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Forord

Det har etter hvert blitt laget ikke få håndbøker, kurshefter )

regler, standarder o.l. til bruk fór arbeidet i Statistisk Sentralbyrå.

En har nå funnet at det er grunn til å samle slike publikasjoner i en

ny skriftserie: Statistisk Sentralbyrås Håndbøker. Formålet med serien

er å få et mest mulig ensartet utstyr og format for publikasjoner av

.nevnte art samtidig som en får bedre oversikt over disse publikasjonene.

Dette heftet inneholder regler for hvordan publikasjoner i den

nye serien skal settes opp, og det er ment som monster for senere publi-

kasjoner. Her er også tatt med en liste over tidligere publikasjoner

som er registrert i serien.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. mars 1958

Petter Jakob Bjerve

Signy Arotander
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Regler

Format

Publikasjonene i denne serie skal som regel være i A 4-format.

Rent unntaksvis kan formatet være mindre.

Mangfoldiggj øring

Publikasjonene skal som regel mangfoldiggjores ved stensilering.

Unntaksvis kan publikasjoner trykkes.

Omslag

Titelen på serien Statistisk Sentralbyrås  Håndbøker settes i

boktrykk på én linje 2 cm fra sidens gyre kant. 1 cm nedenfor settes

en skillelinje (fet strek). Linjen skal være 16 cm lang med like stor

marg på begge sider.

Publikasjonens serienummer skal stå på venstre side om lag 1

cm under streken. Utgiversted, dato og årstall plaseres i samme av-

stand under streken på høyre side. Under disse opplysninger  følger så

i passende avstand publikasjonens titel. I titelen skal det brukes

S perret skrift, helst med store bokstaver.

Omslagets 2., 3. og 4. side skal være blanke. Det skal ikke

brukes ryggtitel.

Til omslaget brukes Grå plasticomslag (240 g).

Smusstitelblad

Publikasjonene skal ikke ha smusstitelblad.

Titelblad

Det kan brukes titelblad. Her gjentas titelen på publikasjo-

nen. 4 cm fra sidens nedre kant skrives opplysninger om utgiver, ut-

giversted og -år.



Forord

Eventuelt forord skal begynne på første høyreside etter titel-

bladet. Betegnelsen skal skrives med sperret skrif t.

Under forordet skrives på én linje utgiverens navn, utgiversted og

dato, slikt

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, ....(dato)....

Forordet skal dateres den dag hele manuskriptet foreligger

ferdig. Det undertegnes av direktøren og paraferes av underdirektøren,

forskningssjefen eller vedkommende byråsjef.

Innholdsliste

Innholdslisten skal ha betegnelsen Innhol d. Den skal

stå på forste høyreside etter forordet og skal omfatte alle hovedav-

snitt med underavsnitt.

Paginering

Publikasjonene skal pagineres fortløpende fra titelsiden. På

titelbladet og forste side av Forord, Innhold og tekst skal pagina-

nummer sløyfes. Paginanummeret skal stå i midten og pa toppen av hver

side. Hjørneopplysninger skal ikke nyttes.

Bruken av punktum

På omslags- og titelsiden sløyfes punktum etter hver linje.

Punktum skal også sløyfes etter de faste overskrifter som Forord og

Innhold og etter betegnelser for aysnitt i teksten.

Manuskriptene

Publikasjonene skal ellers skrives etter de gjeldende regler

for maskinskriving.

Manuskriptene skal were signert av vedkommende byråsjef,

underdirektøren og direktøren for de blir levert til korrekturavdelin-

gen som sorger for mangfoldiggjoringen.



Liste over publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås

HAndboker (SSH)

Nr. 1 Regler for publikasjonenes utstyr m.v. i serien Statistisk

Sentralbyrås Håndbøker

2 Veiledning for nye assistenter

ft
	

3 Regler for maskinskriving

11
	

4 Innføring i maskinregning Addisjonsmaskinen Addo X

fl
	

5 Innføring i maskinregning Kalkulasjonsmaskinen Facit

If
	

6 Regler for utstyr m.v. for publikasjoner i serien Norges

offisielle statistikk (NOS) og Samfunnsøkonomiske studier

(SOS) og publikasjonen Statistiske meldinger

ti
	

7 Retningslinjer for det skjematekniske arbeid i Byrået

It
	

8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi

11
	

9 Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk

lt 10 Hjemmel for innkreving av oppgaver

" 11 Kurs i hullkortmaskiner

ft 12 Adresseliste over de kommunale folkeregistre

It 13 Standard for handelsområder
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