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Minnesanteckningar från webbmöte i arbetsgrupp Dewey 3 juni 2013 
Närvarande: Harriet Aagaard, Lina Berglund, Maria Gullberg, Bo Jernberg, Olof Osterman, Helene 
Stenman, Elisabet Viktorsson och Astrid Wolff Feychting. 

1. Behov av minnesanteckningar 
Expertgruppen för metadata har efterfrågat minnesanteckningar från våra möten. 

Vi har haft två tidigare möten där vi på det första mötet presenterade oss och pratade om vilka 
deweyfrågor som var viktiga att ta tag i. På det andra mötet planerades användarmötet. Från och 
med detta möte ska minnesanteckningar skickas till expertgruppen. 

2. WebDewey – uppdateringar 
För att kunna uppgradera till en ny version av webDewey som hanterar hjälp vid nummerbyggnation 
krävs omfattande uppdateringar av svenska webDewey. För en dryg vecka sedan laddade företaget 
Pansoft översättningsverktyget med nya data som kommit sedan mitten av december 2012 samt 
gjorde en maskinell uppdatering av fält 765 som innehåller information för nummerbyggnad. 
Därefter fanns 1819 sidor med uppdateringar. Varje sida innehåller cirka 10 uppdateringar. I de test 
Harriet gjort under 10 arbetstimmar blev 38 sidor uppdaterade, dvs. 3,8 sidor per timme. Det skulle 
då ta 12 veckor att uppdatera allt. Det behövs fler uppdateringar för att kunna ge en säker siffra, men 
även med en betydligt snabbare takt, 10 sidor per timme, så skulle det ändå ta 4,5 veckor. I praktiken 
tar det längre tid, eftersom det varken är möjligt eller lämpligt att arbeta med uppdateringar på 
heltid. 

Att det inte går att säga exakt beror på att uppdateringarna är av skilda slag. Nya poster, som inte 
tidigare funnits i svenska webDewey och som heller inte ska översättas går fort. Äldre poster som är 
översatta och som fått uppdateringar kan ta mycket lång tid eftersom stora förändringar gjorts i 
översättningsverktyget sedan Deweyprojektet påbörjade översättningen. Idag finns många koder 
som är maskinläsbara och som ofta inte syns i svenska webDewey. Dessa koder är viktiga för 
nummerbyggnationshjälpen, för att i framtiden kunna få mer automatiskt uppdaterat samt för att 
kunna utnyttja information från delar av koderna, t ex i apier.  

Diskuterades om detta var att se som en engångsföreteelse. Harriet menade att detta borde varit en 
del av Deweyprojektet, men att det är svårt att förutsäga hur uppdateringar kommer att se ut i 
framtiden. Hittills har inga ”normala” uppdateringar till svenska webDewey gjorts. Diskuterades hur 
situationen skulle kunna lösas. Alla var överens om att det är viktigt att få igång 
nummerbyggnationshjälpen. Det är även viktigt att svenska webDewey är fullt uppdaterad så att 
man inte behöver gå till den engelska webDewey för att få en fullt aktuell version.  Beslöts att Harriet 
diskuterar frågan på Libris och att övriga diskuterar på sina bibliotek så att frågan kan tas upp på 
chefsnivå. 
 

Ytterligare en fråga rörande nummerbyggnation är hur vi kan dela byggda nummer i svenska 
webDewey. Tidigare har det antagits att Institutionsnivån skulle kunna delas med alla svenska 
bibliotek. Det har dock visat sig att kommentarer inte kan delas. Personlig användare och Institution 
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har samma funktionalitet i svenska webDewey. Harriet kommer att diskutera detta i telefonmöten 
med Pansoft samt ansvariga i Norge och Tyskland. 

Att uppdateringar måste göras snabbt gör att det kan bli fler fel. Rapportera alla fel till Harriet. 

3. Utbildningsfrågor 
Harriet är numera ensam om att ge utbildning i Dewey. Det är inte besvärligt ensam hålla utbildning, 
men vid plötslig sjukdom mm finns det ingen som kan ta över. NB skulle kunna stötta, men har stora 
kapacitetsproblem. Olof berättade att 4-5 personer gått i pension under de senaste åren utan att 
ersättas och att de beslutat dra ner på allt extra. Det gäller bland annat katalogiseringsutbildning. 
Libris har ett ansvar för utbildning i egna system och frågan är hur detta ska lösa. 
 
Arbetsgruppen menade att KB bör erbjuda utbildning. 

Harriet planerar att göra 1-2 webbutbildningar av typen inspelad röst till powerpoint i veckan efter 
midsommar. Dessa kommer att skickas till arbetsgruppen för synpunkter. 

4. Höstens möten 
Höstens första möte blir 19/9 i Stockholm, dagen efter RDA-konferensen. Det var oklart om alla 
skulle kunna delta i RDA-konferensen och beslöts därför om att bestämma tid efter sommaren. 
Diskuterades lämpliga mötesdagar och tider. De flesta menade att det var möjligt att delta om möten 
planerades i god tid. Beslöts att Harriet föreslår möten en gång per månad 10-11:30 på tisdagar och 
onsdagar för möten oktober till mars. 

5. Övriga frågor 
• Olof berättade om NB:s praxis för avhandlingar och nya upplagor. NB har inte bestånd på de 

elektroniska avhandlingarna och rättar endast klassifikationen i den tryckta avhandlingen om 
behov finns. Samma sak gäller för nya upplagor när NB inte har deweyklassificerat de äldre 
upplagorna. Beslöts att ändring i elektroniska avhandlingar och äldre upplagor kan göras av 
Librisbiblioteken om information om ändringen kommer som cxz-meddelande.  Det är också 
viktigt att detta meddelas biblioteken, t. ex i Libris användargrupp katalog. Maria berättade 
att de oftast ändrade till samma Deweykod så att upplagorna skulle hittas på samma ställe i 
biblioteket. 
 

• Harriet har fått fråga om att utöka arbetsgruppen. Diskuterades och arbetsgruppen kom 
fram till att gruppen är lagom stor och att det blir enklare att hantera frågor om den inte blir 
större. Beslöts att istället adjungera till möten vid behov. 
 

• Harriet informerade om att OCLC arbetar med att ta fram ett API för en förkortad deweykod 
tänkt för hyllplacering är under arbete, men att den ännu inte är klar. 
 

• Harriet berättade att hon blivit invald i IFLA:s sektion Classification & Indexing och kommer 
att delta i årets IFLA konferens i Singapore. 

 

Harriet Aagaard 
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