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Hjälp! Vi har blivit med Dewey!



Deweyprojekt
skolbiblioteken i Malmö 79 skolbibliotek anslutna till Sierra

41 skolbibliotek med utbildade bibliotekarier

124.355 katalogposter
914.153 exemplar
58.396 låntagare

PI Malmö: 2 bibliotekarier
1 biblioteksassistent



Deweyprojekt
hösten 2014 Bildning av en referensgrupp

Gruppen består av skolbibliotekarier från:
● 2 grundskolor
● 2 gymnasieskolor
● 1 KomVux
● Malmö International School
● PI Malmö

Uppdrag: se vilka konsekvenser det blir för 
skolbiblioteken i Malmö när Malmö stadsbibliotek 
går över till Dewey



Deweyprojekt
2015 Våren 2015 går Malmö stadsbibliotek över till 

Dewey och referensgruppen följer deweyfieringen 
på MSB

Första Deweyutbildningen på KB för 
systembibliotekarie från PI Malmö och 
bibliotekarie från KomVux

Framställning av skolornas hyllista

Ändringarna i Sierra påbörjas (inledningsvis 
avdelning A och delvis B)



Deweyprojekt
2016 Munkhätteskolan och Idrottsgymnasiet blir de 

första skolbiblioteken som får all facklitteratur 
deweyfierad

All nykatalogiserad facklitteratur får hyllplacering 
enligt Dewey

Flera deltar i KB:s fördjupningskurs, även flera 
grundläggande kurser på hemmaplan

Pilotskolor testar olika arbetsgångar, arbetssätten 
utvärderas i december



Deweyprojekt
2017 Beslutsunderlag för PI Malmös styrgrupp i syftet 

att reglera hur övergången i fortsättningen skall 
gå till

Pilotprojektet övergår till ett ordinarie 
Deweyprojekt som omfattar enbart facklitteratur

De första förfrågningarna om deweyfiering av 
skönlitteratur kommer in

Ketchup-effekten



Grundmodell

Bibliotekarie 
från PI Malmö 
är ute på skolan 
en gång i 
veckan och 
deweyfierar på 
plats i Sierra*

Efter ett inledande 
möte med rektor 
och 
bibliotekspersonal 
bestäms när 
projektet skall 
startas

Skolan 
ansöker om 
stöd hos PI 
Malmö

* Sedan januari 2018 ändras hyllplaceringen enligt Dewey för samtliga skolbiblioteken oavsett om 
de är i projektet eller ej.

Bibliotekspersonal 
och assistent från 
PI Malmö jobbar 
tillsammans med 
ommärkningen av 
böcker



Arbetsgång

Klassnings-
kontroll i 
Libris/OCLC
/WebDewey

* Sedan januari 2018 ändras hyllplaceringen enligt Dewey för samtliga skolbiblioteken oavsett om 
de är i projektet eller ej.

Arbetslista
utifrån 
flyttschemat 

Ändringar i 
092 

Avvikande 
hyllplacering 
i exemplar-
poster *

Ryggmärkning 



Deweyprojekt
2018 Beslut att sluta lägga till avvikande hyllplacering enligt 

SAB (50% gränsen)

All nykatalogiserad skönlitteratur klassning och 
hyllplacering enligt Dewey

Fördjupningskurs i Dewey

Första årliga Deweymötet

Justeringar i hyllistan och katalogen utifrån beslut från 
Deweymötet

Möllevångsskolan och Rosengårdsskolan blir 100% 
Dewey-bibliotek



Deweyprojekt
Dewey idag Klara

45

Pågår
9

I kö
2

Ingen förfrågan 23



Deweyprojekt
resurser ● Infomaterial (bokmärken, infoblad, affischer, 

Vad hittar jag en bok om…?)
● Utbildningsmaterial (grundskolan)
● Introduktion till Dewey (PPT från kurser)
● Knubbetiketter för utskrift (Etiketter, Färgkarta 

till knubbetiketter)
● Ryggetiketter (Fritext)
● Rutiner för exemplarinläggning enligt Dewey 

inkl avvikande hyllplacering
● Skolornas hyllista
● Deweyresurser på nätet (länksamling)



Deweyprojekt
att tänka på ● Personella resurser

● Tidsplanering
● Fortbildning
● Logistiken kring flytten på hyllorna
● Klassning i Libris
● Märkning från medieleverantören
● Skyltning
● Nationellt framtaget informationsmaterial 

anpassat för barn



To be 
continued...


	Hjälp! Vi har blivit med Dewey!
	Deweyprojektskolbiblioteken i Malmö
	Deweyprojekthösten 2014
	Deweyprojekt2015
	Deweyprojekt2016
	Deweyprojekt2017
	Grundmodell
	Arbetsgång
	Deweyprojekt2018
	DeweyprojektDewey idag
	Deweyprojektresurser
	Deweyprojektatt tänka på
	Slide Number 13

