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800 och T3A & T3B – övningsuppgifter 
 

Övningarna är tänkta att passa för de som tittat på filmen 800 och T3A - DDK för enskilda 
författare samt 800 och T3B som finns i Metadatabyrån. 

Följ anvisningarna i filmerna om nummerbyggnation, regler och anvisningar samt om tabell 
1. Använd nummerbyggnationshjälpen vid all nummerbyggnation. Spara inte dessa 
övningsuppgifter! Spara och dela däremot med dig av andra nummer! OBS! om några av de 
koder som ska byggas redan finns färdigbyggda, så bygg dem ändå. 

Saknar ditt bibliotek inloggning? Maila till dewey@kb.se 

 

1. Ukrainska romaner av en enskild författare som börjat skriva efter år 2000. 
 

2. Spansk dramatik från 1700-talet – historia och analys 
 

3. Historiska dramer inom Spansk litteratur under 1800-talet – historia och analys 
 

4. Litteraturvetenskap – litteratur under 1900-talet 
 

5. Czesław Miłosz poesi (Om den polska författarens poesi. Han levde 1911-2004.) 
 

6. Roman på sydsamiska av författare som börjat skriva efter år 2000. 
 

7. Nordsamisk litteratur idag – historia och analys 
 

8. En samling med dansk humor från 2010-talet översatt till svenska 
 

9. Roman av en indisk författare som skriver på engelska och började skriva runt 1980 
 

10. En samling av Sapfos lyriska dikter (NE: född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker 
från Lesbos.) 
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1. Ukrainska romaner av en enskild författare som börjat skriva efter år 2000. 
891.7934 
Starta nummerbyggnationshjälpen vid 891.791-891.798  Indelningar för särskilda 
former av ukrainsk litteratur. Du kommer till T3A och kan välja T3A—3 Romaner 
och noveller och sedan Särskilda perioder som ska läggas till. Då kommer du till 
Ukrainsk litteratur med periodindelning. Välj och lägg till 891.791-891.798:4 - 1991-. 
(Det här numret är redan publicerat i Svenska WebDewey, men bygg det från 
grunden.) 
 

2. Spansk dramatik från 1700-talet – historia och analys 
862.409 
Starta vid 861-868  Indelningar för särskilda former av Spansk litteratur. Du kommer 
till T3A och får själv gå till T3B. Gå till Särskilda former och välj T2B—2 Dramatik. 
Här finns T3B—21-T3B—29 Dramatik från särskilda perioder som du ska tillfoga. 
Du kommer till 861-868 där periodindelning för spansk litteratur finns. Välj 861-
868:4 för 1700-talet och tillfoga. 
 
Du kommer till T3B—1 Poesi och kan välja och tillfoga TB—1009 Historia, 
beskrivning, kritik 
 

3. Historiska dramer inom Spansk litteratur under 1800-talet – historia och analys 
862.05140905 
Starta vid 861-868  Indelningar för särskilda former av Spansk litteratur. Du kommer 
till T3A och får själv gå till T3B. Gå till Särskilda former och välj T2B—2 Dramatik. 
Välj T3B--202-T3B—205 Dramatik för särskilda medier, omfång, typer och gå sedan 
till T3B—205 Särskilda typer av dramatik, vidare till T3b—2051 Seriös dramatik,  
och hittar till slut T3B—20514 Historiska dramer som du tillfogar. 
 
Du kommer tillbaka till 861-868, men ska till T3B. Klicka därför på länken T3B--
102-T3B—107 som du hittar vid Historiska dramer där anvisningarna finns. Du 
kommer till T3B--102-T3B--107 Särskilda typer av poesi Och kan välja och lägga till  
T3B--102-T3B--107:0901-0909 Historia, beskrivning, kritik  - särskilda perioder. 
. 
Sist lägger du till tiden. Du har kommit till T1, men vill till 861-868 där 
periodindelningen finns. Bläddra på 861-868 och välj och lägg till  861-868:5 1800-
1899. 
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4. Litteraturvetenskap – litteratur under 1900-talet  
809.04 
Bläddra på Litteraturvetenskap. Vid 809 finns  809.01-809.05 Litteratur från särskilda 
perioder där anvisningar om att lägga till tid finns. Starta här. Och då kommer du till 
T1—0901- T1—0905 Historiska perioder.  Lägg till T1—0904 för 1900-talet.  
 

5. Czesław Miłosz poesi (Om den polska författarens poesi. Han levde 1911-2004. 
891.85173 
Starta vid 891.851-891.858 Indelningar för särskilda former av polsk litteratur. Du 
kommer till T3A och kan välja T3A—1 Poesi och därefter till Poesi för särskilda 
perioder som du ska lägga till. Då kommer du tillbaka till den polska periodtabellen 
och kan lägga till tid. 
 
Här kan man fundera över om rätt period är 7 för 1919-1989 (1900-talet) eller 73 för 
1945-1989. Båda perioderna har använts i katalogposter. Han började skriva på 1930-
talet, men är mest känd för verk från 1940-talet och framåt. Det gör att det borde bli 
73 enligt DDKs regler om att välja den tid författaren är mest produktiv på när det 
inte finns konsensus om perioden. (”Flourished” enligt manualen till T3A där detta 
diskuteras). En enskild författare bör bara finnas under en period och vanligen följer 
man den period som andra bibliotek använt för en författare. 
 

6. Roman på sydsamiska av författare som börjat skriva efter år 2000. 
894.57223 
Starta vid 894.57 Samiska litteraturer. Då kommer du till T6 och lägger till T6—
945722 Sydsamiska. Sydsamiska finns bland de litteraturer som listans vid 894.57  
och det går att bygga vidare med T3. 
Du kommer till T3A och väljer och lägger till Särskilda former och sedan T3A—
Romaner och noveller. 
 
För samiska litteraturer finns det inte någon periodtabell, så ingen tid läggs till. 
 

7. Nordsamisk litteratur idag – historia och analys 
894.574509 
Starta vid 894.57 Samiska litteraturer. Då kommer du till T6 och lägger till T6—
945745 Nordsamiska. Nordsamiska finns bland de litteraturer som listas vid 894.57  
och det går därför att bygga vidare med T3. 
 
Du kommer till T3A och byter till T3B. Där väljer du T3B—09  Historia, 
beskrivning, kritik av verk i mer än en form och lägger till. 
 
För samiska litteraturer finns det inte någon periodtabell, så ingen tid läggs till. 
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8. En samling med dansk humor från 2010-talet översatt till svenska 
839.817808 
Starta vid 839.81 Dansk litteratur.  Det är dansk litteratur även om verket har 
översatts till svenska.  
Du kommer till T3A och byter till T3B och går till T3B—1-T3B—8 Särskilda former. 
Där väljer du T3B--71-T3B--79 Humor och satir från särskilda perioder. Vid 
periodtabeller för dansk litteratur lägger du till 839.82:8 för 2000-. Vid T3B—1 Poesi 
kan du lägga till T3B--1008 Samlingar av litterära texter. 
 

9. Roman av en indisk författare som skriver på engelska och började skriva runt 1980. 
823.914 
Verk av en indisk författare som skriver på engelska räknas som engelsk litteratur och 
klassificeras under 820. Indexterm är Indiska litteraturer (Främre Indien) – engelska. 
Vid 820 listas ett antal olika engelskspråkiga litteraturer från andra länder som 
klassificeras som engelska. (Engelskspråkig litteratur från Nordamerika, Sydamerika, 
Hawaii och geografiskt förbundna öar räknas som amerikansk) 
 
Starta vid 821-828.  Välj Särskilda former / Romaner och noveller vid T3A och lägg 
till Särskilda perioder. Välj och lägg till 821-828:914 för 1945-1999. Enligt 
anvisningarna ska samma periodtabell användas för engelsk litteratur från alla länder 
som klassificeras som engelsk litteratur.  
 

10. En samling av Sapfos lyriska dikter (NE: född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker 
från Lesbos.) 
884.01 
Klassisk grekiska hanteras inte som moderna litteraturer. Schemat är redan indelat 
efter olika typer av poesi:  
• 881 Klassisk grekisk poesi 
• 882 Klassisk grekisk dramatisk poesi och dramatik 
• 883 Klassisk grekisk episk poesi och prosa 
• 884 Klassisk grekisk lyrik 

Här startar du inte på 881-888 Indelningar för särskilda former av klassisk grekisk 
litteratur, utan där anvisningarna finns, vid 884.01-884.03 Särskilda perioder (för 
Klassisk grekisk lyrik). Vid 881-888 finns periodtabellen. Lägg till 881-888:1 
Antiken 
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