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Här står vi idag – vad gör vi i morgon? 
DDK vid Linköpings universitetsbibliotek 



Här står vi idag 
 
• Över 100 000 exemplar är 

ändrade till DDK 

• DDK-böckerna  står i en egen 
samling 

• All kurslitteratur är ändrad till DDK 

• All referenslitteratur är ändrad till 
DDK 

• Återlämnade böcker görs om 
kontinuerligt 

• Särskild hyllista 
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Här står vi idag (forts) 
 
Varför inte uppställning på fullständiga klassifikationskoder? 
• Vi vill hålla ihop områden som annars skulle bli utspridda 

• Vi vill ha tydligare ämnesgrupperingar 

• Vi vill att det ska vara enkelt att sätta upp och sortera böckerna 

• Vi vill värna om möjligheten att ”hyll-browsa” 

Till Hyllistan 
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http://www.bibl.liu.se/soka/bocker/dewey/1.354527/hyllsigneringsschema_bok.pdf
http://www.bibl.liu.se/soka/bocker/dewey/1.354527/hyllsigneringsschema_bok.pdf


Här står vi idag (forts) 
Exempel från katalogen 
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Här står vi idag (forts) 
Exempel från katalogen 
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Här står vi idag (forts) 
Här är hyllan och boken 
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Här står vi idag (forts) 
 

DDK-undantag 
• Allt kommer inte att göras om - vi kommer att ha en avslutad 

SAB-samling 

• Skönlitteratur 

• Tidskrifter och sammanhållna bokserier 

• Specialsamlingar (t.ex. läromedel) 
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Här står vi idag (forts) 
 

Statistikuttag som uppföljning 
• Veckostatistik över nya och omgjorda böcker 

• Kvartalsstatistik över fördelningen av utlånade böcker från 
DDK- resp. SAB-samlingen 

• Kvartalsstatistik över fördelningen av böcker på ”väntehylla” 
från DDK- resp. SAB-samlingen 
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Vad gör vi i morgon? 
Hur vet vi att vi gör om rätt böcker? Olika möjligheter. 
 
• Återlämnade böcker: vilka väljer vi ut? 

• SAB-böcker som utlånats minst x antal gånger under 2012 

• Prioriterade ämnesområden 
T.ex. enskilda författare, enskilda konstnärer, särskilda 
programspråk, metodböcker 

• SAB-signa som saknar direkt motsvarighet eller bytt 
ämnesområde 
T.ex. J, Kt, Ku, Kv, M 
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Vad gör vi i morgon? 
När är DDK-projektet avslutat? 
 
• När slutar vi att göra om SAB-uppställda böcker? 

• När x% av alla lån sker ur DDK-samlingen? Specialsamlingar 
undantagna 

• När Campus Valla får nytt bibliotek?! 
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