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Hur kom Dewey till Sverige?
•2006-2008 Katalogutredning och beredning
(forskningsbiblioteken och KB)
•Nov 2008 beslutar Kungl Biblioteket att gå över till Dewey
för sina egna samlingar och för nationalbibliografin
•Målet med övergången är ökad internationalisering,
rationalisering och höjd kvalitet på klassifikationsområdet
•Dec 2008 uttalar sig Svensk biblioteksförenings styrelse
för en allmän svensk övergång till Dewey

Vad hände sedan i Sverige?
2009 – 2011 KBs Dewey-projekt:
• Översättning av klassifikationssystemet
• Förslag till ändringar och utbyggnader i systemet, bl a för
svensk historia, geografi, litteratur
• Mappning av Svenska ämnesord till Dewey
• Förbättring av den befintliga konverteringstabellen SAB-DDK
• Utbildning i KBs regi, 1-dags- och veckokurser
• Utveckling av sökverktyg planerades

• Svenska WebDewey publicerades

Hur ser det ut nu i Sverige?
• 2011 gick KB med nationalbibliografin (NB) över till
Dewey
• 37 andra bibliotek har fattat beslut om en övergång,
och de flesta är i full gång med arbetet

• Sedan 2012 finns Svenska Deweyredaktionen med
ansvar för Svenska WebDewey, WebDeweySearch mm.
Den bemannas av en person, Harriet Aagaard, men har
stöd av en metodgrupp för Dewey inom NB
• 23:e utgåvan av Dewey-systemet har ersatt den 22:a
• 9 april 2013 hölls det första användarmötet i Sverige

Hur kom Dewey till oss?
• Vi bestämde oss under våren 2009 för att gå över
• En arbetsgrupp (juni 2009-) tog fram en plan för övergången och leder arbetet, som startade hösten 2010
• 2009 – 8 möten, 2010 – 12 möten, 2011 – 4 möten,
2012 – 3 möten, 2013 – 1 möte hittills

• Vi tätpackade SAB-böckerna och startade en ny DDKsvit. Kursböckerna ställdes upp separat
• Personalen gick KBs utbildningar med början hösten
2010

Vad har arbetsgruppen gjort? (1)
Tänkt, tänkt om och tänkt om igen…
• ”översatt” våra SAB-hyllkoder till DDK-kod
• tittat särskilt på områden som skiljer sig i de båda
systemen, t ex z-uppställningar
• gjort studiebesök vid ett högskolebibliotek i Norge
• tagit fram en Dewey-hyllista
• organiserat omflyttning och ommärkning
• informerat våra kollegor om Dewey och om vårt
arbete

Vad har arbetsgruppen gjort? (2)
• Reviderat hyllistan allt eftersom vi har sett hur det
blev i verkligheten på hyllorna
• Gjort manualer och anvisningar för hur vi ska hantera
nyinköpt litteratur och böcker som ska märkas om
(t ex hur och var man kan hitta DDK-koder för böcker
där det saknas sådan i katalogposten)
• Involverat flera kollegor i arbetet genom att vi har
gjort manualer och anvisningar
• Sett till att vi har skaffat en kartfunktion till vår
bibliotekskatalog för att underlätta för användarna

Vad gör arbetsgruppen nu?
Fortsätter att tänka…
• Klassificerar nyinköpt litteratur som saknar DDK-kod
• Klassificerar om befintligt bestånd som saknar DDKkod
• Reviderar hyllistan och gör ändringar vid behov
• Planerar och leder arbetet med omklassificering och
ommärkning (t ex i vilken ordning vi ska göra saker,
vilka böcker vi ska prioritera)
• Räknar för att se hur arbetet framskrider

Hur fort går arbetet?
Antal DDK-uppställda böcker
2012-01-31
2012-06-18
2013-01-31
2013-04-22

14962
19757
27526
30114

Antal SAB-uppställda böcker
2012-01-31
2012-06-18
2013-01-31
2013-04-22

?
39120
29033
25529

WebDeweySearch – litet exempel
Ligger under Bläddra ämnesvis i Libris webbsök
• Välj t ex 900 Historia & geografi
• Gå nedåt i hierarkin till Norrland med 231* träffar i
denna och underordnade klasser
• Klicka på antalet träffar, och du hamnar i Libris
webbsök
• Sökfrågan ser ut så här: DDCT:9488
• Lägg till 1 efter, DDCT:94881, så får du 29* träffar om
Gävleborgs län (948814 för Gästrikland, 948817 för
Hälsingland, 9488146 för Ockelbo, 9488178 för Ljusdal)
* Sökning 23/4 2013, kl 13

Var finns information om Dewey?
• KBs sidor i Katalogisatörens verktygslåda under Klassifikation –
– DDK,
http://www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK/

• Deweybloggen, http://deweybloggen.kb.se/
• Högskolebibliotekets sidor, under Aktuellt – Deweyprojektet,
http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Aktuellt/Deweyprojektet.html

