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Mulige konsekvenser for sortering på hylderne af 
ændring af datagrundlag 
 
 
En gennemførelse af principbeslutningen om at droppe det særlige 
alfabetiseringstegn vil ikke bare have konsekvenser for onlinekataloger, 
men også bibliotekernes opstilling af materiale. 
 
Arbejdsgruppens opgave har været Opdatering af Ordning af registre i 
onlinekataloger i sin helhed. Men opgaverne i kommissoriet indeholder 
også Identificere konsekvenser ved implementering af de foreslåede 
ændringer – f.eks. mistet funktionalitet, hvor konsekvenser for 
opstilling på hylden må siges at være relevant. 
 
Beslutningen om at droppe det særlige alfabetiseringstegn udmøntes 
således at der ikke længere er data til at markere en opstilling nu 
markeret med et alfabetiseringstegn f.eks. ”Beatles” for ”The Beatles”. 
For opstilling efter alternative navneformer, vil der fortsat være et stort 
delfelt, som kunne bruges. 
 
Det er derfor relevant, at overveje om ændringen også skal have 
betydning for bibliotekernes opstilling af materiale. 
 
Et væsentligt forhold i denne sammenhæng er naturligvis hvor stor den 
praktiske betydning er. Indenfor opstilling efter DK-5 vil det være 
begrænset, hvor tit at en titel skal placeres meget forskelligt. Under 
skønlitterære opstilling, vil der være nogle forfattere, hvor det 
principielt har en betydning, men det vil typisk i den praktiske 
virkelighed også være de steder, hvor der ofte vil være rod i opstillingen 
p.g.a. lånernes nedtagen og genopstilling. 
 
En større praktisk betydning vil det have i musikafdelinger, hvor CD mv. 
er opstillet efter musikgruppe, f.eks. ”The Beatles”, hvor en opstilling 
under T vil rykke noget omkring på materialet. 
 
Hvad er så fordele og ulemper ved at gå over til en opstilling uanset 
artikel? Det er naturligvis tale om en omstilling for personalet, men på 
længere sigt er det en besparelse, at vi ikke skal bruge tid på at lære 
brugerne, at nogle titler skal findes under det andet ords første bogstav. 



 
Uden en sådan omlægning, vil en af de mulige features ved 
implementering af RFID, nemlig hyldelistekontrol med mobil devices, 
blive vanskeliggjort. Hvis rækkefølge i placering på hylden, ikke med 
100% præcision kan udtrækkes af katalogen, vil denne funktion formelt 
have begrænset brugbarhed. 
 
Er det et ønske at opretholde en uændret funktionalitet ved 
hyldeopstillinger, er der med beslutningen om at droppe 
alfabetiseringstegn alene den mulighed, at de lokale systemer internt 
skaber de relevante data. Det kan f.eks. ske ved at supplere til de i 
forslaget til Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger 
definerede udlægninger. For felt 100, 110 og 245 kan så foretages 
dublerende udlægninger med stort delfelt. Med denne eller andre 
metoder vil de så være en intern metode i det lokale bibliotekssystem. 
 
I den sammenhæng kan henvises til Alfabetiseringsregler for danske 
biblioteker og bibliografier, hvor der i forordet står Alfabetiseringen skal 
baseres på skriftbilledet, ikke på udtalen (»file as is« i stedet for »file as 
if«), men hvor Det Danske Katalogregeludvalg på daværende tidspunkt 
ikke mente at kunne følge disse principper på alle punkter, men fraveg 
dem bl.a. for artikler. 
 
Min indstilling er at vi i biblioteksverden tager det fulde skridt og 
indretter også hyldeopstilling på den måde, som hænger sammen med 
omverdenens anvendelse.  
 
 
PS: Ovenstående oplæg var fremsendt til BIR-mødet, men blev ikke 
behandlet, jf. den overordnede diskussion om sortering, som medførte 
at andre aspekter end den tekniske behandling af sortering ikke blev 
behandlet i væsentligt omfang. 


