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Útdráttur 

Myndasögudeild Borgarbókasafns og flokkunarkerfi safnkosts deildarinnar er  

aðalumfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Markmiðið með viðfangsefninu er að segja frá, lýsa  

og útskýra hvernig flokkunarkerfið er uppbyggt og hugmyndina að baki því með það fyrir  

augum að gera starfsfólki og lánþegum betri grein fyrir hvernig flokkunarkerfinu er háttað.  

Fjallað er um tilurð flokkunarkerfisins en í grunninn skiptist það í fernt: bandarískar, 

evrópskar, japanskar og að síðustu íslenskar myndasögur. Innan bandarísku  

myndasagnanna eru flokkarnir átta talsins og eru þeir eftirfarandi: skáldsögur, ofurhetjur,  

hrollvekjur, spennusögur, fyndni/skrípó, gamansögur/háðsádeilur, ævintýri/fantasíur og  

vísindaskáldsögur. Evrópsku, japönsku og íslensku myndasögurnar mynda síðan hver sinn  

flokk og er efni þeirra ekki greint frekar niður. „Annað“ flokkurinn er síðan sá flokkur sem  

var búinn til fyrir efni sem ekki var hægt að fella undir aðra flokka og er sá flokkur lýsandi  

fyrir fjölbreytileika myndasögunnar og frásagnarlist hennar. Innan flokksins er að finna  

ævisögur og safnrit ásamt efni með myndum án orða.  
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Formáli 

Ég vil þakka öllum þeim sem veittu mér stuðning og hvatningu til þessa verkefnis.  

Sérstaklega þakka ég sonum mínum tveimur fyrir þolinmæðina, þeim Degi Mána og Hauki  

Óðni en þeir hafa verið ótrúlega elskulegir. Einnig vil ég þakka starfsfólki  

Borgarbókasafnsins í Gróf fyrir þá miklu hjálp sem þau hafa veitt mér við vinnu verkefnisins.  

Vil ég sérstaklega nefna Halldóru Mathiesen, Þóru Sigurbjörnsdóttur, Sigrúnu Ólafsdóttur,  

Rögnu Sólveigu Guðmundsdóttur, Úlfhildi Dagsdóttur, Þorbjörgu Karlsdóttur, Erlu Kristínu  

Jónasdóttur, Barböru Guðnadóttur, Kolbrúnu Hauksdóttur, Guðrúnu Elísu Ragnarsdóttur,  

Einari Ólafssyni, Ingva Þór Kormákssyni, Kristínu Arngrímsdóttur, Kristjönu Jónsdóttur og  

Hólmfríði Gunnlaugsdóttur. Ég vil þakka Ástu Lilju Ásgeirsdóttur fyrir prófarkalesturinn og  

að lokum fær leiðbeinandi minn, Dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir einskærar þakkir fyrir  

ómetanlegan stuðning og fyrir að koma mér af stað aftur.  

Takk þið öll sem lögðuð mér lið. 
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1 Inngangur 

Þessi ritgerð fjallar um flokkunarkerfi myndasögudeildar Borgarbókasafns Reykjavíkur  

menningarhúss. Markmiðið með verkinu er að gefa lesendum innsýn í tilurð, þróun og sögu  

myndasögusafnsins og vera leiðbeinandi fyrir starfsfólk Borgarbókasafnsins þekki það ekki  

til myndasagna. Í grunninn byggist kerfið á danska-Dewey kerfinu en einnig var tekið upp á 

því að búa til sérstakar merkingar til þess að auðvelda uppröðun og leit. Með verkefni þessu  

er ætlunin að lýsa hvernig flokkunarkerfi myndasögudeildar er uppbyggt og hugmyndina  

sem liggur þar að baki.  

Í þessu verkefni verður fjallað um Borgarbókasafn Reykjavíkur menningarhús.  

Upphafsár safnsins verða reifuð og lítillega sagt frá þeim menningarhúsum sem  

Borgarbókasafn rekur. Þá er sagt frá sameiningu Borgarbókasafns Reykjavíkur við  

menningarmiðstöðina Gerðuberg og þeim áherslubreytingum sem áttu sér stað eftir  

sameininguna. Því næst er flokkunarhugtakinu gerð skil ásamt því að ræða um  

flokkunarkerfi Melvil Dewey sem mörg bókasöfn í heiminum flokka safnkost sinn eftir. Í  

kjölfarið er sagt frá danska-Dewey kerfinu en það er frábrugðið hinu hefðbundna Dewey  

flokkunarkerfi að því leyti  að efnisflokkar eru ekki eins auk þess sem íslensk skáldverk svo  

og íslenskar þýðingar hafa ekki flokkstölu heldur raðtákn og flokkast ekki með innan 800  

flokksins sem er flokkur bókmennta. Þar á eftir er fjallað um myndasögudeild  

Borgarbókasafnsins og sagt frá tilurð þess og þeim verkefnum og viðburðum sem deildin  

hefur staðið fyrir. Því næst er myndasögukerfinu gerð skil sem og táknum þess en þau eru  

sem hér segir: Annað flokkurinn, evrópskar myndasögur, hrollvekjur, íslenskar myndasögur,  

manga/japanskar myndasögur, ofurhetjur, skáldsögur, spennusögur, vísindaskáldsögur,  

ævintýri/fantasíur og að síðustu fræðibækur/flokkabækur. Að lokum er sett fram meginstef  

úr viðtali við Úlfhildi Dagsdóttur umsjónarkonu og aðalhöfund flokkunarkerfisins. Í  

samstarfi við Erlu Kristínu Jónasdóttur, Þorbjörgu Karlsdóttur og listakonuna Kristínu  

Arngrímsdóttur, kom hún kerfinu á laggirnar. 

Ástæða er til þess að taka fram að safnkosturinn sem hér er fjallað um tilheyrir   

eingöngu myndasögudeildinni í Borgarbókasafni Reykjavíkur í Grófinni en er ekki tiltækur á  

öðrum söfnum. Ástæðan er einfaldlega sú að þar er stærsta deildin sem skartar bæði  

myndasögum svo og fræðibókum um myndasögur. Önnur bókasöfn Reykjavíkur búa hvorki  

yfir fræðsluefni um myndasögur, svokölluðum flokkabókum, né bókum sem falla undir  
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„annað“ flokkinn, þegar þetta er ritað. Þau söfn eru engu að síður með efni úr öllum öðrum  

flokkum innan myndasögukerfisins en myndasögudeildirnar eru talsvert minni í sniðum  

heldur en myndasögudeild bókasafnsins í Gróf. 
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2 Borgarbókasafn Reykjavíkur menningarhús 

Borgarbókasafn Reykjavíkur (nú Borgarbókasafn Reykjavíkur menningarhús, hér eftir nefnt  

Borgarbókasafn) starfar samkvæmt lögum um almenningsbókasöfn nr. 150/2012  

(Bókasafnalög nr. 150/2012) og hefur að leiðarljósi yfirlýsingu UNESCO frá árinu 1994 (IFLA,  

2016), menningarstefnu Reykjavíkurborgar, mannréttindastofnunar Reykjavíkurborgar og  

samþykkt um Borgarbókasafn frá árinu 2015 (Stafsáætlun Menningar- og ferðamálasviðs,  

2016). 

Hlutverk Borgarbókasafns er að veita borgarbúum á öllum stigum þjóðfélagsins jafnt  

aðgengi að þekkingu, fræðslu  og menningar- og listviðburðum en Borgarbókasafn hefur  

jafnframt að leiðarljósi að standa til jafns við bestu almenningsbókasöfn heims  

(Starfsáætlun Menningar- og ferðamálasviðs, 2016). 

Borgarbókasafn Reykjavíkur var stofnað árið 1920 og gekk þá undir nafninu  

Alþýðusafnið. Upphaf stofnunarinnar má rekja til þess að árið 1917 voru tíu togarar í eigu  

Reykvíkinga seldir til Frakklands. Fé því sem áskotnaðist við söluna, var ákveðið að verja til  

atvinnuuppbyggingar í bæjarfélaginu og meðal annars að verja hluta þess til stofnunar  

bókasafns. Þessi ákvörðun var tekin á fundi bæjarstjórnar Reykjavíkur þann 18. nóvember  

1920 og var þá einnig skipuð nefnd til þess að fara með málið. Þann 1. mars 1923 var  

reglugerð þessa efnis samþykkt í bæjarstjórn og Sigurgeir Friðriksson ráðinn sem  

bókavörður (Sigurður Helgason, 1983). 

Sigurgeir Friðriksson er talinn vera fyrsti bókasafnsfræðingur okkar Íslendinga vegna  

sérþekkingar sinnar og menntunar. Hann útskrifaðist úr bókavarðaskóla í Kaupmannahöfn  

árið 1921 en ferðaðist víða til þess að kynna sér almenningsbókasöfn. Eftir útskrift fór hann  

til Svíþjóðar en einnig ferðaðist hann til Englands, Bandaríkjanna og Kanada (Þórdís  

Þorvaldsdóttir, 1997). Sigurgeir var ráðinn eins og áður sagði í mars árið 1923 og sama ár  

þann 19. apríl opnaði Alþýðusafn Reykjavíkur (Sigurður Helgason, 1983). Um Sigurgeir segir  

Þórdís Þorvaldsdóttir: 

Það var mikið lán fyrir hið nýja bókasafn að Sigurgeir tók þar við stjórn og mótaði  
starfsemina. Hann var að líkindum eini sérmenntaði Íslendingurinn í bókasafnsfræðum  
á þessum tíma og innleiddi fagleg vinnubrögð sem skiptu sköpum fyrir safnið á  
upphafsárum þess. Í stuttu máli sagt viðhafði hann viðurkennd bókasafnsvinnubrögð  
(Þórdís Þorvaldsdóttir, 1997, bls. 254). 
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Sigurgeir er jafnframt sá sem innleiddi hið svokallaða danska-Dewey flokkunarkerfi sem  

vikið verður að síðar. 

Fyrstu húsakynni Alþýðubókasafnsins var leiguhúsnæði við Skólavörðustíg 3. Í fimm ár  

starfaði safnið þar en var flutt í október 1928 í annað leiguhúsnæði við Ingólfsstræti 12 og  

starfaði þar í kjallara hússins allt til ársins 1952. 

Húsnæðisvandi elti safnið á röndunum. Eigendur húseignarinnar við Ingólfsstræti 12  

óskuðu eftir að það yrði rýmt og fór því svo að safnkosturinn endaði í geymslu við Skúlatún  

2. Reykjavíkurborg hafði hins vegar keypt húseignina Esjuberg við Þingholtstræti 29A og  

eftir að gerðar höfðu verið breytingar á húsinu opnaði Aðalsafn sem hafði verið lokað vegna  

flutninganna frá Ingólfsstræti 12 í eitt og hálft ár (Sigurður Helgason, 1983). 

Fyrstu ár Alþýðusafnsins einkenndust af húsnæðisskorti. Safnkosturinn stækkaði ört og  

tók Sigurgeir til þess ráðs að opna útibú víðsvegar um borgina. Sérstakri barnadeild var  

komið á laggirnar árið 1924 sem fékk húsnæði við Lindargötu nr. 51 nánar tiltekið Franska  

spítalann þar sem  Tónmenntaskóli Reykjavíkur er nú til húsa. Síðar var Útibúi I komið á  

laggirnar í sama húsnæði og barnadeildin en flutt í Austurbæjarskóla þar sem það þjónaði  

lánþegum næstu 25 árin eða allt þar til því var úthlutað húsnæði við Hólmgarð 34 árið 1957.  

Í kjölfar byggingar verkamannabústaða við Hringbraut tók Alþýðusafnið eitt húsanna á leigu  

og opnaði Útibú II í mars árið 1936 við Hofsvallagötu 16. Sama ár var nafni Alþýðusafnsins  

breytt yfir í Bæjarbókasafn Reykjavíkur ( Sigurður Helgason, 1983). 

Árið 1973 var Útibú I við Hólmgarð 36 flutt yfir í nýtt leiguhúsnæði í kjallara  

Bústaðarkirkju og gekk undir nafninu Bústaðarsafn. Bústaðarsafn gerði auk þess út tvo  

bókabíla þá Höfðingja og Stubb (Þórdís Þorvaldsdóttir, 1997). Í dag hefur Kringlusafn tekið  

við hlutverki Bústaðarsafns en það opnaði þann 27. október árið 2001 í viðbyggingu við  

verslunarmiðstöðina Kringluna og gerir út einn bókabíl, Höfðingja (Borgarbokasafn.is,  

2017). 

Útibú I í vesturbænum að Hofsvallagötu 16 í verkamannabústöðunum fluttist í stærra  

húsnæði árið 1990, að Grandagarði 47, og gekk undir nafninu Grandasafn. Þegar Aðalsafn  

fluttist úr Esjuberginu við Þingholtsstræti yfir í húsnæðið að Tryggvagötu 15 árið 2000 var  

Grandasafn lagt niður og sameinað Aðalsafni (Þórdís Þorvaldsdóttir, 1997). 
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Sólheimasafn stendur við Sólheima 27 og er eina húsnæðið sem var sérstaklega byggt  

sem bókasafn. Upphaflegur safnkostur þess var frá útibúi sem opnað var árið 1948 í húsi að  

Hlíðarenda við Langholtsveg en var síðar flutt í Efstasund 36. Þann 4. janúar 1963 fluttist  

safnkosturinn í nýja húsnæðið í Sólheimum (Þórdís Þorvaldsdóttir, 1997). 

Foldasafn hét útibú sem var til húsa í kjallara Grafarvogskirkju. Það opnaði 6. desember  

1990 en hefur verið lagt niður og fært yfir í verslunarkjarnann Spöngina  og opnaði þar í  

nýju húsnæði þann 6. desember 2014 (Þórdís Þorvaldsdóttir, 1997; Borgarbokasafn.is,  

2017). 

Ársafn opnaði í Árbæ í febrúar árið 2004 og er staðsett við verslunarkjarna við Hraunbæ  

119 (Morgunblaðið, 2004). 

Í Breiðholti var byggð félagsmiðstöðin Gerðuberg í samvinnu Reykjavíkurborgar og  

Framkvæmdarnefndar byggingaráætlunar og var Borgarbókasafni úthlutað 900 fermetrum  

í húsnæðinu. Þann 4. mars 1986 opnaði Borgarbókasafnið í Gerðubergi og var fyrst safna  

með hljómplötur til útláns eða frá árinu 1988 (Þórdís Þorvaldsdóttir, 1997). 

Seljasafni var komið á laggirnar í nóvember árið 1992 og var ætlað börnum og  

unglingum í hverfinu en eftir efnahagskreppuna árið 2008 var tekin ákvörðun um að leggja  

safnið niður og var því lokað árið 2009 (Þórdís Þorvaldsdóttir, 1997; Starfsáætlun 

Menningar- og ferðamálasviðs, 2015). 

Árið 2014 var lögð fram tillaga að hálfu borgarráðs að nýrri samþykkt sem fólst í því að  

sameina skyldi Borgarbókasafn Reykjavíkur og Menningarmiðstöðina Gerðuberg (áður  

félagsmiðstöðin Gerðuberg) svo úr yrði ein stofnun. Helstu breytingar urðu þær að  

Borgarbókasafn færðist frá því að heyra undir menningarmálastjóra og  

menningarmálanefnd yfir til menningar- og ferðamálaráðs (Pálína Magnúsdóttir,  2014; sjá  

viðauka 12.1). Einnig fylgdi sameiningunni meiri áhersla á viðburði, miðlun, sýningahald og  

fræðslu þar sem litið er til þess að „Borgarbókasafnið gegnir mikilvægu hlutverki sem þriðji  

staðurinn sem borgarinn leitar til í erli dagsins“ (Starfsáætlun Menningar- og  

ferðamálasviðs, 2016, bls. 26). Samþykkt þess efnis tók gildi þann 20. janúar árið 2015 og  

vegna þeirra áherslubreytinga sem fylgdu sameiningunni urðu bókasöfn Reykjavíkurborgar  

jafnframt menningarhús.  
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Í dag eru menningarhús Borgarbókasafns Reykjavíkur sex talsins: Borgarbókasafnið í  

Gróf, Kringlusafn, Gerðuberg, Spöng, Ársafn og Sólheimasafn. Auk þess er  

þjónustusamningur frá árinu 2000 í gildi á milli Bókasafns Seltjarnarness og Bókasafns  

Mosfellsbæjar og er sá samningur í gildi þegar þetta er ritað. Samningurinn felur í sér „að  

skírteinishafar [hvers] safns um sig geta fengið ókeypis skírteini frá hinu“ (Morgunblaðið,  

2000). 

Bókasafn barnaskólans í Norðlingaholti er tilraunarverkefni sem bættist við árið 2014  

og gegnir hlutverki almenningssafns fyrir íbúa hverfisins ásamt því að vera skólasafn (Pálína  

Magnúsdóttir, án ártals, sjá viðauka 12.1). 

3 Flokkun og flokkunarkerfi 

Grundvöllur safnkosts bókasafna byggir á því að vera flokkaður skipulega til þess að  

auðvelda aðgengi og til flokkunar eru notuð flokkunarkerfi. Skilgreiningin á hugtakinu  

flokkun er: „það ferli að skipa hlutum eða hugtökum niður í rökrétt stigveldi með  

undirflokkum sem byggjast á því sem flokkarnir hafa sameiginlegt og því sem greinir þá að“ 

1 

gagnið fjallar um í meginatriðum, ræður því undir hvaða flokk það fellur. Með því að skipa  

efninu niður í rökrétt stigveldi er efninu flokkað frá hinu almenna til hins sértæka  

(Flokkunarkerfi Deweys, 2002). Flokkunin nær ekki utan um útgáfuform hvort sem um er  

að ræða bækur, hljóðbækur eða kvikmyndir, heldur tekur einungis til þess efnis sem fjallað  

er um. Með efnisflokkun er efnið merkt með raðtákni flokkunarkerfisins sem geta verið  

hrein marktákn, bókstafir, tölur eða marktáknin eru bæði bókstafir svo og tölustafir.  

Flokkunarkerfi hafa þrjá meginhluta sem eru aðaltöflur, hjálpartöflur og efnislykill.  

Hjálpartöflur þjóna þeim tilgangi að vera viðbót við aðaltöflur og tölum úr aðaltöflum bætt  

við til þess að flokka megi nákvæmar. Efnislykillinn „samanstendur af heitum sem vísa í  

1 
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viðeigandi flokkstölur í aðaltöflum og hjálpartöflum“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010, bls.  

23). Efnislykillinn eru orð sem ákveðin hafa verið af svokölluðu efnisorðaráði sem heiti. Árið  

2001 var gefin út bókin Kerfisbundin efnisorðalykill með það að markmiði að: „stuðla að  

markvissri efnisorðagjöf og samræmi milli bókasafna um notkun efnisorða við lyklun  

heimilda á hvaða formi sem vera skal með það fyrir augum að greiða fyrir samvinnu safna  

á milli og auðvelda notendum heimildaleitir“ (Kerfisbundinn efnisorðalykill, 2001. Bls. v). 

Greint er á milli tvennskonar flokkunar, annars vegar grófflokkunar og hins vegar  

fínflokkunar. Stuðst er við grófflokkun þegar flokkunarkerfinu er ætlað að raða eftir efni í  

hillum. Þegar slíkri flokkun er beitt er efnið greint frekar með einhverjum hætti eins og til  

dæmis með því að lykla eða eins og í tilviki myndasögudeildarinnar, sem hér er til  

umfjöllunar, með sérstökum merkingum. Með fínflokkun er flokkunarakerfið nýtt til hins  

ýtrasta (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010). 

Frummarkmið með efnisflokkun í bókasöfnum er að raða safnkostinum upp  
þannig að gögn um sama eða skylt efni standi saman í hillum til að auðvelda  
notendum aðgang að efninu (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2003, bls. 48). 

4 Flokkunarkerfi Deweys 

Bókasöfn nota flokkunarkerfi til þess að skipuleggja safnkostinn eins og fyrr segir. Með því  

að staðsetja safnkost sama efnis innan ákveðins svæðis auðveldar flokkunarkerfi aðgengi  

að efninu við leit. Með flokkunarkerfi er mannlegri þekkingu skipað niður í flokka án þess  

að taka tillit til birtingaforms, það er hvort um er að ræða bækur, tímarit, geisladiska, rafræn  

gögn eða skjöl.  

Í bókasöfnum er safnkosti venjulega komið fyrir í samræmi við kerfisbundna  
niðurskipan í flokkunarkerfi. Hverju safngagni er úthlutað flokksmerki  
(hillumerki). Flokksmerkið samanstendur af þeirri flokksmörkun Deweykerfisins  
sem gildir fyrir flokkinn auk raðstafa fyrir hilluröðun innan flokks, og getur þar  
verið um að ræða talna og bókstafakóta (Flokkunarkerfi Deweys, 2002. Bls.  
xxvii). 

Flokkunarkerfi Deweys er það kerfi sem hefur náð hvað mestri útbreiðslu í heiminum.  

Flokkunarkerfið dregur nafn sitt af höfundi þess, Melville Dewey en árið 1873 bjó hann til  

þetta flokkunarkerfi og árið 1876 var það gefið út í fyrsta sinn (Flokkunarkerfi Deweys, 2002.  
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Bls. xxvii). Allt að 135 lönd nota flokkunarkerfið og hefur það verið þýtt á 30 tungumál  

(Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010).  

Flokksmörkun er það táknkerfi sem notað er til að sýna flokka í flokkunarkerfum og í  

tilfelli Dewey flokkunarkerfisins er flokksmörkunin með arabískum tölustöfum. Kerfinu er  

skipt niður í tíu aðalflokka sem ná yfir þekkingu mannsins og skiptast gróflega svo: 

000 Almennt efni, undirstöðufræði  

100 Heimspeki, yfirskilvitleg fyrirbæri, sálfræði 

200 Trúarbrögð  

300 Félagsvísindi  

400 Tungumál  

500 Raunvísindi  

600 Tækni (hagnýt vísindi) 

700 Listir  

800 Bókmenntir (fagurbókmenntir) og stílfræði 

900 Landafræði og sagnfræði ásamt hjálpargreinum   

( Flokkunarkerfi Deweys, 2002). 

Þetta eru grunnflokkar Dewey kerfisins sem er skipað niður eftir fræðigreinum eða  

rannsóknarsviðum en ekki eftir efni og leiðir af sér að sama efni getur verið undir mörgum  

fræðigreinum. Sem dæmi má taka efnisorðið jóga sem dreifist innan fræðigreina eftir  

hvernig því fjallað er um fyrirbærið: 

Jóga – heilsufræði Flokkur 613.7 

Jóga – heimspeki Flokkur 181 

Jóga – hindúasiður Flokkur 294.5 

Jóga – samanburðarfræði trúarbragða Flokkur 291.4 

(Flokkunarkerfi Deweys, 2002). 

Flokkunarkerfi Deweys er í stöðugri endurskoðun svo að það geti haldið í við  
þekkinguna. Í þessu felst að koma þarf fyrir nýjum viðfangsefnum jafnframt því  
sem endurskoða þarf þá flokka sem fyrir hendi eru, þannig að fram komi ný  
viðhorf á sviðum þar sem við á og dregið sé úr hlutdrægni í kerfinu  

(Flokkunarkerfi Deweys, 2002. Bls. xix). 
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5 Danski-Dewey 

Flokkunarkerfi Borgarbókasafns Reykjavíkur menningarhúss byggir á afbrigði af  

Flokkunarkerfi Deweys, svokölluðu danska-Dewey flokkunarkerfinu og er skýringin vera  

vegna fyrrnefnds Sigurgeirs Friðrikssonar sem ráðinn var sem bókavörður Alþýðusafnsins  

árið 1923. Hann lærði bókasafnsfræði við danska bókavarðaskólann og innleiddi  

flokkunarkerfið sem hann kynntist þar ytra (Friðrik G. Olgeirsson, 2004. Bls. 103). Fulltrúar  

skráningardeildar Borgarbókasafns nota því ekki Flokkunarkerfi Deweys heldur óþýdda  

danska útgáfu af flokkunarkerfinu, Decimalklassedelning DK 2016. 

Flokkunarkerfi danska-Dewey er frábrugðið Flokkunarkerfi Deweys að því leyti að 800  

flokkurinn inniheldur ekki íslensk skáldverk eða þýðingar á íslensku heldur byggir á raðtákni  

þar sem notaðir eru þrír fyrstu stafir í nafni höfundar verksins og síðan þrír fyrstu í titli  

skáldverksins. Skáldverkum er raðað í stafrófsröð eftir nafni höfundar og skáldverks og gildir  

reglan að nota skuli fyrstu þrjá starfi í nafni íslenskra höfunda og fyrstu þrjá í eftirnafni  

erlendra höfunda. Skáldverk á íslenskri tungu eru því ekki innan 800 flokksins innan  

Borgarbókasafns Reykjavíkur. Skáldverk á öðrum tungumálum eru hins vegar innan 800  

flokksins eða frá 820. Frá 800 til  820 eru fræðibækur eða bækur um bókmenntir og eru  

þær staðsettar á 5. hæð safnsins í Gróf með öðrum flokkabókum. Danski-Dewey er einnig  

frábrugðinn flokkunaraðferðum Flokkunarkerfis Deweys þegar kemur að fræðigreinunum  

eins og komið hefur fram. Í stað þess að vera flokkur tungumála eru ferðahandbækur og  

bækur um önnur lönd innan 400 flokksins. Ferðahandbækur um Ísland eru innan 450  

flokksins. Tungumálakennsla, fræðsla um tungumál og orðabækur  hafa flokkstölu frá 890.  

Sem dæmi er efni um íslenskt mál með flokkstöluna 895. 

000 Bókfræði, alfræði  

100 Heimspeki 

200 Trúarbrögð  

300 Félagsvísindi  

400 Landafræði og ferðir 

500 Vísindi 

600 Iðnaður og tækni 

700 Menning, íþróttir  
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800 Bókmenntir  

900 Sagnfræði, ævisögur 

(Decimalklassedelning DK, 2016)   

Danski-Dewey er hugsaður fyrir almenningsbókasöfn og hefur þeirri útgáfu af  

flokkunarkerfinu verið ætlað að mæta ýmsum göllum flokkunarkerfisins: 

Verulegar breytingar og tilfærslur hafa verið gerðar á Dewey-kerfinu í dönsku  
útfærslunni. Danska-Dewey flokkunarkerfið er aðallega hugsað fyrir  
almenningsbókasöfn. Í dönsku útgáfu Dewey kerfisins er reynt að vega upp á  
móti þeim göllum sem kerfið þykir almennt hafa. Kerfið hefur til dæmis verið  
gagnrýnt fyrir að þrír aðalflokkar eru á milli tungumála og bókmennta og að  
landafræðin klýfur sagnfræðiflokkinn. Aðalmunurinn á bandarísku útgáfu  
Dewey og þeirri dönsku er að 400 flokkurinn, tungumál, hefur verið fluttur yfir  
í bókmenntaflokkinn og er þar undirflokkur, það er 890, þannig að 500, 600, og  
700 flokkarnir eru ekki á milli. Enn fremur hefur landafræðin verið flutt úr 910  
þar sem þröngt er um hana (undirflokkur sem fær einn tug) auk þess sem hún  
klýfur sagnfræðiflokkinn. Landafræðin fær heilan aðalflokk í staðinn (hundrað),  
það er einn tíunda hluta kerfisins í stað eins hundraðasta eins og er í bandarísku  
útgáfunni. Hugmyndafræðin á bak við þetta var meðal annars að  
almenningsbókasöfn ættu meira efni um landafræði en tungumál og því þyrfti  
hún meira rými í kerfinu en tungumálin (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010. Bls. 28). 

6 Myndasögudeild Borgarbókasafns Reykjavíkur menningarhúss 

Árið 2000 var safnið við Þingholtsstræti flutt í stærra húsnæði við Tryggvagötu 15 í Gróf eins  

og fyrr greinir. Í kjölfarið var ákveðið að koma sérstakri myndasögudeild á laggirnar. Hingað  

til höfðu myndasögur fylgt safnkostinum sem hluti af barnabókum en nú var ákveðið að  

ráðast í að búa til sérstaka deild ætlaða myndasögum: 

Segja má að markmiðið hafi verið tvíþætt. Annarsvegar var fjölgun myndasafna  
grímulaust herbragð til að fá unglinga og þá sérstaklega unga karlmenn inn á  
safnið – en þeir eru í miklum minnihluta meðal lánþega – og hinsvegar var safnið  
einfaldlega að fylgja lögbundnu hlutverki sínu og leiðarljósi að stuðla að læsi og  
lýðræði með því að bjóða upp á efni sem höfðar til ólíkra samfélagshópa.  
(Úlfhildur Dagsdóttir, 2016. Bls. 31). 

Sú ákvörðun að stofna sérstaka deild utan um myndasögur var að norrænni fyrirmynd  

en litið var sérstaklega til myndasögusafnsins Sverigeteket í Svíþjóð (Úlfhildur Dagsdóttir, 

verkefnastýra safnkosts, munnleg heimild  27. mars 2017). Einhverjar myndasögur höfðu  
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þó verið keyptar fyrir safnið við Þingholtsstræti og voru myndasögurnar innan barnadeildar  

í kössum undir hillum. (Þorbjörg Karlsdóttir, staðgengill safnstjóra, munnleg heimild 16.  

mars 2017).  

Úlfhildur Dagsdóttir segir að það koma á fót sérstakri deild myndasagna í stærsta  

almenningsbókasafni Íslands sé myndasagan „viðurkennd sem eitt af fjölmörgum formum  

lesturs“ og þar með vinnur bókasafnið gegn þeim  fordómum sem myndasagan hefur þurft  

að glíma við allar götur eins og til dæmis  þeim að hafa slæm áhrif á lestur og  

lestrarkunnáttu barna: 

Það að valda ólæsi er einungis eitt dæmi um þá fjölmörgu sleggjudóma sem  
myndasagan hefur þurft að berjast við í gegn um tíðina, en sá stimpill hefur þó  
líklega verið lífseigastur og höfðað mest til yfirvalda þeirra sem stýra lestri  
barna. Af þessum sökum hefur myndasagan lengst af verið undirmálsform.  
(Úlfhildur Dagsdóttir, 2014, bls. 51).  

Síðastliðin ár hefur myndasögudeildin aukið umsvif sín með viðburðum og sýningum  

sem varða myndasöguna (sjá viðauka 12.2). Árið 2002 kom höfundurinn Grant Morrison til  

landsins og hélt erindi í Borgarbókasafni sem var vel sótt og frá árinu 2009 hefur  

Borgarbókasafn staðið fyrir árlegri myndasögusamkeppni fyrir ungt fólk og haldið sýningu  

á verkum þeirra í lok keppninnar. Íslenskir höfundar hafa frá árinu 2014 fengið aðstöðu í  

myndasögudeildinni til sýningar á verkum sínum auk þess sem norræna myndasögufélagið  

Nordiccomics og Goethe-institut hafa sett upp sýningar eftir erlenda höfunda (Úlfhildur  

Dagsdóttir, 2016). 

7 Flokkunarkerfi myndasögudeildar Borgarbókasafns Reykjavíkur  
menningarhúss 

Flokkunarkerfi myndasögudeildar byggir fyrst og fremst á danska-Dewey flokkunarkerfinu.  

Fljótlega kom í ljós að myndasögurnar þyrftu frekari flokkunar við, að ekki hentaði að þær  

væru einungis flokkaðar samkvæmt danska-Dewey kerfinu á hefðbundin hátt. Ástæðurnar  

voru af ýmsum toga. Svo að dæmi sé tekið nær danska-Dewey flokkunarkerfið  ekki utan  

um seríur sem margir höfundar eru að. Ef hefðbundinni flokkun væri beitt á þess konar  

seríu, færu bækurnar ekki saman í hillu innan danska-Dewey flokkunarkerfisins. Einnig var  
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litið til þess hvernig lánþeginn spyrði eftir efni innan myndasagnanna; hvort hann væri að  

leita að ofurhetjusögum, vísindaskáldskap eða gamansögum og hvernig mætti auðvelda  

starfsfólki, sem ekki þekkti til efnisins, uppröðun innan deildarinnar (Úlfhildur Dagsdóttir, 

verkefnastýra safnkosts, munnleg heimild 27. mars 2017). Sem umsjónarstýra yfir  

myndasögudeildinni hafði Úlfhildur Dagsdóttir tekið eftir að einhverskonar  

flokkunarkerfum var beitt á myndasögudeildir í öðrum söfnum erlendis. Í samráði við þær  

Erlu Kristínu Jónasdóttur, safnstýru og Þorbjörgu Karlsdóttur aðstoðarsafnstýru var ákveðið  

að koma upp einhverskonar flokkunarkerfi fyrir myndasögurnar innan danska-Dewey  

kerfisins. Erla Kristín lagði áherslu á að flokkarnir yrðu sem fæstir og með það að leiðarljósi  

lagðist Úlfhildur í rannsóknir og las sér til um myndasögur til þess að móta kerfið með  

ákveðnum hætti. Efnisorð flokkanna myndu miðast við efnisorðalykil Dewey kerfisins og  

hafist var handa við að hanna sérstakar merkingar fyrir flokkana.  (Úlfhildur Dagsdóttir,  

verkefnastýra safnkosts, munnleg heimild 27. mars 2017). 

Í bók sinni Myndasagan, gerir Úlfhildur Dagsdóttir grein fyrir hugmyndafræðinni á bak  

við flokkunarkerfi myndasögudeildarinnar. Í fyrsta lagi er um að ræða grófflokkun en  

hugsunin að baki henni er að flokka myndasögurnar eftir því hvaðan þær koma eða  

landfræðilegri flokkun. Grófflokkunin skiptist í þrennt: bandarískar, evrópskar og japanskar  

myndasögur: 

[…] almennt er talað um að innan formsins megi greina þrjá meginstrauma. Þeir  
eru landfræðilegir og tengjast heimsálfum og/eða tilteknum löndum innan  
heimsálfa, Bandaríkjunum, Belgíu og Frakkalandi, og Japan. […] En það er ekki  
bara landafræðin sem aðskilur[…], teiknistíllinn er mismunandi og sömuleiðis  
mismunandi menningarleg staða þeirra innan sinna menningarheima (Úlfhildur  
Dagsdóttir, 2014, bls. 7). 

Á fyrstu árum myndasögudeildarinnar var meginhluti myndasagna bandarískar  

myndasögur og var ákveðið að flokka þær eftir greinum: Ofurhetjur, hrollvekjur,  

spennusögur, vísindaskáldsögur, ævintýri, gamansögur og almenn skáldrit. Fyrir þær  

myndasögur sem féllu illa undir þessa flokka var búinn til sérstakur flokkur sem fékk  

einfaldlega nafngiftina „annað“ og verður sagt betur frá í skýringum á flokkunarkerfinu  

(Úlfhildur Dagsdóttir, 2014). Eftir að myndasögum eftir íslenska höfunda fjölgaði fengu  

íslenskar myndasögur sérstakan flokk og staðsetningu innan deildarinnar og eigið tákn  

innan myndakerfisins. 
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8 Skýringar á flokkunarkerfi myndasögudeildar Borgarbókasafns  

Reykjavíkur menningarhúss 

Flokkunarkerfið er myndakerfi þar sem hver flokkur á sitt tákn. Táknið miðast við efnisorð  

sem er gefið við skráningu inn í leitarkerfi bókasafna, Aleph. Undanskilinn efnisorðagjöf er  

„annað“ flokkurinn þar sem „annað“ er ekki efnisorð. Starfsmaður sem sér um að merkja  

myndasögu áður en hún fer í útlán getur því flett upp hvaða tákn á að merkja myndasöguna. 

Starfsmaður gæti verið í vafa um hvort myndasaga sem ekki hefur efnisorð tilheyri  

fræðibókahluta myndasögudeildar eða „annað“ flokknum. Innihald myndasögunnar gefur  

yfirleitt til kynna í hvorn flokkinn myndasagan fellur undir en starfsmaður getur alltaf leitað  

upplýsinga á netinu eða ráðfært sig við skráningaraðila og umsjónarmann deildarinnar. 

Myndakerfið gegnir ekki einungis því hlutverki að vera til uppröðunar og flokkunar heldur  

einnig að greina í sundur efni sem er ætlað börnum frá efni sem er alls ekki ætlað börnum.  

Flokkarnir spennusögur, hrollvekjur, skáldsögur og gamansögur, tilheyra þeim hópi. Hvað  

myndakerfið varðar er reynt af fremsta megni að nota hillur og gryfjur til þess að skilja  

flokkana að eftir þörfum og eru sérstaklega merktar með tákni myndasagnanna. Kristín  

Arngrímsdóttir, listakona og starfsmaður Borgarbókasafnsins í Gróf fékk það hlutverk að  

hanna og teikna merkingarnar (Úlfhildur Dagsdóttir, verkefnastýra safnkosts, munnleg  

heimild 27. mars 2017). 

8.1 „Annað“ flokkurinn 

„Annað“ flokkurinn fékk tákn fiðrildisins. Flokkurinn endurspeglar hversu  

fjölbreytilegt form myndasagan er og hve erfitt er að flokka hana. Efni flokksins dreifist víða  

innan danska-Dewey flokkunarkerfisins og innan hans eru fræðibækur auk skáldverka. Sem  

dæmi um efni innan flokksins eru neðanjarðarmyndasögur, stuttar frásagnir, rit með  

myndum án texta eða textabrotum, safnrit og ævisögur. 

Á hinn bóginn má líka segja að annað-flokkurinn undirstriki sérstöðu  
myndasögunnar og minni á að hún er ekki bara „bók með myndum“ eða  
„kyrrstæð kvikmynd“ heldur einmitt eitthvað allt annað (Úlfhildur Dagsdóttir,  
2014, bls. 139) 
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Flestar myndasögur í flokknum „annað“ hafa flokkstöluna 830 en annars dreifist flokkurinn  

víða innan danska-Dewey kerfisins. 

8.2 Evrópskar myndasögur 

Fugl myndasöguhöfundarins Moebusar var valin sem tákn fyrir Evrópsku  

myndasögurnar (Úlfhildur Dagsdóttir, verkefnastýra safnkosts, munnleg heimild 27. mars  

2017). Þessi flokkur inniheldur meðal annars myndasögur frá Norðurlöndunum, Frakklandi  

og Þýskalandi svo eitthvað sé nefnt. Flestar sögurnar eru á ensku og hafa flokkstöluna 830  

en einnig eru myndasögur á örðum tungumálum. Sem dæmi má nefna frönsku, 820,  

sænsku, 870,  þýsku, 840, og dönsku 860. Þekktar myndasögur innan flokksins eru  

Persepolis eftir Marjane Satrapi, Mumin Trolls (Múmínálfarnir) eftir Tove Janson svo  

eitthvað sé nefnt. 

8.3 Fyndni/skrípó 

Eins og táknið gefur til kynna eru þetta hláturkitlarar og fyrir alla aldurshópa.  

Undir þennan flokk falla sögur eins og Garfield, (Grettir), Peanuts (Smáfólkið), höfundurinn  

Gary Larson og fleiri. Innan þessa flokks eru bæði flokkstölurnar 749 og 830. Flokkstalan  

749 vísar til þess að um teikningar er að ræða og að einungis sé einn rammi á blaðsíðu en  

ekki um samfellda myndasögu að ræða. Samfelldar sögur hafa raðtöluna 830  

(Decimalklassedelning DK, 2016). 

8.4 Gamansögur/háðsádeilur 

Tákn gamansagna og háðsádeilna er hirðfíflið og er lýsandi fyrir innihald  

flokksins þar sem eitt af hlutverkum hirðfíflsins var ekki einungis að skemmta heldur einnig  

að gagnrýna og hæða yfirboðara sína (Vísindavefurinn.is, 2017). Flokkstölurnar 749 svo og  

830 eru innan flokksins. Dæmi um þekktar myndasögur í þessum flokki er til dæmis  

tímaritið MAD og myndasögur um Simpson fjölskylduna. 
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8.5 Hrollvekjur 

Tákn hrollvekja er tunglið sem ber við tré. Þessi flokkur samanstendur af  

sögum sem geta vakið óhug og eru alls ekki ætlaðar börnum. Í þessum flokki eru til dæmis  

seríurnar The Walking Dead, Hellboy eftir Mike Mignola og sögur Neil Gaiman um Sandman. 

8.6 Íslenskar myndasögur 

Í þessum flokki eru myndasögur eftir íslenska höfunda hvort sem þær eru á  

ensku eða á móðurmálinu. Sem dæmi um helstu höfunda íslenskra myndasagna mætti  

nefna Hugleik Dagsson, Þorra Hringsson, Lóu Hlín Hjálmtýsdóttur, Bjarna Hinriksson,  

Hallgrím Helgason, og þau Ingólf Örn Björgvinsson og Emblu Ýr Bárudóttur.  

8.7 Manga/japanskar myndasögur 

Flokkur japanskra myndasagna ætlaður börnum, unglingum og fullorðnum.  

Tákn hans er augað vegna þess hve stór augu persónur japanskra myndasagna hafa (Kristín  

Arngrímsdóttir, 2017).  Meðal þekktustu verka innan þessa flokks má nefna Buddah eftir  

Ozamu Tezuka, Akira eftir Katsuhiro Otomo og seríurnar Naruto eftir Mashashi Kishimoto 

og One Piece eftir Eiichiro Oda.  Sem dæmi þá njóta seríurnar Naruto og One Piece 

gríðarlegra vinsælda meðal barna. 

8.8 Ofurhetjur  

Flokkurinn um ofurhetjur hefur tákn ofurhetjunnar Superman, skiptist  

gróflega í fernt: Ofurhetjur útgáfufyrirtækisins Marvel, ofurhetjur útgáfufyrirtækisins DC  

Comics, ofurhetjukonur og ofurhetjur frá öðrum útgáfufyrirtækjum en Marvel og DC  

Comics. Ofurhetjur sem ekki eru frá þessum tveimur fyrirtækjum er haldið sér frá þessum  

tveimur og er raðað í stafrófsröð í sér hillu innan ofurhetju-flokksins. Kvenkyns ofurhetjur  

hafa einnig verið teknar sér og eru í sérhillum og gryfjum. Þær ofurhetjur sem eru hvað  
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vinsælastar og mest hefur verið keypt af hafa sérstakt hillupláss fyrir sig og er ekki raðað í  

stafrófsröð en það eru DC ofurhetjurnar Superman og Batman og Marvel ofurhetjurnar X- 

Men, Spiderman og Wolverine svo dæmi séu nefnd. Kven-ofurhetjum er raðað sérstaklega  

og hafa þær sinn eigin rekka (sjá mynd). Þeim er einnig skipt niður eftir hvort um Marvel  

eða DC ofurhetju er að ræða. 

8.9 Skáldsögur 

Gaslampinn er tákn skáldsagnaflokksins. Innan þessa flokks eru bæði  

skáldsögur, smásögur svo og sögur sem gætu fallið undir fantasíur. Flokkurinn inniheldur  

efni sem ekki er ætlað börnum. Þrátt fyrir að myndasaga falli undir að vera fantasía gefur  

innihaldið starfsmönnum til kynna hvers eðlis hún er og því eru ýmsar sögur sem rata heldur  

í flokk skáldsagna heldur en undir ævintýra flokkinn. Myndasagan Fables eftir Bill  

Willingham hefur blæ fantasíunnar en þar sem sagan er ætluð fullorðnum fer best að fella  

hana undir flokk skáldsögunnar.  

8.10 Spennusögur 

Skammbyssan varð fyrir valinu sem tákn spennusagna. Sá flokkur  

myndasagna samanstendur af sögum eins og glæpasögum, stríðssögum, njósna sögum og  

hasarsögum. Meðal þekktustu myndasagna í þessum flokki má nefna Spirit eftir Will Eisner,  

Northlander Brians Wood og 100 Bullets eftir Brian Azzarello. 

8.11 Vísindaskáldsögur 

Tákn vísindaskáldsagna er höfuð af geimveru. Flokkurinn inniheldur skáldverk  

sem fjalla um vísindi, tækni og framtíðarhugmyndir fyrst og fremst þó svo að sögurnar séu  

bæði ævintýralegar og jafnvel hrollvekjandi. Dæmi um þekktar myndasögur innan flokksins  

eru Judge Dread, Star Wars, Tank Girl og Transmetropolitan. 
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8.12 Ævintýri/fantasíur 

Tákn ævintýra og fantasía er sjálfur stígvélaði kötturinn. Í þessum flokki eru  

ævintýri fyrir börn jafnt sem fullorðna. Flokkurinn er barnvænsti flokkurinn fyrir utan  

Fyndni/Skrípó flokkinn. Þekktar myndasögur innan þessa flokks eru bækur um Andrés önd  

og bækur höfundarins Jeff Smith um Bone. 

8.13 Fræðslubækur/flokkabækur 

Hinum svokölluðu flokkabókum er raðað á hefðbundinn hátt samkvæmt danska-Dewey  

kerfinu og eru ekki merktar með tákni. Flokkurinn samanstendur af fræðibókum um  

myndasögur. Auk þessa er einn flokkur enn sem ekki hefur sérstakt tákn en er dregin  

sérstaklega frá og eru kennslubækur í teikningu myndasagna. 

9 Viðtal við höfund flokkunarkerfis myndasögusafns 

Með það að markmiði að öðlast nánari upplýsingar um tilurð, þróun og lýsingu á  

myndasögusafni Borgarbókasafnsins var ákveðið að fara þess á leit við Úlfhildi Dagsdóttur,  

höfund flokkunarkerfis myndasögusafnsins, að veita viðtal. Hvað viðtalið varðaði var notast  

við viðtalsaðferð (interview method) sem telst til svokallaðrar eigindlegrar aðferðafræði  

(qualitative methodology). Viðtalið var tekið 27. mars 2017 og varði í 1 klukkustund og 25  

mínútur. 

9.1 Viðtalsaðferð 

Viðtalið var tekið í samræmi við opin eigindleg einstaklingsviðtöl með því markmiði að  

viðmælandi fjallaði um efnið út frá sínum sjónarhóli og þekkingu þar sem fáar skriflegar  

heimildir eru til um tilurð og verklag við sköpun flokkunarkerfisins. Með eigindlegum  

viðtölum er reynt að ná fram dýpri umfjöllun um viðfangsefni þar sem tilgangur þeirra er  

að: „lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks […]“ (Helga Jónsdóttir, 2013). Í  

eigindlegum einstaklingsviðtölum myndast persónulegri samskipti milli rannsakanda og  

viðmælanda. Viðmælandi fær frjálsari hendur við frásögn sína þar sem spyrjandi spyr  

ákveðinna en opinna spurninga. Lykilatriði við slík viðtöl er að sýna viðmælandanum  
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virðingu, hlusta vel og sýna áhuga á því sem sagt er. Þá er mikilvægt að hafa aðgát þegar  

kemur að vitalinu sjálfu og hafa rétt upp eftir viðmælanda (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Viðtalið var hljóðritað og vandlega afritað og nóturnar greindar með aðferð grundaðrar  

kenningar (grounded theory). Nóturnar voru þá lesnar gaumgæfilega og greindar með  

flokkun og kóðun (coding) upplýsinganna (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

9.2 Meginstef úr viðtali við Úlfhildi Dagsdóttur 

Þegar Borgarbókasafn Reykjavíkur opnaði Aðalsafn árið 2000 hóf Úlfhildur störf þar. Þá  

hafði verið ákveðið að við flutningana yrði stofnuð sérstök myndasögudeild. Undir stjórn  

Erlu Kristínar Jónasdóttur safnstýru og Þorbjargar Karlsdóttur aðstoðarsafnsstýru var  

myndasögudeildinni komið á laggirnar og var Úlfhildur skipuð sem umsjónarstýra yfir  

myndasögudeildinni sökum þekkingar sinnar á efninu og þar sem enginn annar starfsmaður  

safnsins las þessa tegund  bókmennta þótti hún kjörin til að sjá um deildina. Fyrirmyndin að  

myndasögudeildinni var sótt til norrænna bókasafna og nefndi Úlfhildur sérstaklega  

Sverigeteket sem er staðsett í Svíþjóð.  

Fljótlega kom í ljós að danska-Dewey flokkunarkerfið hentaði ekki myndasögunum að  

ákveðnu leyti þar sem seríur eftir marga höfundar yrðu á mismunandi stöðum innan  

kerfisins. Einnig voru fyrirspurnir lánþega um hvar efni væri staðsett vísbending um að þörf  

væri á annarskonar flokkunarkerfi. Flokkunarkerfið kom því til vegna þess að raða þurfti  

safnkostinum á þann hátt að hann væri aðgengilegur og auðveldur bæði lánþeganum við  

leitir svo og starfsfólki við uppröðun þess. Merkingarnar voru fyrst og fremst hugsaðar fyrir  

starfsfólk þar sem lánþegarnir, sem eru notendur og lesendur efnisins, áttuðu sig fljótlega  

á safnkostinum en starfsfólk átti frekar í erfiðileikum með uppröðun. 

Úlfhildur lagðist í rannsóknir til þess að kynna sér helstu tegundir myndasagna. Flestar  

umfjallanir miðuðust við amerísku myndasöguna og amerískan markað og segir hún því  

margt af því ekki hafa átt við hjá okkur á Íslandi og væri orðið úrelt þar sem  

myndasöguheimurinn er alltaf að breytast og endurnýjast.  

Í samráði við Erlu Kristínu Jónasdóttur og Þorbjörgu Karlsdóttur var ákveðið að hafa  

eins fáa flokka og mögulegt var til að hafa kerfið mjög einfalt fyrir starfsfólk og lánþega. Sá  

hluti safnkostsins sem féll ekki vel  innan ákveðins flokks var einfaldlega flokkaður sem  
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„annað“ þar sem ekki var vitað hvar efnið ætti að eiga heima. Kerfið var vandlega úthugsað  

frá grunni og fjöldi flokka haldið í lágmarki. Flokkarnir innihalda fyrst og fremst amerískt  

efni en síðan eru evrópsku sögurnar og japönsku sögurnar í sér flokkum. Einnig var ákveðið  

að taka íslensku sögurnar út úr evrópska flokknum og stofna sér flokk utan um þær.  

Tilgangurinn með flokkunarkerfinu var einnig að undirstrika að innan myndasögunnar  

rúmast allt milli himins og jarðar eins og til dæmis ævisögur og safnrit sem fellur ekki undir  

skáldskap. Það er eitt af þeim verkefnum sem Úlfhildur telur að þurfi að skoða betur þar  

sem þeim bókum fjölgar mikið sem falla ekki undir „annað“ flokkinn. Þegar myndakerfið  

var hugsað var sótt til efnisorða sem voru þegar til og sérstaklega passað upp á að búa ekki  

til of mikið af nýjum efnisorðum. Þannig styðst myndakerfið að hluta til við Dewey kerfið.  

Sem dæmi er ævisaga flokkuð sem 994 í danska-Dewey og  ef keypt er trúarbragðasaga á  

myndasöguformi þá er hún í 200 flokknum. Hingað til hafa þessar bækur fengið  

myndamerkinguna „annað“ en Úlfhildur telur þurfa að taka nýja afstöðu til þessara tegunda  

myndasagna. 

Flokkunarkerfið á sér enga fyrirmynd heldur er vinnan frá grunni unnin af starfsfólki  

innan safnsins. Þegar myndakerfið var ákveðið var leitað til listakonunnar Kristínar  

Arngrímsdóttur sem er einnig starfsmaður á Borgarbókasafni. Erla Kristín Jónasdóttir  

safnstýra lagði áherslu á að myndirnar væru einfaldar. Einnig var ákveðið að hafa þær í  

svarthvítu bæði til sparnaðar auk þess sem litaprentarar voru ekki til á safninu á þessum  

tíma. Með þessa grunnhugsun var verkefnið lagt fyrir Kristínu Arngrímsdóttur sem var mjög  

fljót að koma með góðar hugmyndir og lagði fram fleiri en eina útgáfu. Í það heila eru táknin  

hennar sköpun. Úlfhildur lagði til að Superman merkið yrði notað fyrir ofurhetjuflokkinn og  

síðan var leitað til starfsmanns hjá Nexus, Péturs Yamagata, til þess að finna merkingu fyrir  

evrópsku myndasögurnar. Hann lagði til fugl sem birtist fyrst í bókum höfundarins Möbiusar  

en hefur einnig síðar birst í öðrum evrópskum teiknimyndum svo og öðrum evrópskum  

myndasögum. Úlfhildur telur þetta tákn vera hvað síst augljóst og veltir því fyrir sér hvort  

til sé eitthvað betra tákn sem lánþegar ættu auðveldar með að þekkja.  

Lampinn var hugsaður sem tákn hversdagsleikans. Þegar Kristín Arngrímsdóttir spurði  

hverskonar sögur væru í þessum flokki fékk hún þau svör að þetta væru alls konar sögur,  

venjulegar skáldsögur, fantasíur, hrollvekjur, sjálfsævisögur, orðlausar sögur og  

smásagnasöfn. Í kjölfarið hafi hún komið með gamaldags gaslampa: „tákn alls og einskis.  
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Einföld teikning sem segir ekki mikið en segir ekki neitt annað“ (Kristín Arngrímsdóttir, 

deildarbókavörður, munnleg heimild, 16, mars 2017).  

Manga eða japönsku myndasögurnar fengu hið augljósa merki augað en japanskar  

myndasögur hafa það einkenni að sögupersónur hafa gríðarlega stór augu.  

Vísindaskáldsögurnar fengu geimveruna sem tákn og hrollvekjurnar fengu  

myrkrastemningu þar sem trjágreinar bera við tungl. Fantasíurnar og ævintýrin fengu  

stígvélaða köttinn. Gamansögurnar og fyndni fengu grínfígúrur og handa íslensku  

myndasögunum var teiknaður víkingur. „Annað“ flokkurinn fékk fiðrildið sem flögrar um og  

veit ekki hvar það ætlar að setjast næst og segir Úlfhildur það fullkomin hugsun  fyrir hvernig  

Kristín hugsar hlutina myndrænt. Táknin séu fyrst og fremst sköpun Kristínar en Úlfhildur  

ásamt Erlu Kristínu og Þorbjörgu, lagði ákveðnar línur. Hugsunin með flokkakerfinu var að  

hafa flokkana fáa og hafa kerfið eins einfalt og hægt væri svo auðvelt væri fyrir nýtt  

starfsfólk að setja sig inn í myndasögurnar. Í huga Úlfhildar er myndasögukerfið einfaldara  

heldur en að finna út úr safnkosti barnabókanna en eins og með allt annað sé þetta spurning  

um að setja sig aðeins inn í hlutina. Það eigi við um allan safnkost. Með tilkomu netsins sé  

auðvelt að skrá og finna út úr hvar bækurnar eiga að vera þegar kemur að því að skrá þær  

inn í bókasafnskerfið þar sem þetta eru þessir meginflokkar: Glæpir, ofurhetjur, hrollvekjur,  

vísindaskáldsögur, skáldsögur og fantasíur. Þessi stikkorð standi oft aftan á bókunum. Í 70%  

tilvika telur Úlfhildur að sjálfgefið sé undir hvaða flokki myndasagan tilheyrir, þá séu 20%  

sem auðvelt sé að finna út í hvaða flokk myndasaga fellur undir og síðan séu 10% bókanna  

sem hafa eitthvert flækjustig. Þau 10% megi leysa úr einfaldlega með því að leita á netinu  

eða fá aðstoð frá versluninni Nexus en starfsfólkið þar hefur verið boðið og búið við að  

aðstoða og hefur safnið notið góðs af því. Þetta flokkunarkerfi ætti að vera sjálfbært sem  

er hugsunin. Úlfhildur telur að með því að hafa flokkana fáa hafi kerfið sannað sig. Það sem  

helst standi flokkunarkerfinu fyrir þrifum séu hillueiningarnar og gryfjurnar þar sem þær  

eru ekki ætlaðar bókaformi myndasagnanna. Myndasögurnar byggjast á því að vera  

sýnilegar, að bókarkápan sé það fyrsta sem lánþegi sér. 

10 Umræður, samantekt og lokaorð 

Myndasögudeild Borgarbókasafns og flokkunarkerfi safnkosts deildarinnar hefur verið  

aðalumfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Markmiðið með viðfangsefninu var að segja frá, lýsa  
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og útskýra hvernig flokkunarkerfið er uppbyggt og hugmyndina að baki því með það fyrir  

augum að gera starfsfólki og lánþegum betri grein fyrir hvernig flokkunarkerfinu er háttað.  

Fjallað hefur verið um hvernig flokkunarkerfið varð til og í grunninn skiptist það í fernt, það  

er bandarískar, evrópskar, japanskar og að síðustu íslenskar myndasögur. Innan bandarísku  

myndasagnanna eru flokkarnir átta talsins og eru eftirfarandi: Skáldsögur, ofurhetjur,  

hrollvekjur, spennusögur, fyndni/skrípó, gamansögur/háðsádeilur, ævintýri/fantasíur og  

vísindaskáldsögur. Evrópsku, japönsku og íslensku myndasögurnar mynda síðan hver sinn  

flokk og er efni þeirra ekki greint frekar niður. „Annað“ flokkurinn er síðan sá flokkur sem  

var búinn til utan um efni sem ekki var hægt að fella undir aðra flokka og er sá flokkur  

lýsandi fyrir fjölbreytileika myndasögunnar og frásagnalist hennar. Innan flokksins er að  

finna ævisögur og safnrit ásamt efni með myndum án orða. 

Flokkunarkerfið er að mínu mati mjög vel heppnað og vel unnið. Í skráningarþætti er  

hægt að kanna hvaða tákn myndasaga er merkt eða hvernig á að merkja. Líkt og með aðrar  

deildir innan Borgarbókasafns gildir að kynna sér safnkostinn sæmilega vel og er uppröðun  

og tiltekt innan myndasögudeildar besta leiðin til þess að setja sig inn í hann. Gryfjurnar  

bjóða óvönum upp á að grófflokka myndasögur án þess að raða þeim sérstaklega í  

stafrófsröð inn í hillur, auk þess að halda utan um þær seríur sem margir höfundar hafa  

komið að. Táknin eru einnig notuð sem merkingar fyrir hillur og gryfjur sem leiðarvísir fyrir  

bæði starfsfólk og lánþega. 

Táknin auðvelda starfsfólki mjög við tiltekt hafi lánþegar tekið myndasögu úr  

skáldsagnaflokknum og lagt frá sér í gryfju í ofurhetjuflokknum en myndasögudeildin gerir  

ráð fyrir því að slíkt eigi sér stað og því þarf hún reglulega yfirferð en þar sem hún er ekki  

gríðarlega stór reynist það vönum starfsmanni létt verk. 

Það sem ég tel standa myndasögudeildinni helst fyrir þrifum eru hillurnar en það hentar  

ekki myndasögum að vera raðað upp í hillur eins og hefðbundnum bókum. Stærðir bókanna  

eru mismunandi og fer ekkert sértaklega vel um þær í hefðbundnum bókahillum. 

Myndasögurnar þurfa að vera sýnilegar og færi best að þeim væri raðað í rekka þar sem  

bókarkápan blasir við lánþeganum. Myndasögudeildin er á sömu hæð og barnadeildin og  

gætu sumar bókakápurnar vakið óhug hjá börnum og foreldrum. Mögulega ætti að  

endurskoða staðsetningu hennar með þetta í huga og aðskilja barnvænt efni frá því sem  

ekki er ætlað börnum. 
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Myndasögudeildin gefur tilefni til frekari rannsókna eins og til dæmis að kanna meðal  

starfsfólks og lánþega hvernig og hvort flokkunarkerfið sé því til gagns. 

Að mínu mati þarf starfsmaður ekki að búa að sérstakri þekkingu á innihaldi  

myndasagna til þess að halda utan um deildina. Starfsmenn almenningsbókasafna þurfa og  

eiga að vera færir til þess að aðstoða lánþega án þess að vera sérfræðingar. Þeirra hlutverk  

er einmitt að finna efni út frá þeim leitarskilyrðum sem lánþeginn leggur fyrir  

starfsmanninn. Myndasögudeildina tel ég ekki vera undantekningu frá þeirri reglu. Eins og  

með aðrar deildir innan Borgarbókasafns getur starfsmaður einfaldlega kynnt sér  

myndasögudeildina með sama hætti, það er með uppröðun, til þess að fá skilning og góða  

tilfinningu gagnvart deildinni. 

____________________________________ 

Nafn höfundar 
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12 Viðaukar 

12.1 Áfangar úr sögu Borgarbókasafns Reykjavíkur menningarhúss (Pálína  
Magnúsdóttir borgarbókavörður tók saman) 

1920 Bæjarstjórn Reykjavíkur samþykkir stofnun alþýðubókasafns og kýs Ingu Láru  

Lárusdóttur, Guðmund Ásbjörnsson, Ólaf Friðriksson, Ólaf Lárusson og Eggert P.  

Briem í undirbúningsnefnd. 

1923 Sigurgeir Friðriksson ráðinn bókavörður. Alþýðubókasafn Reykjavíkur tekur til  

starfa á Skólavörðustíg 3 19. Apríl. 

1924 Barnalesstofa opnuð á Skólavörðustíg 3. Bókaútlán hefjast til skipa. 

1928 Bókasafnið flytur í Ingólfsstræti 12. 

1931 Barnalesstofa opnuð í Austurbæjarskóla. 

1932 Börnum sagðar sögur í safninu einu sinni í viku. Bókasafnsstjórnin lögð niður en  

starfsemi safnsins sett beint undir stjórn bæjarráðs. 

1933 Barnalesstofan flutt úr Ingólfsstræti í Franska spítalann við Lindargötu. 

1934 Útibú I tekur til starfa í Franska spítalanum. 

1935 Útibú I flytur í Austurbæjarskólann. 

1936 Útibú II opnað á Hofsvallagötu 16. Nafni safnsins breytt í Bæjarbókasafn  

Reykjavíkur. 

1942 Sigurgeir Friðriksson lést og Lára Pálsdóttir tók við starfi hans til áramóta. 

1943 Snorri Hjartarson skipaður yfirbókavörður. 

1947 Barnalesstofur opnaðar í Melaskóla og í Miðbæjarskóla. 

1948 Útibú III var stofnað á Hlíðarenda við Langholtsveg en fluttist þaðan sama ár í  

Efstasund 36. Barnalesstofa tók til starfa í Laugarnesskóla. 

1952 Aðalsafn var flutt úr Ingólfsstræti 12 í geymslu í Skúlatúni 2. Reykjavíkurbær festi  

kaup á húseigninni Þingholtsstræti 29A (Esjubergi) fyrir safnið. 

1953 Aðalsafn var lokað allt árið vegna húsnæðisleysis. 

1954 Lokið við innréttingar í Esjubergi og opnað þar 21. janúar. 

1955 Safnið sett undir fræðsluskrifstofu Reykjavíkur. 

1957 Útibú I flutti úr Austurbæjarskóla í húsnæði í Hólmgarði 34. 
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1962 Nafni safnsins breytt í Borgarbókasafn Reykjavíkur. 

1963 Útibú III flutt úr Efstasundi 36 og tekur til starfa í nýju húsi við Sólheima 27. Það  

er fyrsta bygging Borgarbókasafns sem er sérstaklega teiknuð með starfsemi  

bókasafns í huga. 

1966 Snorri Hjartarson lætur af starfi borgarbókavarðar sakir vanheilsu og Eiríkur  

Hreinn Finnbogason tekur við starfi hans 1. júlí. Barnalesstofu í Laugarnesskóla  

breytt í útlánasafn fyrir börn. 

1967 Borgarráð samþykkir að reisa skyldi nýtt aðalsafnshús í „nýja miðbænum“. 

1969 Bókabíll tók til starfa og hafði viðkomu á 15 stöðum í borginni.  

Bókasafnsþjónusta við aldraða tók til starfa. 

1970 Skólasafn tekur til starfa í Laugarnessskóla og var til að byrja með undir stjórn  

Borgarbókasafns. 

1971 Byggingaráætlun aðalsafnshúss samþykkt í borgarráði. 

1972 Nýr bókabíll (Stubbur) tók til starfa. Hluti Bústaðarkirkju tekinn á leigu og Útibú I  

flutti þangað í ársbyrjun ásamt bækistöð bókabílanna. 

1974 Bókin heim – nýr þjónustuþáttur í Borgarbókasafni tók til starfa. 

1975 Eiríkur Hreinn Finnbogason hætti störfum sem borgarbókavörður og við tók Elfa- 

Björk Gunnarsdóttir 1. desember. 

1976 Lestrarsalur var fluttur af efri hæðinni í Esjubergi í húsnæði á jarðhæð í  

Þingholtsstræti 27. Skrifstofur safnsins voru fluttar á efri hæðna í Esjubergi. 

1977 Skipuð var sérstök stjórn fyrir Borgarbókasafn sem jafnframt er hugsuð sem  

bygginganefnd safnsins. Upplýsingaþjónusta hefst í aðalsafni og Útibúi I. 

1981 Borgarbókasafnið tók á leigu húsnæði í Þingholtsstræti 27. Þangað var skrifstofa,  

aðfangadeild, flokkunar- og skráningardeild ásamt bókaviðgerðum flutt. Efri  

hæðin í Esjubergi var nýtt til útlána og þar er meðal annars barnadeild safnsins. 

1983 [Félagsmiðstöðin] í Gerðubergi opnuð 4. mars. Fyrirhugað er að útibú frá  

Borgarbókasafni verði starfrækt í húsinu. 

1985 Elfa-Björk Gunnarsdóttir lætur af starfi borgarbókavarðar í mars og Þórdís  

Þorvaldsdóttir tekur við. 
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1986 Borgarbókasafnið í Gerðubergi opnað 4. mars. Gagnabanki, siðarnefndar  

Gagnagrunns bókasafna settur á fót með aðild Borgarbókasafns. 

1988 Útlán á hljómplötum hefst í Borgarbókasafninu í Gerðubergi 19. apríl. 

1989 Verksamningur gerður við SKÝRR um uppsetningu bókasafnakerfis Dobis/Libis  

sem seinna fékk nafnið Fengur á íslensku. 

1990 Vesturbæjarútibú (Útibú II) flytur í janúar að Grandavegi 47 og fær nafnið  

Grandasafn. Útlánsþáttur Dobis/Libis-kerfisins tekinn í notkun í  

Borgarbókasafninu í Gerðubergi í febrúar. Með því hefjast tölvuvædd útlán í  

Borgarbókasafni. 

1991 Tölvuvædd útlán hefjast í aðalsafni í október. 

1992 Útibú opnað í Seljahverfi í félagsmiðstöð ÍTR við Hólmasel. Tölvuvædd útlán  

hefjast í Bústaðasafni í apríl. 

1993 Borgarsjóður gerir leigusamning við sóknarnefnd Grafarvogskirkju um húsnæði  

fyrir bókasafn í kjallara kirkjunnar. Tölvuvædd útlán hefjast í Sólheimasafni í  

janúar. 

1994 Tölvuvædd útlán hefjast í Grandasafni í janúar. 

1996 Foldasafn tekur til starfa í Grafarvogskirkju 6. desember. 

1998 Anna Torfadóttir tekur við starfi borgarbókavarðar 1. janúar þegar Þórdís  

Þorvaldsdóttir lætur af störfum. Kjalarnes sameinast Reykjavík og með því nær  

þjónustusvæði Borgarbókasafnsins þangað. 

2000 Þjónustusamningar við Bókasafn Mosfellsbæjar og Bókasafn Seltjarnarness taka  

gildi 20. janúar. Reykjavík valin ein af níu menningarborgum Evrópu.  

Bókmenntavefurinn opnaður sem hluti af samstarfsverkefni sex  

Menningarborga ársins með styrk frá Evrópusambandinu. Grandasafni er lokað.  

Aðalsafn flytur úr Esjubergi í Grófarhús við Tryggvagötu og er formlega opnað  

18. ágúst. 

2001 Nýr bókabíll, Höfðingi, tekinn í notkun 23. janúar og tekur við af gamla Höfðingja  

og Stubb. Bústaðasafn flyst í Kringluna og er opnað sem Kringlusafn 27. október.  

Skrifað undir samning um nýtt bókasafnskerfi, Aleph, 3. maí og Landskerfi  

bókasafna stofnað 14. nóvember. 
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2003 Nýtt bókasafnskerfi, nýr Gegnir (Aleph) opnað formlega 19. maí. Fyrsta  

bókmenntaganga Borgarbókasafnsins 24. júní. Bókmenntagöngur fyrir erlenda  

ferðamenn hefjast. 

2004 Ársafn opnað í febrúar. Borgarbókasafn tengis Gegni 5. apríl ásamt öðrum  

Fengssöfnum. Artótek opnað 18. ágúst. 

2005 Koffortið, farandbókasafn fyrir leikskóla tekur til starfa. Gerður samningur milli  

Borgarbókasafns og Listasafns Reykjavíkur um skráningu á safnkosti Listasafnsins  

í Gegni og útlán gegnum Borgarbókasafn. Safnráð samþykkir í ágúst yfirlýsingu  

varðandi þjónustu við innflytjendur. Kvöldgöngur úr Kvosinni, samstarfsverkefni  

menningarstofnana Reykjavíkurborgar, hefjast. 

2007 Sögubíllinn Æringi afhjúpaður og tekinn í notkun 22. febrúar.  

Sjálfsafgreiðsluvélar teknar í notkun í aðalsafni í maí og skömmu síðar í öllum  

söfnum nema Seljasafni og bókabíl. Með nýrri útgáfu Gegnis er byrjað að nota  

tölvupóst við innheimtu 28. júní. 

2008 Borgarbókasafn stendur fyrir ljóðaslammi í fyrsta sinn á vetrarhátíð 7. febrúar.  

Verkefnastjóri fjölmenningar ráðinn að Borgarbókasafni og hefur störf 18.  

febrúar. Sögubíllinn Æringi hefur göngu sína 22. febrúar. Samkomulag um  

sameiginlegan rekstur menningar- og þjónustumiðstöðvar í Grafarvogi við  

Spöngina undirritað 13. september. Þar er gert ráð fyrir útibúi Borgarbókasafns.  

Fyrsti söguhringur kvenna haldinn 9. nóvember. 

2009 Heilahristingur – heimanámsaðstoð fyrir börn af erlendum uppruna hefst með  

kynningarfundi 9. febrúar. Fjölskyldumorgnar hefjast í aðalsafni og  

Gerðubergssafni í september. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson forseti borgarstjórnar  

tekur fyrstu skóflustungu að menningar- og þjónustumiðstöð í Grafarvogi við  

Spöngina 1. desember. 

2010 Kamesið á 5. hæð Grófarhúss opnað í janúar. Icecamp haldið í Gerðubergi 21.- 

22. júní, fyrsta vinnusmiðjan af þremur í samnorræna verkefninu Nordic Camps  

(Next Library). Eitt af fjórum minningar-hylkjum um John Lennon kemur til  

geymslu í Borgarbókasafni 20. nóvember en þau voru innsigluð í Rock and Roll  

Hall of Fame and Museum í Cleveland 9. október. Seljasafni lokað.  

2012 Anna Torfadóttir lætur af starfi borgarbókavarðar sakir vanheilsu og Pálína  

Magnúsdóttir tekur við 1. september. Seljasafni lokað 29. desember. 
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2013 Nýjar sjálfsafgreiðsluvélar teknar í notkun á söfnunum í október en þær nýta  

örflögutækni í stað strikamerkja. 

2014 Undirritaður samstarfssamningur til þriggja ára um samrekið  

almenningsbókasafn og skólabókasafn í Norðlingaskóla 30. október. Foldasafni  

lokað og nýtt safn opnað í Spönginni í Grafarvogi 6. desember. 

2015 Starfsemi Borgarbókasafns og Menningarmiðstöðvar í Gerðubergi sameinuð í  

byrjun árs. Ný samþykkt fyrir Borgarbókasafn tekur gildi 20. janúar. Nýtt merki  

Borgarbókasafns kynnt og nöfnum starfsstaða breytt og þau kynnt sem  

Borgarbókasafnið – Menningarhús og starfsstaðir kenndir við götu eða hverfi. 

2016 Naxos efnisveiturnar Naxos Music Library, Naxos Music Library World og Naxos  

Video Library eru nú aðgengilegar skírteinishöfum Borgarbókasafnsins til  

streymis í gegnum netið frá heimasíðu safnsins. 

2017 Borgarbókasafnið verður fyrsta bókasafnið til að hefja rafbókaútlán í samvinnu  

við Landskerfi bókasafna. 
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12.2 Yfirlit yfir sýningar verka í myndasögudeild Borgarbókasafns 
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Myndir 

Mynd 1. Fræðslubækur til vinstri og „annað“ flokkurinn til hægri.  

Mynd 2. Skáldsögur og smásögur. 
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Mynd 3. Hrollvekjur, spennusögur og kvenofurhetjur. 

Mynd 4. Hrollvekjur, The Walking Dead. 

40 



 
Mynd 5. Gryfja skáldsagna. 

Mynd 6. Japanskar myndasögur/manga. 
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Mynd 7. Íslenskar myndasögur. 
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Mynd 8. Ofurhetjur. 

Mynd 9. Evrópskar myndasögur. 
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