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Hur använder vi DDK?
− idag och i framtiden



Varför klassificera?
• Struktur och hierarkisk plats för ett ämne

• Utökar möjligheter för sökning efter ämne (både för bibliotekarier och för slutanvändare)

• Inte språkberoende

• Terminologi kan ändras utan att koden ändra (modeord mm)

• Ämnesord mer specifika, svårare få fullständiga träffmängder

• Kombination av ämnesord och klassifikation (gärna i trunkerad form) ger bra sökträffar

• Indexering med ämnesord mer subjektiv; klassifikationskod mer objektiv och pregnant.

• Beståndsanalys på bibliotek 

• Används ofta som hylluppställning

• Effektivt  och varje bibliotek behöver inte fundera över egen placering

• Hierarkisk struktur gör att notationen enkelt kan förkortas för mindre bibliotek

• Om används av alla bibliotek – lätt att hitta

• Bra som utgångspunkt om ett bibliotek önskar uppställning i klartext av hela eller delar av biblioteket
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Nationalbibliografin i siffror 2020

Nationalbibliografin i Siffror  2020

• Förlagsutgiven facklitteratur 2020

• 10 huvudklasser

• 300 Samhällsvetenskap störst

– Många tvärvetenskapliga nummer
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https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-87


Sökning efter ämne
• Struktur och hierarkisk plats för ett ämne

• Kombination av ämnesord och klassifikation (gärna i trunkerad form) ger 
bra sökträffar

• Svenska ämnesord 2002-

• Bäst resultat om man kan vara specifik!

• Libris webbsök
− 616.994 Cancer -- människor -- medicin
− DDCT:616994 ämne:bukspott* AND ämne:SAO
− DDCT:616994 bukspott*
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Sökning i Libris webbsök
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Sökning i WebDeweySearch
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Länk- trunkerad sökning i Libris 
webbsök
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WorldCat - tidigare
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su:diabetes dd:616* - ej längre sökbart
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WorldCat – idag 
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WorldCat – träfflista
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Folkbibliotek (1)

17



Folkbibliotek (2)
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Discoverysystem
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KB:s Discoverysystem  är uppdaterat (1)
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KB:s Discoverysystem  är uppdaterat (2)
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KB:s Discoverysystem  är uppdaterat (3)
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Syns DDK i katalogen?
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Elektroniska medier
• Klassificeras vanligen inte manuellt

• Maskingenererad klassifikation?
− DDK?

• Tyska nationalbiblioteket
− DDC Short numbers
− DDC Subject categories
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Example: Indexing performance stratified by subjects categories

IFLA AI webbinar 9 november 2022. Maximilian Kähler, DNB



Maskingenerering 
av DDK
• Helt automatiskt eller som förslag till katalogisatör

• KB + Linnéuniversitetet + Annif + Librisposter 
− Projekt 2021
− 3 siffror: 62.91%
− Fullständig kod: 44,87%
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Deweykod som informationsbärare (1)

• 598.139 Åldersbestämning—fåglar

• 598.1392 Fågelungar

• 645.93344 Pioner—blomsterodling

• 338.17421 Aprikoser—jordbruksekonomi

• 338.4759953 Delfiner—turistnäring

• 948.50049457 Samer—Sverige

• 004.678086942 Fattiga—Internet
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Deweykod som informationsbärare (2)

• 598.139 Åldersbestämning—fåglar

• 598.1392 Fågelungar

• 645.93344 Pioner—blomsterodling

• 338.17421 Aprikoser—jordbruksekonomi

• 338.4759953 Delfiner—turistnäring

• 948.50049457 Samer—Sverige

• 004.678086942 Fattiga—Internet
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Deweykod som informationsbärare
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Dewey har funnits som länkade data

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"  xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">  

<rdf:Description rdf:about="http://dewey.info/class/641.5686/e23/">    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/>    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept"/>    

<dct:isVersionOf rdf:resource="http://dewey.info/class/641.5686/"/>    <dct:hasVersion rdf:resource="http://dewey.info/class/641.5686/e23/2012-06-14/"/>    <dct:hasVersion

rdf:resource="http://dewey.info/class/641.5686/e23/2012-08-01/"/>    <dct:hasVersion rdf:resource="http://dewey.info/class/641.5686/e23/2012-08-08/"/>    <dct:hasVersion

rdf:resource="http://dewey.info/class/641.5686/e23/2012-10-24/"/>    <skos:notation rdf:datatype="http://dewey.info/schema-terms/Notation">641.5686</skos:notation>    <skos:inScheme

rdf:resource="http://dewey.info/scheme/ddc/"/>    <skos:inScheme rdf:resource="http://dewey.info/scheme/edition/e23/"/>    <skos:inScheme rdf:resource="http://dewey.info/scheme/schedule/600/"/>    

<skos:inScheme rdf:resource="http://dewey.info/scheme/schedule/600/e23/"/>  </rdf:Description></rdf:RDF><!-- query time: 3.6028079986572 -->
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DDK som länkade data
• DDK som en standard

− Öppen och tillgänglig

• Plan A: tillsammans med OCLC (ägare av DDK)

• Plan B: tillsammans med andra nationalbibliotek
− EDUG diskuterar

• Make Dewey work harder!
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Kontakt & info

Metadatabyrån- DDK-klassifikation

Dewey

Harriet Aagaard
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https://metadatabyran.kb.se/klassifikation/ddk
mailto:Dewey
mailto:harriet.aagaard@kb.se
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