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Svensk historisk bibliografi och dess
referensgrupp

Svensk historisk bibliografi (SHB), förteckningen över litteratur om svensk histo-
ria, utgavs tidigare i tryckt form av Svenska historiska föreningen. De tryckta ut-
gåvorna täcker åren 1771–1976. Numera är produktionen av den löpande biblio-
grafin en del av Kungliga bibliotekets (KB) ordinarie verksamhet. Parallellt pågår
med medel från Riksbankens jubileumsfond en avarbetning av den stora ”lucka”
(omfattande tryckåren 1977–1993) som uppstod mellan den sista tryckta biblio-
grafin och den nya löpande. Arbetet med denna ”lucka” bedrivs vid KB och Upp-
sala universitetsbibliotek. Såväl det nya som det äldre materialet katalogiseras
direkt i LIBRIS-basen och i LIBRIS Websök kan man välja ett särskilt sökformulär
för att begränsa sin sökning till SHB.

En utförlig redogörelse för SHB:s nuvarande situation lämnades i Historisk tid-
skrift 2001:3. Som ett tillägg till detta kan nu meddelas att bibliografins referens-
grupp delvis ombildats och även sammanträtt. Gruppen som är sammansatt i
samråd mellan KB och Svenska historiska föreningen har nu följande medlemmar:
Lars M Andersson, Ragnar Björk, Carl Henrik Carlsson, Jan Garnert, Tomas Lid-
man, Kerstin Norlander, Erland Sellberg och Ulf Zander.

Vid ett möte den 24 oktober 2002 diskuterade några av gruppmedlemmarna
och personal från KB urvals- och avgränsningsfrågor för SHB. Utgångspunkten
för diskussionen var SHB:s begränsade resurser i förhållande till den stora mäng-
den potentiellt intressant material. SHB har av tradition haft en mycket bred
uppfattning av historiebegreppet, och gruppen ansåg att denna bredd är princi-
piellt värdefull att bibehålla i möjligaste mån. Gruppen ansåg det också viktigt
att allt det SHB-relevanta materialet är sökbart i SHB:s eget sökformulär, även om
en del redan kan finnas i LIBRIS-basen. Detta kan komma att innebära att SHB-
basen tillförs material som katalogiserats av olika instanser och därmed kan hålla
olika nivå avseende klassifikation och ämnesord. Flera andra ämnesbibliografier
förekommer i LIBRIS och ytterligare ansträngningar ska göras för att få till stånd
en god samverkan med dessa. Gruppen uttryckte förståelse för att det mycket
omfattande lokalhistoriska materialet av resursskäl måste begränsas i SHB. Som
en kompensation kommer den länklista till andra bibliografier (bland annat lokal-
historiska) som redan finns från SHB:s hemsida att ses över och förbättras.

Adressen till SHB:s hemsida är http://www.kb.se/bus/shb.htm.
Alla frågor och synpunkter som rör SHB besvaras gärna av bibliografins redak-

tion. Adressen är Svensk historisk bibliografi, Kungliga biblioteket, Box 5039,
102 41 Stockholm; e-post: Johannes.Rudberg@kb.se; tel. 08-463 44 34.
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