
Dewey internationellt användarmöte 2012-08-12 - 
Helsingfors 20120814 
Ingrid Berg och Harriet Aagaard deltog från den Svenska Deweyredaktionen på KB. 
 
På IFLA kommer deltagare från hela världen och många olika möten hålls. Det internationella 
användarmötet kallades tidigare för översättarmöte. Mötena tar upp utveckling av DDC (den 
engelska utgåvan av DDK) och översättningar till olika språk. 
 

DDC utveckling 
Joan Mitchell, huvudredaktör för DDC, berättade om förändringar rörande: 

• Religion 
Ett bekymmer i Dewey är att kristendomen tar upp nästan hela 200 och endast 290 
finns kvar till övriga religioner. Andra religioner är numera väl utbyggda, särskilt 
islam genom att biblioteket i Alexandria översatt DDC, men koder blir långa. Ett 
särskilt sökgränssnitt för religion har därför skapats, Dewey Religion Browser 
http://www.oclc.org/dewey/versions/religion/religion.htm. Det är ett sätt att via en 
trädstruktur för religion hitta böcker mm i Worldcat. OCLC vill ha in synpunkter och 
kommer troligen att göra ett API för tjänsten när den är klar. Läs mer på 
http://www.oclc.org/dewey/versions/religion/default.htm 
 

• Arkeologi 
Den europeiska användargruppen EDUG har haft synpunkter på hur arkeologi 
hanteras i Dewey. En utbyggnad med -09009 för arkeologi föreslås för arkeologi om 
särskilda ämnen. Dessutom föreslås att ett eller flera 083 fält ska kunna ges i fall där 
det inte är möjligt att bygga vidare på ett Deweynummer. 
 082 04 $a 725.822094811 $2 23  
 083 0# $z 1 $a 09009 $2 23 

 
 Det föreslås även bli möjligt att lägga på en särskild arkeologisk metod genom 
 9302.1028: Hjälptekniker och procedurer; apparatur, utrustning, material. 
  082 04 $a 725.822094811 $2 23  
 083 0# $z 1 $a 09009 $2 23  

 083 0# $a 930.10285 $2 23 
 Synpunkter önskas före 15/9. Vi på den Svenska Deweyredaktionen avser att ge 
 synpunkter och ni för gärna skicka egna synpunkter till dewey@kb.se. 
 

• Hjälp att bygga nummer 
Från slutet av september kommer det att finnas en hjälp vid nummerbyggnad i 
webDewey. Det finns även möjlighet att alla användare skulle kunna delta i 
nummerbyggnation. Den Svenska Deweyredaktionen kommer att testa detta i den 
engelska webDewey och fundera på hur det ska göras i den svenska webDewey. 
 

• Linked data  
Deweynummer finns nu som Linked data och stödjer därmed den Semantiska webben. 
Genom publicering som Linked data kan datorer tolka Deweynummer och att man 
därmed kan skapa nya tjänster på webben. Länkarna talar om för datorer vilken 
Deweyversion och datum för ändring. Versionshantering är viktig för att kunna skapa 

http://www.oclc.org/dewey/versions/religion/religion.htm
http://www.oclc.org/dewey/versions/religion/default.htm


bra tjänster. http://dewey.info/class/641.5686/e23/2012-06-12/about.en.rdf  
Läs mer på http://www.oclc.org/dewey/webservices/default.htm 

Norge 
Elise Conradi berättade om arbetet med den nya norska webDewey som planeras vara färdig 
2013. 2002 kom en norsk specialutgåva ut i två band - större än den förkortade versionen, 
men kortare än den fullständiga utgåvan. I Norge ha universitetsbibliotek och större 
folkbibliotek använt den fullständiga engelska utgåvan. En fördel med den nya norska 
utgåvan är att alla bibliotek kommer att använda samma utgåva. För att förkorta kan 
segmenteringstecken för markering av den förkortade Dewey användas. För att få en lagom 
lång hyllplacering ska fält 092 i Normarc användas, inte en kortare Deweykod. 
 
Ett av problemen i arbetet är hur man ska koppla nummer i den norska webDewey till 
nummer i DDK5. 
 

WebDewey Search 
Ingrid Berg visade ämnessökning via WebDewey Search och hur den fungerar i Sverige. I 
Sverige finns ju inte ett enhetligt ämnesordssystem som Svenska ämnesord på äldre poster, så 
sökning via klassifikation är viktig. Den svenska WebDewey sök baseras på de 
maskingenererade koderna för SAB och Dewey som finns i Libris via konverteringstabellen. 
Prova sökning: http://deweysearchsv.pansoft.de/webdeweysearch/  
Det finns en länk i Libris från Bläddra ämnesvis. 
 
Sökningen försvåras av att det ibland finns för få utbyggda koder. Det kommer vi att arbeta 
mer med. 
 
EDUG - the European Dewey User GROUP 
Karin Kleiber, ordförande i EDUG, berättade om arbetet. Det är gratis att vara medlem och 
enskilda bibliotek kan anmäla sig. EDUG har ett användarmöte per år, nästa år blir det i Oslo 
11-12 april 2013. 
Mer information om EDUG: http://www.slainte.org.uk/edug/edug930/edug930index.htm 
 
 
Harriet Aagaard 
2012-08-22 
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