkod: ettor och nollor. Att själv skriva 
maskinkod är utomordentligt tidsödande. Vanliga H är BASIC, Prolog, 
Lisp och C.

IBM
International Bussiness Machines, ett amerikanskt företag som 
dominerar datormarknaden i hela världen. IBM har skapat en 'defacto 
standard' på persondatormarknaden.

Ibidem
Ib., Ibid. - på samma ställe, används i bibliografiska förteckningar 
för att ange samma litteraturkälla som i närmast föregående 
litteraturuppgift.

IDC-KTHB
En stor informationscentral i Sverige är Informations- och 
dokumentationsscentralen vid Tekniska högskolans bibliotek.
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IFLA
International Federation of Library Associations and institutes. 
Grundat 1929 i Edinburgh med syfte att stödja internationellt 
sanarbete inom biblioteksområdet. Huvudkontor i Haag. Ansvarigt för 
bl a ISBD, ger ut flera publikationer, t ex IFLA Journal.

IMDOC
Ett informationssökningssystem med vilket man kan söka enstaka ord i 
titlar och ämnesord i bl a LIBRIS. Man kan också söka på 
klassifikation, materialtyp, sigel och en rad andra koder. Med det 
nya menybaserade LIBRIS upplever inte användaren I som något skilt 
från LIBRIS.

Impressum
Uppgift om tid och plats för en publikations tillkomst.

Index
En kortfattad förteckning över huvudpunkter i ett större material för
att underlätta informationssökning i detsamma. Oftast alfabetiskt 
ordnat, med hänvisningar till sida, spalt etc. Jämför 'register'.

Index Medicus
Referatpublikation för den medicinska sekorn. Ur databasen Medline 
tar man ut materialet till I.

Indexering
Att med hjälp av indexeringstermer beskriva informationsinnehållet i 
ett dokument.

Indexeringsterm
Standardiserad term eller ordkombination som används för att beskriva
en aspekt av ett dokuments innehåll. Information broker, 
Informationsmäklare. Kommersiell informationssökningsservice.

Informationscentral
När man talar om biblioteken som I så avser man ett något vidare 
verksamhetsområde än det traditionella bibliotekets. Det är dock inte
omöjligt att bibliotekens roll utvidgas till att gälla alla sorters 
informationstjänster. Se även "MIC-MEDLARS".

INFORSK
Informationsforskningsgruppen, vid avdelningen för informations-
vetenskap, Umeå universitet.

Ingång
Namn, term, kod osv under vilken en katalogpost kan sökas och 
identifieras.

Inkunabel
Bok tryckt under boktryckarkonstens första skede, före och under 
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1500-talet.

Inloggning
Uppkopplingsförfarande. Vanligen sker detta med ett LOGIN-kommando 
och ett password. Ofta får man direkt efter inloggningen korta 
meddelanden om nyheter i systemet och uppgifter vilka kommandon man 
kan använda för att få ytterligare information.

Integrerade kretsar
Upp till hundratusentals elektroniska kretsar framställda i en 
kiselbricka med några kvadratmillimeters yta. Se även "Chip".  
Komponent i fr a datorer, men också i snart sagt allting industriellt
framställt. Hissar, brödrostar, tvättmaskiner, leksaker osv 
innehåller I.

Interaktiv video
Det nyaste informationsmediet. Bygger delvis på sammanfogning av 
redan känd teknologi. Som mest avancerad ingår en 
laservideoskivspelare, en dator (PC-AT) och en RGB-monitor (dvs en 
avancerad färg-TV) i konceptet. Användaren har nästan omedelbar 
tillgång till en stor mängd information, som är hierarkiskt och 
pedagogiskt strukturerad.

Interface
Se "Gränssnitt".

Intermediär
Mellanhand, i detta sammanhang en som utför komplicerade sökningar i 
databaser på uppdrag av andra. Se även "Dokumentalister".

Interpretator
Översättare, vanligen ett program som översätter högnivåprogram, typ 
BASIC, till maskinkod.

Inverterad fil
En fil där posterna består av söktermer med bl a frekvensuppgifter 
och pekare tillbaka till huvudposterna varifrån de är hämtade.

IP Sharp
Databasvärd som specialiserat sig på statistisk information.

IR
Information Retrieval. Informationsåtervinning. Att ur en lagrad 
informationsmängd hämta fram det som är av intresse för ett speciellt
ämnesområde.

ISBD
International standard bibliographic description. Används på 
katalogkort och tryckta listor som standard för hur bibliografisk 
information ska presenteras.
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ISBN
International standard book number. Sedan början av 1970-talet förses
alla böcker i Västeuropa och Nordamerika med detta 
identifikationsnummer.

ISSN
International standard serial number. Sedan början av 1970-talet 
förses alla seriella publikationer i Västeuropa och Nordamerika med 
detta identifikationsnummer.

Kanslist
Underordnad tjänsteman som sköter rutinsysslor. Inga formella krav på
utbildning. I praktiken är gränsen mellan K och bibliotekarie diffus,
särskilt på mindre bibliotek och filialer.

Katalog
Förteckning över material i en samling, ett bibliotek eller en grupp 
av bibliotek, ordnad efter en bestämd princip.

Katalogisera
Att göra en noggrann och detaljerad beskrivning över dokument och 
publikationer (vanligtvis, men även ljudinspelningar, kartor och 
planscher mm) för att bygga upp en katalog. Se även "AACR2", "KRS", 
"MARC" och "Formatera".

Katalogkort
Kort i kortkatalog som innehåller bibliografisk beskrivning och 
hyllsignum. Se "Huvuduppslag" och "Biuppslag". Efterhand ersätts K 
alltmer av 'poster' i en databas.

Katalogiseringsregler
De svenska K heter Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS).
De är en översättning och bearbetning av AACR2, Anglo-American 
cataloguing rules, 2. ed.

KB
Se antingen "Kungliga biblioteket" eller "Kilobyte".

KIBIC
Karolinska institutets bibliotek och informationscentral.

Klassifikation
Indelning av dokument i på förhand och efter omständigheterna valt 
klassifikationssystem och samtidigt en vägledning till placeringen i 
samlingarna.

Klassifikationssystem
Används på bibliotek för att beskriva innehållet i publikationerna 
och samtidigt tjäna som vägledning till dessas placering i 
samlingarna. Vanligast vid svenska folkbibliotek är SAB's K, men även
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UDK används, fr a på forsknings-, företags- och specialbibliotek. Se 
"SAB" och "UDK".

Knubb
Bokatrapp med signum på ryggen. Används för att ange nytt signum i 
hyllan.

Kolofon
Slutskrift i objekt som anger en eller flera av följande uppgifter: 
titel, författare, utgivare, tryckare, utgivnings- eller tryckår; kan
innehålla annan information.

Kollation
1) Fysisk beskrivning. Uppgift om ett objekts yttre utseende, omfång,
storlek m m. 2) Jämförelse av en avskrift mot originalet.

Kommittéberättelsen
Se "Samhällsinformation".

Kompakt-hylla
Hyllsystem på hjul där hyllorna står mycket tätt. Spar utrymme.

Kompilator
Datorprogram som omvandlar programuppgifter till instruktioner på 
maskinkod. Se "Maskinskod".

Konferens
Möte mellan individer eller representanter för olika institutioner 
med syfte att diskutera och avhandla ämnen av gemensamt intresse. Ger
ofta upphov till dokument och rapporter sökbara i LIBRIS under 
INST/KONGR. 

Kongress
Se "Konferens".

Konkordans
Alfabetisk förteckning över alla ställen i ett verk där samma uttryck
förekommer eller där besläktade tankar förekommer.

Kontrollerad vokabulär
Se "Tesaur".

Koordinerad indexering
Att med indexeringstermer eller deskriptorer beskriva 
informationsinnehållet i ett dokument. Vid sökning jämför man, 
koordinerar, termerna så att man får fram de dokument som på bästa 
sätt täcker sökfrågan. Se "Post- koordinering".

Kors-hänvisning
En referens från en del av en bok till en annan, eller från en 
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katalogingång till en annan.

Kravrutiner
Procedur för att hålla efter slarviga låntagare. En enormt 
tidskrävande arbetsuppgift i manuella lånesystem. En av de största 
fördelarna med datorbaserade bibliotekssystem är att K samtidigt 
förenklas och effektiviseras.

KRS
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek. Se "Katalogiserings-
regler" och "AACR2".

Kumulera, kumulerad, kumulering
Hopsamlande, sammanföra. En 'växande' bibliografi.

Kungliga biblioteket
Sveriges nationalbibliotek. Har till uppgift att samla allt tryckt 
material som utges i Sverige. Har en stor samlingen handskrifter. Kan
leda sitt ursprung till Gustav Vasas beslut att sammanföra de 
indragna klostrens boksamlingar till Riddarholmen. Nuvarande byggnad 
togs i bruk 1878. Ansvarar för LIBRIS, de svenska forsknings-
bibliotekens gemensamma informationssystem.

KWAC
Keywords and context. En metod för sammanställning av register i 
vilken indexeringstermerna uppställts i alfabetisk ordning. På varje 
rad visas samtidigt indexeringstermen och dokumentets titel. Se även 
"Indexering".

KWIC
Keywords in context. Varje betydelsefullt ord i en titel används som 
indexeringsterm. Nyckelorden ordnas alfabetiskt under varandra. 
Titeln permuteras. Se även "Indexering" och "Permutering".

KWOC
Keywords out of context. En indexeringsmetod där indexeringstermerna 
hämtas från dokumentets titel och visas tillsammans med denna 
alfabetiskt. En variant av KWIC. Se även "Indexering" och 
"Permutering".

Lagerkatalog
Förtecknar litteratur som kan köpas i bokhandeln vid ett visst 
tillfälle. Se även "Seelig".

Laserskrivare
Tystgående och snabb skrivare med mycket hög utskriftskvalitet. 
Innehåller dyr och komplicerad teknik.

Layout
Komposition av rubrik, texter och bilder i en trycksak.
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LC
Se "Library of Congress".

LIBLAB
Laboratory for Library and Information Science, Laboratoriet för 
biblioteks- och informationsvetenskap, avdelning vid institutionen 
för datavetenskap vid Linköpings universitet.

Library of Congress
Nationalbibliotek i USA, om än inte officiellt erkänt som sådant. 
Grundat år 1800. Ansvarigt för nationalbibliografin. Utvecklade MARC-
formatet för bibliografisk beskrivning. Världens största bibliotek.

LIBRIS
Library information system. De svenska forsknings- och 
specialbibliotekens gemensamma datorbaserade system. Kungliga 
biblioteket svarar för drift, underhåll och utveckling av systemet. 
Databasen drivs av DAFA Data AB. Innehåller bl a alla nyförvärvade 
utländska monografier fr o m 1968 och svenska monografier från 1976. 
AKB-mikro, AKB, SvB och ÅSOP fr 1983 framställs genom uttag ur 
LIBRIS-databasen. Även periodica registreras, och anmälningar sker 
till NOSP. Se "Svensk nationalbibliografi" och "Referenshjälpmedel".

LISA
Bibliografisk databas på CD-ROM med referenser till mer än 500 
tidskrifter inom biblioteks- och informationsområdet.

Ljuspenna
En optisk läsare för avläsning av streckkodsetiketter eller andra 
typer av etiketter.

Logotype
'Firmanamn' i form av symbol.

Lokala system
Datoriserat och integrerat bibliotekssystem som betjänar ett enda 
bibliotek. 'Bibs' är f n det vanligaste bland folkbiblioteken. Även 
'Btj 2000' kan förväntas bli vanligt på våra folkbibliotek. Se "Bibs"
och Btj 2000".

”Luckan”
Se "Statliga publikationer".

LYRIX
Svenskt lyrikindex. Databas innehållande titelrad, förstarad, 
andrarad, ämnesord, kommentar och hänvisning till verk/diktsamling. 
Producerad vid Bibliotekshög- skolan i Borås. Ca: 20 000 dikter 
indexerade 1989. Drygt 50 bibliotek anslutna. Databasen i funktion 
sedan 1986.
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Lågnivåspråk
Maskinkod. En kompilator översätter t ex BASIC-program till L, som 
är det enda datorn 'förstår'.

Läsapparat
Mikrofilm- och mikroficheläsare. Många moderna bibliografier ges ut 
i mikroficheformat och kan inte läsas med blotta ögat. Ett modernt 
fichekort rymmer motsvarande omkring 100 A4 textsidor, men tar bara 
bråkdelen utrymme i anspråk jämfört med en tryckt pappersversion.

Löpande bibliografi
En regelbundet utkommande förteckning över nyutgiven litteratur, 
såsom Svensk bokförteckning.

Löpnummer
Identifikationsnummer för dokument. Numret kan vid fortlöpande 
numrering av förvärv vara detsamma som accessionsnumret.

Lösbladspublikation
Objekt utgivet i form av lösa blad som successivt kompletteras 
och/eller utbyts.

Lösenord
När man tecknar kontrakt med en databasvärd erhåller man ett L, 
'password' och har därefter tillgång till data- basen via detta.

Manual
En skriven handledning eller bruksanvisning.

Manuskript
Utskrift av text som ska tryckas eller läsas upp.

MARC
Machine readable catalouge. Ett format där den  bibliografiska 
informationen delas upp i olika fält som vart och ett har sitt 
speciella nummer. Standardformat, med vissa variationer, i fr a 
västvärlden för bibliografiska data i maskinläsbar form.

Maskinkod
Lågnivåspråk. De grundläggande koder i ettor och nollor som en dator 
tyder som instruktioner och data.

Matrikel
Förteckning över medlemmarna i en organisation.

Matrisskrivare
Anslagsskrivare där tecknen genereras med nålar ordnade i en matris 
med vanligtvis 9 eller 24 nålar. En M kan även producera grafik och 
specialtecken.
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MB
Se "Megabyte".

MDB
Manuell databehandling.

MEDLARS
Medical Literature Analysis and Retrieval System. Utvecklat av 
National Library of Medicine i USA 1963, till en början för att 
producera den tryckta referatpublikationen Index Medicus. Se även 
"Medline" och "MeSH".

MEDLINE
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. Innehåller 
referenser till artiklar från 3 700 biomedicinska tidskrifter i ett 
70-tal länder. Världens mest använda medicinska databas. Se "MEDLARS"
och "MeSH".

Megabyte
10 upphöjt i 6 byte. 1 048 576 byte dvs ca en miljon byte. Varje byte
består av 8 bit. Se även "ASCII", "Binary digit" och "Byte".

Menyer
En förteckning av olika programfunktioner utskrivna på en bildskärm. 
Man kan utifrån bildskärmens meny välja mellan olika program och 
olika funktioner i ett program. Oftast ett grafisk åskådliggörande av
ett programs innehåll och funktioner. Lättfattligt för ovana 
användare.

MeSH
Medical subject headings - ämnesordlista för MEDLARS och således även
för Index Medicus. Kan även användas för indexering av böcker.

MIC-MEDLARS
Medicinska informationscentralen vid Karolinska institutets bibliotek
(MIC-KIBIC) får MEDLARS- databaserna på band från USA, och bidrar 
även med eget material. En svensk databasvärd. Innehåller bl a 
Medline, RTECS och Drugline.

Mikrodator
I vardagligt tal synonym för 'persondator'. I allmänhet begränsad 
till att kunna köra ett program i taget. Det är inte ovanligt med två
megabyte i minneskapacitet. Utvecklingen går dock oerhört snabbt på 
detta område. M används främst till ordbehandling och administrativa 
rutiner som budget, bokföring/redovisning, fakturering och liknande. 
Det finns bibliotekssystem framtagna för M.

Mikrofiche
Ett genomskinligt kort med en mycket stor mängd information på i form
av kraftigt förminskade tecken. Man läser ett M i en härför speciell 
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apparat som kallas 'mikroficheläsare', eller 'läsapparat'. Mycket 
vanligt på bibliotek. Se "Läsapparat"

Modem
Modulator/demodulator. Eftersom överföringen i telenätet sker med 
analoga signaler, och datorer arbetar med digitala signaler behövs 
en/ett modem för att förvandla de digitala signalerna till analoga, 
och tillbaka till digitala igen för att datorer ska kunna kommunicera
via telenätet. Se även "Analog/digital".

MS/DOS
Microsoft Disc Operating System. En uppsättning system- program som 
styr de övergripande operationerna i ett datorsystem. De flesta 
datorer är utrustade med ett operativsystem av något slag. MS/DOS är 
idag det vanligaste operativsystemet för persondatorer, och är avsett
för IBM och IBM-kompatibla persondatorer.

Multiplexor
En anordning som sammanslår flera datasamtal på samma förbindelse.

Mus
Ett pekdon (en liten sladdförsedd dosa med knappar på) med vilket man
kan föra markören över skärmens yta och peka på och välja ut program 
eller kommandon som visuellt presenteras på skärmen.

Narrower term (NT)
IR-term. En hierarkisk relationsterm i en tesaur. Andra liknande 
termer är broader term (BT), related term (RT), use (US) och use for 
(UF). Se även "Tesaur" och "Indexering".

Nationalbibliografi
En bibliografi över litteratur, utgiven i ett visst bestämt land 
eller inom ett visst språkområde eller av en viss nations medborgare 
(oberoende av var böckerna ges ut eller på vilket språk de är 
avfattade). Den svenska nationalbibliografin heter Svensk 
bokförteckning och kumulerad till 5-års- eller 10-årsvolymer Svensk 
bokkatalog. Finns tillgänglig i LIBRIS.

Nominalkatalog
Namnkatalog - kort på bibliotekets publikationer ordnade alfabetiskt 
efter författarnamn eller titel.

Nokia
Den vanligaste terminalen i Librissystemet tillverkas av N. Kan 
skriva en stor mängd olika tecken, men N frångås numera till förmån 
för IBM-kompatibla terminaler/ persondatorer.

Nordiskt BDI-index
En samnordisk databas som produceras i samarbete mellan Danmarks 
biblioteksskole i Köpenhamn, Statens biblio- tekshögskole i Oslo, 
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Högskolan i Borås, Institutionen bibliotekshögskolan samt 
institutionen för  biblioteksvetenskap vid Tammerfors universitet. N 
innehåller främst tidskriftsartiklar, monografier samt rapporter inom
BDI-området (Bibliotek Dokumentation Information). Databasen täcker 
utgivningen från 1979 och framåt och begränsas geografiskt av 
nordiskt material eller material som behandlar norden.

NOSP-MIKRO 
Nordisk samkatalog över periodica. Ett nordiskt projekt för att bygga
upp lokaliseringsregister för periodica i nordiska bibliotek. 
Tillgänglig via LIBRIS-terminal och på mikrofiche. Se "LIBRIS", 
"Mikrofiche" och "Referenshjälpmedel".

NTIS
National Technical Information Service. Databas i USA. NTIS-
rapporter, som är sökbara i NTIS databas finns sedan 1980 i Studsvik 
Biblioteket för vidare distribution genom försäljning.

Numerus currens
Här avses en uppställning av t ex böcker i den ordning de anlänt till
biblioteket.

Nyckelord
Används vid indexering, och utgörs ofta av ett pregnant ord ur 
titeln. Att använda N är ofta ett effektivt sätt att söka dokument 
vid databassökning.

Nätverk
Ett nät av datorer som har förbindelse med och kan kommunicera med 
varandra

OCLC
Online Computer Library Center, tidigare Ohio College Library Center.
Ett stort centralt amerikanskt system för bibliografisk service.

OCR
Optical Character Recognition. En anordning som kan läsa viss 
standardiserad text. Inte lika vanligt som streckkodsläsare.

Odette
O är ett samarbetsprojekt mellan de flesta europeiska biltillverkare 
med underleverantörer samt även andra företag. O innebär en 
överenskommelse vad gäller: elektroniska meddelanden (motsvarar 
traditionella handelsdokument), meddelandesyntax (EDIFACT), 
teknikspecifikation, juridiskt regelverk, inter- nationella koder för
bruk i meddelanden, streckkodad godsmärkning, märkning av produkter 
och produkt- förpackningar, kravspecifikation för applikations- 
programvaror. Man använder x.25 som kommunikationsform.
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Online
Direktansluten. Terminal ansluten via en fast eller uppringd 
förbindelse till en dator. Ordet används inom databehandling och 
datakommunikation.

OPAC
Online Public Access Catalog. Kataloger där användarna själva söker 
referenser eller information. Gränssnittet måste vara pedagogiskt 
utformat. Mestadels med olika menysystem. Allt vanligare på våra 
bibliotek, ersätter den vanliga kortkatalogen.

Operativsystem
Den uppsättning systemprogram som styr de övergripande operationerna 
i ett datorsystem. För mikrodatorer är de vanligaste MS/DOS, CP/M och
UNIX.

Operator
Se "Boolesk algebra".

Optisk läsare
Se "CD-ROM".

Optiska kablar
En tunn böjlig glas- eller plastfiber genom vilken stora mängder 
information kan passera. Mycket effektivare än motsvarande 
kopparledningar och i flera avseenden mindre sårbar. Bl a mindre 
känslig för åskväder. Se även "Bredbandsnät".

Optiska skivor(CD-ROM)
Används vanligen som massminne. Lagrar i skrivande stund upp till 600
MB i det minsta formatet.

Packet-switching
Överföring av data i form av paket. Paketen har mot- tagarens adress.
Flera paket från olika abonnenter kan förmedlas på samma förbindelse.

Paritet
Data brukar sammanfogas i bitar om 7 eller 8 till ett tecken. En 
kontrollbit tilldelas varje tecken så att summan av ettor och nollor 
alltid blir t ex jämn. Eftersom fel sällan kommer ensamma så är 
risken att summan ska vara jämn för alla tecken i ett felområde 
liten, och chansen att datorn ska upptäcka felet vid den alltid 
förekommande kontrollen är stor. Är summan ojämn så kommer det alltså
ut ett felmeddelande och man kan korrigera.

Password
Se "Lösenord".

PC/DOS
Se "MS/DOS".
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PEGGI
Ett lokalt integrerat bibliotekssystem, främst avsett för mindre 
bibliotek. Heter numera BIBS.

Pergamon ORBIT InfoLine
Databasvärd med 80 databaser med teknisk-vetenskaplig inriktning.

Periodica
Med P brukar man mena tidskrifter, tidningar, 'acta' från någon 
institution, monografiserier och dylikt.

Permutera
Vid indexering låter man ofta indexorden i titeln 'rotera', bytas ut.
Detta sker efter ett mekaniskt system, och underlättar 
informationsåtervinningen. Se även "Indexering" och "KWIC".

Persondator
(Personal computer, PC) Se "Mikrodator".

Poster
En grupp av inbördes sammanhörande fält som behandlas som en enhet. 
Motsvaras närmast av ett kort i en kortkatalog.

Postkoordinering
Koordinering vid söktillfället. Utgör basen vid de flesta 
datorbaserade informationsåtervinningssystemen. Användare formulerar 
själv vid söktillfället sin sökfråga i form av ett antal termer.

Prekoordinering
Koordinering som görs vid inmatningen. Eventuella relationer mellan 
sökord är bestämda på förhand. Koordinerar man 'trafik' och 
'säkerhet' får man en ny klass; 'trafiksäkerhet'. Exempel på P är 
SAB's klassifikationssystem. Se även "Indexering" och "SAB".

Precision
Förhållandet mellan antalet återvunna och relevanta dokument 
(recall, uppfångning) och det totala antalet  återvunna dokument.

Prefix
I samband med databassökningar oftast en tvåbokstavsbeteckning vid 
fält som anger bibliografisk information. Ex: AU=Strindberg. 'AU' 
står här för författare. Alltså söker man författaren Strindberg. 
TI=Strindberg. Här står 'TI' för titel, och det är förmodligen en bok
om Strindberg man söker.

Primärkatalogisering
Det bibliotek som först katalogiserar t ex en monografi i LIBRIS 
utför P. Har ett annat bibliotek redan utfört katalogisering, så 
lägger man bara till sina lokala uppgifter och gör eventuella tillägg
eller korrigeringar. Detta kallas 'sekundärkatalogisering'.
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Primärpublikation
Med P avses i allmänhet originalmaterial. Se "Sekundärpublikation".

Processor
Enhet som tolkar och utför instruktioner, t ex en centralenhet i en 
persondator.

Profil
Sammansättning av söktermer efter en viss, matematisk logik så att 
man ska få ut relevant information ur en databas. Sammansättningen 
sker vanligen med Boolesk logik.

Prompt
En symbol på bildskärmen som talar om att systemet är redo att ta 
emot ett kommando. Många databaser har ett '?' som prompt, arbetar 
man vid en persondator av IBM-modell så är prompten vanligen ett 
'A:>' eller ett 'C:>'

Protokoll
En uppsättning regler som gäller för kommunikation mellan olika 
enheter i ett datasystem. P definierar hanterandet av exempelvis 
felövervakning, sekvenskontroll, linjekontroll och 
uppstartningskontroll.

QUESTEL
Fransk databasvärd. Sökspråket heter DARC.

Qwerty
Tangentbord av standardtyp med tangenterna q, w, e, r, t, y, förlagda
i den övre raden till vänster av alfabetiska tecken, under 
sifferraden.

QZ UniversitetsData AB
Ger databehandlingsservice till universitet, högskolor och 
forskningsinstitut i Stockholmsregionen i samverkan med DAFA. Se även
"DAFA Data AB".

R & D
'Från riksdag och departement'. Se "Samhällsinformation".

RC
RC är ett katalog- och söksystem som utvecklats av det danska 
företaget Regnecentralen. Används i dess funktion som sökssystem vid 
Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna, och kallas där för 'Lukas'.

Realtidssystem
Ett onlinesystem där användaren kommunicerar direkt med ett 
datorsystem samtidigt som programmet håller på och exekveras i 
datorn.
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Recall
Se "Precision"

RECODEX
Databas över fysik, kemi, energi, teknologi och miljövård. 
Samproduceras av ett antal tekniska bibliotek i Norden. Databasvärd 
är AB Atomenergis bibliotek i Studsvik.

Referatpublikationer
En löpande publikation som innehåller bibliografiska referenser med 
sammanfattningar av tidskriftsartiklar och andra dokument. Se t ex 
"Index Medicus".

Referens
En enskild litteraturhänvisning eller litteraturuppgift (i en 
bibliografi).

Referensdatabaser
Lagrar hänvisningar till litteratur, referenser. Dessa är 
organiserade så att man kan söka referenserna på en mängd olika sätt.
Förutom på författare, titel, publiceringsår etc även på ett sk 
abstrakt, som är en kort beskrivning av innehållet. 

Referenshjälpmedel, ett begränsat urval
För att lokalisera böcker och periodica krävs en mängd bibliografiska
hjälpmedel. Man belägger naturligtvis med de referenshjälpmedel man 
har till hands, dvs den lokala katalogen, i kortform eller som en 
lokal databas. Har man tillgång till LIBRIS och/eller BURK/Bok-sök så
använder man naturligtvis dessa. Folkbibliotek använder ofta 
referenshjälpmedel som är mer typiska på forsk- ningsbibliotek, och 
tvärtom. Nedan ett försök att åskådliggöra några vanliga 
referenshjälpmedel med hjälp av en något schematiserad indelning. 

Böcker och periodica på folkbibliotek belägger man lämpligen, men 
inte alltid nödvändigtvis i: 
SvB, när det gäller de inhemska publikationerna. 
De utländska inköpta publikationerna beläggs i: 
UN-årsbok, 1948 - (fr o m 1966 även periodica) 
UN-mikro 1979-85, 1986 - 
UN i databasen Bok-sök 1971 - 
AK på större folkbibliotek för att belägga för fjärrlån. 

På forskningsbibliotek kan man, men måste inte, belägga böcker och 
periodica i: 
SvB när det gäller de inhemska publikationerna. 
AK när det gäller de utländska publikationerna 1886 - 1955 

Därefter vänder man sig oftast till LIBRIS. All utländsk litteratur 
inköpt till forskningsbibliotek från 1968 -, och all svensk 
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litteratur från 1976 - beläggs lämpligen i LIBRIS. Lyckas man inte 
med LIBRIS, kanske ligger den nere pga reparation, åskan har slagit 
ner etc; då har man: 
AKB för utländska böcker 1956 - 1974 
AKB-mikro för utländska böcker efter 1974 
AKP för Periodica 1956 - 1973: (inklusive supplementen 1964 - 73) 

Förutom accessionskatalogerna bör också Seelig's centrallagerkatalog 
nämnas och NOSP-MIKRO. 

Ovanstående gäller endast publikationer som köpts in av svenska 
bibliotek. Forskningsbiblioteken har naturligtvis sina alldeles 
speciella referatorgan när det gäller de olika vetenskapliga 
disciplinerna. Se även "Referensdatabaser". 

Se "AK", "AKB", "AKB-MIKRO", "AKP", "BURK", "NOSP- MIKRO", "UN", "UN-
mikro", "Svensk nationalbibliografi", "Seelig", och när det gäller 
det offentliga trycket se "Samhällsinformation".

Referensdatabaser
Lagrar hänvisningar till litteratur, referenser. Dessa är 
organiserade så att man kan söka referenserna på mängd olika sätt. 
Förutom på författare, titel, publiceringsår etc även på ett sk 
abstrakt, som är en kort beskrivning av innehållet. 

REFLINE
En kvalificerad rådgivnings- och referenstjänst för datorbaserad 
informationssökning vid IDC-KTHB. Ger information om olika databaser,
deras innehåll, hur man söker i dem, vilka funktioner som kan 
erhållas osv. Tfn: 08-7908960

Register
Alfabetiskt eller systematiskt ordnad förteckning, t ex ett 
kortregister som en vanlig bibliotekskatalog. Jämför också 'index'.

Registerprogram
För datorer. En fullständig samling av närbesläktade data ordnade i 
alfabetisk eller systematisk ordning. Särskilt viktiga för i 
bibliotek där man rör sig med stora mängder dokument och stora 
mängder information.

Regnecentralen
Danskt dataföretag som utvecklat RC-systemet, ett bibliotekssystem. 
Används bl a av Sveriges lantbruks- högskolas bibliotek, vid Ultuna 
under namnet 'Lukas', dock inte som komplett bibliotekssystem. 
Halmstads bibliotek introducerar RC-systemet under 1989.

Retrospektiv bibliografi
En avslutad bibliografi i motsats till en löpande.
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Retrospektiv konvertering
I och med att allt fler bibliotek håller på att datoriseras lägger 
man in gamla kortkataloger i databaser.

Retrospektiv sökning
En databassökning som är tillbakablickande, sökningen sker i hela 
databasen, till skillnad från t ex SDI- sökningar där bara det 
nyinkomna bevakas. Se även "SDI".

Riksdagstryck
Se "Samhällsinformation".

Ringnät
En form av lokalt datanät, där olika enheter och olika typer av 
utrustning förenas. Det kan röra sig om mini- datorer, mikrodatorer,
terminaler, stora massminnen, skrivare, modem etc. I R är 
terminaler, mikrodatorer etc förbundna som länkarna i en kedja och 
informationen måste passera alla enheter.

RLIN
Research Libraries Information Network. Ett bibliotekssystem i USA, 
liknande det svenska LIBRIS. Omfattar ca 100 bibliotek, t ex vid 
universiteten Colombia, Yale, Stanford och Princeton.

RS232
Ett gränssnitt som gör det möjligt för mikrodatorer att kommunicera 
via telenätet. Se "Gränssnitt".

RTECS
Registry of toxic effects of chemical substances. En av de största 
databaserna som ingår i MEDLARS. Se även "MEDLARS" och "MIC-MEDLARS".

Rättsbanken
R består av ett stort antal databaser med huvudsaklig inriktning på 
rätts- och samhällsinformation. Databaserna innehåller nästan all 
gällande lagtext, viktiga domstolsavgöranden, föreskrifter och 
beslut från flera myndigheter. Blev tillgänglig för allmänheten 
1981. DAFA Data AB står för driften.

Rättsdata
Databas som ingår i Rättsbanken. Se även "Rättsbanken".

SAB
Se "Sveriges allmänna biblioteksförening".

Samhällsinformation
På biblioteken finns information om samhälleliga frågor, och här 
följer ett mycket begränsat urval verk som inskränker sig till delar 
av 'det offentliga trycket': 
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Ds 
Departementsserien. Allt utredningsmaterial från kommittéer återfinns
inte i SOU. Det gäller t ex vissa bilagor till SOU och undantagsvis 
hela betänkanden. Utredningsmaterial som produceras av departements- 
utredningar, som inte är tillsatta av regeringen, och alla otryckta 
betänkanden som produceras av någon i riksdagsberättelsen redovisad 
kommitt‚ eller som utarbetas av regeringskansliet förses sedan 1961 
med årtal i löpande följd och kallas för Ds.

Från riksdag och departement (R&D) 
Ett utmärkt hjälpmedel för den som snabbt, billigt och enkelt vill 
hålla sig informerad om vad som sker på lagstiftningsområdet, i fråga
om budgetarbetet och utgivning av olika publikationer inom det 
offentliga trycket.  Viktigare kommitt‚direktiv, betänkanden, 
propositioner, motioner, debatter i riksdagen och beslut refereras i 
R & D. Utkommer med 40 nr / år.

Kommittéberättelsen 
Regeringens redogörelse till riksdagen för arbetet i alla av 
regeringen tillsatta kommitt‚r. Lämnas varje år samtidigt med 
budgetpropositionen. Före 1975 'Riksdags- berättelse'. �Riksdagstryck‘
Sammanfattande benämning på propositioner, motioner, betänkanden, 
riksdagens protokoll, riksdagens skrivelser m m. Riksdagstryck kan 
beställas hos riksdagens tryckeriexpedition. 100 12 Stockholm. 
Telefonnummer: 08-142020-1124.

SOU 
Statens offentliga utredningar. Sedan 1924. De av regeringen 
tillsatta utredningarna redovisar sitt arbete i form av ett 
betänkande eller flera betänkanden. Om ett betänkande har allmänt 
intresse brukar det tryckas i serien: Statens offentliga utredningar.
Annars publiceras de i Ds.

Statliga myndigheter 
Presenterar den offentliga förvaltningen med tyngd- punkten på de 
statliga myndigheterna på ett över- skådligt sätt. Inleds med en 
kortfattad genomgång av den offentliga sektorn, varefter ca 300 
statliga myndigheter presenteras departementsvis. Ej periodisk. 

Svensk författningssamling (SFS)
Är sedan 1825 den mest omfångsrika författnings- samlingen. 
Författningar som utfärdas av regeringen kungöres i SFS. Ordet 
"författning" gäller lagar, förordningar, föreskrifter, kungörelser, 
reglementen etc. SFS sändes fr o m 1971 gratis till alla svenska 
kommunbibliotek.

Sveriges rikes lag 
"Lagboken". Utges privat på Norstedts förlag. Innehåller lagar och 
författningar som är av allmänt intresse, speciellt vid de allmänna 
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domstolarnas verksamhet.

Sveriges statskalender 
"Statskalendern". Lämnar uppgifter om det kungliga huset, om 
statliga, kommunala och kyrkliga organ jämte enskilda institutioner 
som intresseorganisationer, ideella sammanslutningar, stiftelser m m.
I allmänhet medtas postadress och telefonnummer. Medtar ca 35 000 
namn, de flesta på personer i den statliga förvaltningen och med 
högre lönegrader.

SAMKAT
Den danska datorbaserade samkatalogen, I drift sedan 1979.

Satsvis bearbetning
'Batch' på engelska. Kännetecknande för S är att sedan exekveringen 
av ett program med i förväg angivna data startats kan användaren inte
längre påverka utgången av programmet.

SCANP
Scandinavian periodicals index in economics and business. Databas vid
Finska Handelshögskolan i Helsingfors. Täcker nordiska ekonomiska 
tidskrifter och rapporter.

SCB
Statistiska centralbyrån. Central myndighet för den officiella 
statistiken i Sverige. SCB's förlag ger varje år ut en katalog 
'Färska fakta och sorterade siffror'. Databasvärd för SDB, 
Statistiska databaserna.

Science Citation Index
Ett citeringsindex som täcker en mängd olika natur- vetenskapliga och
tekniska discipliner från mer än 3300 tidskrifter. Sedan 1954 och 
framåt finns mer än 9 miljoner artiklar och 120 miljoner referenser 
åtkomliga. Se även "Citeringsindex".

SCIMP
Selective cooperative index of management periodicals/ European index
of management periodicals. Databas vid Finska Handelshögskolan i 
Helsingfors. Produceras av ett antal europeiska handelshögskolor och 
har en internationell profil.

Scope note
En förklaring som anger omfattningen av eller meningen med en 
indexeringsterm och hur den användes i systemet. Oftast inte samma 
sak som en definition.

SDI
Selective Dissemination of Information, eller på svenska: Selektiv 
Delgivning av Information. Många databaser erbjuder möjligheten att 
spara en 'sökprofil', alltså i praktiken ett antal sökningar och 
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kombinationer av olika sökstrategier. Vid varje uppdatering av data- 
basen skickas en lista med de eventuella nyheterna automatiskt till 
kunden.

Seelig
Bokhandelns centrallagerkatalog. Innehåller böcker som ingår i 
Seeligs centrallager, samt vissa lågfrekventa titlar, som inte finns 
tillgängliga i lagret men hos respektive förlag. Katalogen består av 
fyra delar: 
A: huvudregister, alfabetiskt. 
B: läromedel i Seeligdistribution. 
C: övriga artiklar distribuerade av Seelig. 
D: Ämnesregister.

Sekundärkatalogisering
När ett till t ex LIBRIS eller BURK anslutet bibliotek ska 
katalogisera t ex en nyanskaffad monografi och finner att den redan 
finns i databasen, att den är primärkatalogiserad, så påför man 
endast lokala uppgifter. Se även "Primärkatalogisering".

Sekundärminne
I datorns primärminne lagras de program och data som datorn arbetar 
med för ögonblicket, men det finns också behov att lagra större 
mängder av data i permanent och lättillgänglig form. Ett S är direkt 
åtkomligt för datorn, men betydligt långsammare än primärminnet. 
Exempel på S är disketter och hårddiskar.

Sekundärpublikation
Publikationer som handlar om (original)publikationer. 
Referattidskrifter räknas till S. Dessa har uppkommit för att göra 
det möjligt att hitta rätt i det enorma utbudet av tidskrifter och 
andra publikationer.

Sekventiella filer
En fil där posterna lagras efter varandra i den ordning man lägger in
dem.

Sekventiella minnen
I ett S är informationen inte direkt åtkomlig, utan man måste läsa 
igenom hela minnet för att finna det man söker. Exempel på S är 
magnetband och hålremsor.

SFS
Se "Svensk författningssamling".

Sigel
Se "Bibliotekssigel".

Skivminnen
Den vanligaste typen av sekundärminne. S består av en eller flera 
magnetiserbara skivor, monterade i en packe om det är flera. Mellan 
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de roterande skivorna finns flera läshuvuden som skjuts fram och 
tillbaka nära skivans yta. De vanligaste är disketten för 
persondatorer. Även hårddiskar är en vanlig typ av S.

Skrivare
De vanligaste typerna är matrisskrivare, som framställer tecken i 
form av små punkter, typhjulsskrivare som framställer tecken på samma
sätt som moderna skrivmaskiner, bläckstråleskrivare som sprutar små 
droppar bläck på pappret i små punkter liksom matrisskrivarna, och så
laserskrivarna som arbetar mycket snabbt och ger mycket hög kvalitet.
Den som vill veta hur en laserskrivare fungerar hänvisas till något 
datalexikon, t ex Norstedts Dataordbok.

SLUB
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek (SLUB). Lantbrukshögskolan, 
skogshögskolan och  veterinärhög- skolan hade t o m 1974 sina egna 
bibliotek, men 1 juli 1975 slogs biblioteken samman och bildade en 
gemensam biblioteksorganisation, som fr o m 1 juli 1977 benämns SLUB.

Snitt
Vid sökning kan sökvillkor formuleras med hjälp av logiska 
operatorer eller sk Booleska operatorer. De vanligaste är 'och', 
'eller' samt 'inte'. Snittet av två mängder erhåller man med 'och'; 
t ex pest och kolera. Unionen av två mängder erhåller man med 
'eller'; t ex pest eller kolera. Med snitt får man bara de som har 
både pest och kolera, och med union får man alla som har antingen 
pest eller kolera. Se även "Boolesk algebra"  och "Union".

Social Sciences Citation Index
Ett citeringsindex som täcker en mängd olika socialvetenskapliga 
discipliner från mer än 1400 tidskrifter. Från 1969 och till nu finns
mer än 1,5 miljoner artikeltitlar åtkomliga. Se även 
"Citeringsindex".

SOU
Statens offentliga utredningar. Se "Samhällsinformation".

Spriline
En onlinedatabas stationerad vid SPRI's bibliotek. Innehåller främst 
material från områden som hälsoekonomi, hälsovård, medicinsk etik, 
medicinsk teknik, sjukhusbyggnation, sjukvårdsplanering, socialvård, 
vårdpersonal och vårdstatistik.

Stairs
Ett sökspråk ursprungligen utvecklat av IBM.

Standardiserat sökspråk
Inför starten av Euronet utarbetades inom  EG-kommissionen ett 
standardkommandospråk för informationssökning. Detta sökspråk kallas
Common Command Language (CCL). Det vanligaste sökspråket är dock 
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DIALOG.

Statistiska centralbyrån, SCB
Se "SCB".

Statliga myndigheter
En skrift som presenterar den offentliga förvaltningen med 
tyngdpunkten på de statliga myndigheterna på ett överskådligt sätt. 
Inleds med en kortfattad genomgång av den offentliga sektorn, 
varefter ca 300 statliga myndigheter presenteras departementsvis.

Statliga publikationer
Från 1985 och framåt Statliga publikationer :  årsbibliografi. 
Fortsätter fr o m 1976 till t o m 1984 Sveriges statliga 
publikationer :  bibliografi. (Under åren 1981 och 1982 finns en 
"lucka" som beräknas vara fylld till år 1990. Fram till dess kan man
hitta publikationerna i en urvalsförteckning.) Denna i sin tur 
fortsätter Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer. 
1931-1975. Se "ÅSOP".

Stjärnnät
En form av lokalt datanät, där olika enheter och olika typer av 
utrustning förenas. Det kan röra sig om minidatorer, mikrodatorer, 
terminaler, stora massminnen, skrivare, modem etc. I S är varje 
terminal eller mikrodator ansluten direkt till en central dator.

Stoppordslista
Används vid automatisk textåtervinning. Innehåller bestämda och 
obestämda artiklar, vissa prepositioner, pronomen o dyl. Det spelar 
alltså ingen roll om man skriver The Beatles, eller bara Beatles när 
man gör en sökning.

Streckkodsetiketter
S är den vanligaste metoden att förse böcker och låntagare med en 
maskinläsbar identifikation. Med en ljuspenna som förs över 
streckkoden läses den in i datorn.

Svensk författningssamling (SFS)
Är sedan 1825 den mest omfångsrika författnings- samlingen. 
Författningar som utfärdas av regeringen kungöres i SFS. Ordet 
"författning" gäller lagar, för- ordningar, föreskrifter, 
kungörelser, reglementen etc. SFS sändes fr o m 1971 gratis till alla
svenska kommunbibliotek.

Svensk nationalbibliografi
I korthet, och kronologiskt, kan den svenska nationalbibliografin 
beskrivas enligt följande: 

1478-1599 Collijn, I: Sveriges bibliografi intill år 1600. 
1600-1699 Collijn, I: Sveriges bibliografi : 1600-talet: bidrag. 
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1700-1829 Svenskt boklexikon 1700-1829 : rättegångshandlingar / S. E.
 Bring. 

1700-1829 Svenskt boklexikon 1700-1829 : riksdagshandlingar / S. E. 
 Bring. 

1700-1829 Sveriges nationalbibliografi 1700-1829.(LIBRIS databas) 
1830-1865 Linnström, H: Svenskt boklexikon : åren 1830-1865. 
1866-     Svensk bokkatalog/ Svensk bokförteckning, SvB. 

Till nationalbibliografin bör även nämnas: 
Bygdén, L. : Svenskt anonym- och pseudonymlexikon. 
Andersson, P. : Pseudonymregister.

Svenska tidningsartiklar
Ett register över 30 000 artiklar och recensioner ur 30 
dagstidningar. I artikeldelen förtecknas artiklarna ämnesvis. Med 
hjälp av innehållsförteckningen finner man det ämne man söker. Med 
hjälp av personregistret finner man artiklar av en bestämd person. I 
anmälningsdelen är recensionerna uppdelade på fem avdelningar: 
utställningar, musik, teater, film och litteratur. Samtliga 
referenser i S är också online sökbara i Btj's databas Artikelsök.

Svenska tidskriftsartiklar
I S registreras artiklar i ca 450 svenska samt några finländska 
tidskrifter och årsböcker. I första hand registreras större artiklar,
intervjuer och reportage. Huvuddelen består av en systematisk 
avdelning uppställd efter Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek. Efter den systematiska delen följer personregister och 
ämnes- ordsregister. Samtliga referenser i S är också online sökbara 
i Btj's databas Artikelsök.

Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB)
Bildades 1915. Målsättning 'att främja det svenska 
biblioteksväsendet'. Ca 2200 medlemmar varav ca 1500 personliga 
medlemmar. Står bakom den bearbetning av AACR2 som används vid de 
flesta svenska folkbibliotek (KRS), och Klassifikationssystem för 
svenska bibliotek, vanligen kallat 'SAB:s klassifikationssystem'.

Sveriges rikes lag
"Lagboken". Innehåller lagar och författningar som är av allmänt 
intresse, speciellt vid de allmänna domstolarnas verksamhet. Utges 
privat på Norstedts förlag.

Sveriges statliga publikationer
Se "ÅSOP".

Sveriges statskalender
"Statskalendern". Lämnar uppgifter om det kungliga huset, om 
statliga, kommunala och kyrkliga organ jämte enskilda institutioner 
som intresseorganisationer, ideella sammanslutningar, stiftelser m m.
I allmänhet medtas postadress och telefonnummer. Medtar ca 35 000 
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namn, de flesta på personer i den statliga förvaltningen och med 
högre lönegrader.

Synkron
Vid S överföring startar sändningen av tecken på en bestämd tid. 
Dator och terminal 'synkroniseras' när sändningen börjar, och data 
skickas över i block. Se även "Asynkron".

Säkerhetskopior
'Backup' på engelska. Eftersom det oftast är mycket viktigt att inga 
uppgifter går förlorade brukar man kräva att ingen eller högst en 
transaktion ska kunna förloras. Därför tar man dagligen S, och många 
system sköter detta helt automatiskt.

Sökspråk
Kommunikationen mellan människa och dator sker med hjälp av ett S, i 
regel ett starkt förenklat och formaliserat språk med en bestämd 
syntax. Det finns en uppsjö olika sökspråk, men en van dokumentalist 
lär sig dock att hantera flera av dem eftersom funktionerna är 
ungefär desamma i alla system. Det finns kommandon att bilda mängder,
kombinera dessa, konsultera index och skriva ut referenserna. När 
mängderna väl är bildade kan man kombinera dem med Boolesk logik. Se 
"Boolesk algebra".

Sökprofil
Se "SDI".

Teledata
T, eller videotex är ett samlingsnamn för informationstjänster som 
kan nås med hjälp av några tillsatser till TV-apparat och telefon.

Telefax
Telefaksimilapparat, används för att sända och ta emot texter och 
bilder. Överföringen tar ca en minut för en A4-sida, och 
telefaxmaskiner blir allt vanligare på bibliotek.

Teletex
Kan beskrivas som en modernare variant av telex. Man använder en 
utrustning som kombinerar egenskaperna hos en vanlig skrivmaskin och 
en telexapparat. Klarar både gemener och versaler. Se även "Telex".

Telex
Ett system med direkt förbindelse mellan abonnenter med teleprinter. 
Överföringen sker via det allmänna telefonnätet.

Terminal
Utrustning för programstyrd registrering, bearbetning och utmatning 
av data. T förekommer av skilda typer med varierande funktionssätt 
och prestanda. Utvecklingen går snabbt, och dagens terminaler 
tenderar allt mer mot att ha egen datakraft. Ofta köper man en 
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persondator och använder denna som terminal.

Tesaur
En kontrollerad vokabulär eller en T omfattar samtliga indextermer 
som används i en databas. En strukturerad T organiserar indextermerna
hierarkiskt med många kopplingar och relationer mellan termerna. En T
är ett värdefullt hjälpmedel vid databassökningar.

Time-sharing
Tidsdelningsteknik. T innebär att flera användare kan arbeta mot 
samma dator samtidigt. Det fungerar så att varje användare är 
uppkopplad mot datorn korta stunder i taget, och det går så fort att 
användarna aldrig märker när de är uppkopplade eller inte.

TLS
Tekniska Litteratursällskapet. Stiftades 1936. Yrkessammanslutning 
vars medlemmar har information och dokumentation som gemensamt 
intresse. Bedriver en omfattande publiceringsverksamhet.

Trunkering
T används för att fånga in böjningsformer, stavnings- varianter etc 
hos sökord. Högertrunkering är vanligast och mest användbart. Det 
innebär att man efter en angiven teckensträng godtar vilka tecken som
helst. Efter teckensträngen skriver man ett trunkeringstecken, t ex 
ett frågetecken '?'.

TTY
Används ofta som beteckning på en enkel asynkron terminal för sökning
i externa databaser. Egentligen står TTY för Teletype Corporation, 
ett amerikanskt företag i databranchen.

UDK
Universella decimalklassifikationen. UDK är ett av de vanligaste 
klassifikationssystemen i världen, och bygger på Dewey-systemet. TLS 
bedriver undervisning om UDK.

UN 
Utländska nyförvärv. Ges ut av Btj. 1948 - 73 systematiskt uppställd 
enligt SAB. Fr o m 1974 efter språkområde. Sedan 1966 ingår nyförvärv
av periodica. Kumulering för 1979 - 85 på mikrofiche. Löpande från 
1986-. Se "Referenshjälpmedel".

UN-mikro
Utländska nyförvärv, kumulering för 1979-85 på mikrofiche. 

Underordnad term
Förkortas 'UT' (NT = Narrower Term). Används vid indexering. Anger 
relation i en tesaur. Se "Indexering", "Tesaur" och "Bunden 
vokabulär".



47

UNIMARC
Den internationella standarden av MARC-formatet som har nationella 
variationer världen över. U används för att utväxla bibliografiska 
data mellan olika länder.

Union
Vid sökning kan sökvillkor formuleras med hjälp av logiska operatorer
eller sk Booleska operatorer. De vanligaste är 'och', 'eller' samt 
'inte'. Snittet av två mängder erhåller man med 'och'; t ex pest och 
kolera. Unionen av två mängder erhåller man med 'eller'; t ex pest 
eller kolera. Med snitt får man bara de som har både pest och kolera,
och med union får man alla som har antingen pest eller kolera. Se 
även "Boolesk algebra"  och "Union".

Universalbibliografi
En bibliografi som i princip är utan gräns för antalet medtagna 
språk- eller fackområden. Som U fungerar de stora världsbibliotekens 
tryckta kataloger, exempelvis British Museums och Library of 
Congress' kataloger, eller samkataloger som AK och UN.

UNIX
Ett operativsystem avsett för fleranvändarsystem, utvecklat vid Bell
Laboratories i USA i början av 1970-talet. Se "Operativsystem".

Uppfångning
Se "Precision".

Upplysningscentralen UC AB
Ansvarar för UC's kreditupplysningsregister.

Uppringbar ledning
Se "Datel".

Utloggning
Procedur för att avsluta arbetspass med en databas. Vanligen sker U 
med 'END', 'LOGOFF', eller 'STOP'. Ofta får man kostnadsuppgift för 
sökningen. Se "Inloggning".

Verso
Vänstersida i en bok, vanligen försedd med ett jämnt sidtal; även 
baksidan av ett blad, t ex titelbladet.

V-grafer
Verksamhetsgrafer. Ett sätt att beskriva en verksamhet är att använda
en sk V. I en sådan beskrivs inte bara delfunktionerna utan också 
flödet av fysiska objekt och information. Se även "Flödesschema".

VAC-Data
Svenskt företag som bygger BUMS-terminaler.
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Venn-diagram
Med V åskådliggör man grafiskt den Booleska logikens operatorer. En 
mängd symboliseras med en cirkel. Olika mängder symboliseras genom 
att olika cirklar täcker varandra i varierande omfattning. Se även 
"Snitt" och "Union".

Videotex
Med hjälp av en bildskärmsterminal kan man söka information i olika 
databaser via videotexnätet. Det kan vara nyheter, aktuella 
börsresultat, bilregistret, tid- tabeller osv.

Viktad sökning
En metod är att 'vikta' termer beroende på var i ett dokument de 
återfinns. Metoden bygger på antagandet att orden är mer centrala om 
de förekommer i vissa delar av ett dokument, som t ex titel, 
inledning, innehålls register och slutdiskussion. V kan också 
tillskriva söktermer olika värde.

VTLS
Virginia Tech Library System. V är ett komplett bibliotekssystem med 
lånesystem, onlinekatalog, förvärv- och periodicahantering. 
Utvecklades ursprungligen av Virginia Tech Library och återfinns vid 
bl a Göteborgs- och Lunds universitet. Även universiteten i Finland 
använder VTLS.

ÅSOP
Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer. 1931-1975. 
Utgavs av Riksdagsbiblioteket. Medtar endast statliga publikationer, 
ej kommunala. Fortsätts fr o m 1976 till t o m 1984 av Sveriges 
statliga publikationer : bibliografi. Under åren 1981 och 1982 finns 
en "lucka" som beräknas vara igenfylld till år 1990. Under den tiden 
kan man hitta publikationerna i en urvalsförteckning. Från 1985 och 
framåt Statliga publikationer : årsbibliografi.

Återvinning
Åtgärderna för att söka, finna och hämta fram ett dokument.

Ämnesord 
Se "Indexeringsterm".

Örestad Data
Det företag som under många år administrerat det sk 'Fotomekaniska 
systemet'. Systemet är emellertid under avveckling eftersom det är 
både dyrt, otympligt och saknar möjlighet till avancerad statistik.

Överordnad term
Se "Broader term".
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