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DK5. Rettelser og tilføjelser 2012 

 

00.2 Andre trykprocesser. Reproduktionsteknik 

Her sættes almindelig grafisk teknik, f.eks. autotypi, fotogravure, fototypi, offset-
tryk og serigrafi. Layout og behandling af billeder, grafik og tekst på computer 
sættes i 19.633 med undergrupper. De ældre grafiske teknikker i alm. - f.eks. 
kobberstik, stålstik m.v. - og de grafiske teknikkers kunstneriske anvendelse i 
alm. sættes i 75.01. Grafisk kunst sættes i 75 med undergrupper. Oversigter 
over illustrationskunstens historie sættes i 75.09. Reprografi i alm. og fotokopie-
ring sættes i 75.9. 

02.9 Arkivvæsen 

* Her sættes arkivteknik og -organisation. Arkiveringsarbejde på kontorer sættes 
i 65.3. 

19.61 IT i alm. 

Før 2012: EDB i alm. 

Ved klassifikation af værker om data og IT tager man først stilling til om værket 
er en teknisk behandling af et IT-system eller en del heraf, eller om det handler 
om anvendelsen af IT til et bestemt formål. Handler et værk om anvendelsen af 
IT til et bestemt formål, klassificeres det sammen med anvendelsen, ellers klas-
sificeres i 19.6 efter nedenstående retningslinjer. 
Hvis værket skal placeres inden for 19.6, undersøges om værkets hovedvægt 
ligger på: hardware, software, datakommunikation, data, specielle former for 
computerteknik eller en kombination af flere af emnerne. 
Hvis hovedvægten ligger på maskinerne, hardware - uanset om det er selve 
computeren eller de omkringstående enheder, hvordan de teknisk set er skruet 
sammen, fabrikation af dem eller handel med dem, skal værket placeres i 19.68 
med undergrupper. Overvej 62.37 hvis værket mere beskriver fabrikation af 
chips eller andre elektroniske komponenter, end design af hvad komponenten 
skal kunne, og hvordan den indgår i maskinen. I 19.68 sættes også værker der 
behandler både den fysiske komponent (hardware) og den basale software til 
komponenten (firmware). 
Hvis hovedvægten ligger på software og programmering, hører værket til i 19.65 
med undergrupper. To specielle former for software - databasesoftware og ope-
rativsystemer - er udskilt i egne grupper henholdsvis 19.66 og 19.67. Værker der 
handler om en computer og dens basale software, d.v.s. operativsystemet, sæt-
tes under computeren i 19.682. Vær opmærksom på ord, der kan referere både 
til hardware og software, som f.eks. systemanalyse, arkitektur, design eller inter-
face. I tvivlstilfælde vælges klassifikation under software. 
Ligger hovedvægten i værket på data, klassificeres i 19.64. I 19.64 klassificeres 
dataformater, strukturer, indkodning og tegnsæt m.v., hvorimod organisering og 
opbevaring af data i databaser sættes i 19.66. I tvivlstilfælde foretrækkes 19.66. 
Ligger hovedvægten på datakommunikation og computernetværk, klassificeres i 
62.382. Hvis et værk handler om kommunikation og interface mellem de enkelte 
fysiske komponenter i en computerarbejdsplads, klassificeres det i 19.68. Kom-
munikationsteknikken i et netværk af computere, hvad enten det er lokalt eller 
globalt sættes i 62.382. Hvis et værk handler om teknikken uden at specificere 
dens anvendelse, klassificeres det i 62.382. 
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De specielle computeranvendelser og teknikker i oversigt: 
19.631 Intelligente systemer 
19.633 Multimediesystemer 
19.635 Mønstergenkendelse 
19.639 Internet 
19.62 dækker værker om samlede systemer bestående af elementer fra flere af 
grupperne 19.63-19.68. Hvis et værk behandler flere af de i 19.63-19.68 klassifi-
cerede emner, overvejes det, om værket behandler et samlet edb-system, 
19.62, eller om værket behandler emnerne uden en samlet systemmæssig 
ramme, 19.61. 

19.6106 Foreninger. Institutioner. Organisationer 

IT-branchen og dennes organisationer sættes i 19.613. 
Forsknings- og uddannelsesinstitutioner sættes i 19.6107. Specielle foreninger 
og organisationer sættes under emne. 

19.613 IT-branchen 

Før 2012: Databranchen 

Her samles firmaer, hvis aktiviteter spreder sig over flere af grupperne 19.61-
19.68. 
Specialiserede firmaer og de generelle firmaers aktiviteter på enkelte områder 
sættes under emne. IT-servicebureauer sættes i 19.628. 

19.62 IT-systemer i alm. 

Før 2012: Edb-systemer i alm. 
Før 2002: Databehandlingssystemer i alm. 

Her sættes IT-systemer, forstået som funktionelle helheder af hardware og soft-
ware. Hvis et værk behandler flere af de i 19.63-19.68 klassificerede emner, så 
overvej om værket behandler emnerne uden en samlet systemmæssig ramme, 
hvilket vil medføre klassifikation i overgruppen 19.61. 
Den praktiske anvendelse af IT-systemer i alm. sættes i 19.62. Anvendelse af 
IT-systemer inden for et fagområde sættes under faget, f.eks. edb-systemer til 
meteorologiske beregninger under 55.8 og anvendelse af edb i arbejdsformidling 
under 33.113. 
Specielle IT-systemer sættes i 19.63. Operativsystemer sættes i 19.67. 

19.628 IT-service 

Før 2012: EDB-servicebureauer 

Her sættes f.eks. firmaer, der tilbyder datakraft og behandling af andres data, 
f.eks. webhoteller. 
IT-branchen i alm. sættes i 19.613. 

19.63 IT-teknikker. Specielle IT-systemer 

Før 2012: Edb-teknikker. Specielle edb-systemer 
Før 2002: Databehandlingsteknikker. Specielle databehandlingsteknikker. 

Her sættes samlede beskrivelser af flere af de i undergruppen placerede speci-
elle IT-systemer. 
Anvendte systemer sættes under emne, f.eks. sættes tekstbehandling i 65.3. 
Programmeringssprog sættes i 19.65 med undergrupper med mindre intentionen 
er at illustrere den beskrevne IT-teknik. 
Algoritmer til brug for programmering i alm. sættes i 19.65. 
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19.633 Multimediesystemer 

Fra 2002: Nye undergrupper oprettet 
Før 2002: Grafisk databehandling 

Her sættes software til fremstilling og visning af en kombination af billeder, gra-
fik, tekst, eller lyd, f.eks. software til design af hjemmesider. Se også noten til 
19.639. 
Anvendelse og fremstilling af multimedier til enkelte formål sættes under emnet, 
f.eks. sættes præsentationsprogrammer i 19.517. 

19.6335  Lyd 

Fra 2002: Ny gruppe 

Her sættes brug og redigering af lyd i multimediesystemer. Her sættes også lyd-
redigeringssoftware i alm., hvorimod software, der hovedsagelig bruges til opta-
gelse og redigering af musik, sættes i 78.252. 
Komposition af musik ved hjælp af IT sættes i 78.15. 

19.635 Mønstergenkendelse 

 Her sættes talegenkendelse. Her sættes også skanning af billeder, grafik eller 
tekst, mens den videre behandling ved hjælp af computer sættes i 19.6333. 

 

19.639 Internet 

Fra 2012: Ny undergruppe oprettet 
Før 2002: Informationssystemer 

* I 19.639 sættes værker om internet, webdesign og webpublicering i alm., f.eks. 
overvejelser om brugervenlighed og persuasive design, mens software til design 
af websider og oplægning på internettet sættes i 19.633. Design af enkelte 
hjemmesider sættes under hjemmesidens emne. 
Anvendelse af internet til forskellige formål klassificeres under formålet. F.eks. 
klassificeres e-handel under 65.5 og cloud computing, dvs. levering af software, 
service og tjenesteydelser via internettet, under den software eller service, som 
leveres eller under 19.628. Videndeling i alm. klassificeres under 19.08, også 
hvis det foregår via internettet. Email sættes i 65.39. 
Værker om emner med relation internet klassificeres ofte i følgende andre grup-
per: 
02.16 Informationstjeneste 
19.5 Kommunikation i alm. Information i alm. 
19.633 Multimediesystemer 
19.639 Internet 
62.382 Computernetværk i alm.  
65.87 Telekommunikation i alm. Telegraf- og telefonvæsen 
Brug af internet til informationssøgning f.eks. ved hjælp af søgemaskiner og 
webportaler sættes i 02.16. 
Betydningen af internet for kommunikation og information i samfundet sættes i 
19.5. 
I 62.382 sættes den tekniske side af internet som netværk, teknikken til opkob-
ling til internettet og datatransmission. 
Teleselskabernes salg og administration af adgang til internettet sættes i 65.87. I 
65.87 sættes også administrationen af domænenavne og ip-adresser. 

 

* 19.6393 Det sociale net 

Fra 2012: Ny gruppe 

Her sættes web 2.0 og de sociale tjenester på nettet som f.eks. Facebook, You-
tube og Twitter. Her sættes også tjenester, der servicerer deling af dokumenter 
og andre filer, som f.eks. Googledocs. 
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19.657 Software i alm. 

Før 2012: Programmer i alm. 
Før 2002: Programmel i alm. 

Her sættes bl.a. fremstilling af standardsoftware og softwarepakker. Her sættes 
administration af software og softwareudvikling. 
Enkelte programmer sættes under anvendelsen, f.eks. tekstbehandling i 65.3 og 
regneark i 51.8. 

19.68 Hardware 

Før 2012: Edb-udstyr 
Før 1997: Datamaskiner 

19.684 Processorer 

Før 2012: Mikroprocessorer 
Før 2002: Mikroprocessorer og andre datamatkredse 
Før 2008: Underdelt alfabetisk efter hovedtype 

19.685 Eksterne datalagre 

Før 2012: Ydre datalagre 

* Her sættes eksterne enheder til lagring af data, som f.eks. eksterne harddiske 
og NAS (Network attached storage). 
Her sættes også datamedier f.eks. disketter, cdr m.v. 

35.5 Militærvæsen 

Militært materiel og krigsvidenskab sættes i 62.6. Konfliktforskning sættes i 32.7. 
I 35.5 sættes forsvarspolitik. Udenrigspolitik og krigshistorie sættes under histo-
rie. Civilforsvar sættes i 62.66. Militærdiktatur sættes i 32.17. 

* 48.426 Sydsudan 

Fra 2012: Ny gruppe 

60.11 Virksomhedsøkonomi i alm. 

Her sættes driftsøkonomi i alm., dvs. læren om den enkelte virksomheds øko-
nomi og finansielle grundlag. Regnskab sættes i 65.2, afsætningsøkonomi i 
65.5. 

60.17 * Logistik i alm. Supply chain management 

Før 2012: Materialestyring i alm. 

* Her sættes værker om strategi og ledelse i forhold til forsyningskæden og leve-
randørstyring. Virksomhedernes salgsorganisation, beregning og styring af om-
sætning, indkøb og lager sættes i 65.51. I tvivlstilfælde foretrækkes placering i 
60.17. 

61.4 Sundhedsvæsen 

Før 2005: Offentlig hygiejne 

* Her sættes sundhedsvæsenet som helhed og sundhedspolitik i alm. Enkelte 
dele af sundhedsvæsenet sættes efter emnet f.eks. sættes hospitalsvæsen i 
61.9 og apoteker i 61.555. 

61.41 * Sundhedstjeneste. Medicinallovgivning og -statistik 

Før 2012: Medicinalvæsen og -lovgivning 

* Her sættes den del af sundhedsvæsenet, som ligger uden for hospitalerne, 
f.eks. almen lægepraksis, speciallæger og sundhedscentre. Her sættes hel-
bredsmålinger i alm. Enkelte befolkningsgruppers sundhed og sundhedsadfærd 
sættes i 61.3 med undergrupper, f.eks. ældres sundhed i 61.398. 
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62.13 Ventilationsanlæg 

* Her sættes luftkonditioneringsanlæg. Værker om både varme- og ventilations-
anlæg placeres i 62.11 

62.6 Militært materiel. Krigsførelse 

Før 2012: Militærteknik. Krigsførelse 

Militærvæsenets organisation sættes i 35.5. 

62.65 Fæstningsanlæg 

Før 2012: Befæstningsteknik 

* Her sættes befæstning. 
Her sættes også borganlæg og deres historie. Enkelte borges almindelige histo-
rie sættes under topografi. 

62.67 Krigsførelse 

Her sættes den militære strategi og taktik, f.eks. atomkrigsførelse og biologisk 
krigsførelse. Her sættes også guerilla-krig. Ikke-voldelig modstand mod aggres-
sion sættes i 32.3. Militært materiel og læren om våbnenes anvendelse, sættes i 
62.6. 
Krigsforskning i alm. sættes i 32.7, krigshistorie i 90. 

62.71 Trafikmidler uden motor på land 

Før 2012: Ikke-motordrevne trafikmidler på gader og veje 
Fra 1991: Gruppen underdelt 

62.722 Biler 

* Her sættes f.eks. samlinger af prøvekørsler og oversigter over personbiler på 
markedet. Tests og prøvekørsler af enkelte bilmærker sættes i 62.7221. 
Her sættes også busser og lastbiler. 

62.78 * Andet transportmateriel 

Fra 2012: Transportanordninger 

* Her sættes både stationære anlæg og mobilt materiel, f.eks. transportbånd og 
trillebøre. 
Her sættes også pneumatiske transportanlæg. 

62.91 Svævefly 

Før 2012: Svæveflyvere 

Flyvesport sættes i 79.88, dragesport sættes i 79.312. 

62.95 Fly 

Før 2012: Flyvemaskiner 

Her sættes flyveteknik. Militærfly sættes i 62.629. Trafikflyvning sættes i 65.83. 
I 62.95 sættes flyvemaskinens historie, medens luftfartens historie sættes i 
65.83. 
I 62.95 sættes også helikoptere. 

62.98 Astronautik 

* Her sættes rumfart og rumfartøjer. Rumforskning og satellitter i alm. sættes i 
52.48, mens kommunikationssatellitter sættes i 62.39. Raketmotorer sættes i 
62.246. 
Ufolitteratur og beskrivelser af ufoers tekniske udstyr sættes i 13.9. 
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62.99 Modelfly 

Før 2012: Modelflyvere 

65.2 Regnskab i alm. 

Før 2012: Regnskabsføring i alm. 

Her og i undergrupperne sættes budget- og regnskabslære. Regnskabsføring for 
enkelte erhverv sættes under faget, f.eks. landbrugsregnskab i 63.013. Virk-
somhedsøkonomi i alm. sættes i 60.11. 

65.21 * Bogføring. Bogholderi 

Før 2012: Bogføring 

Lønadministration sættes i 60.137. 

65.25 Handelsregning 

Her sættes f.eks. bankregning og regning for lærlinge. 

65.26 Handelskorrespondance 

Lærebøger i sprog for handelsskoler sættes i 89, som foretrækkes i tvivlstilfæl-
de. 

[65.32 Registrering] 

Fra 2012: Gruppen nedlagt 
Værker om registrering og arkivering på kontorer sættes fremover i 65.3. 

[65.33 Blanketteknik] 

Fra 2012: Gruppen nedlagt 
Værker om blanketter sættes fremover i 65.3. 

65.34 * Skrivning. Kalligrafi 

Før 2012: Skrivning 

Her sættes værker om de almindelige skrivearbejder. Skrivningens historie sæt-
tes i 90.84, skriveundervisning i 37.146534. 

[65.38 Mangfoldiggørelse] 

Fra 2012: Gruppen nedlagt 
Værker om mangfoldiggørelsen sættes fremover i 75.9. 

65.39 * Korrespondance i alm. 

Før 2012: Korrespondance i alm. Blanketudfyldning 

Enkelte fags korrespondance sættes under faget. 

65.4 Kontorhuse. Kontorindretning 

Før 1994: Kontorindretning 

Her sættes også kontorinventar i alm. og arkitektoniske beskrivelser af kontor-
bygninger. Offentlige administrationsbygninger sættes i 35, 35.1 eller 36. 

65.51 Salgsorganisation 

* Her sættes virksomheders praktiske arbejde med salg, dog sættes sælgertek-
nik i 65.54. 
Her sættes den økonomiske beregning og styring af omsætning, indkøb og la-
ger. Værker om strategi og ledelse i forhold til forsyningskæden, supply chain 
management og logistik, sættes i 60.17, som foretrækkes i tvivlstilfælde 
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65.52 Salgstilpasning 

* Her sættes afsætningsfremmende foranstaltninger (sales promotion), dog ikke 
reklame, som sættes i 65.6. Værker, der omfatter både sales promotion og re-
klame, sættes i 65.52. 
Her sættes også forbrugervaner og forbrugeradfærd. Forbrugervejledning i alm. 
sættes i 65.124. 

75.9 Reprografi i alm. Fotokopiering 

* Her sættes originaltro gengivelse af dokumenter ved hjælp af stråling, f.eks. 
lysstråling, varmestråling eller elektrisk (evt. elektromagnetisk) stråling. Her sæt-
tes f.eks. lystryk, blåtryk og xerografi. Her sættes også mangfoldiggørelse i alm. 
Fremstilling af offset-plader ad fotomekanisk vej sættes i 00.2,mikrofotografi i 
75.75. 

82-88 Skønlitteratur 

  * 

Specielle regler for opstillingen af skønlitteratur i folkebibliotekerne er anført i 
indrammede afsnit, se afsnittet i slutningen af denne note samt noterne til 86.4, 
86.9 og 88.1. 

  
I grupperne 82-88 sættes skønlitteraturen, klassificeret efter værkernes original-
sprog, f.eks. sættes belgisk, schweizisk, afrikansk eller canadisk skønlitteratur, 
skrevet på fransk i 82. Undtaget fra denne regel er skønlitteratur på andre sprog 
end dansk, skrevet af danske forfattere, som sættes i 86.4. Parallelle tekster i 
samme bog klassificeres efter originalteksten, med mindre det skønnes, at over-
sættelsen er den primære tekst. Dansk skønlitteratur i oversættelse til andre 
sprog sættes i 86.9. Antologier fra flere sprog sættes i 88, antologier fra flere 
sprog inden for en sproggruppe sættes under nærmeste overordnede gruppe 
f.eks. sættes antologier fra germanske sprog i 84. Antologier fra flere nordiske 
sprog sættes i 85.9. 
  
Tillægsdecimaler 
Oversættelser af skønlitteratur, både til dansk og til andre sprog, får tilføjet de-
cimalen 2, i visse tilfælde hvor systemet gør det nødvendigt, dog 02, f.eks. 85.02 
for oversættelser fra norsk. Tilføjelsen anvendes ikke i oversættelsesgrupperne 
85.2, 86.9 og 88.2. 
Antologier på originalsproget af flere forfatteres værker får tilføjet decimalen 1, i 
visse tilfælde, hvor systemet gør det nødvendigt, decimalerne 01, f.eks. antolo-
gier på norsk 85.01. Antologier af oversat skønlitteratur får tilføjet 21, henholds-
vis 021, undtagen i grupper, der kun indeholder antologier, dvs. 85.9 hvor der til-
føjes 2, 88 og 88.417, hvor der tilføjes 02. 
Eventyr og anden anonym folkelig digtning sættes i 39.1-39.2, hvor de skriftløse 
sprogs skønlitteratur i alm. også sættes. Sang- og visebøger sættes i 78.69 eller 
78.7. 
Ved klassifikation til Dansk Bogfortegnelse erstattes ovenstående tilføjede deci-
maler til oversættelser og antologier af Dansk Bogfortegnelses tillægstal (se bi-
lag 1). 
  
Skønlitteratur eller faglitteratur 
Udslaggivende for et værks placering i skønlitteraturen er ikke blot dets form, 
men tillige dets intention. Hvis det kundskabsmeddelende skønnes at være ho-
vedsagen, placeres værket efter emne i faglitteraturen. I tvivlstilfælde foretræk-
kes placering i skønlitteratur. Udvalgte eller samlede værker af en forfatter, som 
for en almindelig betragtning er en skønlitterær forfatter, sættes under skønlitte-
ratur, selv om værkerne rummer faglitterære partier. 
Visse grupper inden for 82-88 indeholder ikke blot skønlitteratur, men litteraturen 
i det hele taget. Det drejer sig om afsluttede litteraturer, som ikke med rimelig-
hed lader sig systematisere efter vor tids begreber, f.eks. 85.1, 85.2, 88.1, 88.2, 
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88.413 eller 88.805. Sådanne grupper, som alene indeholder litteratur fra døde 
sprog, er mærket med 'litteratur' i stedet for 'skønlitteratur'. I disse grupper sæt-
tes både litteratur på originalsproget og i oversættelser, hvis specielle grupper til 
oversættelser ikke findes. Andre grupper mærket 'skønlitteratur' som f.eks. 
88.43 eller 88.885, indeholder foruden skønlitteratur på levende sprog også litte-
raturen i det hele taget på døde sprog såvel på originalsproget som i oversættel-
ser. 
Eventyr og anden anonym folkelig digtning sættes i 39.1 - 39.2. Sang- og vise-
bøger sættes i 78.69 eller 78.7. 
  
Kunst eller skønlitteratur 
Litteratur hvor de sproglige elementer indskrænker sig til enkelte bogstaver, ord 
eller interpunktionstegn m.v. eller som består af blanke blade placeres som 
skønlitteratur 
Hvis det skønnes, at den billedmæssige virkning er den primære, placeres vær-
ket i 72. 
Gengivelser af happenings i form af tekster eller billeder placeres efter den 
kunstart, der i det enkelte tilfælde skønnes at udgøre hovedelementet. Således 
placeres litterære tekster til sceniske happenings som skønlitteratur, billedmæs-
sige happenings i 72 og musikhappenings som musik, jf. i øvrigt noten til 70.02. 
Filmmanuskripter sættes i 77.62. Specielt udarbejdede eller tilpassede tekster til 
marionet- og dukketeater placeres i 77.2. Tekster til operaer og operetter (libret-
ti) i 78.81. Andre teatertekster - herunder syngespils- og musicaltekster - place-
res som skønlitteratur. 
  

I folkebibliotekerne 
Den danske skønlitteratur samt oversættelser af skønlitteratur til dansk tildeles 
ikke opstillingsklassemærke efter DK5. De enkelte folkebiblioteker definerer selv 
behovet for opstilling f.eks. efter målgruppe (børn, voksne m.v.) eller efter genre 
(digte, skuespil, krimi m.v.). Inden for bibliotekernes opstillingsgrupper ordnes 
den dansksprogede litteratur alfabetisk efter forfatternavn eller titel.  
   
Oversættelser til fremmede sprog  
Oversættelser til fremmede sprog (også oversat litteratur af danske forfattere) 
opstilles i folkebibliotekerne under oversættelsens sprog.  
For oversættelser af skønlitteratur til norsk riksmål foretaget før den norske ret-
skrivningsreform i 1907 gælder reglerne for til dansk oversat litteratur. For over-
sættelser til såvel riksmål som nynorsk foretaget efter 1907 gælder reglerne for 
oversættelser til fremmede sprog.  
   
Biplaceringer  
Formålet med biplaceringer er:  
— at gøre det muligt at søge på klassemærker med tillægsdecimaler for over-
sættelse og antologi, hvor disse er forskellige fra det nationalbibliografiske klas-
semærke, når der ses bort fra Dansk Bogfortegnelses tillægstal (se bilag1). (Ek-
sempler: La tempéte og Engelske kriminalhistorier).  
— at kunne søge på originalsprogets klassemærke for oversatte udgaver af 
danske forfatteres skønlitteratur skrevet på fremmedsprog, dvs. værker, der i na-
tionalbibliografien placeres i 86.4.  
Det betyder at  
— Oversættelser til andre sprog end dansk biplaceres under originalsproget 
med tillægsdecimaler for oversættelse. (Eksempel: Shakespeare: La tempête)  
— Oversatte antologier uanset oversættelsens sprog biplaceres under original-
sproget med tillægsdecimaler for oversættelse og antologi. (Eksempel: Engelske 
kriminalhistorier)  
— Oversættelser af danske forfatteres skønlitteratur skrevet på fremmedsprog 
biplaceres under originalsproget med tilføjelse af tillægsdecimaler for oversæt-
telse. (Eksempler: Freuchen: Hvalfangerne og Arfangniat)   
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Eksempler: Opstilling og biplacering i folkebiblioteker - og nationalbiblio-
grafiske klassemærker med Dansk Bogfortegnelses tillægstal.  
Fuldstændig oversigt over Dansk Bogfortegnelses tillægstal og deres betydning findes som bilag 1.  

Værk    Opstilling  Biplacering  Nationalbibliografi  
Shakespeare: Stormen   alfab.  ingen  83-23  
Shakespeare: The tempest   83 ingen  83-03  
Shakespeare: La tempête   82  83.2  83-13  
Engelske kriminalhistorier  alfab.  83.21 83-24  
Freuchen: Whaling boy    83.8  ingen  86.4-096  
Freuchen: Hvalfangerne  alfab. 83.82  86.4-296  
Freuchen: Arfangniat   88.882  83.82  86.4-196  
Andersen: The ugly duckling   83  ingen  86.9-196  
Homer: Illiaden   88.2  ingen  88.2-25  
   
Undtagelser  
Ovenstående særlige regler gælder ikke for oldtidens og middelalderens sprog, 
dvs. følgende grupper: 84.9, 85.2, 88.2, 88.413, 88.423, 88.603, 88.805, 88.806, 
88.841, 88.842, 88.845, 88.852, og heller ikke for 86.2 dansk litteratur før Hol-
berg og 86.7 den danske dialektlitteratur.  

83  Engelsk skønlitteratur 

* Her sættes også engelsksproget litteratur fra f.eks. Canada eller Australien 

83.8  Amerikansk skønlitteratur 

* Her sættes engelsksproget litteratur fra USA. Litteratur på andre amerikanske 
sprog sættes i 88.88 med undergrupper. 

86.4  Skønlitteratur på andre sprog, skrevet af danske forfattere 

Her sættes skønlitteratur skrevet af statsborgere i kongeriget Danmark med Fæ-
røerne og Grønland samt fra 1920 Nordslesvig, forhenværende danske stats-
borgere, personer, fast bosiddende i Danmark, Færøerne og Grønland, stats-
borgere i Skåne, Halland og Blekinge indtil 1658 og i Slesvig indtil 1864. 
Skønlitteratur skrevet på færøsk sættes i 85.4, på grønlandsk i 88.882. Skønlit-
teratur på hjælpesprog sættes i 88.91 eller 88.94. 
86.4 bruges ikke til opstilling i folkebibliotekerne, men anvendes i nationalbiblio-
grafien og er således søgbar i folkebibliotekernes kataloger.  
* 

For folkebibliotekerne gælder:  
— Oversættelser til dansk af skønlitteratur på andre sprog, skrevet af danske 
forfattere, opstilles i det alfabetiske system.  
— Skønlitteratur på andre sprog, skrevet af danske forfattere opstilles efter vær-
kets sprog og, hvis der er tale om en oversættelse biplaceres efter originalspro-
get.  
Se det indrammede afsnit af noten til 82-88 og noten til 88.1. 

86.9 Dansk skønlitteratur i oversættelse til andre sprog 

* I folkebibliotekerne opstilles dansk skønlitteratur i oversættelse til andre sprog 
under oversættelsens sprog. Se det indrammede afsnit af noten til 82-88. 

 

98.22  * Israels historie. Palæstinas historie 

Fra 2012: Ny undergruppe oprettet 
Før 2012: Israels historie 

* Her sættes Palæstinas og Jerusalems historie i alm. 
Det gamle Israels historie indtil 135 e.Kr. og Palæstinas oldtidshistorie indtil 634 
e.Kr. sættes i 91.24 (se noten hertil). 
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Vestbreddens, Gazas og Østjerusalems historie efter 1967 sættes i 98.223. 
Jødernes historie i alm. samt i enkelte lande uden for Palæstina sættes i 91.241 
og 91.246. 

* 98.223  Vestbredden og Gazas historie fra 1967 

Fra 2012: Ny undergruppe 
Tidligere klassifikation: 98.22 

Her sættes Vestbreddens historie geografisk afgrænset af Jordanfloden mod øst 
og den grønne linje, dvs. grænsedragningen fra 1949 efter den arabisk-israelske 
krig 1948, mod nord, vest og syd. Her sættes også Østjerusalems historie fra 
1967. 
Her sættes de israelske bosættelsers historie, mens konflikten mellem israelere 
og palæstinensere i alm. sættes i 98.22. 

* 98.426  Sydsudan 

Fra 2012: Ny undergruppe 
Tidligere klassifikation: 98.424 
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Register 

Administrativ IT 
- Regnskabsføring 65.2 
- Virksomhedsøkonomi 60.11 
Appetit 
- Ernæringsfysiologi 61.23 
- Ernæringshygiejne 61.38 
Brandsikring 69.89 
Brugervenlighed (IT) 19.62 
Børne-tv 
- Produktion 77.9 
- Programpolitik 07.4 
  (Før 2006: 37.84) 
Den ¤tredje sektor 
- Arbejdsforhold 33.112 
- Organisationer 36.9 
- Socialt arbejde 38.2 
Det ¤sociale net 19.6393 
Discjockeys 78.252 
- Se også under de enkelte musikgenrer 
E-bogslæsere 19.686 
Efterforskning 34.33 
E-handel 65.59 
Energiforsyning 62.01 
- Se også de enkelte ressourcer, f.eks. Elektricitet 
- Enkelte landes energiforsyningi alm. 62.011 
Fjendebilleder 
- Socialpsykologi 30.13 
Fly 62.95 
- Militærfly 62.629 
Forbrugeradfærd 65.52 
Frivilligt arbejde 
- Arbejdsforhold 33.11 
- Organisationer 36.9 
- Socialt arbejde 38.2 
Gasvarmepumper 62.12 
Gaza 
- Bibelsk kulturhistorie 22.08 
- Geografi 48.22 
- Oldtidshistorie indtil 634 e.Kr. 91.24 
- Palæstinas historie indtil 1967 98.22 
- Politisk system 32.2822 
- Samfundsforhold i alm. 30.2822 
- Vestbredden og Gazas historie fra 1967    98.233 
- Økonomiske forhold i alm. 33.18822 
Grænsekontrol 35.6 
- Andre lande 35.8 
Harddiske 19.683 
- Eksterne harddiske 19.685 
Hjælpeorganisationer 
- Internationalt hjælpearbejde 32.73 
- Nødhjælp 61.49 
Holocaust 91.241 
Hukommelse (IT) 19.683 
Humanitært arbejde 32.73 
- Nødhjælp 61.49 
Hverdagsliv 30.12 
Højrefløjen 32.17 
- Enkelte lande 32.2 

Højreradikalisme 32.17 
IT-forbrydelser 
- Andre lande 34.38 
- Danmark og i alm. 34.31 
IT-historie 19.6109 
IT-kunst 75.4 
(Før 1997: 70.02) 
- Værker af enkelte kunstnere 72 
IT-medarbejdere 19.6106 
IT-ordbøger 19.6103 
IT-programmer 
- Fremstilling og administration 19.657 
- Kontorprogrammer 65.3 
- IT-programmer til anvendelse på enkelte områder 
må søges under området 
IT-servicebureauer 19.628 
IT-systemer 19.62 
- Operativsystemer 19.67 
- Specielle systemer må søges under emnet 
IT-uddannelser 19.6107 
IT-udstyr 
- Hardware 19.68 
- IT-systemer $m19.62 
- Programmer 19.65 
- Specielle anvendelser af IT-udstyr må søges 
under emnet 
Koncentrationslejre 34.35 
- Andre lande 34.38 
- Lejre for jøder 91.241 
− Tysklands historie 1933-1945 94.41 
- Koncentrationslejre i enkelte lande sættes under 
landets historie 
Kontorprogrammer (IT) 65.3 
Krig 
- Fredssagen 15.7 
- Krigsforskning $m32.7 
- Krigsførelse 62.67 
- Militærvæsen 35.5 
- Enkelte krige må søges under de enkelte perio-
ders eller landes historie 
Kulturarv 90.1 
- se også de enkelte perioder og lande 
Landboliv 39.43 
Landliv 39.43 
Letlæsningsbøger 
- Skønlitterære læsebøger 82-88 
- Læsebøger til læseteknisk træning 37.125 
- Læsebøger til sprogindlæring må søges under de 
enkelte sprog, f.eks. danske læsebøger 89.69 
Logistik 60.17 
- Matematisk logik 11 
- Militærforsyningstjeneste $m62.67 
- Logistik anvendt i enkelte fag må søges under 
faget 
Læselet-bøger 
- Skønlitterære læsebøger 82-88 
- Læsebøger til læseteknisk træning 37.125 
- Læsebøger til sprogindlæring må søges under de 
enkelte sprog, f.eks. danske læsebøger 89.69 
Mangfoldiggørelse 75.9 
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(Før 2012: 65.38) 
Mennesket 
- Antropologi 59.1 
- Dogmatik 23 
- Erkendelsesteori 12 
- Filosofi 16.8 
- Kulturfilosofi 90.1 
Militært materiel 62.6 
Palæstina 
- Bibelsk kulturhistorie 22.08 
- Geografi 48.22 
- Historie 98.22 
- Oldtidshistorie indtil 634 e.Kr. 91.24 
- Politisk system 32.2822 
- Samfundsforhold i alm. 30.2822 
- Vestbredden og Gazas historie fra 1967 98.233 
- Økonomiske forhold i alm. 33.18822 
Palæstina-problemet 
- Mellemøstens historie 98.15 
- Israels og Palæstinas historie 98.22 
Praktiserende læger 61.41 
Præstekjoler 24.5 
Regionalplaner 
- Planlægningsret 
- Regionalplanlægning 71.9 
- Regionalplanlægning, enkelte lokaliteter 71.95 
Skole-hjem samarbejde 37.33 
Sociale tjenester 19.6393 
Sydsudan 
- Geografi 48.426 
- Historie 98.426 
- Samfundsforhold i alm. 30.28426 
- Politisksystem 32.28426 
- Økonomiske forhold i alm. 33.188426 

Sygdomsforebyggelse 61.4 
Valg 
- Foreningsteknik 36.7 
- Politiske valgmetoder 32.4 
- Statistik over enkelte danske kommunalvalg 
36.1-36.2 
- Statistik over enkelte parlamentsvalg 32.8 
- Valg til Europa-Parlamentet 32.89 
- Se også de enkelte landes politiske systemer og 
politiske historie 
Vandmiljøplaner 55.9 
Venstrefløjen 32.16 
- Enkelte lande 32.2 
Venstreradikalisme 32.16 
Vestbredden 
- Bibelsk kulturhistorie 22.08 
- Geografi 48.22 
- Oldtidshistorie indtil 634 e.Kr. 91.24 
- Palæstinas historie indtil 196798.22 
- Politisk system 32.2822 
- Samfundsforhold i alm. 30.2822 
- Vestbredden og Gazas historie fra 1967 98.233 
- Økonomiske forhold i alm. 33.18822 
web 2.0 19.6393 
Webdesign 19.63 
- Software 19.633 
- Design af enkelte hjemmesider sættes under 
hjemmesidens emne 
Webpublicering 19.63 
- Publicering af enkelte hjemmesider sættes under 
hjemmesidens emne 
 
 

 


