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INLEDNI NG 

Centrum för tvärvetensk a p, som bildades 1972, är en 
arbetsenhet inom Göteborgs universitet. Dess bibliotek, 
som idag rymmer ca 12 000 volymer, är klassificerade 
enlig t SAB- s y stemet. 

Förenta nationerna anordnade 1972 en miljövårdskonfe
rens i Stockholm kallad United nations conference on 
the human environment. 

Samtidigt anordnades Miljöforum som ett komplement och 
alternativ till FN:s miljövårdskonferens. Arrangörer 
var Svenska FN-förbundet i samarbete med Sveriges ung
domsorganisationers landsråd. Miljöforum stod öppet 
för icke-statliga organisationer och grupper, liksom 
för enskilda som var engagerade i kampen för en mänsk
ligare miljö. 

Flera utställningar samt en hel del litteratur fanns 
tillgängliga för deltagarna. Denna samling av littera
tur deponerades senare till Centrum för tvärvetenskap. 

När Centrum för tvärvetenskap mottog litteratursamlingen 
åtföljdes den av en mycket ofullständig alfabetisk för
fattar- och titelkatalog, se sid. 4. Samlingen var in
delad i nio olika ämnesområden samt flera språkområden. 
Ämnesområdena hade ingen som helst anknytning till 
SAB-systemet. Av denna anledning stod samlingen vid 
sidan om det övriga biblioteket och utnyttjades sällan. 
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UPPGIFT 

Specialarbetet bestod i a tt kl ~ssificera och kata logi
sera ca 400 titlar. Kl a ssifikationen utfördes enligt 
Klassifikationssystem för svensk a bibliotek och kata
logiseringen utfördes enli g t Svenska katalogiserings
regler (SKR 74). 

Hälften av beståndet är på engelska. Andra h ä lften 
är ungefär jämnt uppdelat på svenska, fransk a och 
spa nska. Ett fåtal böcker är på tysk a . 

Mater i al et var av bl and ad karaktär. Förutom "vanliga 
böcker" fanns ä ven rapporter, kongresstryck, serier 
och tidskrifter. 

GENOMFÖRANDE 

Till att börja med kontrollerade vi i bibliotekets 
katalog om böckerna red a n fanns i biblioteket. Var så 
fallet gjordes bara en notering om att ytterlig a re 
exemplar fanns. Där~fter kontrollerade vi samma sak i 
Institutionstjänsts~ kat a log. Det v a r end a st i enstaka 
fall som dubletter f a nns. 

Enligt bibliotekets praxis gjordes biuppslag på titeln 
och förlagsnamn medtogs ej. 

Det fanns en hel del kongresstryck. För att få veta om 
kongressen var självständig och om kongressens namn 
därmed skulle bli huvuduppsl ag , använde vi oss av 
National union catalog. 

För att belägg a startår för serier och periodica an
vände vi oss huvudsakligen av Ulrichs international 
periodicals directory och Irregular serials & annuals. 
I några fall använde vi oss av New serial titles, 
World list of scientific publications och Repetoire de 
la presse et des publications periodiques fr a nJaises. 

Förlagor till katalogkort s.k. slipsar skrevs ut, se 
sid. 5. Vidare stämplades ma terialet och försågs med 
accessionsnummer. 

1) Institutionstjänst kl a ssificerar och k a talogiserar 
allt ma terial till institutionerna inom Göteborgs 
universitet och har därför en centr a lkatalog. 
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"GAMLA" KATALOGKORT 

s 
03-03 Människor Företas och Regioner 

Folke Kristensson 

Sweden: Almquist & Wiksen 1967 

s 
04-14 V~r rådd om vår Jord 

Lennart Granmark, Reinhold Ivarsson 

Sweden: Bonniers 1964 

SP 
01-67 Normas de identidad y de pureza para los 

aditivos alimentarias Vol. I 

FAO 

Rome: FAO 1970 
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EXEMPEL PÅ "SLIPS" 

Lokalsignum 

Huvudkort 

Tvärvet . 

u 
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Gustafsson, Magnus 
Mullen och ~- ~ n niskan 

- Stockholm, 19 72. -
ISBN 91-2 9-43866-7 

l Ma gn u s Gustafsson. 
167 s. : ill. 

l 
l 
l 
l ., 
l 

l 
l 

~--~---~~--~~-~---~ 
__, 

Syk-signum 
Ud 
Q d 

:Bikort t 

Inst.-tj. 4 

Hänvisning 

' 

Kat:at den Acc.-nr 

~~(l/ - c l l / -"";" // ? 
/// o l ...(._ . .._/ ,..:.,. ... c 

Kat:at av Antal kort 
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NÅGRA EXEMPEL 

Kongress med fast benämning 

u 

U(k) 
O(k) 

International joint conference on envi
ronment and society in transition, 1970 
(New York) 
Environment and society in transition : 
(scientific developments, social conse
quences, policy implications) l Interna
tional joint conference of the American 
geographical society and the American 
division of the World academy of art and 
science, April 27- May 2, 1970 ; [ed. 
Peter Albertsson and Margery BarnettJ. -
New York, 1971. - 699 s. : diagr., ill. 
- (Annals of the New York academy of 
scieces 184) 

B:2i 2p s t 

Flerbandsverk 

u Normas de identidad y de pureza para los 
aditivos alimentarias l publ. conjunta
mente por la Organizaci6n de las Naciones 
unidas para la agricultura y la alimenta
ci6n y la Organizaci6n mundial de la 
salud. Roma, 1963. - 2 vol. 

Uce 
B:2i 

Vol. 1 Sustancias conservadaras anti
microbianas y antioxidantes. - 126 s. : 
il l. 
Vol. 2 : Colores alimentarios. - 143 s. 
il l. 

Hv : Organizaci6n mundial de la salud 
se 
World health organization 
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Monografi som ingår i tvä parallella serier 

U Luther, Hans 

Ubbb 

Project aqua : a source book of inland 
waters proposed for conservatlon : spen
sored by International biological pro
gramme (IBP), Sacletas internatianalls 
limnologiae, International union for the 
conservatlon of nature and natural re
sources (IUCN) l camp. by H. Luther, J. 
Rz6ska. -Oxford, 1971. - 239 s. : ill., 
kart. - (IBP handbook ; 21) (IUCN 
occasional paper ; 2) 
ISBN 0-632-08730-7 

~B-: _3_i_p_2_s_t ____ _5(_------------~ 
Hv: I UCN 

Se 
International union for the eonser
vatian of nature and natural resourc~s 

IBP 
Se 
International biological programme 

Titelrubrik 

Uh United nations conference on the human 
environment. Swedish preparatory commit
tee 
Air pollution across national boundaries 
: the impact on the environment of sulfur 
in air and precipitatlon : Sweden's case 
study for the United nations conference 
on the human environment l [the Swedish 
preparatory committee for the United na
tions conference on the human environ
ment].- Stockholm, 1971. - 96 s. diagr., 
kart., tab. 

Titelrubrik: Royal ministry for foreign 
Uh affairs. Royal inistry of agriculture 

-Ppdc 
B:t 

Hv: Swedish preparatory committee 
Se 
United nations conference on the human 
environment. Swedish preparatory com
mittee 
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Parallelltitel 

P Organisation for economic co-operation 
and development. Consultative group on 
transportation research 

Pr 
B: t 

The urban transportation planning pro
cess /[the OECD consultative group on 
transportation research] = La planifi
cation des transports urbaines ;rle 
Groupe consultatif sur la recherChe]. -
Paris, 1971. - 351 s. : diagr. 

Hv: Consultative group on transportation 
research 
se 
Organisation for economic co-operation 
and development. Consultative group on 
transportation research 

Organisation de cooperation et de 
developpement economiques 
se 
Organisation for economic co-operation 
and development 

OECD 
se 
Organisation for economic co-operation 
and development 
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SPECIALARBETE 

Helgesson, Ewa: Biblioteket vid Centrum för tvär
vetenskap : klbssifik5tion och k a talogisering av 
litteratur från Miljöforum l Ew5 Helgesson, Louise 
Widengren. - Borås, 1982. - 8 bl. - (Specialarbete 
l Högskolan i Borås. Institutionen Bibliotekshög
skolan, ISSN 0347-1128 ; 1982:48) 

Rapporten redogör för ett specialarbete, som består 
i att klassificera och katalogisera en litteratur
samling deponerad från Miljöforum till Centrum för 
tvärvetenskap. Totalt redovisades ca 400 titlar, 
både svenska och utländska. Förlagor till katalog
kort skrevs ut och materialet försägs med accessions~ 
nummer. Ett antal katalogkort exemplifierar kata
logiseringen. 

Ur j 

A bd 

Helgesson, Ewa [1954-] 
Biblioteket vid Centrum för tvärveten
skap : klassifikation och katalogisering 
av litteratur från Miljöforum l Ewa Hel
gesson, Louise Widengren. - Borås, 1982. 
- 8 bl. - (Specialarbete l Högskolan i 
Borås. Institutionen Bibliotekshögskolan, 
ISSN 0347-1128 ; 1982:48) 

Ab-cz Göteborg: Biblioteket vid Centrum för 
tvärvetenskap 

B: p W idengren, Louise [1949~ 
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