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HT-biblioteken HT-biblioteken är 

biblioteksorganisationen för de 

humanistiska och teologiska 

fakulteterna vid Lunds 

universitet. Vi har tre bibliotek: 

Asienbiblioteket, LUX-

biblioteket och SOL-biblioteket. 

Fakulteterna har:

Ca 800 anställda och ca 

4000 studenter

57 olika ämnen inom 

humaniora och teologi

Foto: Anja Hoppe, Carina Enestarre



HT-biblioteken + Dewey = Sant
• När KB annonserade att man ville gå över till Dewey decimalklassifikation 

höll vi på att planera det nya humanistiska centrum (LUX) på Lunds 

universitet som granne till Språk- och litteraturcentrum (SOL). 

• Hit skulle fem institutioner och deras bibliotek samlas.

• Tillsammans hade dessa fem bibliotek mer än 7 olika hylluppställningar, allt 

från SAB till specialiserade uppställningar och klartext.

• Med många olika hylluppställningar och ett behov av att minska samlingarna 

inför flytten blev det därför ett naturligt val för vår del att ändra alla böcker 

och ställa upp enligt Dewey.



Hylluppställning

• Snabbt kom vi fram till att ha en fast hylluppställning

• Allt material skulle ändras, både nytt och äldre

• Klassningar fanns inte för störstadelen av materialet

• Även den som inte klassificerade i vardagen skulle kunna ändra på 

böckerna



Framtagning av 
hylluppställningslista
• En arbetsgrupp arbetade med detta under hösten 2010 och våren 2011. 

• Vi försökte först att översätta våra befintliga hylluppställningar men gick 

snabbt över till att söka på vårt material i Libris

– ddct:94 bib:Lux

• Vi utgick från våra behov och anpassade till våra ämnen

• Vi försökte ligga så nära DDK så möjligt men insåg att det behövdes göras 

undantag för användarnas skull

• De undantag som vi bestämde oss för dokumenterades genom 

hylluppställningslistan



Rubriker



Hierakin



Ologiska delar av DDK



Treradiga lösningen



Hur fungerar det?
• Mestadels har vi inte upplevt att våra låntagare har problem med att 

hitta

• Det som förvirrar mest är att vi av utrymmesskäl har varit tvungna att 

behandla varje huvudklass som en egen svit

• Exempelvis står böckerna på ett våningsplan i ordningen:

100 – 700 – 300 – 900

• Att hylluppställningen ibland försvinner ”runt 

hörnan” gör att böcker ibland hamnar fel



Problem
• Vissa av ämnena inom våra fakulteter hamnar på väldigt många 

platser runt om i samlingen

• Exempelvis modevetenskap

- 381 Handel

- 391 Kläder och utseende 

- 746 Textil konst

- 646 Sömnad, kläder, privatliv och familjeliv

- 687 Tillverkning av kläder och accessoarer

• Ett annat exempel är bokhistoria
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