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Minnesanteckningar från möte i arbetsgrupp Dewey 
21 april 2022 

Närvarande: Harriet Aagaard, Linnea Andrée, Ines Fischer, Marie Hoen, Helena Lindblom, 
Maria Jörgensen, Olof Osterman och Henrik Wallheim 
 

1. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna gicks igenom och godkändes. 

 

2. DDK-introduktion från Helena  
Helena har skrivit en kort introduktion till deweyklassifikation. Den är tänkt för studenterna 
på Bibliotekarieundervisningen på Umeå universitet där Helena undervisar i klassifikation. 
Hon höll tidigare en föreläsning om klassificering med DDK och lät sedan studenterna öva. 
Det har fungerat sämre under pandemin med digital undervisning samtidigt som fler 
studenter tagits in. Lösningen blev att föreläsningen togs bort och att studenterna fick 
kompendiet med DDK-introduktion istället. 

Harriet tyckte att introduktionen var betydligt mer attraktiv att läsa än den Introduktion som 
tillhör Dewey. Flera av utbildningarna tar med denna som kurslitteratur, men eftersom ett 
tydligt fel i en tabell inte blev rapporterat förrän efter flera år, kan man misstänka att den inte 
läses så noga. Båda introduktionerna finns nu publicerade i Metadatabyrån.  

Information bör även finnas under utbildningssidorna, men Harriet tyckte inte det var lätt att 
hitta en plats. Utbildningssidorna borde struktureras om. Marie föreslog att vi tar upp 
utbildning i allmänhet och även Metadatabyrån på vårt fysiska möte 19 maj. 

3. SPARQL-frågor med DDK 
Fler exempelfrågor för sökningar i Libris via SPARQL finns nu publicerade, bland annat ett 
med DDK (Se bilaga 1). Harriet hade planerat att titta mer på detta till mötet, men har inte 
hunnit med på grund av en förkylning. 

Henrik föreslog att vi tar upp detta på nästa möte och då även ställer frågor som vad målet är 
med SPARQL. Harriet berättade att när Libris användargrupp fick en visning om SPARQL 
var användargruppen tydlig med att det inte kan ersätta enkla sätt att få fram information från 
Libris. 

https://metadatabyran.kb.se/klassifikation/ddk/kurser-och-utbildningsmaterial/utbildningsmaterial
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4. Vad ska vi ta upp på mötet 19 maj på KB? 
Två frågor har redan nämnts, utbildning och SPARQL 

Vi behöver prata mer om konferensen DDK 10 år. 

Linnea ville veta vad som hänt efter att Kelly West anställts som DDC-editor-in-residence för 
att arbete med jämställhet och bias-frågor. Harriet har ännu inte hört något, men det borde 
finnas något att berätta i maj. 

Henrik föreslog att vi även skulle ta upp kvalitetsfrågor. Han hade noterat att Libris 
användargrupp katalogisering ska ta upp detta på möte 22 april. Det skulle även kunna passa 
ihop med utbildningsfrågor. Harriet och Olof får fundera över hur man skulle kunna lägga 
upp detta. 

5. Övrigt 
a. Vandringsguider 
Ines har funderat över klassifikation av Vandringsguider. De hamnar oftast på 
796.51 Gång. Många besökare förväntar sig att hitta vandringsguider bland de 
övriga reseguiderna på geografi och därför missar dem. Dessvärre så måste vi 
följa anvisningarna i DDK. Förhoppningsvis kan besökarna hänvisas till rätt hylla 
med skyltning. 

 

 

Harriet Aagaard 

  

https://ddc.typepad.com/025431/2022/01/new-ddc-editor-in-residence-focused-on-equity.html
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Bilaga 1 
Hur många monografier inom DDK 320 katalogiserades av Umeå universitetsbibliotek 
2019? 

PREFIX : <https://id.kb.se/vocab/> SELECT (COUNT(DISTINCT ?instance) AS ?count) { 
?instance :issuanceType :MonoHur många monografier inom DDK 320 katalogiserades av 
Umeå universitetsbibliotek 2019? 

  PREFIX : <https://id.kb.se/vocab/> 

  SELECT (COUNT(DISTINCT ?instance) AS ?count) {   

      ?instance :issuanceType :Monograph ; 

          :instanceOf/:classification [ a :ClassificationDdc ; 

                  :code ?code ] . 

      ?hold :itemOf ?instance ; 

          :heldBy lib:Q . 

      ?holdMeta :mainEntity ?hold ; 

          :created ?date . 

      FILTER(STRSTARTS(?code, "320")) 

      FILTER(year(?date) = 2019) 

  }graph ; :instanceOf/:classification [ a :ClassificationDdc ; :code ?code ] . ?hold :itemOf 
?instance ; :heldBy lib:Q . ?holdMeta :mainEntity ?hold ; :created ?date . 
FILTER(STRSTARTS(?code, "320")) FILTER(year(?date) = 2019) } 

 

Fler exempelfrågor 

 

https://github.com/libris/librisxl/blob/develop/SPARQL-example-queries.md
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