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Dewey flokkunarkerfið

• WebDewey hefur verið aðgengilegur á netinu 
frá því árið 2003 

• Er á vegum OCLC

• WebDewey inniheldur núna 22. útg. af 
Dewey-kerfinu (stóru grænu bækurnar 4)

• Aðgangur er seldur í áskrift



Notkun á Lbs-Hbs

• Dewey á geisladiski (Electronic Dewey) var 
fyrst gefinn út 1992

• Tekinn í notkun skömmu seinna

• Vef-Dewey var tekinn í notkun fljótlega eftir 
að aðgangur að honum var opnaður

• Prentaðar útgáfur kerfisins hafa alltaf verið 
notaðar samhliða þeim rafrænu



WebDewey

• Flokkunarkerfi Deweys er í stöðugri þróun

• Ný tækni kemur til sögunnar

• Kallar á nýjar flokkstölur

• Landaheiti breytast og ný verða til

• Kallar á nýjar og breyttar flokkstölur

• Dæmi um það eru löndin á Balkanskaganum

• Ársfjórðungslega er WebDewey uppfærður

• Breytingar gerðar

• Nýjungum bætt inn



Prentaðar útgáfur

• Óstyttar útgáfur

• 22. útg.  2003

• 21. útg.  1996

• 20. útg.  1989

• Stytt útgáfa í íslenskri þýðingu

• 2002 (13. alþjóðlega stytta útg.)

• 1987 (11. alþjóðlega stytta útg.)



WebDewey

• Hvernig virkar svo vefútgáfan af Dewey?

• Leitir geta verið einfaldar eða samsettar

• Hægt er að fletta upp hvort sem er flokkstölu 
eða efnisorði



Flettileit (Browse)

• Einkum notað við einfalda leit

• Stakar flokkstölur

• Notað t.d. til að sannreyna flokksölu

• Eitt efnisorð



Samsett leit (Search)

• Hægt er að tengja saman efnisorð

• Einnig er hægt að tengja saman efnisorð og 
flokkstölu

• Möguleiki er á að þrengja leitir

• Í WebDewey eru samsettar flokkstölur sem 
ekki eru í prentuðu útgáfunni



Dæmi um samsetta leit

• Siðfræði innan læknisfræðinnar

• Efnisorðið ethics sett inn

• Í næsta glugga er sett stýfð flokkstala 61* 

• Leitin er þar með takmörkuð við siðfræði 
innan læknisfræði

• Þetta kemur í veg fyrir að upp komi 
flokkstölur fyrir siðfræði innan t.d. heimspeki 
eða lögfræði



Staðbundnar athugasemdir

• Mögulegt er að setja inn athugasemdir

• Ef hefð hefur skapast í flokkun er sett inn 
athugasemd við flokkstölu sem við á

• Dæmi um þetta gæti verið íslensk hefð um 
flokkun ævisagna



Besti vinur flokkarans

• Það er misjafnt hvernig flokkarar nota 
netútgáfuna

• Sumir nota hana eingöngu

• Aðrir kjósa að hafa jafnframt bækurnar innan 
seilingar 

• Hver og einn finnur sitt verklag

• Það er almenn ánægja með WebDewey hér í 
húsi 

• WebDewey er sárt saknað – áskriftin hefur 
legið niðri síðan snemma í sumar



Viljum við samlagsáskrift?

• Er raunhæft að Landskerfi bókasafna geri 
samning við OCLC um áskrift fyrir þau 
Gegnissöfn sem nota Dewey-kerfið?

• Er hagkvæmt að hvert safn kaupi áskrift fyrir 
sig?

• Skiptir máli að aðildarsöfn Gegnis hafi jafnan 
aðgang að verkfærum?

• Viljum við fylgjast með þróun Dewey-kerfisins 
og vera þar með fær um að flokka samkvæmt 
því?



Það gerist ekkert sjálfkrafa 

• Forsenda fyrir samlagsáskrift er að svo og svo 
mörg söfn sjái sér hag í að nota kerfið og 
taka þátt í kostnaðinum

• Hversu mikill er áhuginn?



Kynning 30. nóv. kl. 15

• Staður: Höfðatún 2 – Landskerfi bókasafna

• Kynningin er liður í þeirri viðleitni að reyna að 
koma á samlagsáskrift að WebDewey í 
gegnum Landskerfi bókasafna

• Skráning á vefkynninguna á slóðinni 
http://www.landskerfi.is/skra.php

• Möguleiki er á að taka þátt í kynningunni frá 
tölvu á vinnustað – tilkynna þarf fyrirfram

• Senda skeyti á undirritaða, netfang 
sveinbjorg@landskerfi.is. 

http://www.landskerfi.is/skra.php
mailto:sveinbjorg@landskerfi.is

