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REZUMAT 
Muscat, programul central de catalogare al RISM 
începând cu anul 2016, este o structură de catalogare de 
documente muzicale (partituri manuscrise și tipărite), 
lansat în prezent sub forma unui program multilingv de 
tip open source, web-based, utilizabil pe orice tip de 
platformă, disponibil gratuit pentru oricine este interesat.    
Articolul se referă la anumite proiecte-pilot  întreprinse 
de Biroul RISM din Grecia începând cu anul 2017, cu 
referire în principal la înregistrarea în Muscat de 
metadate bibliografice și metadate de autoritate 
privitoare fie la resurse muzicale arhivate, de exemplu 
Arhiva Mavropoulos, o colecție de șaizeci și opt de 
cântări bizantine manuscrise compuse de Nikolaos 
Mavropoulos, fie la metadate de autoritate privitoare la 
instituții deținătoare din Grecia care au tangență cu 
domeniul muzical, de exemplu lansarea Project Group on 
RISM Series C.  
Articolul accentuează beneficiile pe care le poate aduce 
realizarea unor proiecte similare, atât în Grecia, cât și în 
afara ei.  
 

Cuvinte cheie 
Biroul RISM din Grecia, Muscat, metadate bibliografice, 
metadate de autoritate 

INTRODUCERE 
RISM a fost fondat în anul 1952. Este cea mai mare 
organizație de acest tip și singura entitate care operează la 
nivel global pentru documentarea de surse muzicale 
scrise.i Repertoriul Internațional de Surse Muzicale - 
Répertoire International des Sources Musicales (RISM) - 
este o organizație internațională non-profit care are drept 
scop documentarea cât mai cuprinzătoare a surselor 
muzicale existente la nivel mondial. Aceste surse primare 
sunt manuscrise sau tipărituri, scrieri de teorie muzicală 
și librete. Ele sunt adăpostite în biblioteci, arhive, 
mănăstiri, școli și colecții private.ii RISM înregistrează 
materialele existente și locul unde acestea pot fi găsite.  
În mai mult de 35 de țări din întreaga lume, unul sau mai 
multe grupuri de lucru naționale RISM iau parte la acest 
proiect global, fiind independente din punct de vedere 
organizatoric și financiar. Același lucru este valabil 
pentru Biroul RISM din Grecia. Grupul de lucru își are 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
Muscat, RISM’s central cataloging program since 2016, 
is a framework for cataloging music documents 
(handwritten and printed music scores). It is now being 
released as a multilingual, open source, web-based, 
platform-independent program, available free of charge 
to anyone who is interested.  
The paper refers to certain pilot projects undertaken by 
the Greek RISM Office since 2017, referring mainly to 
recording in Muscat bibliographic and authority 
metadata regarding either archival music resources, e.g. 
the Mavropoulos Archive, a collection of sixty-eight 
Byzantine chants, handwritten by Nikolaos Mavropoulos, 
or authority metadata regarding music-related holding 
institutions in Greece, e.g. the launch of Project Group 
on RISM Series C.  
The paper gives emphasis on the benefits that performing 
similar tasks can have, both in and out of Greece. 

Keywords 
Greek RISM Office, Muscat, bibliographic metadata, 
authority metadata  

INTRODUCTION 
RISM was founded back in 1952. It is the largest 
organization of its kind and the only entity operating 
globally to document written musical sources.i The 
International Inventory of Musical Sources - Répertoire 
International des Sources Musicales (RISM) - is an 
international, non-profit organization which aims for 
comprehensive documentation of extant musical sources 
worldwide. These primary sources are manuscripts or 
printed music, writings on music theory, and libretti. 
They are housed in libraries, archives, monasteries, 
schools and private collections.ii RISM records what 
exists and where it can be found.  
In over 35 countries around the world, one or more 
national RISM working groups participate in this global 
project. They are organizationally and financially 
independent. The same goes for the Greek RISM Office. 
The working group is based at two of the country's 
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sediul la două din universitățile țării, Universitatea 
Aristotel din Salonic și Universitatea Ionică din Corfu, 
operând mai mult ca un grup de cercetare autonom. Cei 
trei membri ai săi împărtășesc și aspiră să îndeplinească 
scopul general al RISM: să adune informații despre 
sursele din țara lor și să le pună la dispoziția celor 
interesați, atât la nivel național, cât și internațional.iii  

PUBLICAȚIILE RISM 
Publicațiile RISM reprezintă activitățile RISM, care au 
debutat în 1952 și au continuat până în prezent. 
Publicațiile RISM sunt divizate în următoarele serii: 

 Seria A: aranjate după compozitor  
 Seria B: aranjate după subiect și  
 Seria C: index de Biblioteci Muzicale.  

Seria A include materiale muzicale tipărite și publicate 
între 1500 și 1800  care cuprind opera unui singur 
compozitor și este disponibilă, integral și gratuit, online 
(https://opac.rism.info/index.php?id=4).  
Seria B include colecții tipărite din secolele XVI-XVIII și 
este disponibilă sub formă de fișiere pdf 
(http://www.rism.info/fileadmin/content/community- 
content/Zentralredaktion/RecueilsKomponistenindex.pdf)
. 
Seria C include indexul bibliotecilor de cercetare 
muzicală. Este organizată în trei părți și include țări din 
întreaga lume, cum ar fi Statele Unite și Canada, Japonia, 
Israel, Oceania, Europa.  

DESPRE MUSCAT 
Muscat, programul principal de catalogare al RISM 
începând cu anul 2016, 
(http://www.rism.info/organisation.html) este o structură 
de catalogare de documente muzicale, (partituri 
manuscrise și tipărite), lansat în prezent sub forma unui 
program multilingv de tip open source, web-based, 
utilizabil pe orice tip de platformă, disponibil gratuit 
pentru oricine este interesat. (http://docs.rism-
ch.org/muscat/1.0/ și http:// 
www.rism.info/community/muscat/). Programul oferă 
acces direct la baza de date RISM găzduită de 
Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz. Este 
un sistem bazat pe standardele MARC, dezvoltat în 
colaborare cu RISM Elveția și RISM Zentralredaktion 
(Biroul Central) și se bazează pe un program dezvoltat în 
comun de RISM Elveția și RISM Marea Britanie. Muscat 
ajută la documentarea de surse în conformitate cu liniile 
directoare  internaționale ale RISM, puse la dispoziție în 
Muscat (RISM, 2018).vi 

PROIECTE ALE BIROULUI RISM DIN 
GRECIA 
În 2017, Biroul RISM din Grecia a luat inițiativa de a 
introduce surse primare de muzică bizantină în Muscat. O 
colecție manuscrisă de muzică bizantină, „Arhiva 
Nikolaos Mavropoulos“ aflată în prezent în Biblioteca 
Școlii de Studii Muzicale a Universității Aristotel din 
Salonic, a fost aleasă ca proiect-pilot datorită 
dimensiunilor reduse (șaizeci și opt de manuscrise) și 
relativei sale simplități (cântări din Utrenie). 
Acest demers a necesitat, în primul rând, analiza 
muzicală a pieselor și, în al doilea rând, identificarea de 
atribute de natură muzicală care să fie consemnate ca 
metadate în baza de date. Pe de altă parte, modulul de 
catalogare al programului Muscat este adaptat în prezent 

 

universities, Aristotle University of Thessaloniki and 
Ionian University (Corfu) and operates more like an 
autonomous research group. Its three members share and 
aim at fulfilling the overall goal of RISM: to gather 
information about the sources in their country and make 
it available both nationally and internationally.iii 

RISM’S PUBLICATIONS 
The RISM publications represent RISM's activities that 
began in 1952 and continue to the present day. RISM 
publications are divided into the following series: 

 Series A: arranged by composer  
 Series B: arranged by topic, and  
 Series C: index of Music Libraries.  

Series A documents printed music published between 
1500 and 1800 that holds the work of a single composer 
and is entirely available free online 
(https://opac.rism.info/index.php?id=4).  
Series B includes printed collections of the 16th-18th 
centuries and is available as a pdf file 
(http://www.rism.info/fileadmin/content/community-
content/Zentralredaktion/RecueilsKomponistenindex.pdf)
.Series C includes the directory of music research 
libraries. It’s organized in three parts and includes 
countries from all over the world, i.e. United States and 
Canada, Japan, Israel, Oceania, Europe.  

ABOUT MUSCAT 
Muscat, RISM’s central cataloging program since 2016,iv 
is a framework for cataloging music documents 
(handwritten and printed music scores). It is now being 
released as a multilingual, open source, web-based, 
platform-independent program, available free of charge 
to anyone who is interested.v It enables direct access to 
the RISM database hosted by the Staatsbibliothek zu 
Berlin, Preußischer Kulturbesitz. It is a MARC-based 
system developed jointly with RISM Switzerland and the 
RISM Zentralredaktion (Central Office) and is based on a 
program jointly developed by RISM Switzerland and 
RISM UK. Muscat helps document sources according to 
RISM's international guidelines, which are provided in 
Muscat (RISM, 2018).vi 

GREEK RISM OFFICE PROJECTS 
In 2017, the Greek RISM Office took the initiative to 
encode primary sources of Byzantine music in Muscat. A 
manuscript collection of Byzantine music, the “Nikolaos 
Mavropoulos Archive”, currently residing in the  Library 
of the School of Music Studies-Aristotle University of 
Thessaloniki, was chosen as a pilot project due to its 
small size (sixty-eight manuscripts) and its relative 
simplicity (chants from Orthros). 
This endeavour required firstly, music analysis of the 
pieces and secondly, identification of music-related 
attributes to be entered as metadata into the database. On 
the other hand, Muscat’s cataloging module is currently 
customized to accommodate music metadata mainly 
stemming out of the Western Canon. Consequently, the 
inherent attributes of the Byzantine music sources and its 
distinct characteristics such as, the eight modes 
(Octoechos), the martyria (modal signatures), various 
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pentru a îngloba metadate muzicale provenind în 
principal din Canonul Occidental. În consecință, 
atributele inerente ale surselor muzicale bizantine și 
caracteristicile lor distincte cum sunt cele opt moduri  
(Octoechos), mărturiile (armuri modale), diverse tipuri de 
notație în campo aperto etc., nu au fost reprezentate în 
mod adecvat de către câmpurile specifice furnizate până 
acum în Muscat și, drept rezultat, așteptările și nevoile 
utilizatorilor sunt serios compromise.  
Primul nostru pas a fost să ne angajăm într-un dialog cu 
biroul central RISM și cu dezvoltatorii programului 
Muscat spre a le oferi suficiente argumente în favoarea 
optimizării și adaptării bazei de date, în așa fel încât să 
permită o documentare corectă a principalelor surse 
muzicale bizantine în conformitate cu cele mai recente 
tendințe internaționale și cu cele mai bune practici de 
control bibliografic. Argumentația noastră s-a bazat pe 
următoarele fapte: a) Cântul bizantin este cea mai veche 
și longevivă tradiție muzicală din Europa, neîntreruptă 
până în zilele noastre, cu aproximativ 7.500 de codexuri 
care așteaptă să fie înregistrate. b) Aceste codexuri 
depășesc limitele geografice ale Greciei și sunt în prezent 
răspândite în diverse biblioteci și arhive din jurul lumii. 
Unele din bibliotecile care adăpostesc manuscrise 
muzicale bizantine sunt: Atena - Biblioteca Națională a 
Greciei, Bibliotecile Comunității Monastice de la 
Muntele Athos, Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele 
Sinai, Oxford - Biblioteca Bodleiană, Viena - Biblioteca 
Națională a Austriei, Vatican - Biblioteca Apostolica, 
Ierusalim - Biblioteca Patriarhatului Grecesc, Salonic - 
Mănăstirea Vlatadon, Grottaferrata - Biblioteca 
Monumentului Național, Milano - Biblioteca 
Ambrosiana. c) Muzica bizantină este totodată parte a 
tradiției muzicale a altor popoare, cum este cazul unor 
țări din Europa de Est, Africa și Orientul Mijlociu 
(Armenia, Belarus, Bulgaria, Cipru, Eritreea, Etiopia, 
fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Georgia, 
Moldova, Muntenegru, România, Rusia, Serbia și 
Ucraina). d) Această tradiție muzicală veche de 1500 de 
ani prezintă un număr de stiluri și practici interpretative 
diferite, cu influențe pe termen lung asupra altor tradiții 
muzicale contemporane (cântul bizantin a lăsat urme ale 
influenței sale asupra ritualurilor muzicale  din Spania 
mozarabică, Roma, Milano, Ravena, sudul Italiei și 
recenziilor carolingiene ale cântului gregorian.) Acest 
repertoriu, pe parcursul dezvoltării sale, a fost scris în 
patru notații distincte în campo aperto și prezintă o 
organizare autentică a structurii sale teoretice, spre 
exemplu tratamentul sistematic al octoēchos (celor opt 
moduri) și ingenioasa ornamentare muzicală a textului 
sacru, precum și centonizarea și tehnicile calofonice de 
compoziție. 
În 2018, la întâlnirea anuală a IAML din Leipzig, 
Germania, Biroul a prezentat rezultatele obținute din 
proiectul pilot respectiv. Pentru prima dată în istorie, 
RISM numără în evidențele sale șaizeci și opt de 
compoziții bizantine, reprezentând trei compozitori greci 
de la mijlocul secolului al XX-lea, cu cântări interpretate 
la slujba Utreniei. Înainte de începerea procesului de 
catalogare, unica adaptare pe care o dețineam, ca rezultat 
al conversațiilor noastre cu dezvoltatorii programului 
Muscat, a fost adăugarea celor opt moduri în meniul 
drop-down pentru tonalitate/mod (MARC 031 $r). În 
prezent, Biroul, pentru a-și continua activitatea de 
catalogare a surselor bizantine primare, solicită, din 2017, 
adaptarea programului Muscat pentru a încorpora 
incipituri de cântări bizantine. Motivul din spatele acestei 

 

notational scripts in campo aperto, etc., were not 
adequately represented by the specific fields provided so 
far in Muscat and as a result, users expectations and 
needs are seriously compromised. 
Our first step was to engage in a dialogue with the RISM 
central office and the developers of Muscat in order to 
provide them with enough argumentation in favor of 
optimizing and customizing the database to allow correct 
documentation of  the Byzantine music primary sources 
in accordance with the most recent international trends 
and best practices in bibliographic control. Our 
argumentation was based on the following facts: a) 
Byzantine chant is the oldest long-lived music tradition in 
Europe, uninterrupted until today, with around 7,500 
codices awaiting documentation. b) These codices 
surpass the geographical limits of Greece and are 
currently scattered in various libraries and archives 
around the globe. Some of the libraries hosting Byzantine 
music manuscripts are: Athens, National Library of 
Greece, Mount Athos Monastic Community Libraries, St. 
Catherine Monastery at Mount Sinai, Oxford, Bodleian 
Library, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 
Vatican City, Biblioteca Apostolica, Jerusalem, Library 
of the Greek Patriarchate, Thessaloniki, Vlatadon 
Monastery, Grottaferrata, Biblioteca del Monumento 
Nazionale, Milan, Biblioteca Ambrosiana. c) Byzantine 
music also forms part of other peoples’ music tradition, 
as is the case with some countries of Eastern Europe, 
Africa and the Middle East: Armenia, Belarus, Bulgaria, 
Cyprus, Eritrea, Ethiopia, Fyrom, Georgia, Moldova, 
Montenegro, Romania, Russia, Serbia and Ukraine. d) 
This thousand-five-hundred-year old music tradition 
presents a number of distinguishing styles and 
performance practices, with long-term influences to other 
contemporary music traditions (Byzantine chant left 
traces of its influence on the musical rites of Mozarabic 
Spain, Rome, Milan, Ravenna, South Italy and the 
Carolingian recensions of Gregorian chant). This 
repertory, during its course of development, is written in 
four distinguished notational scripts in campo aperto and 
presents a genuine organization of its theoretical 
structure, some of which are, the systematic treatment of 
octoēchos (eight modes) and the skilful musical 
embellishment of the sacred text, as are the centonization 
and kalophonic techniques of composition. 
In 2018, at the annual meeting of IAML in Leipzig, 
Germany, the Office presented the results stemming from 
the specific pilot project. For the first time in its history, 
RISM counts with sixty-eight compositions of Byzantine 
chant in its records, representing three Greek composers 
of the mid-twenty century with chants sung in the Office 
of Orthros. Until the time of the cataloging process, the 
only customization that we achieved, as outcome of our 
conversations with the developers of Muscat, was the 
addition of the eight modes in the drop-down menu of 
key/mode (MARC 031 $r). Currently, the Office, in order 
to continue its work on cataloging Byzantine primary 
sources is requesting, since 2017, the customization of 
Muscat to handle Byzantine chant incipits. The reason 
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solicitări este nevoia imperioasă din partea comunității 
muzicale de a identifica piesele aflate în studiu. Cu alte 
cuvinte, într-un repertoriu în care, în multe cazuri, titlul 
piesei nu este distinctiv și compozitorul a dorit în mod 
intenționat să rămână în anonimat, utilizatorul are nevoie 
de incipituri pe care le poate căuta în Muscat pentru a afla 
un răspuns exact. 
În 2018-2019 Biroul a început să lucreze la un alt proiect 
pilot despre metadate de autoritate pentru agenții elene 
deținătoare care au tangență cu domeniul muzical, pentru 
a testa cât de eficient lucrează Muscat cu acest tip 
specific de metadate.  Acest proiect se leagă de Ghidul 
Bibliotecilor și Colecțiilor Muzicale ale RISM-C/AMA și 
continuă activitatea întreprinsă de inițiativa Grupul de 
Proiect pentru Acces la Arhive Muzicale (AMA) (2005-
2017). Proiectul își propune să „localizeze și descrie 
fonduri și colecții muzicale arhivate pe nivelul de 
fonduri/colecții, folosind ISDIAH – Standardul 
Internațional de Descriere a Instituțiilor cu Patrimoniu 
Arhivistic. O parte necesară a descrierii o reprezintă 
datele despre instituțiile, locațiile și  cataloagele 
deținătoare” (Muscat §7, 2018). 
Pentru a îndeplini în mod eficient această sarcină, Biroul 
a folosit și unele date provenite din proiectul grupului de 
lucru GR-IAML AMA desfășurat în Grecia în 2018 și din 
„Catalogul Bibliotecilor și Colecțiilor Muzicale din 
Grecia“ compilat de N. Ratliff și A. Bazmadelis. Pe lângă 
aceasta, prin acest proces, Biroul a primit ocazia de a 
examina atributele-și-relațiile agențiilor și corporațiilor 
(tratate în Muscat ca instituții deținătoare) și utilizarea 
acestora ca puncte de acces autorizate (AAPs) în Muscat. 
Intenția acțiunii este să sugereze moduri posibile de 
îmbogățire a descrierii curente a instituțiilor cu mai multe 
metadate și totodată să ofere o secțiune specială cu 
informații specifice fondurilor muzicale referitoare la 
fiecare instituție. Scopul este să se producă un ghid 
funcțional care va servi drept  etapă prealabilă de 
localizare de informații legate de fonduri și colecții în 
Muscat.  
Cu prezentarea corespondentă de la Congresul anual 
IAML organizat în 2019 în Cracovia, Polonia (vezi 
https://iaml2019.sched.com/event/Rh4E/using-the-rism-
databases), Biroul a ajuns la concluzia că este necesară 
foarte multă muncă pentru ca Muscat să poată opera cu 
metadate conform cu cel mai bune practici și modele 
actuale de date bibliografice. Spre exemplu, au apărut 
unele aspecte, de pildă pe nivelul de codificare legat de 
câmpul MARC 21 024 și sub-câmpurile sale 0 și 1 sau la 
nivelul terminologiei, cum ar fi obiecția ridicată despre 
definiția confuză a așa-numitei Literaturi Secundare, așa 
cum este utilizată în Muscat, pentru a aminti doar câteva.  
În prezent, Biroul și dezvoltatorii programului Muscat 
sunt angajați într-un dialog deschis referitor la aspecte 
legate de  adaptare, care vor îmbunătăți nu doar 
înregistrarea de metadate de autoritate, ci și căutarea și 
obținerea de informații legate de instituțiile care dețin 
informații în cadrul sistemului informațional al 
programului Muscat.  

CONCLUZII 
Sperăm că Biroul RISM din Grecia, prin experiența sa pe 
termen scurt și prin rutina sa anuală de lucru, așa cum a 
fost descrisă parțial mai sus, ar putea servi drept exemplu 
care să fie adoptat și implementat în viitorul nu prea 
îndepărtat de Biroul RISM din România. 

 

behind this solicitation is the imperative need from the 
part of the music community to identify the pieces under 
study. In other words, in a repertory where in many cases 
the title of the piece is not distinctive and the composer 
has deliberately wished t stay in anonymity, the user is in 
need of searchable incipits provided by Muscat in order 
to find an accurate answer for his/her queries. 
In 2018-2019 the Office started working on another pilot 
project on authority metadata for music-related Hellenic 
holding agencies in order to test how efficiently Muscat 
handles this specific formof metadata. This project relates 
to the Directory of Music Libraries and Collections of 
RISM-C/AMA and it follows up on the work undertaken 
by the Project Group on Access to Music Archives 
(AMA) initiative (2005-2017). The project aims to 
“locate and describe music archival fonds and collections 
on the fonds/collection level, using the International 
Standard for Describing Institutions with Archival 
Holdings (ISDIAH). A necessary part of the description 
is data about the holding institutions, places and 
directories” (Muscat §7, 2018). 
In order to complete this task efficiently, the Office made 
use of several other data stemming from the GR-IAML 
AMA Working Group project carried out in Greece 
during 2018 and the “Direcory of Music Libraries and 
Collections in Greece” compiled by N. Ratliff and A. 
Bazmadelis. In addition, through this process, the Office 
was given the opportunity to examine specific attributes-
and-relationships of the Agent and Corporate body 
entities (in Muscat treated as holding institutions) and 
their use as authorized access points (AAPs) in RISM’s 
Muscat. The idea behind is to suggest possible ways to 
enrich the current institution-related description with 
more metadata, as well as to provide for a special section 
with musical fonds-specific information regarding each 
institution. The aim is to produce a functional guide 
which will serve as a prior stage to locate fonds-and-
collections-related information in Muscat.  
With its corresponding presentation on the IAML annual 
Congress in  2019 in Krakow, Poland (see 
https://iaml2019.sched.com/event/Rh4E/using-the-rism-
databases), the Office concluded that alot of work needs 
to be done in order for Muscat to handle metadata 
according to current best practices and present-day 
models of bibliographic data. As an example, some issues 
have arisen, e.g. on encoding level related to MARC 21 
024 field and its subfields 0 and 1 or on terminology 
level, i.e. an objection has been made about the confusing 
definition of the so-called Secondary Literature as used in 
Muscat, to name but a few.  
Currently the Office and the developers of Muscat are in 
an open dialog regarding customization-related issues 
that will improve not only recording authority metadata 
but also searching for and retrieving of music holding 
institutions-related information withn the information 
system of Muscat.  

CONCLUSIONS 
Hopefully, the Greek RISM Office through its short-term 
experience and its corresponding annual work routine as 
described above, at least some parts of it, could serve as 
an example to be shared and implemented in the 
corresponding soon to be the RISM Romanian Office. 
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Fără îndoială, este extrem de important ca programul 
Muscat al RISM să servească drept un instrument 
internațional de informare care să ofere tuturor 
instituțiilor și/sau birourilor posibilitatea de a-și promova 
și prezenta sursele primare la nivel mondial.  
 

WEBOGRAFIE 
i https://ikee.lib.auth.gr/record/289044/files/RISM.pdf 
ii http://www.rism.info/organisation.html 
iii http://www.rism.info/international.html 
iv Vezi http://www.rism.info/community/muscat/#c3639. 
v Vezi http://docs.rism-ch.org/muscat/1.0/  
și http://www.rism.info/community/muscat/. 
vi See http://muscat.rism.info/admin/guidelines. 
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Undoubtedly, it is of great importance that RISM’s 
Muscat serves as an international information tool that 
offers the possibility for all Institutions and/or Offices 
involved to promote and display their primary sources 
worldwide.  
                                                           
i https://ikee.lib.auth.gr/record/289044/files/RISM.pdf 
ii http://www.rism.info/organisation.html 
iii http://www.rism.info/international.html 
iv See http://www.rism.info/community/muscat/#c3639. 
v  See http://docs.rism-ch.org/muscat/1.0/  
and http://www.rism.info/community/muscat/. 
vi See http://muscat.rism.info/admin/guidelines. 


