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BTJ - leverantör av informationstjänster till 
folkbiblioteken 

Erbjuder bibliografiska tjänster:

Bibliografisk service
BURK-sök

På väg in i den nationella katalogen Libris



Bakgrund Dewey / BTJ

För de Bibliografiska tjänsterna är klassifikation och hyllsignum två mycket viktiga 
metadata.
Hur påverkade KB:s och svensk biblioteksförenings rekommendation om 
övergång till Dewey oss som leverantör?

En leverantör agerar på kundefterfrågan
Efterfrågan och behov måste primärt komma från biblioteken/kunderna själva. 

Problem / utmaning leverantör med Deweyövergången:
Folkbiblioteken väljer själva klassifikationssystem
Folkbiblioteken vill ha olika klassifikationssystem
Folkbibliotekens övergångstakt



För en leverantör är det önskvärt att samtliga kunder/bibliotek 
har samma klassifikationssystem

Svårt att tillgodose varierande önskemål – behöver nationella 
standarder.

De allra flesta folkbibliotek, ca 95 % av BTJs kunder har 
fortfarande SAB som klassifikationssystem. 



Målsättning för BTJ gällande Deweyövergången

• Bibliografisk service ska vara ett stöd för katalogen oberoende 
av vilket klassifikationssystem som biblioteket använder!

• Parallella klassifikationssystem ska erbjudas under lång tid för 
att underlätta bibliotekens övergång



Hur?

Produktion av metadata
På BTJ arbetar 20 bibliotekarier / katalogisatörer med att 
klassificera medier. Övergången till Dewey kräver kompetens i 
två klassifikationssystem. 
Dewey tidskrävande – för en leverantör är leveranstider av 
stor vikt – såväl för katalogposter som utrustning media. 
Alternativ – maskingenerering (ej optimalt ur kvalitetsperspektiv)
De senaste 5 åren – succesiv ökning av antalet poster med 
Deweyklassifikation



Dewey i Bibliografisk service

Sedan november 2017 har BTJs katalogposter både SAB och 
Deweyklassifikation.

Ett mindre antal poster kan fortfarande sakna Deweyklassning, 
men det rör sig då om material där DDK inte används av 
folkbibliotek – t.ex. skönlitteratur. 

Majoriteten av BTJs Deweykoder är konstruerade av 
katalogisatör och resterande (ca 17 %)  är maskingenererade



BTJ:s maskingenerering

Mappningarna i konverteringstabellen ligger till grund för 
maskingenereringen. Koderna märks med termen ”machine
generated”. 

Manuell kvalitetskontroll
• Generering sker inte automatiskt vid postexport-

katalogisatören väljer själv att generera.  
• Ger möjlighet för katalogisatör att granska koden. 
• Generering avstås i de fall vi vet/ser att koder blir missvisande



Retroaktivt
För bibliotek med Bibliografisk service

Erbjuder BTJ retroaktiv konvertering från SAB till Dewey för 
bibliotekens äldre bestånd av katalogposter

Hyllsignum
Hyllsignaturer för Dewey baserat på folkbibliotekens bestånd 
BTJs hyll- och ryggsignaturer för DDK finns för öppen 
tillgång: www.btj.se



Utrustning

BTJ levererar idag inte media i någon större omfattning 

Adlibris har monopolställning beträffande medieleverans till 
folkbiblioteken – utrustning med Dewey är primärt en fråga för 
dem.

Adlibris har full tillgång till den Deweykod som BTJ producerar 
och kan utrusta med den informationen om de så önskar



2019
Deweyklassifikation i 
Digitala häftet
- Underlättar vid 
mediebeställning för 
Deweybibliotek

Deweyklassifikation i 
BURK-sök

2020
Nationell standard för 
märkning av skönlitteratur

Kommande utveckling i relation till Dewey



Tack!

Frågor? 
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