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Bakgrund
2008 beslutade KB om övergång från SAB till Dewey decimalklassifikation. Sedan
2011 katalogiserar Nationalbibliografin/KB enbart i DDK. 2011 fick KB även ansvar
för att samordna hela det svenska biblioteksväsendet, till skillnad från tidigare då
man enbart ansvarade för de svenska forskningsbiblioteken. Svensk
biblioteksförenings direktiv är att alla bibliotek i Sverige bör ha samma
klassifikationssystem. Sammantaget betyder det i praktiken att även folkbiblioteken
på sikt kommer att behöva byta klassifikationssystem från SAB till DDK.
DDK är ett internationellt klassifikationssystem som började utvecklas av den
amerikanske bibliotekspionjären Melvil Dewey år 1876. DDK är ett hierarkiskt
system bestående av siffror. Systemet har tio huvudkategorier och varje
huvudkategori har tio avdelningar i sviten 000-999. DDK används av ca 200 000
bibliotek i 138 länder, och i en stor del av ländernas nationalbibliografier. DDK
underhålls och utvecklas av fyra redaktörer vid USA:s nationalbibliografi Library of
Congress.
DDK finns numera webbaserat och uppdateras kontinuerligt, vilket gör att det
ständigt kan anpassas till vad som händer i världen. Eftersom det är ett
internationellt system är aktualiteten hög då de länder som använder DDK kan bidra
till ändringar. På KB finns 1,5 heltidstjänst som hanterar den svenska versionen av
DDK.
Tekniskt är det möjligt för svenska folkbibliotek att gå över till DDK från och med
2013, men i nuläget (juni 2012) är det endast Sigtuna folkbibliotek och Härnösands
sambibliotek som aktivt övergått till DDK i Sverige. Det är i nuläget oklart vad som
kommer att hända med SAB-systemet, som underhålls av BTJ men vars rättigheter
ägs av Svensk biblioteksförening. Svensk biblioteksförening vill att skötseln av SAB
tas över av KB, men läget är just nu väldigt oklart. BTJ garanterar katalogisering i
SAB till 2015.
Att byta klassifikationssystem är ett väldigt omfattande arbete. Det är därför av stor
vikt att en övergång till DDK utreds och planeras grundläggande för att underlätta
arbetsprocessen. Det är ett faktum att folkbiblioteken kommer att behöva gå över till
DDK inom en period av några år, så tidigt som 2015 om BTJ slutar att katalogisera i
SAB. Om folkbiblioteken själva ska kunna ha möjlighet att påverka processen är det
viktigt att vara ute i god tid med planering och inte låta utomstående aktörer få total
kontroll över beslutsgången.

Syfte
Projektets syfte är att utreda hur en övergång av klassifikationssystem från SAB till
DDK ska kunna genomföras på Lidingö stadsbibliotek. För att personalen ska kunna
få full kontroll över processen behövs en noggrann analys av:






Vilka resurser som krävs
Hur verksamheten påverkas
Praktiska och tekniska lösningar
Lösningar för speciella målgrupper
Hylluppställningar

Mål
Ta fram underlag och tidsplan för ett eventuellt framtida införande av DDK på
Lidingö stadsbibliotek som fungerar tillsammans med bibliotekets verksamhet.
Projektbeskrivning och avgränsningar
Projektet inleds med planering, instudering samt kartläggning av underlag bland
annat hos andra aktörer (Tal- och punktskriftsbiblioteket, Barnboksinstitutet, BTJ
m.fl.). Under hösten 2012 planeras möten för projektgruppen med ungefär 3-4
veckors intervall. Arbetet kommer att innefatta studiebesök till de svenska DDKbiblioteken i Sigtuna och Härnösand, samt även andra intressanta bibliotek i
Stockholms län och i ett senare skede DDK-bibliotek utomlands.
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