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Intervjuobjektene 

o 367 av kommunene hadde under fem årsverk i 2007 
(St.meld. 23 (2008-2009)) 

o I den kvalitative undersøkelsen: 1-3 årsverk, 
kommuner fra ca. 5-10.000 innbyggere (flere fylker) 

o Utvalget for lite til å være generaliserbart 
o Resultatene n.d.g. praksis stemmer overens med 

tidligere undersøkelser (kvantitative/kvalitative) 
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Hovedstrategi 

1. Kjøper BIBBI-poster  
2. Kopierer fra andre (Deichman eller fylkesbibliotek) 
o Enkelte filmer, utenlandske pocketbøker eller lydbøker, 

noe musikk, lokalhistorie må en enten katalogisere 
selv eller hente fra andre 

o Henter fra bibliotek man stoler på, skeptiske til 
dugnadsbasen i Bibliofil 

o Egenkatalogisering klart sistevalg, dette utgjør svært 
få titler 
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Godtar postene som de er 

o «Bruker BIBBI-postene ganske ukritisk» 
o «Er det godt nok for den jeg stjeler fra, er det godt nok for 

meg» 
Klassifikasjon: 
o Har «Dewey i hodet», konsulterer DDK5 om det trengs 
o BIBBI-klassifikasjon rettes sjelden 
o Legger noen ganger til alternative numre eller bytter 

hovedplassering/alternativt nummer 
o Er mer skeptisk til klassifikasjon fra andre bibliotek 
o Retter bare Dewey-nummer rent unntaksvis, når det 

«skjærer i øynene», er «riv, ruskende galt», «ulogisk» … 
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Klassifikasjonspraksis 

o Bibbi-postene har for  mange sifre i signaturen: «Jeg 
ler jo litt av åtte sifre etter punktum» 

o Dersom nummeret forkortes, gjøres det trolig både i 
082 og i hyllesignaturen, disse skilles ikke fra 
hverandre 

o Dewey ses på som et rent hylleoppstillingssystem 
o Kategoriserer samlingen i større eller mindre grad. 

Faglitteratur: Biografier, oppvekst (barnepsykologi og 
barneoppdragelse), hester (stell og ridning), hus og 
hage ... 
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Omklassifisering 

o Har ikke omklassifisert tidligere i særlig grad, kommer 
ikke til å skifte praksis: «Bare det er samsvar mellom 
det som står i katalogen og det som står i hylla så 
finner du det jo» 

o Dersom mye endringer i Dewey-nummer framover, vil 
en vurdere økt kategorisering 
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Emneord 

o Ett bibliotek dypindekserer for å «tyne mest mulig ut 
av boka», et annet har stoppet denne praksisen p.g.a. 
tidspress 

o BIBBI-emne endres lite (ett bibliotek fjernet av og til 
emneord på skjønnlitteratur (støy) 

o Gjør oftere endringer i emnedata fra andre bibliotek 
o Fjerner emneord hvis det er for mange emneord per 

post (opptatt av spesifisitet) 
o Brukerne søker på emneord eller fritekst, dette gjelder 

også bibliotekarene. Bibliotekarene søker unntaksvis 
via klassenummer    
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webDewey (funksjonalitet) 

Ingen hadde sett den den engelskspråklige webDewey, derfor 
vanskelig å mene noe. Likevel: 

o Må være lett tilgjengelig (minimum ikon på skjerm) 
o Nyttig om webDewey integreres med biblioteksystemene 
o Være oversiktlig 
o Være intuitiv og selvforklarende, ikke kreve kursing 
o God søkefunksjon 
o Gode navigeringsmuligheter 
o Moderne grensesnitt (ikke CCL eller PDF) 
o Bokmerkefunksjon 
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WebDewey (verbale innganger) 

o Registeret må føre til riktig sted i tabellene 
o Registeret må være oppdatert med nye emner 
o Fritekstssøk viktig 
o Innebygd ordliste (få hjelp ved feilstaving) 
o Må kunne søke på naturlig ordstilling, alminnelige ord og 

uttrykk (indisk mat) 
o Spesifikke søkeord også (elvemuslinger) 
o Gjerne integrere BIBBI emneautoriteter, litt skeptisk til 

andre vokabularer  
o Underlegge bibliotekene mild tvang (velge BIBBI-emneord) 
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WebDewey (tabellene) 

o Ved oppslag på klassenummer, kunne se hvilke 
emneord som finnes knyttet til nummeret 

o Manualen og hjelpetabellene må være tett integrert 
med hovedtabellen 

o Gi eksempler på bygde nummer, numre med 
hjelpetabell (dette er vanskelig) 

o Valgfrie løsninger må framgå tydelig 
o Ved lange numre må tabellene vise hvor mindre 

bibliotek kan kutte   
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webDewey (what’s in it for me?)  

o «Når en først skal bruke Dewey til oppstilling må det 
ikke bli for komplisert» 

Liten betalingsvilje/-evne:  
o «Jeg måtte oppleve at jeg hadde nytte av det» 
o «Verdien av webDewey er ikke stor i utgangspunktet» 
o Vil vurdere webDewey opp mot andre investeringer 
o Kan fylkesbiblioteket betale? 
o En nasjonal lisens hadde vært det beste 
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