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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um tilraunaverkefni sem framkvæmt var á barnadeild Bókasafns 

Árborgar. Börn og unglingar eru framtíðarnotendur bókasafna og samband er á milli 

virkni þeirra í tómstundum- og félagsstörfum og þess að þau lesi sér til ánægju. 

Samkvæmt yfirlýsingu Menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) 

er eitt af lykilmarkmiðum bókasafna að styrkja læsi og örva lestrarvenjur barna. 

Tugflokkunarkerfi Deweys var þróað seint á 19. öld og snýst um að skipuleggja röðun 

bóka í hillur eftir efnisinnihaldi, frá hinu almenna til hins sértæka. Ýmis önnur kerfi hafa 

verið hönnuð í gegnum tíðina þar á meðal liðflokkunarkerfi Ranganathans en 

flokkunarkerfi Deweys er það kerfi sem hefur náð mestri útbreiðslu. Markmið 

breytinganna er að einfalda leit barna að bók við hæfi með því að draga fram 

efnisinnihald bóka með litum í stað þess að nota þriggja stafa flokkstölur án þess þó að 

útiloka flokkunarkerfi Deweys. Tilgangur breytinganna er að opna fyrir börnum þann 

ævintýraheim sem bækur bjóða upp á og auka um leið útlán bóka. Tekinn var góður 

tími í undirbúning og áætlun um framkvæmd breytinganna og samþykki 

forstöðumanns fengið fyrir þeim því við breytingar, af hvaða toga sem er, er stuðningur 

yfirmanna nauðsynlegur. Breytingarnar voru kynntar fyrir starfsfólki á fundi og fyrir 

notendum safnsins með bæklingi og merkingum á veggjum. Vinnustundirnar sem fóru í 

breytingarnar eru útskýrðar í töflum. Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á 

skilningi barna á tugflokkunarkerfi Deweys en niðurstöður benda þó til að börn átti sig 

ekki á raðgreiningu flokkabóka í hillum enda kerfið ekki hannað með þau í huga. 

Litakóðun reynist hjálpleg við að draga fram með sjónrænum hætti efnisinnihald bóka 

fyrir börn sem eru að þróa lestrarkunnáttu sína. Við breytingarnar var lögmál 

Ranganathans haft að leiðarljósi. Stuðla þarf með öllum ráðum að yndislestri barna og 

auka áhuga þeirra á lestri sér til skemmtunar.  

 



  

 

Abstract 

The thesis discusses an experimental project conducted at the children‘s department 

at the Arborg Library, Iceland. Children and teenagers are the future users of libraries 

and there is a correlation between their recreational activities and reading for 

pleasure. One of the key mission in UNESCO‘s Public Library Manifesto is creating and 

strengthening reading habits in children at an early age. The Dewey Decimal 

Classification (DDC) was developed in late 18th century in order to assign books a 

location by topic, ranging from the general to the specific. Several other classification 

systems have been created, such as Ranganathan‘s colon classification, but the Dewey 

Decimal Classification is most widely spread. The project‘s goal was to simplify 

children‘s search for suitable books by defining different topics with colors instead of a 

three digit classification number but without eliminating the DDC. The purpose of the 

change was to introduce the world of books to children, and subsequently increase 

book loans. An ample time was taken to prepare and plan the project, with the 

approval of the head librarian. As with all change management, the support of 

managers is necessary. The changes were introduced to the staff at a meeting and the 

library users got a pamplet and markings on the walls. The working hours put into the 

project are presented in tables. There are not many researches on children‘s 

understanding of the Dewey Decimal Classification but results indicate that they do 

not grasp the idea behind the classification, understandably since it was not designed 

for children. The color coding proves to be helpful by visualizing the topics for children 

who are developing their reading skills. Ranganathan‘s Five laws of library science was 

used as a guide during the changes. Children‘s interest in reading for pleasure should 

be contributed to by all means possible and their overall reading increased.
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litamerkingum bóka og raða þeim í stafrófsröð innan lita án þess þó að útiloka 

tugflokkunarkerfi Deweys. Gengið var út frá því sem staðreynd að börnum gengur oft 
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Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um tilraunaverkefni sem framkvæmt var á barnadeild Bókasafns 

Árborgar og stendur tilraunin enn yfir. Í verkefninu er gengið út frá því að börnum 

gangi betur að átta sig á litakerfi heldur en þriggja stafa flokkstölum, sem er það sem 

flokkunarkerfi Deweys gengur út á. Markmið og tilgangur verkefnisins er að gera 

yngstu notendum safnsins einfaldara fyrir við leit að lesefni við hæfi með því að beina 

athygli þeirra að litum á kili bókanna og raða bókunum í stafrófsröð án þess þó að 

útiloka tugflokkunarkerfi Deweys. Einnig er vonast til þess að með því að nota liti til að 

draga fram efnisinnihald bókanna aukist útlán þeirra.  

Ritgerðin telur samtals níu kafla og eru þeir eftirfarandi: Kafli eitt fjallar um 

markmið almenningsbókasafna samkvæmt yfirlýsingu Menningar- og vísindastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um almenningsbókasöfn en þar kemur meðal annars 

fram að eitt af lykilmarkmiðum bókasafna skuli vera að efla og styrkja lestrarvenjur 

barna allt frá frumbernsku. Einnig var þar komið inn á að samband er á milli virkni 

barna í tómstundum og félagsstörfum og þess að lesa sér til ánægju. Börn eru 

framtíðarnotendur bókasafna og því mikilvægt að þau læri snemma að nýta sér 

þjónustu og þá þekkingu sem almenningsbókasöfn búa yfir. Kafli tvö fjallar um sögu 

Bókasafns Árborgar og það starf sem rekið er á barnadeild bókasafnsins en þar er 

meðal annars boðið upp á sumarlestur á hverju sumri. Sumarlestrinum er ætlað að 

stuðla að lestrarhæfni og örva börnin til lesturs yfir sumarið. Í kafla þrjú er 

tugflokkunarkerfi Deweys tíundað. Sagt er frá því hvernig hann þróaði kerfi sitt og 

komið er inn á sögu Deweys ásamt því að sagt er frá tilgangi kerfisins. Einnig er í 

kaflanum komið inn á að önnur kerfi hafi verið hönnuð í gegnum tíðina. Þar er sagt frá 

liðflokkunarkerfi Ranganathans og lögmáli hans sem fjallar um að bækur séu til 

notkunar, það sé til bók fyrir hvern notanda og notandi fyrir hverja bók, spara eigi tíma 

lesandans og að bókasafn sé lifandi vera. Í kafla fjögur er sagt frá markmiði og tilgangi 

breytinganna sem byggist á litakóðun og er ætlað að einfalda leit barna að bókum við 

hæfi. Þar er einnig sagt frá því hvernig barnadeildin var byggð upp fyrir breytingar og 

hvernig hún lítur út eftir breytingar. Í kafla fimm er sagt frá undirbúningi og 



  

6 

framkvæmd breytinganna. Fjallað er um hversu nauðsynlegur stuðningur yfirmanna sé 

við breytingar og að betra sé að reyna að taka breytingum fagnandi í stað þess að líta á 

þær sem mótlæti. Einnig er sagt frá því hvernig breytingin er hugsuð til að fá börn til að 

skynja ævintýraheim bókanna og þannig efla þau til lesturs. Í kaflanum er einnig sagt 

frá því hvernig breytingarnar voru undirbúnar og fjöldi þeirra eintaka sem breytt var er 

áætlaður. Í kafla sex er fjallað um kynningar á breytingunum og bæklingagerð. Þar 

kemur fram að skiptar skoðanir voru um ágæti breytinganna og að sitt sýndist hverjum. 

Í kaflanum er sagt frá því að kynningarbæklingur hafi verið unninn samhliða 

breytingunum. Í kafla sjö eru skýrðar vinnustundir við breytingarnar en samtals hafa 

farið ríflega fjórar vikur í breytingarnar. Vinnustundirnar eru settar fram í töflum þar 

sem útlistað er vinnuframlag höfunda og aðstoðarmanna þeirra ásamt samantekt yfir 

vinnustundir. Í kafla 8 er fjallað um gagnrýni, bæði á tugflokkunarkerfi Deweys og 

litakóðunina. Þar er einnig sagt frá öðrum kerfum sem hafa verið skoðuð með tilliti til 

notkunar á bókasöfnum og að einhver þeirra hafi verið tekin í notkun. Einnig er þar 

sagt frá því að ekki virðast vera til miklar upplýsingar þegar kemur að skilningi barna á 

tugflokkunarkerfi Deweys en nýlegar rannsóknir sýni að börn ráði illa við þriggja stafa 

flokkstölur, sem er það sem flokkunarkerfi Deweys byggir á, þar til eftir tíu ára aldur 

enda var kerfi Deweys ekki hannað með börn í huga. Þar er einnig fjallað um nokkur 

einföld skref til breytinga sem bókasafns- og upplýsingafræðingar gætu tekið með það 

að markmiði að auðvelda börnum notkun bókasafna. Þar er einnig fjallað um að 

litakóðun geti verið hjálpleg þeim börnum sem eru að þróa lestrarkunnáttu sína því litir 

geti frekar dregið fram, með sjónrænum hætti, efnisinnihald bóka. Í níunda kafla er 

sagt frá því að ekki sé mikil reynsla komin á breytingarnar enn sem komið er en þær 

séu hugsaðar bókasafninu til framdráttar. Þar er einnig fjallað um að eftir breytingar 

raðist bækur sömu höfunda ekki allar í röð í sömu hillum heldur dreifist um 

barnadeildina eftir innihaldi bókanna. Einnig er sagt frá því að við breytingarnar var 

lögmál Ranganathans haft að leiðarljósi. Stuðla þurfi að yndislestri barna og reyna með 

öllum ráðum að vekja löngun þeirra til lesturs.  
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Allar myndir sem birtast með ritgerð þessari eru í eigu höfunda nema skjáskot 

sem tekin eru af Gegni.is og lýsir breytingum sem gerðar voru á skráningu bókanna og 

skjáskot sem tekið er frá Landskerfi. 

1 Fyrir hvern eru bókasöfn? 

Í yfirlýsingu Menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um 

almenningsbókasöfn í þýðingu dr. Sigrúnar Klöru Hannesdóttur segir meðal annars:  

„Almenningsbókasafn er hlið til þekkingar á hverjum stað. Það skapar frumskilyrði til 

ævimenntunar, sjálfstæðrar ákvarðanatöku og menningarþroska einstaklinga og 

þjóðfélagshópa.” Þar segir enn fremur um markmið almenningsbókasafna að eitt af 

lykilmarkmiðum þegar kemur að upplýsingum, læsi, menntun og menningu skuli vera 

kjarninn í þjónustu almenningsbókasafna og þá fyrst og fremst að örva og styrkja 

lestrarvenjur barna frá unga aldri (Yfirlýsing Menningar- og vísindastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um ALMENNINGSBÓKASÖFN, 1995).  

Bókasöfn hafa stundum verið kölluð þriðji staðurinn, á meðan fyrsti staðurinn 

er heimili fólks og annar staðurinn er vinnustaður þess. Þriðji staðurinn er skilgreindur  

sem hlutlaust svæði þar sem fólk hittist reglulega til að ræða það sem efst er á baugi 

hverju sinni og geti þannig átt félagslegt samneyti við annað fólk og því er þriðji 

staðurinn talinn vera mikilvægur liður í uppbyggingu samfélaga sem byggja á 

sameiginlegum gildum. Einnig má líkja bókasöfnum við opinber torg eða 

almenningsgarða í borgum þar sem fólk hittir vini og kunningja fyrir tilviljun og tekur tal 

saman en getur einnig hitt þar ókunnuga og farið að tala við þá. Bókasöfn eru því fyrst 

og fremst opinber staður ætlaður öllum. Notendur bókasafna eru á öllum aldri með 

mismunandi bakgrunn, trú og stjórnmálaskoðanir. Þangað kemur fólk í mismunandi 

tilgangi ýmist til að nota safnið í tengslum við nám sitt, vinnu eða í einkaerindum og 

eru fáir staðir sem bjóða upp á jafn fjölbreytt mannlíf. Þannig geta bókasöfn sameinað 

hlutverk fyrsta, annars og þriðja staðarins (Aabø, Audunson og Vårheim, 2010; Aabø og 

Audunson, 2012).  

Þegar kemur að aðgengi fólks hvað varðar menningu, upplýsingar og þekkingu 

fara almenningsbókasöfn ekki í manngreiningarálit. Allir hafa þar jafnan rétt til að afla 



  

8 

sér upplýsinga og hafa aðgengi að þeim griðastað sem bókasöfn eru burtséð frá 

menntun og þjóðfélagsstöðu. Bókasöfn hafa þannig orðið að samkomustað, í hverju 

nærsamfélagi, sem laða að sér fjölda fólks sem kemur þar saman til að eiga samskipti 

við annað fólk eða einfaldlega sitja í ró og næði, njóta stundarinnar og upplifa um leið 

þá menningarviðburði sem í boði eru á hverjum stað; svo sem upplestur eða 

listsýningar. 

Rannsóknir sýna að sterkt samband er milli virkni í tómstundum og 

félagsstörfum barna og unglinga og þess að lesa sér til ánægju. Börn sem hafa ánægju 

af lestri eru mun líklegri til að lesa meira en þau börn sem nota lesturinn til 

veruleikaflótta og þau sem lesa eingöngu sér til gagns, lesa minna í frítíma sínum. Börn 

og unglingar koma við á bókasafninu eftir að hefðbundnu skóla- og tómstundastarfi 

lýkur og þar opnast þeim sá heimur ævintýra og fróðleiks sem bækurnar bjóða upp á. 

Mikilvægt er að efla og örva yndislestur barna og ungmenna enda stuðlar bætt 

lestrarkunnátta að betri námsárangri og síðast en ekki síst eru börn og ungmenni 

framtíðarnotendur bókasafna og því mikilvægt að venja þau snemma á að nýta sér þá 

þjónustu og þekkingu sem almenningsbókasöfn búa yfir (Ágústa Pálsdóttir, 1998; 

Samtök forstöðumanna bókasafna, e.d.).  

2 Bókasafn Árborgar  

Sveitarfélagið Árborg varð til árið 1998 við sameiningu Selfosskaupstaðar, Stokkseyrar-, 

Eyrarbakka- og Sandvíkurhrepps. Nafn bókasafnsins hefur tekið breytingum í gegnum 

tíðina en upprunann má rekja til Lestrarfélags Sandvíkurhrepps, síðar Héraðsbókasafns 

Suðurlands, en síðan 2009 hefur nafn þess verið Bókasafn Árborgar (Sveitarfélagið 

Árborg, e.d.). 

Bókasafn Árborgar er starfrækt á þremur stöðum í Árborg, á Eyrarbakka, 

Stokkseyri og Selfossi. Upphaf bókasafnsins má rekja til tombólu sem haldin var 

veturinn 1909, á vegum Ungmennafélags Sandvíkurhrepps hinum forna, í Tryggvaskála 

sem er sögulegt hús á Selfossi. Tilgangur tombólunnar var að safna fé til stofnunar 

lestrarfélags. Til að byrja með fékk safnið inni í Litlu-Sandvík, sem er bóndabær rétt 

austan við Selfoss, og fyrsti bókavörðurinn var Steindór Hannesson sem var 
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vinnumaður í Litlu-Sandvík. Héraðsbókasafn Suðurlands var síðan stofnað árið 1939, 

fyrir tilstuðlan Héraðssambands Skarphéðins og hafði aðsetur á Selfossi. Árið 1956 var 

nafni bókasafnsins breytt í Héraðsbókasafn Árnessýslu samkvæmt þeim lögum sem þá 

voru í gildi sem kváðu á um að héraðsbókasafn skyldi vera starfandi í hverri sýslu 

landsins. Frá því að Sveitarfélagið Árborg tók við rekstri bókasafnsins árið 2009 hefur 

heiti þess verið Bókasafn Árborgar (Bókasafn Árborgar, e.d.).  

Í núverandi húsnæði, á jarðhæð að Austurvegi 2, hefur bókasafnið verið 

starfrækt síðan 1991. Húsnæðið, sem er miðsvæðis á Selfossi, er bæði bjart og 

skemmtilegt og var upphaflega byggt fyrir rekstur Kaupfélags Árnesinga. Á mynd 1 í 

viðauka 1 má sjá fyrsta bókaskáp Lestrarfélags Sandvíkurhrepps og er hann varðveittur 

í lesstofu í kjallara bókasafnsins. Skápur þessi var smíðaður árið 1912 fyrir styrk frá 

Ungmennafélagi Sandvíkurhrepps. Þann 5. október 1984 gáfu séra Eiríkur J. Eiríksson, 

fyrrum prestur á Þingvöllum, og kona hans Sigríður Kristín Jónsdóttir Bæjar- og 

héraðsbókasafninu sem þá hét svo, allt bókasafn sitt. Vegna húsnæðisvanda Bæjar- og 

héraðsbókasafnsins var ekki hægt að taka formlega við þessari veglegu gjöf fyrr en árið 

1991 (Bókasafn Árborgar, e.d.). Þessi viðbót við safnið hefur verið kallað Eiríkssafn og 

telur um 30 þúsund safngögn af ýmsum toga og er staðsett í kjallara bókasafnsins. 

Eiríkssafn er flokkað samkvæmt Dewey kerfinu en sérmerkt með EIR fyrir framan í 

skráningu inn í Gegni (Bókasafn Árborgar, e.d.).  

Heiðrún Dóra Eyvindardóttir veitir Bókasafni Árborgar forstöðu og starfar safnið 

samkvæmt lögum um almenningsbókasöfn nr. 150/2012 en þar segir í 6. grein um 

markmið og hlutverk: 

Bókasöfn eru þjónustustofnanir sem starfa í þágu almennings og eigenda sinna og 
eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Sameiginlegt markmið bókasafna, sem undir lög 
þessi falla, er að veita aðgang að fjölbreyttu safnefni og upplýsingum á 
mismunandi formi. Þau skulu efla menningar- og vísindastarfsemi, menntun, 
símenntun, atvinnulíf, íslenska tungu, ánægjulestur og upplýsingalæsi. 

Hlutverk bókasafna er að jafna aðgengi að menningu og þekkingu. Áhersla skal 
lögð á að safnkostur bókasafna endurspegli sem flest sjónarmið (Bókasafnalög nr. 

150/2012). 

 Bókasafn Árborgar telur um 70 þúsund safngögn og þar starfa, auk 

forstöðumanns, 12 starfsmenn í starfshlutfalli frá 20 - 100 prósent, þar af eru tveir 
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starfsmenn menntaðir í bókasafns- og upplýsingafræðum. Í kjallara safnsins er lesstofa 

sem námsmenn og aðrir nýta sér og þar er einnig Listagjáin þar sem listamenn á 

svæðinu skiptast á að sýna verk sín og einnig eru þar ýmsar aðrar uppákomur. Ásamt 

því að lána út bækur og hljóðbækur getur almenningur fengið leigða DVD diska, VHS 

myndbönd og geisladiska með hljómlist á Bókasafni Árborgar. 

2.1 Barnadeild Bókasafns Árborgar 

Á Bókasafni Árborgar er rekið metnaðarfullt starf sem byggist meðal annars á góðri 

þjónustu við viðskiptavini úr öllum aldurshópum og þá ekki síst börn. Barnadeildin er 

máluð í björtum litum og skemmtilega skreytt myndum úr ýmsum ævintýrum. 

Reglulega er skipt um myndir á veggjum en heiðurinn af myndunum á Rakel Sif 

Ragnarsdóttir, umsjónarmaður barnadeildar.  

Barnadeild bókasafnsins býður upp á sumarlestur fyrir börn í lok hvers skólaárs 

og valin eru mismunandi þemu á hverju ári. Sumarlestur hefur verið haldinn árlega frá 

árinu 1993. Miðað er við að börnin séu átta til tíu ára en þau mega vera yngri eða eldri. 

Á hverju ári eru fengnir vinsælir barnabókahöfundar sem lesa úr verkum sínum fyrir 

börnin. Sumarlestrinum er ætlað að stuðla að lestrarhæfni og örva börnin til aukins 

lesturs yfir sumartímann (Bókasafn Árborgar, e.d.).  

Barnadeildin er byggð upp með hilluröðun samkvæmt flokkunarkerfi Deweys 

þar sem fyrstu hillurnar í barnadeildinni eru merktar B-000 almennt efni og síðan koll af 

kolli upp í B-813 skáldsögur. Allar barnabækurnar eru aðgreindar með B fyrir framan 

flokkstöluna og stendur B fyrir Barnadeild. Fyrir yngsta aldursflokkinn eru svokallaðar 

krybbur þar sem bækur eru merktar með doppum í rauðum, grænum, gulum og bláum 

litum eftir nafni höfunda bókanna og nokkrar hillur barnadeildar eru með myndum 

sem vísa í innihald bókanna (sjá myndir 2-3 í viðauka 1). 

3 Tugflokkunarkerfi Deweys 

Kenningar eða hugmyndir um sérstakt kerfi við flokkun bóka, tímarita, geisladiska og 

fleiri safngagna hafa verið fjölmargar gegnum tíðina. Af þessum hugmyndum hefur 

tugflokkunarkerfi Deweys (e. Deweys Decimal Classification) náð mestri útbreiðslu um 
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heiminn og er kerfið nú notað til skipulagningar safngagna á bókasöfnum í ríflega 135 

löndum (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010).  

Melville Louis Kossuth Dewey var fæddur í desember árið 1851 í smábæ í New 

York fylki. Hann hafði alla tíð brennandi áhuga á því að einfalda stafsetningu 

móðurmáls síns. Hann felldi niður millinöfn sín og stafsetti nafn sitt Melvil og til 

skamms tíma skrifaði hann eftirnafn sitt Dui. Dewey starfaði sem aðstoðarbókavörður 

við Amhers College bókasafnið síðustu tvö árin í námi sínu og fyrstu tvö árin eftir 

útskrift og sá í starfi sínu ýmis vandkvæði við uppröðun bóka, ekki síst þegar kom að 

því að finna þær aftur í hillunum. Hann hóf að þróa tugflokkunarkerfi sitt árið 1873, þá 

aðeins 21 árs. Dewey var lykilmaður í stofnun Bandarísku bókavarðasamtakanna (e. 

American Library Association) árið 1876 og starfaði sem ritari samtakanna frá 1876-

1890 og sem forseti þeirra 1890-1893. Dewey var einn af stofnendum Library Journal 

og ritstýrði tímaritinu á árunum 1876-1880. Hann stofnaði fyrsta bókavarðaskólann 

árið 1883 og var fylgismaður þess og brautryðjandi fyrir því að konur fengju tækifæri á 

vinnumarkaði (OCLC, e.d.).  

Árið 1876 gaf hann í fyrsta sinn út rit um flokkun sína og var titill ritsins A 

Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and 

Pamphlets of a Library. Tugflokkunarkerfi Deweys snerist um að skipuleggja röðun 

bóka í hillur eftir ákveðnu kerfi þar sem bókum var raðað eftir efnisinnihaldi, frá hinu 

almenna til hins sértæka. Lausn hans á vandkvæðum við uppröðun bóka var því að 

bækur með sama eða svipað efnisinnihald væru settar á sama stað, samkvæmt 

fyrirfram ákveðnu númerakerfi, og mynduðu þannig rými og sveigjanleika fyrir 

bókasöfn í vexti ásamt því að auðvelda skipulag við frágang bóka í hillur á réttan stað 

og að finna þær aftur. OCLC (e. Online Computer Library Center) á höfundarétt 

kerfisins og stjórnar aðgangi að kerfinu (Bhattacharjee, 2010; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 

2010; Kaplan, Giffard, Still-Schiff og Dolloff, 2013).  

Þegar Dewey tugflokkunarkerfið var fyrst gefið út var það aðeins smábæklingur 

og var höfundar ekki getið. Allir aðalþættir kerfisins voru þó til staðar, 

stigveldisuppbygging efnisflokka; þar sem aðalatriðið var tugakerfið og flokkstölur eða 

marktölur. Frá því að þessi litli bæklingur kom út hefur kerfið vaxið og dafnað og telur í 
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dag fjögur þykk bindi og hefur verið þýtt á ríflega 30 tungumál, sem bendir til aukinnar 

útgáfustarfsemi í heiminum. Síðan þá hefur tugflokkunarkerfið verið gefið út í 22 

endurskoðuðum útgáfum. Síðasta prentaða útgáfan var gerð árið 2003 (Bhattacharjee, 

2010; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010). 

Uppbygging tugflokkunarkerfis Deweys er þannig að fyrst eru 10 efnisflokkar 

sem til samans ná að flokka alheimsþekkinguna og þeir eru eftirfarandi: 

000 Almennt efni, undirstöðufræði 

100 Heimspeki, sálarfræði, siðfræði 

200 Trúarbrögð 

300 Samfélagsgreinar 

400 Tungumál 

500 Raunvísindi 

600 Tækni, framleiðsla, iðnaður 

700 Listir 

800 Bókmenntir 

900 Landafræði og sagnfræði ásamt hjálpargreinum 

       (Dewey, 2002). 

Hver aðalflokkur eða fræðigrein skiptist í 10 undirflokka til að skilgreina nánar 

efnisinnihald hvers flokks og þannig greinist þekking niður í nákvæmari flokka. Sem 

dæmi má taka að 600 flokkurinn eru raunvísindi og skiptist hann í 10 undirflokka. 

600 tækni og hagnýt vísindi 

620 Verkfræði og skyldar greinar  

621 Hagnýt eðlisfræði  

621.3 Rafmagnsverkfræði; lýsing; ofurleiðni; segultækni; 
hagnýt ljósfræði; ljósgrenndartækni; rafeindafræði; 
fjarskiptaverkfræði; tölvuverkfræði 

621.38 Rafeindatækni, fjarskiptaverkfræði 
     (Dewey, 2002). 
 

Þannig er tilgangur kerfisins að raða niður efni og auðvelda leit með því að hafa 

númer fyrir hverja bók og fyrir hvert efnissvið (Bhattacharjee, 2010).  

Nokkur önnur flokkunarkerfi bókasafnsgagna heldur en flokkunarkerfi Deweys 

hafa verið hönnuð í gegnum tíðina. Eitt þessara kerfa var flokkunarkerfi Indverjans S.R. 

Ranganathan (1892-1972). Það kerfi var kallað liðflokkun (e. Colon Classification) vegna 

tvípunktsins sem Ranganathan notaði til að greina á milli tölustafa í kerfinu (Ólafur F. 
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Hjartar, 1970). Árið 1931 gaf Ranganathan út bók sem nefndist Fimm lögmál 

bókasafnsfræða (e. The Five Laws of Library Science). Þessi lögmál eiga vel við enn þann 

dag í dag og hljóða svo:  

1. Bækur eru til notkunar 

2. Bók fyrir hvern notanda 

3. Notandi fyrir hverja bók 

4. Sparaðu tíma lesandans 

5. Bókasafn er lifandi vera 

   (Ranganathan, 1931). 

  Áhugavert er að skoða Meginregluna um minnstu fyrirhöfnina (e. Principle of 

Least Effort) í tengslum við það hvernig spara megi tíma lesandans og hvernig notendur 

leiti sér að lestrarefni. Meginreglan um minnstu fyrirhöfnina byggir á því að þegar fólk 

stendur frammi fyrir mörgum leiðum að sama takmarki velur það oft þá leið sem er 

fyrirhafnarminnst, jafnvel þótt það bitni á gæðum og áreiðanleika upplýsinganna eða í 

þessu tilviki efnisinnihaldi bóka. Helsti styrkur lögmálsins er einfaldleiki þess og hversu 

auðvelt er að yfirfæra lögmálið á mismunandi aðstæður og athafnir en jafnframt er 

einfaldleikinn helsti veikleiki þess þar sem hann lýsir sér með skorti á blæbrigðum til 

útskýringar mannlegrar hegðunar (Case, 2005).  

 George Zipf (1902-1950) birti meginregluna um minnstu fyrirhöfnina upphaflega í 

bók sinni Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human 

ecology sem kom út árið 1949. Zipf var sérfræðingur í textafræði, sem í dag kallast 

málvísindi. Þegar tölvutæknin ruddi sér til rúms náði þessi kenning fljótlega 

hljómgrunni hjá tölvunarfræðingum sem notuðu hana til að auka skilvirkni við forritun. 

Snemma kom notagildi kenningarinnar um minnstu fyrirhöfnina einnig í ljós fyrir 

bókasafns- og upplýsingafræði þegar farið var að rannsaka upplýsingahegðun 

einstaklinga, val fólks á upplýsingalindum og tilhneigingu þess til að nota þekktar leiðir 

og aðferðir við upplýsingaöflun, ekki síst þegar hafist var handa við að rannsaka 

minnkandi notkun bókasafna og safngagna (Calhoun, Cantrell, Gallagher og Hawk, 

2009).  
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4 Markmið og tilgangur breytinga í barnadeild Bókasafns Árborgar 

Markmið breytinganna á barnadeild Bókasafns Árborgar úr flokkakerfi Deweys yfir í 

litakóðun er að gera notendum barnadeildarinnar og foreldrum eða forráðamönnum 

þeirra einfaldara fyrir að finna bók við hæfi. Tilgangurinn er að gera bókasafnið 

notendavænna með því að nota liti í stað flokkstalna til að merkja kjöl bókanna og 

hillurnar sem þær eru staðsettar í og með því þrengja leit eftir efnisinnhaldi. Þannig er 

verið að gera efnisinnihald bókanna ljóst með litum sem vonandi verður um leið til að 

auka útlán bókanna.  

Börn sem heimsækja bókasöfn gera sér yfirleitt enga grein fyrir því hvernig bók 

verður til eða hver skrifar hana. Þau koma og velja sér þær bækur sem þeim finnst 

skemmtilegar og/eða spennandi burtséð frá öllu slíku. Síðan koma þau aftur og vilja fá 

fleiri bækur í svipuðum dúr og lenda þá oft í vandræðum því skáldsögur og ævintýri eru 

of víður flokkur til að leita í eftir efnisinnihaldi og bókum innan flokka er víðast hvar 

raðað samkvæmt flokkunarkerfi Deweys á bókasöfnum. Einnig er þeim er raðað eftir 

stafrófskerfi; sem felur í sér að þeim er raðað eftir þremur fyrstu stöfum í fornafni 

höfundar ef hann er íslenskur en þremur fyrstu stöfum í eftirnafni hans ef hann er 

erlendur og síðan koma fyrstu þrír stafir í nafni bókar. Þessi flokkun gerir börnum 

nánast ómögulegt að finna bækur við sitt hæfi.  

Með því að setja sig í spor barna þegar kemur að hugsanagangi, áhugamálum, 

upplýsingaþörfum og upplýsingaleitarhegðun er stefnt að því að útrýma eða að 

minnsta kosti minnka þær hindranir sem ungir notendur standa frammi fyrir. Þannig er 

reynt að einfalda flokkunarkerfið, þegar kemur að notkun bókasafna, og gera leit að 

lesefni sjónrænni (Kaplan, Giffard, Still-Schiff og Dolloff, 2013). 

Flokkunarkerfi Deweys hefur, allt frá upphafi, verið útbreitt á 

almenningsbókasöfnum en það var ekki hannað með þarfir barna í huga enda voru 

börn ekki velkomin á bókasöfn á þeim tíma sem Dewey var að hanna og þróa 

tugflokkunarkerfi sitt. Á síðustu árum hefur hins vegar vaknað sú spurning hvort Dewey 

kerfið henti á barnadeildum bókasafna eða hvort finna þurfi annað kerfi sem virki 

betur. Á meðal starfsfólks barnadeildar Darien Library í Darien, Connecticut, vaknaði sú 

spurning hvort hægt væri með einhverjum hætti að auðvelda börnum að finna bækur á 
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bókasafninu en um leið hafa safnið leitarbært og flokkað eftir efni. Niðurstaðan var sú 

að fara blandaða leið, Dewey-kerfinu var ekki hent út en annarri flokkun var bætt við 

og úr varð blönduð leið eða Dewey-lite. Hugmyndin var sú að gerðir yrðu nýir flokkar 

með víðari merkingu en áður og bækur með sama efnisinnihaldi flokkaðar saman en þó 

þannig að þær héldu áfram sínum Dewey-númerum og að merki og númer á bókakjöl 

héldist óbreytt. Ákveðið var að breyta hluta barnadeildar bókasafnsins og flokka 

bækurnar á nýjan hátt. Þannig voru bækur fyrir börn á aldrinum 0-5 ára endurflokkaðar 

í 10 undirflokka. Ákveðnir voru litir fyrir hvern flokk og bækurnar voru merktar sínum 

lit á kjölinn sem auðveldaði bæði foreldrum og forráðamönnum sem og börnunum 

sjálfum að finna bækur við sitt hæfi. Niðurstaða breytinganna á Darien bókasafninu var 

sú að útlán jukust um tugi prósenta eða rúmlega 80 prósent fyrsta árið (Parrott og 

Gattullo, 2013). 

Breytingin á barnadeild Bókasafns Árborgar byggist á litakóðun, svipaðri þeirri 

sem átti sér stað á Darien bókasafninu. Ævintýri sem flokkast sem B-813 samkvæmt 

Dewey flokkunarkerfinu voru merkt með fjólubláum límmiða á kjöl bókanna. Bækur 

sem fjalla um fjölskyldu og vináttu sem einnig eru merktar B-813 samkvæmt Dewey- 

flokkunarkerfinu voru merktar með bleikum miða. Almennt efni, trúarbrögð og vísindi 

ásamt tækni sem samkvæmt flokkunarkerfi Deweys eru flokkar B-000 Almennt efni, B-

200 Trúarbrögð, B-500 Raunvísindi, náttúrufræði, B-600. B-610 og B-620 Tækni (hagnýt 

vísindi), heilbrigðisvísindi, atvinnuvegir samkvæmt flokkunarkerfi Deweys eru með 

skærgrænum miða í nýja kerfinu. Sköpun; lestur, matreiðsla og föndur sem eru flokkar 

B-300 Félagsvísindi, B-400 Tungumál, B-640 Heimilishald og heimilishættir, en undir 

þann flokk falla matreiðslubækur, B-700 Listir, skemmtanir og íþróttir og B-780 Tónlist 

samkvæmt gamla flokkunarkerfinu eru nú með hvítum miða. Bækur um dýr sem 

samkvæmt flokkunarkerfi Deweys eru flokkur B-590 til B-599 eru nú með sægrænum 

miða og bækur um drauga sem áður flokkuðust undir B-813 sem skáldsögur hafa nú 

einnig verið merktar með svörtum miða. Bækur sem fjalla um skemmtun af einhverju 

tagi svo sem brandarabækur, spurningabækur og aðrar bækur af þeim toga sem áður 

flokkuðust sem B-793 og B-817 samkvæmt Dewey-flokkunarkerfinu hafa nú verið 

merktar með appelsínugulum miða. Bækur um íþróttir sem samkvæmt flokkunarkerfi 
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Dewey eru flokkaðar undir B-792, B-793, B-794, B-796 og B-813 eru nú merktar með 

himinbláum miða og bækur um víkinga, goð, egypta, indíána ásamt sögu og landafræði 

sem samkvæmt flokkunarkerfi Deweys eru B-292, B-293, B-294, B-909, B-912, B-915, 

B-916, B-918, B-930, B-937, B-938, B-948, B-953, B-967, B-972, B-973, B-981 og B-998 

ásamt hluta af bókum með flokkstölur B-813 voru, eftir breytingar, merktar með 

silfurgráum miða. Bækur um dreka, tröll og töfra sem eru merktar sem B-813 ásamt 

flokknum Þjóðsögur og ævintýri, B-398, voru merktar með gylltum miða og ljóðabækur 

sem áður voru flokkaðar í flokki B-811 voru einnig merktar með koparlitum límmiða. 

Allar hillur voru síðan merktar með samsvarandi lit og á kili bókanna. Ekki voru 

fyrirhugaðar breytingar á krybbum og myndabókahillum en gaman er að segja frá því 

að eftir að hafist var handa við breytingarnar þótti umsjónarmanni barnadeildar 

ástæða til að sameina hillur með smábarnabókum, en þær voru inn á milli hillna með 

bókum fyrir eldri börn (sjá myndir 4-5 í viðauka 1). Í framhaldinu var farið í að umbylta 

barnadeildinni þannig að bækur fyrir smábörn eru nú allar á sama stað og afmarkaðar 

með krybbum þar sem litadoppur ákvarða röð bóka eftir nafni höfunda (sjá myndir 6-7 

í viðauka 1). Þannig hefur breytingin yfir í litakóðun strax haft áhrif í barnadeild 

bóksafns Árborgar.  

Í bókasafnskerfinu Gegni er hægt að sjá hvar bók er staðsett í hillu, samkvæmt 

nýja litakóðanum, því allar bækurnar voru endurmerktar í Gegni undir lýsingu gagna, 

þar sem fram kemur hvaða litur er á hverri bók (sjá skjáskot 1 og 2 úr Gegni). Þannig 

munu notendur barnadeildar safnsins, eftir breytingar, leita að bókum við sitt hæfi eftir 

litum en starfsmenn safnsins munu halda áfram að skrá nýjar bækur samkvæmt 

flokkunarkerfi Deweys en um leið verða þær einnig litakóðaðar í kerfinu.  

5 Undirbúningur og framkvæmd breytinga 

Þegar breytingar eru fyrirhugaðar sem nýta á til framdráttar, í stofnunum eða 

fyrirtækjum, er nauðsynlegt að hafa góða áætlun. Það er list að láta breytingar ekki 

koma að óvörum og hagkvæmni getur verið fólgin í því að horfa til framtíðar í því 

sambandi. Líta ætti á breytingar sem tækifæri og taka þeim fagnandi í stað þess að líta 

á þær sem mótlæti. Það að taka frumkvæði að breytingum og nýta þekkingu sína á 
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þann hátt er að vera frumkvöðull. Þekking er þá notuð til að hafa áhrif og fá sýn á 

framtíðina. Í breytingaferli er gott að hafa frumkvæði, vera framsækinn og sjá markmið 

verksins fyrir sér. Þannig er hægt að hafa stjórn á framtíðinni og láta hana ekki koma 

sér á óvart (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004). 

Breytingar taka alltaf á hvort sem börn eða fullorðnir eiga í hlut. Þegar hrist er 

upp í því sem fólk hefur gengið að sem vísu í gegnum tíðina með einum eða öðrum 

hætti finnst einstaklingum eins og þeir missi fótfestuna um tíma. Hér er átt við þegar 

nærumhverfið er leyst upp, því breytt og síðan fest aftur í annarri mynd. Að breyta 

barnadeild á bókasafni getur því reynst erfitt bæði fyrir notendur og starfsfólk sem er 

vant gömlu uppsetningunni. Til þess að koma í veg fyrir óánægju starfsfólks þarf að 

kynna breytingarnar vel, áður en þær eru framkvæmdar, ekki eingöngu fyrir þeim sem 

vinna í barnadeildinni heldur öllu starfsfólki safnsins þar sem það á eftir að hjálpa 

notendum að finna bækur fyrir börnin. Mikilvægt er að gera notendum og starfsfólki 

ljóst að ekki sé verið að breyta breytinganna vegna heldur sé tilgangur breytinganna að 

auðvelda notendum að finna lesefni við sitt hæfi og gera bókasafnið þannig 

notendavænna og auka útlán bóka um leið. Með því að einfalda leitina að lesefni við 

hæfi hvers og eins með litakóðun getur orðið einfaldara að fá unga notendur til að lesa. 

Ekki eingöngu vegna þess að þeir þurfi þess heldur til þess að kveikja í þeim löngunina 

til að lesa og geta skynjað í gegnum lesturinn þann ævintýraheim sem góðar bækur 

geta veitt. Með því að nota liti til að merkja kjöl bókanna og hillurnar þar sem þær eru 

staðsettar er einnig minni hætta á að góð bók fari fram hjá yngstu notendunum. 

Mikilvægt er að kynna breytingarnar vel fyrir notendum bókasafnsins þegar þeim er 

lokið. Þá þarf að gæta að því að hafa svör á reiðum höndum við spurningum sem kunna 

að vakna um hvers vegna verið sé að breyta og endurraða og útskýra kosti þess fyrir 

notendum og starfsfólki safnsins (Parrott og Gattullo, 2013; Schiano, 2013).  

Á Darien bókasafninu var búið að breyta safninu fyrir yngstu börnin og því var 

reynsla þar fyrir hendi sem kom sér vel. Undirbúningur þarf að vera góður og skipulag 

framkvæmda gott. Það að hafa samstarfsfólk safnsins með í ráðum og segja því frá 

framkvæmdum er kostur því stuðningur felst í að hafa alla jákvæða fyrir breytingunum 

og hugsanlega vill starfsfólk hjálpa til við breytingarnar. Það að starfsfólk sé meðvitað 
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um breytingarnar hefur síðan í för með sér að það getur útskýrt fyrir notendum 

safnsins hvað er um að vera. Eftir að sú ákvörðun var tekin að ráðast í breytingar á 

safninu þurfti að ákveða hvernig ætti að merkja safnið og láta notendur vita af 

breytingunum ásamt því að kynna fyrir notendum hvernig nýtt skipulag virki. Einnig 

þurfti starfsfólk að sjá fyrir sér hvernig og hvort það hillupláss sem fyrir hendi var 

myndi henta fyrir nýtt skipulag safnsins og hvernig safnið liti út að loknum breytingum 

(Parrott og Gattullo, 2013). 

Tekinn var góður tími í undirbúning breytinganna en við þær og 

endurskipulagningu af hvaða toga sem er, er stuðningur yfirmanna lykilatriði (Parrott 

og Gattullo, 2013). Hafist var handa við undirbúning breytinga á Bókasafni Árborgar 

strax í október 2015 með því að fá samþykki forstöðumanns safnsins fyrir breytingum í 

barnadeildinni.  

Það liggur í eðli fólks að vera á móti breytingum og vera fastheldið á það sem 

það þekkir. Þannig eru breytingar oft erfiðar og krefjast góðs undirbúnings (Sigmar 

Þormar, 2007). Með það í huga var lögð áhersla á undirbúning og kynningar fyrir 

starfsfólk safnsins. Undirbúningur fór þannig fram að fyrirhugaðar breytingar voru 

kynntar nokkru áður en framkvæmdir hófust og einnig sendi forstöðumaður 

bókasafnsins tölvupóst með viðeigandi upplýsingum til allra starfsmanna safnsins. 

Þorbjörg Karlsdóttir í Borgarbókasafni Menningarhúsi Grófinni var heimsótt og 

tekið við hana viðtal um þá litaflokkun sem þar hefur átt sér stað. Þorbjörg er 

verkefnastjóri barna- og unglingadeildar og staðgengill safnstjóra. Í viðtalinu við hana 

kom fram að börn hafi tvímælalaust gagn af litakóðun að hennar mati. Það sé 

einfaldara fyrir þau að finna bækur og ganga frá þeim á réttan stað. Í Borgarbókasafni 

hefur litakóðun verið í notkun í rúmlega tuttugu ár (Þorbjörg Karlsdóttir, munnleg 

heimild, 2. febrúar 2016). 

Ein stærsta áskorun í að endurflokka bókasafn er að finna út hvaða flokki hver 

bók tilheyrir. Alltaf eru einhverjar bækur sem þarfnast íhugunar um hvaða flokki þær 

eigi að tilheyra (Parrott og Gattullo, 2013). Nokkuð góður tími var tekinn í að 

skipuleggja og undirbúa hvernig einfaldast og fljótlegast væri að standa að 

breytingunum á Bókasafni Árborgar. Samkvæmt tölum frá Landskerfi eru 10.690 bækur 
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merktar barnadeild (sjá skjáskot 3), af þeim eru um það bil helmingur í geymslu í 

kjallara bókasafnsins og ríflega 500 bækur eru smábarnabækur sem ekki var farið í 

breytingar á. Þannig var ráðist í breytingar á tæplega 5000 eintökum. Ekki var þörf á 

grisjun í barnadeildinni en ákveða þurfti hvaða litur ætti að standa fyrir hvern flokk 

innan flokkunarkerfis Deweys og einnig þurfti að taka ákvörðun um útlit, stærð og 

staðsetningu límmiðanna á bókunum. Flokkur B-813 var flokkaður ítarlegar eftir 

innihaldi bóka þar sem bækur úr þeim flokki voru settar ýmist í aðra flokka eða valinn 

var mismunandi litur innan B-813 flokksins. Sem dæmi má nefna að bækur eftir 

Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, sem fyrir breytingar voru allar flokkaðar saman, lentu 

eftir breytingar í mismunandi flokkum. Bækur í flokki ævintýra fengu þá fjólubláan 

miða og bækur um fjölskyldu og vináttu bleikan miða. Bækur Kristínar Helgu sem 

flokkaðar voru undir dreka, tröll og töfra fengu gylltan miða og bækur eftir hana sem 

flokkaðar voru undir drauga fengu svartan miða. Þannig geta bækur eftir sama höfund 

lent í ýmsum flokkum í nýja kerfinu og fá þar af leiðandi ýmsa liti á kjölinn (sjá myndir 

8-11 í viðauka 1). Panta þurfti lituð límbönd erlendis frá þar sem úrval litaðra límbanda 

er takmarkað hér á landi. Mikið átak var að breyta barnadeildinni og mörg handtök 

sem liggja þar að baki. Ákveðið var að ráðast í breytingarnar á þeim tíma sem 

Bókasafnið var lokað því ekki var hægt að vinna að breytingunum á meðan notendur 

safnsins væru á staðnum. Hafist var handa með því að losa hillur viðkomandi flokka og 

tækifærið notað og þurrkað af hillunum. Síðan þurfti að klippa niður límbandsrúllurnar 

í rétta stærð og aðgæta að hafa alla miðana í sömu stærð fyrir heildarútlit 

breytinganna. Líma þurfti litamiðana á bækurnar og gæta þess að þeir væru allir á 

sama stað sem einnig er fyrir heildarútlit breytinganna. Seinna meir var síðan ákveðið í 

samráði við umsjónarmann barnadeildar að snúa límmiðanum lárétt, því það þótti 

betra upp á samræmt heildarútlit safnsins, í stað þess að hafa þá lóðrétta eins og 

upphaflega var gert. Siðan þurfti að líma yfir límbandsmiðana glært styrktarlímband, 

um það bil sex – átta sentimetra langt, til þess að miðarnir héldust á sínum stað. Þá var 

skráningu bókanna breytt í Gegni með því að skrá í lýsingu lit límmiða bókar og að því 

loknu þurfti ganga frá bókunum aftur upp í hillur í stafrófsröð. Að síðustu var síðan 

límdur litarenningur á hverja hillu fyrir sig í sama lit og límmiðinn á kili bókanna í hverri 
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hillu. Breytingarnar gengu þó hratt og örugglega fyrir sig og er það ekki síst að þakka 

þeirri miklu aðstoð sem bauðst við verkið. Hafist var handa eftir lokun á laugardegi og 

haldið áfram á sunnudegi. Hillurnar voru að lokum merktar með efnisinnihaldi bóka og 

flokkaðar í stafrófsröð og hillurnar þar af leiðandi merktar þannig líka. Ekki náðist að 

ljúka við verkið á sunnudeginum og nota þurfti næsta sunnudag til þess. Á meðan á 

breytingum stóð var flokkun í barnadeild laus í reipunum og hafði það ákveðna 

erfiðleika í för með sér fyrir starfsfólk í afgreiðslu. Til að takmarka óþægindin voru 

prentaðir út kynningarbæklingar, sem nýttust bæði starfsfólki og notendum safnsins, á 

sunnudeginum og breytingarnar kynntar fyrir starfsfólki strax á mánudagsmorgninum. 

Teknar voru myndir af hverri starfsstöð meðan á breytingum stóð og fylgja þær með 

hér í viðauka (sjá myndir 12-32 í viðauka 1). Við ákvörðun breytinganna var leitast við 

að missa aldrei sjónar á einfaldleikanum og tilgangi breytinganna sem var að auðvelda 

notendum að finna bók við sitt hæfi og einnig því að beina athygli notendanna að 

litunum og þeirri flokkun sem þar á sér stað.  

6 Kynning á breytingum og bæklingagerð 

Kynningar á breytingunum fyrir starfsfólki fór fram á mánudagsmorgni, strax eftir 

fyrstu daga breytinganna, þegar starfsfólk var flest mætt til vinnu. Skiptar skoðanir 

voru um ágæti breytinganna og sitt sýndist hverjum. 

Kynningarbæklingur og veggspjald til kynningar á breytingunum voru unnin 

jafnhliða breytingunum í bókasafninu og fylgir bæklingurinn hér með í viðauka 3. Í 

bæklingnum kemur fram hvers eðlis breytingarnar eru ásamt því að listaðir eru upp 

nýir flokkar samkvæmt efnisinnihaldi og tilgreindir litir hvers flokks fyrir sig. Þar kemur 

einnig fram að öllum bókum sé nú raðað í stafrófsröð hvort sem þær tilheyra 

skáldsögum eða flokkabókum. Einnig voru litir hvers flokks settir inn í bæklinginn við 

hlið textans og var það meðal annars hugsað fyrir litblinda þannig að þeir sem eigi erfitt 

með að greina liti geti fylgt þeim litum sem þeir sjá.  

Til að byrja með voru veggspjöld, til kynningar, límd upp á veggi og súlur í 

barnadeild (sjá mynd 33). Kærkomin aðstoð barst síðan frá umsjónarmanni 

barnadeildar við kynningu á breytingunum þegar hann útbjó stafi og límdi upp á veggi 
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þar sem breytingarnar voru kynntar. Sem dæmi má nefna að nú stendur þar stórum 

stöfum í bleikum lit, fyrir ofan bleikar bækur, að þær standa fyrir sögur um fjölskyldur 

og vináttu (sjá myndir 34-37 í viðauka 1). 

7 Vinnustundir við breytingar 

Hér að neðan má sjá yfirlit yfir þær vinnustundir sem fóru í breytingar á barnadeild 

Bókasafns Árborgar. Töflurnar sýna vinnuframlag þeirra sem að verkefninu standa sem 

og aðstoðarfólks þeirra, og samantekt vinnustunda sem breytt hefur verið í vinnuvikur 

miðað við 40 vinnustundir í viku.  

 Tafla 1 sýnir vinnuframlag þeirra fjögurra einstaklinga sem aðstoðuðu við 

breytingarnar en samanlagt framlag þeirra var 58 stundir eða tæplega ein og hálf 

vinnuvika miðað við 40 stunda vinnuviku.  

Tafla 1. Aðstoðarfólk 

   Dags. Starfsmenn Stundafjöldi Samtals 

5.3.2016 2 5 10 

6.3.2016 4 10 40 

13.3.2016 1 8 8 

  
  

  

  Samtals stundir 
 

58 

  Vinnutími í vikum   1,45 

  

Tafla 2 sýnir vinnuframlag höfunda ritgerðarinnar en samanlagt vinnuframlag 

þeirra var 103,5 stundir eða ríflega tvær og hálf vika miðað við 40 stunda vinnuviku. 

Inni í þessum tímum eru taldar breytingar á barnadeild Bókasafns Árborgar sem og sú 

undirbúningsvinna sem fram fór og gerð bæklings og kynningarveggspjalds. Einnig 

vinna við að breyta bókum sem voru í útláni á meðan breytingar fóru fram, snúa 

límmiðanum til samræmis við óskir umsjónarmanns barnadeildar og raða flokkabókum 

í stafrófsröð. 
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Tafla 2. Framlag höfunda    

Dags. Starfsmenn Stundafjöldi Samtals 

5.3.2016 2 5 10 

6.3.2016 2 10 20 

13.3.2016 2 8 16 

14.3.2016 1 4 4 

18.3.2016 1 6 6 

21.3.2016 1 3 3 

22.3.2016 1 3 3 

23.3.2016 1 3 3 

25.3.2016 1 6 6 

28.3.2016 1 1 1 

29.3.2016 1 5 5 

30.3.2016 1 2,5 2,5 

1.4.2016 1 5 5 

4.4.2016 1 2 2 

6.4.2016 1 3 3 

8.4.2016 2 3 6 

    

Bæklingagerð 1 8 8 

  
  

  

  Samtals stundir 
 

103,5 

  Vinnutími í vikum   2,59 

 

 Tafla 3 sýnir samantekt vinnustunda höfunda og aðstoðarmanna. Eins og sjá má 

í töflunni hafa farið samtals 161,5 vinnustundir í breytingarnar eða ríflega fjórar vikur, 

miðað við 40 stunda vinnuviku. 

Tafla 3. Samantekt vinnustunda     

 
      

Aðstoðarfólk 
  

  

  Samtals stundir   58 

  Vinnustundir í vikum 1,45 

  
  

  

Höfundar 
  

  

  Samtals stundir   103,5 

  Vinnustundir í vikum 2,59 

  
  

  

Heildarniðurstaða 
  

  

  Heildarvinnustundir   161,5 

  Heildarvinnustundir í vikum 4,04 
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 Töflurnar þrjár hér að ofan sýna vinnuframlag höfunda og þeirra fjögurra 

einstaklinga sem aðstoðuðu við breytingarnar á barnadeild Bókasafns Árborgar úr 

flokkakerfi yfir í litakóðun. Meirihluti þeirrar vinnu fór fram um helgar á meðan 

bókasafnið var lokað. Ótalin er sú vinna sem farið hefur fram, eftir að töflurnar voru 

unnar, við merkingar á bókum sem voru í útláni á meðan á breytingum stóð, snúningur 

á límmiða og röðun flokkabóka í stafrófsröð en áætla má að það sé um það bil vika í 

viðbót miðað við vinnuframlag einnar manneskju. 

8 Gagnrýni 

Í gegnum tíðina hefur komið fram gagnrýni á tugflokkunarkerfi Deweys um að kerfið 

virki ekki sem skyldi og fólk átti sig ekki á uppröðun bóka í bókasöfnum samkvæmt 

kerfinu. Algeng setning sem starfsfólk í afgreiðslu bókasafna heyrir er: „Ég er nú bara 

svo vitlaus ég get engan veginn fundið þessa bók.” Upp á síðkastið hafa ýmsar 

hugmyndir komið fram sem lúta að því að breyta tugflokkunarkerfinu eða jafnvel skipta 

því út fyrir annað kerfi sem gæti einfaldað leit notenda að bók við hæfi. Sem dæmi má 

nefna að þegar nýja Perry bókasafnsútibúið í Gilbert, Arizona, opnaði árið 2007 var 

gerð tilraun með að nota BISAC kerfi sem er kerfi sem bókabúðir hafa notað og hefur 

verið aðlagað að bókasöfnum með flokkun bóka í 52 meginflokka samkvæmt 

stafrófsröðuðum lista. Mörgum bókasafnsfræðingum þykir einfaldleiki þess kerfis 

ásamt því hversu notendavænt það er vera heillandi valkostur fram yfir 

tugflokkunarkerfi Deweys sem mörgum þykir vera flókið (Fister, 2009). En hvers vegna 

ættum við að breyta kerfi sem hefur komið bæði starfsfólki á bókasöfnum og 

einhverjum hluta af notendum þeirra vel í áranna rás án augljósra vandamála 

(Pendergrass, 2013). 

Eins og áður hefur komið fram var ekki reiknað með börnum sem notendum 

bókasafna þegar Dewey hannaði kerfið á sínum tíma og þeim hefur gengið illa að ná 

utan um hvernig flokkakerfið virkar. Meðal annars vegna þess var farið út í breytingar í 

barnadeild Bókasafns Árborgar.  

Skortur virðist vera á upplýsingum um skilning barna á flokkunarkerfi Deweys, 

notkun þeirra á kerfinu og getu til að staðsetja bók í hillu á bókasöfnum. Rannsóknir á 
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upplýsingaleitarhegðun barna hafa, fram að þessu, fyrst og fremst beinst að notkun 

þeirra á heimildum, gagnagrunnum á netinu, internetinu og rafrænum bókasöfnum. 

Nýlega hafa rannsóknir hins vegar beinst að getu barna til að finna þær bækur í hillum 

bókasafna sem þau hafa áður fundið í bókaskrám sem og getu þeirra til að finna 

upplýsingar rafrænt. Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að flest tíu ára börn 

ráði við notkun flokkunarkerfisins en það krefst þó ákveðinnar færni í stærðfræði. Þessi 

færni þróast með aldrinum og aukinni vitsmunalegri getu hvers og eins. 

Niðurstöðurnar bentu þó einnig til þess að börn áttuðu sig ekki á raðgreiningu 

flokkabóka í hillum þar sem sviðin ná úr einni hillu yfir í næstu fyrir neðan en ekki þvert 

yfir hillurnar. Hugsanlega þarfnast tugflokkunarkerfi Deweys ekki breytinga heldur þarf 

að þróa og bæta kennsluna um hvernig tugflokkunarkerfið er notað á hverju bókasafni 

fyrir sig (Stauffer, 2008; Pendergrass, 2013).  

Einn möguleiki væri að bjóða hópum barna í skoðunarferðir um barnadeildir 

bókasafna og væri hver ferð miðuð við aldur hópsins. Annar möguleiki væri að hafa 

einhvers konar foreldramorgna og opna bókasafnið, utan hefðbundins opnunartíma, 

fyrir forráðamönnum og/eða dagmæðrum ungra barna og venja börnin þannig við það 

frá unga aldri að tengja heimsókn á bókasafn gæðastundum þar sem þau geti skoðað 

bækur í kyrrð og ró og átt athygli hinna fullorðnu óskipta.  

Þrátt fyrir ýmsa galla flokkunarkerfis Deweys er mikilvægt að hafa í huga að 

kerfið er notað á flestum bókasöfnum heims. Stöðugt er verið að breyta og þróa 

flokkunarkerfið til að mæta þörfum heimsins um skipulagningu þekkingar og aðlaga 

það nýrri þekkingu. Bókasafns- og upplýsingafræðingar og annað starfsfólk í afgreiðslu 

bókasafna geta tekið nokkur einföld skref til að aðlaga flokkunarkerfi Deweys að 

börnum og gera það aðgengilegra fyrir þau. Sem dæmi má nefna að hægt væri að 

stytta flokkunartölur bóka niður í tveggja stafa tölu til samræmis við getu barnanna eða 

endurraða bókum í samræmi við efnisinnihald. Nota mætti myndamerkimiða á bækur 

sem gæfu til kynna efnisinnihald viðkomandi bóka, nýta merkingar meira en nú er gert 

og nota við merkingarnar þau hugtök sem börnum er tamt að nota. Einnig væri hægt 

að setja stefnuvirk merki á gólf bókasafna sem benda börnum í réttar áttir. Af þessu 

má sjá að alltaf mun vera þörf fyrir leiðbeiningar til notenda bókasafna sama hvaða 
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kerfi er notað. Bókasöfn verða að koma sér saman um hvaða kerfi skuli notað því ekki 

er hægt að bjóða notendum upp á að hafa mismunandi kerfi á hverju safni og þeir þurfi 

að læra á nýtt kerfi í hvert sinn sem þeir koma á nýtt bókasafn. Samræmi er þannig 

lykillinn á bókasöfnum og ekki er hægt að hafa mörg flokkunarkerfi. Hafa þarf í huga að 

notendur hafa kannski skamman tíma til að finna bók við hæfi. Ekkert kerfi kemur þó í 

staðinn fyrir að bókasafns- og upplýsingafræðingar og annað starfsfólk í bókasöfnum 

þekki þarfir þeirra barna sem stunda safnið að staðaldri, viti hverju þau hafa áhuga á og 

bjóði þannig þá einstaklingsmiðuðu þjónustu sem sniðin er að þörfum hvers barns 

(Stauffer, 2008; Pendergrass, 2013).  

Eins og gefur að skilja er ekki mikil reynsla komin á þá litakóðun sem gerð hefur 

verið á barnadeild Bókasafns Árborgar en þær raddir hafa heyrst að ekki sé hentugt að 

flokkabækur séu raðaðar í stafrófsröð fremur en eftir tölum í flokkum og starfsfólk eigi 

í erfiðleikum með að finna bækur. Það að merkja bækur með litum í hillum geti haft 

áhrif á hvenær börn tileinka sér flokkunarkerfi Deweys ásamt því að hætta sé á að 

breytingin leiði til stýringar á því hvað börnin velji sér til lesturs (Schiano, 2013; Hunt og 

Wachsmann, 2012).  

Á bókasöfnum eru mörg hundruð bækur sem hægt er að velja úr. Það að 

merkja bækur með litamiða er ekki hugsað sem ritstýring á lesefni barna heldur tilraun 

til að leiða þau í gegnum þann frumskóg sem þeim finnst flokkunarkerfið vera og 

auðvelda þeim að nota bókasöfn með einföldum og sjónrænum hætti. Hægt er að 

ræða við börnin og komast að því hvaða lesefni þeim þykir skemmtilegt og hverju þau 

eru að leita eftir og finna þannig, á einfaldan hátt, bók við hæfi. Með þessum hætti 

læra þau hvar þær bækur sem þau myndu vilja lesa eru staðsettar og geta nálgast þær 

með skjótum hætti. Það ætti að vera auðveldara fyrir börn að læra að ákveðinn litur 

þýði að bókin fjalli um ákveðið efni fremur en að ákveðnar tölur ákvarði staðsetningu 

bókarinnar í hillu. Litakóðun getur líka verið hjálpleg börnum sem eru að hefja lestur og 

vita ekki hvernig þau eigi að snúa sér í leitinni að hinu fullkomna lesefni. Það einfaldar 

val þeirra á bók, á meðan börn eru að þróa lestrarkunnáttu sína, að setja litamiða á 

þær og draga þannig fram með sjónrænum hætti efnisinnihald bókanna. Þegar allt 

kemur til alls er gott að börn geti fundið lesefni við hæfi. Ef litakóðun hjálpar ungum 
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notendum að spara tíma og finna bók við hæfi hlýtur hún að vera af hinu góða. Því 

þegar allt kemur til alls er gleðin og það frelsi sem felst í að finna góða bók meðal 

annars það sem bókasöfn snúast um (Hunt og Wachsmann, 2012).  

9 Lokaorð 

Hér að ofan hefur verið lýst því tilraunaverkefni sem framkvæmt var á barnadeild 

Bókasafns Árborgar og snérist um að breyta röðun bóka úr flokkakerfi yfir í litakóðun. 

Markmið verkefnisins var að einfalda leit yngstu notenda safnsins að bók við hæfi með 

því að beina athygli barnanna að litum og raða þeim í stafrófsröð án þess þó að útiloka 

tugflokkunarkerfi Deweys. Í verkefninu var gengið út frá því að börnum gengur oft 

betur að átta sig á litakerfi heldur en þriggja stafa flokkstölum úr kerfi Deweys. 

Tilgangur verkefnisins var að gera safnið notendavænna með litakóðun sem dregur 

fram efnisinnihald bókanna og auka um leið útlán bóka. Við breytingarnar var lögmál 

Ranganathans haft að leiðarljósi en þar sagði hann meðal annars að spara ætti tíma 

lesandans, bækur væru til notkunar og notandi fyrir hverja bók.  

Vinnustundir við breytingarnar eru tíundaðar í þremur töflum þar sem fram 

koma vinnustundir höfunda og vinnustundir aðstoðarfólks. Að lokum eru vinnustundir 

teknar saman í eina heildartölu og þeim breytt í vikur miðað við 40 stunda vinnuviku.  

Bókasöfn eiga að vera sá menningarstaður sem einstaklingar geta komið á og 

leitað sér áreiðanlegra og hlutlausra upplýsinga. Bókasöfnum hefur einnig verið líkt við 

þriðja staðinn þar sem fólk kemur til að eiga samskipti við annað fólk á meðan það fær 

sér kaffisopa, kíkir í nýjustu blöðin eða til að vera einn með sjálfum sér í friði og ró.  

Þjónusta almenningsbókasafna þyrfti ekki síst að snúast um framtíðarlesendur 

og reyna ætti með öllum ráðum að örva og styrkja lestrarvenjur þeirra og stuðla þannig 

að yndislestri frá unga aldri. Mikilvægt er að börn missi ekki af þeirri ævintýraveröld 

sem bækur geta boðið upp á. Með litakóðun sem leggur áherslu á efnisinnihald með 

sjónrænum hætti er stefnt að því að vekja áhuga yngstu notenda safnsins á lestri ekki 

aðeins vegna þess að þeir þurfi að lesa heldur til að vekja og styrkja löngun þeirra í 

góðar bækur.  



  

27 

Eftir breytingarnar raðast bækur sömu höfunda ekki allar á sama stað heldur 

eru þær dreifðar um barnadeildina eftir efnisinnihaldi. Þannig geta börn sem hafa til að 

mynda áhuga á draugasögum gengið að þeim vísum í svörtu hillunni og einfaldara er 

fyrir starfsfólk að vísa börnum á bækur í samræmi við áhugamál þeirra.  

Breytingarnar sem hafa átt sér stað á barnadeild Bókasafns Árborgar eru 

hugsaðar bókasafninu til framdráttar en bókasöfn hafa lengi reynt að auka útlán 

safngagna og laða almenning að söfnum með ýmsum hætti, hvort sem það eru 

listsýningar eða aðrir viðburðir. Mikilvægt er að breytingar af þessum toga séu kynntar 

vel, bæði fyrir starfsmönnum og notendum safnsins og stuðningur yfirmanna er 

forsenda allra breytinga. Við kynningar var notaður bæklingur sem unnin var samhliða 

breytingunum.  

Eins og gefur að skilja er ekki mikil reynsla komin á breytingarnar, enn sem 

komið er, en ef miðað er við meginregluna um minnstu fyrirhöfnina; sem fjallar um að 

fólk velji sér ávallt skemmstu leið að takmarki sínu, ættu breytingarnar að falla yngstu 

notendum safnsins vel í geð. Við breytingarnar var leitast við að missa aldrei sjónar á 

einfaldleikanum en tugflokkunarkerfi Deweys hefur þótt fullflókið fyrir yngstu 

notendur bókasafna enda var kerfið ekki hannað með börn í huga og raunar var þeim 

alls ekki heimilaður aðgangur að bókasöfnum á þeim tíma sem Dewey þróaði 

tugflokkunarkerfi sitt. Flokkunarkerfi Deweys er það kerfi sem notað er á flestum 

bókasöfnum víða um heim eða í um það bil 135 löndum. Sú umræða hefur þó orðið 

sífellt háværari upp á síðkastið að reyna að einfalda kerfi Deweys eða hreinlega skipta 

því út fyrir eitthvað annað sem kæmi notendum betur. Reynslan hefur þó sýnt að 

mikilvægast af öllu er að bókasafns- og upplýsingafræðingar hafi áhuga á að ná til 

barna, þekki þarfir þeirra og viti hvar áhugasviðin liggja. Ekkert kerfi, sama hversu gott 

eða einfalt það er getur komið í staðinn fyrir það. 
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11 Viðauki 1. – Myndir. 

 

 

Mynd 1. Fyrsti bókaskápur Lestrarfélags Sandvíkurhrepps. 

 

 

Mynd 2. Krybbur í barnadeild. 
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Mynd 3. Hillur með myndum sem vísa í innihald bóka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Hillur með smábarnabókum inn á milli hillna með bókum fyrir eldri börn. 
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Mynd 5. Hillur með smábarnabókum inn á milli hillna með bókum fyrir eldri börn. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Smábarnadeild eftir breytingar. 
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Mynd 7. Smábarnadeild eftir breytingar. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Bók eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur eftir breytingar. 
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Mynd 9. Bækur eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur eftir breytingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Bækur eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur eftir breytingar. 
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Mynd 11. Bók eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur eftir breytingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Meðan á breytingum stóð. 
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Mynd 13. Meðan á breytingum stóð. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 14. Meðan á breytingum stóð. 
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Mynd 15. Meðan á breytingum stóð. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Meðan á breytingum stóð. 
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Mynd 17. Meðan á breytingum stóð. 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Meðan á breytingum stóð. 
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Mynd 19. Meðan á breytingum stóð. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20. Meðan á breytingum stóð. 
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Mynd 21. Meðan á breytingum stóð. 

 

 

 

 

Mynd 22. Meðan á breytingum stóð. 
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Mynd 23. Meðan á breytingum stóð. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 24. Meðan á breytingum stóð. 
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Mynd 25. Meðan á breytingum stóð. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26. Meðan á breytingum stóð. 
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Mynd 27. Meðan á breytingum stóð. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 28. Meðan á breytingum stóð. 
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Mynd 29. Meðan á breytingum stóð. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 30. Meðan á breytingum stóð. 
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Mynd 31. Meðan á breytingum stóð. 

 

Mynd 32. Meðan á breytingum stóð. 
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Mynd 33. Veggspjald. 

 

 

 

 

 

Mynd 34. Kynning á breytingum. 
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Mynd 35. Kynning á breytingum. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 36. Kynning á breytingum. 
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Mynd 37. Kynning á breytingum. 

 

 

 

 

 

 

 

Skjáskot 1. Úr Gegni. 
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Skjáskot 2. Úr Gegni. 

 

Skjáskot 3. Frá Landskerfi. 
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12 Viðauki 2. Kynningarbæklingur. 

 

Kynningarbæklingur bls. 1 og 4 
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Kynningarbæklingur bls. 2 og 3 


