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Personmodulen – bruk av mellomrom eller ikke
I arbeidet på personmodulen er det ønskelig at navn som legges inn i modulen skrives på en mest mulig like
måte av alle. Vi ønske at det skal være en standard for bruk av initialer og mellomrom, dvs. om det skal
brukes mellomrom eller ikke.
Det brukes flere måter å viser initialer for en person i ulike publikasjoner og i tilknytning til ulike samlinger,
men de to vanligst:
A.B. Olsen (uten mellomrom mellom A. og B.) eller
A. B. Olsen (med mellomrom mellom A. og B.)
Det er ønskelig at vi bestemme oss for en av disse skrivemåtene.
Etter at vi har bestemt oss, vil utviklerne lage en kode som sørge for at innskriving av den ene eller den andre
måte automatisk rettes til det som har blitt valgt som standard format.
På denne måte forbedrer vi søke mulighetene, og unngår for mange skrivemåter av navn i systemet.
Andre samlingers bruk av mellomrom
Jeg har gått inn på en del online collections for å se på deres bruk av mellomrom.
World list of Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans http://www.marinespecies.org/isopoda/
- Bruker begge.
GIBIF – bruker begge, eller bedre sagt det som kommer inn. Nedlasting fra MUSIT viser begge skrivemåter.
Natural History of London - har bruke flere forskjellig skrivemåter. Med og uten mellom rom, og av og til
uten punktum som for eks. A L Butler.
Harvard University Herbaria & Libraries - https://kiki.huh.harvard.edu/databases/botanist_index.html
Ser ut konsekvent å bruke mellomrom mellom initialer, dvs. de følger The Chicago Manual of Style.
Smithsonian Institution – er ikke konsekvent i hvilken form de bruker.
En rask gjennomgang av Smithsonian Institution – Botany collections
https://collections.nmnh.si.edu/search/botany/ og dept. of Vertebrate Zoology – Division of Birds
https://collections.nmnh.si.edu/search/birds/?v=g0 viser at de bruker mellomrom for collector(s) navn.
Men i andre samlinger http://collections.si.edu/search/results.htm?q="J+F.+Kummerfeld" bruker de både
J F. Kummerfeld, og S.F. Blake
The Chicago Manual of Style – bruker mellomrom
Norsk språkrådet – ikke bruker mellomrom
Det virker som det er lite samkjøring av skrivemåter mellom samlinger og innenfor sammen institutt og det
som legges inn i MUSIT.
First for tilbakemelding 10. april
Jeg ber referansegruppen for Objekter, sammen med databasekoordinatørene og andre om å diskutere dette
innenfor de ulike fagmiljøer på museene. Fristen for tilbakemelding på hvilken skrivemåte dere foretrekker
innen den 10. april. Innspill samles opp og hvis det er nødvendig (ikke alle velge den samme skrivemåte) blir
de lagt frem til referansegruppe for Objekter for endelig beslutning.
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