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I N L E D N I N G 

LA.tina.merika i svensk bibliografi 1980 är en fortsättning 

av Higuel Beni to s arbeten - med sa.mma namn - för periofi en 1959 - 1973. 

De är publicerad.e som en monografi för tiden 1959 - 1969 ( Stock:holm, 

1971) och i två volymeravIbero- americ<ma, dels 1972:II:1 för åren 

1970 -1971, dels 1974:IV:1 för åren 1972- 1973. Därpå följde tre 

specialarbeten vid Bibliotekshögskolan, nämligen för perioden 1974 -

1976 av Jimmy Gärdemalm och Ylva Strömmersten, publicerat i Latino

americana 1978:4, för perioden 1917 - 1978 av Jan Gramner och Lisbeth 

Lindwall höstterminen 1980, samt för 1979 av Anja Teofilusson. 

Vår uppgift har varit att förteckna i Sverige utgivna 

böcker, tidskrifter och tidskriftsartiklar som behandlar Latin

amerika. För att få en så allsidig belysning av ämnet som mö,jligt 

har vi tagit med ä'n=m kortare artiklar. 

Vad beträffar uppdelningen av materialet har vi föl~t sam

ma princir)er som våra föregångare. Vi har dels en geografisk uppdel

ning med Latinamerika som helhet, dels en uppdelninG })<1 recioner 

(exempelvis Centralamerika, Västindien) samt en på enskilda l2.nde:t>. 

I samtliga fall är varje avdelning uppdelad i tre sektioner: Böcker, 

tidskrifter och tidskriftsartiklar. 

SlutJigen har vi en avdelning för skönlitteratur och 

litteraturhistoria av och om latinamerikanska författare i alfabe

tisk följd, samt en avdelning med barnböcker, även de i alfabetisk 

följd där både fack- och skönlitteratur ingår. 

Arbeten som behandlar minst tre länder ha.r fått ett 

huvudkort på närmast högre region eller Latinamerika och hänvis

ningskort på respektive land. Arbeten som behandla.r två länder har 

fått huvudkort på det landet som behandlats utförligast och hänvis

ningskort på det andra. Arbeten som behandlar två länder lika utför

ligt har fått huvudkort på respektive land. 

Vi har sa.mlat vårt material huvudsa.klicen ifrån Svensk 

·bokförteckning, Svenska tidskrifto<:.rti::lr'T 9 Iatinemerikanska insti

tutets nyförvärvslistor och ticl ' .. :.ej_.·· r :r, Lt··i' eGnolitir".ka insti

tutets biblioteks nyförvärvsli:j·:~or och s:·:- l:·; Sj ~11Tf~)rvärvslistor. Vi 

har dessutom besökt Kungliga Biblioteket och UD: s bibliotek, Im8i~· 

grant institutets bibliotek samt kontaktat statens institut för läro

ll!t:Hll::l.LB information, Brevskolan, Liber läromedel, Utbildningsradion 

och Sveriges Radio, Arbetarrörelsens infornmtionscentrum samt Jl~arie-

bergs förlag, DN. 



Materialet till denna kortkatalog kommer att publiceras 

av Latinarnerka-institutet i Stockholm, Odengatan 61, fack, 102 30 

Stocldlolm 6, tel. 08/34 08 60. 

Borås i maj 1982 

Kristina Marian och Helena Vermcrantz 
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Nedan följer ett antal exempel på hur de bibliografiska 

referenserna kommer att se ut i utskriven form: 

. G.AJLGRAB1H, JOHN K:~;I\'JITt<:TH, Jordens fattigdom: armodsbalansen - ut

vecklingsländernas dilenuna. (La pobreza del mundo: el equil:Lbrio 

de la miseria - el dilema de los pa.lses en desarrollo) Övers; 

I'1argaretF' Eklöf. Sthlm, Bonniers, 1979. 118 s. 

Orig:s titel: The nature of mass poverty. 

Honduras politik 

Se: Centralamerika, Böcker, ~rav~, Oscar, 

Hodernizaci6n ••• 

Tidskrift 
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Combate. Utg. av lev ~inamerikanska sympatisörer till :F'jä.rde Inter

nationalen. (Ed. por simpatizantes del Cuarto Internacional) Spånga, 

1974- (årg. 1) 12 nr/år (12 nos./ano) 

Tidskriftsartikel 

ALLANSSON, OVE, 0 r~1wm Paneho Villas land. (A trav6s del pa:ls el. e 

Paneho Villa)(SIA 45, 1980, h. 15/16, s. 30). 
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Lati erika i svensk bi lio~~r· 1Q n r en fort~'ttn n~ av ~P-J Tien1 os 
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