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– Skoða eintök
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• Boolean aðgerðir
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Leit í Gegni

• Leit í starfsmannaaðgangi er ætluð til 
upplýsingaleitar 

• Öflug sameiginleg leit í 4 kerfisþáttum: 
– Útlánaþætti

– Skráningarþætti

– Millisafnalánaþætti

– Aðfanga og tímaritaþætti

• Leitarviðmót Gegnis á vefnum er:
– leitir.is/gegnir



Leit — F9

Í leitarflipanum er hægt að framkvæma ítarleit, skipanaleit (CCL), 
samsetta leit og flettileit

Leitarniðurstöður



Finna — 1. Ítarleit

• Leit byggir á orðaleit, þ.e. hægt er að leita innan úr færslu 

eða tilteknu sviði

• Í ítarleit er hægt að velja milli þess að leita í tilteknu sviði 

eða í öllum sviðum færslu sem skilar þá mjög víðtækri leit 



Finna — 2. Skipanaleit (CCL)

• Skipanaleit er öflugt upplýsingatæki fyrir vana starfsmenn í 

upplýsingaþjónustu sem getur veitt meira frelsi í samsetningu 

leitar og verið fljótlegra í notkun en hefðbundin leit

• Skipanaleit byggir á leitarforskeyti sem sett er fyrir framan 

leitarstrenginn



Finna — 3. Samsett leit
• Í samsettri leit er hægt að leita í 2 eða fleiri leitarsviðum í einu

• Leitarsviðin sem hægt er að setja saman eru: 

Titill, nafn, höfundur, efni, færslunúmer, ISSN-númer og 001 

færslunúmer



Flettileit 

• Í flettileit er leitað í stafrófsröðuðum skrám, 
sbr. að fletta í spjaldskrá

• Hægt er að leita í einu leitarsviði í einu

Niðurstaða 

flettileitar



Flettileit — titill
• Nóg er að slá inn dætur hafsins og leitin skilar 

árangri. Ef fyrra orðinu er sleppt verða 
niðurstöðurnar listi yfir eintök sem byrja á hafsins

• Flettileit að titli hentar ef leitað er að þýðingum 
verka:



• Nöfnum Íslendinga er raðað á skírnarnafn-eftirnafn-

millinafn. Dæmi: Kristín Baldursdóttir Marja:

• Nöfnum erlendra höfunda er raðað á 

eftirnafn-skírnarnafn-millinafn. 

Dæmi: Beethoven Ludwig van:

Flettileit — höfundur

99+ merkir að fleiri en 99 færslur tilheyra niðurstöðunni



Flettileit — efnisorð

• „Efnisorð (öll)“ nær til umfjöllunar um einstaklinga, 
stofnanir, ráðstefnur, landafræðiheiti, hugtök og 
önnur fyrirbæri 

• „Efnisorð (LC)“ (Library of Congress): efnisorð á 
ensku

• „Efnisorð (MeSH)“ (medical subject headings): 
læknisfræði á ensku

Dæmi: Fletta upp á orðinu kidney undir leitarsviði „Efnisorð (MeSH)“



Flettileit — efnisorð frh.

• Gott er að nota flettileitina til að vera viss um að finna 
gilt efnisorð

• Dæmi: Orðið „golfstraumurinn“ (með greini) í ítarleit 

hefði ekki skilað neinum niðurstöðum



Flettileit — orð í ...

• Í flettileit er einnig hægt að velja orðaindexa, t.d. 

„Orð í titilsviði“, „Orð í höfundasviði“ og „Orð í 

efnisorðasviði“ og leita þannig að einu orði innan úr 

tilteknu sviði

• Dæmi: Niðurstöður fyrir leit að orðinu gleðiraust í 

„Orð í titilsviði“ (tekið úr titlinum Með gleðiraust og 

helgum hljóm)

Orðið gleðiraust kemur fyrir í 41 færslu (í titilsviði)



Flettileit — leitarniðurstöður

Flipar í neðri glugga

1. Full + eintök: 

Bókfræðifærsla (full 

lýsing) + listi yfir söfn 

sem eiga eintök af 

tilteknum titli

2. MARC svið:

Færslan í MARC-sniði

3. MARC sviðsheiti:

Færslan í MARC-sniði 

+ sviðsheitin

4. Spjaldskrá

5. Tilvitnun

Velja færslu úr niðurstöðu flettilista og smella á Birta til að sjá leitarniðurstöðu:



Leit — ítarleit

• Leit byggir á orðaleit, 
þ.e. hægt er að leita 
innan úr færslu eða 
tilteknu sviði

• Í ítarleit er hægt að 
velja milli þess að leita 
í tilteknu sviði eða „Öll 
svið færslu“ sem skilar 
þá mjög víðtækri leit 



Ítarleit — öll svið

• „Öll svið færslu“ leitar í sviðum fyrir höfund, titil, ritraðir, 
athugasemdir, efnisorð og aukafærslur 

• Ef slegið er inn fleiri en eitt leitarorð í „Öll svið færslu“ er og-skilyrðið
sjálfgefið á milli orðanna

Dæmi: Slá inn Guðjón forseti til að finna bókina Forsetakjör 1980 : Fyrsta 
konan í heiminum þjóðkjörinn forseti eftir Guðjón Friðriksson. Þessi leit 
skilar þá öllum færslum sem hafa orðin Guðjón og forseti í einhverju af 
leitarbæru sviðunum

Dæmi: Slá inn Living language italian til að finna tungumálanámskeið í 
ítölsku sem tilheyra ritröðinni Living language



Ítarleit - titill og samræmdur titill

• Nákvæmur titill þarf ekki að vera þekktur til að finna verkið 

Dæmi: Til að finna titilinn Harry Potter og eldbikarinn  eftir J.K. Rowling

nægir að slá inn eldbikarinn

• Leitarsviðið „Samræmdur titill“ má nota til að leita að samheitum 

tiltekinna verka

Dæmi: Biblían er samheiti fyrir Gamla og Nýja testamentið, Rutarbók, 

Jobsbók o.fl.

Dæmi: Íslendingasögur er samheiti fyrir Njáls sögu, Egils sögu 

Skallagrímssonar o.fl.



Ítarleit - nafn/höfundur

• „Nafn“ leitar í öllum sviðum ábyrgðaraðildar (mannanöfn, stofnanir, 
ráðstefnur). Einnig er leitað að mannanöfnum í efnisorðum 

• „Höfundur/Meðhöfundur“ tekur aðeins til persónulegra höfunda og 
meðhöfunda/annarra ábyrgðaraðila 

• „Stofnun/Ráðstefna“, sem ábyrgðaraðili fyrir verki. 
Athugið: Hljómsveitir eru skilgreindar sem stofnun

• Orðaleit að höfundi er ekki eins „nákvæm“ og flettileit. 
Dæmi: Leit að Jón Guðmundsson skilar einum niðurstöðulista með 
færslum þar sem nöfnin „Jón“ og „Guðmundsson“ koma fyrir. 
Flettileit skilar hins vegar flokkuðum lista eftir einstaklingum



Ítarleit — flokkstölur

• Hægt er að velja um leit í eftirfarandi flokkunarkerfum:

– Dewey (082)

– Dk (092) — notað á Borgarbókasafni

– NLM (060) — læknisfræði

• Sleppa skal punkti í flokkstölu 
Dæmi: Til að finna alla titla í flokki 398.21 skal slá inn 39821

• Flokkur* (stjarna) finnur allt efni sem tilheyrir tilteknum flokki og 
undirflokkum hans. 
Dæmi: 840*



Ítarleit — raðtákn

• Með leitarsviðinu „Raðtákn“ má leita að raðtáknum

• Dæmi: Leitarsviðið „Raðtákn“ er valið og Kri Fía 

slegið inn



Ítarleit - leit í tilteknu safni 

Dæmi: Leita að efni um dýrafræði sem

til er í Aðalsafni Borgarbókasafns:

1) Velja leitarsviðið „Öll svið færslu“ og slá inn dýrafræði

2) Velja sviðið: „Safn/Safndeild (kóði)“ og slá inn kóðann fyrir 
Aðalsafn Borgarbókasafns sem er bbaaa

3) Haka við skilyrðið og

4) Smella á hnappinn Staðfesta

Sjá lista með safnakóðum á landskerfi.is
– Undir: Um okkur → Bókasöfnin



Ítarleit - leit í tilteknu safni

Niðurstaða 

leitar



Ítarleit - afmarka leit eftir tungumáli

Dæmi: Leita að kínverskum bókmenntum sem hafa verið þýddar á 
íslensku:

1) Velja leitarsviðið „Efnisorð“ og slá inn kínverskar bókmenntir

2) Velja leitarsviðið „Tungumál (kóði)“ og slá inn kóðann ice til að 
afmarka leit við færslur á íslensku 

3) Haka við skilyrðið og

4) Smella á hnappinn Staðfesta



Tungumál

• dan - danska 

• eng - enska

• fre - franska

• ice - íslenska

• nor - norska

• swe - sænska

• ger - þýska

• Sjá lista með tungumálakóðum á síðunni 

http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html

http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html


Ítarleit - afmarka eftir formi færslu

Með formi færslu er átt við efnislegt innihald færslunnar, t.d. 
hljóðbók eða tónlist

Dæmi: Fá fram lista yfir hljóðbækur tiltekins höfundar (óháð 
formi eintaks, t.d. geisladiskur eða snælda):

1) Velja leitarsviðið „Höfundur/meðhöfundur“ og slá inn 
Arnaldur Indriðason

2) Velja leitarsviðið: „Form færslu“ og slá inn kóðann hb til að 
takmarka leit við hljóðbækur 

3) Haka við skilyrðið og

4) Smella á hnappinn: Staðfesta



Form færslu

• bk Bók

• gr Grein

• hb Hljóðbók

• vm Myndefni

• se Tímarit

• mu Tónlist

Hægt er að takmarka leit eftir formi færslu 

(efnislegt innihald) samkvæmt skilgreiningu í 

bókfræðifærslunni

Sjá fleiri kóða fyrir form færslu á þjónustuvef:
Leiðbeiningar → Gegnir → Skráning, eintök og leit → Skipanaleit



Ítarleit - afmarka eftir formi eintaks

Með formi eintaks er átt við efnistegund eintaksins, þ.e. hið 

fýsíska form, t.d. tæki, geisladiskur, tímarit, eða nótur

Dæmi: Fá fram lista yfir þá geisladiska sem Sigrún 

Eðvaldsdóttir á aðild að:

1) Velja leitarsviðið „Höfundur/meðhöfundur“ og slá inn Sigrún 

Eðvaldsdóttir

2) Velja sviðið: „Form eintaks“ og slá inn kóðann cd til að 

takmarka leit við geisladiska 

3) Haka við skilyrðið og

4) Smella á hnappinn: Staðfesta



Form eintaks - efnistegund
• book Bók

• Issue Tímarit

• issbd Innbundið tímarit

• video Myndband

• audio Snælda

• digit Tölvugögn

• manus Handrit

• map Kort

• card Spil

• visua Myndverk

• lprec Hljómplata

• cd Geisladiskur-tónlist

• cdspo Geisladiskur-hljóðbók

• music Nótur

• slide Glæra/Skyggna

• kit Gagnasett

• dvd DVD mynddiskur

• photo Ljósmynd

• rea Raunsýni

• Fold Mappa

Hægt er að takmarka leit við form eintaks (hið fýsíska form) samkvæmt 

skilgreiningu í eintaki

Sjá fleiri kóða fyrir form færslu á þjónustuvef:

Leiðbeiningar → Gegnir → Skráning, eintök og leit → Skipanaleit



Ítarleit - afmarka eftir árabili

Dæmi: Hvaða efni er til um mannréttindi útgefið á árinu 2015?

1) Velja leitarsviðið „Efnisorð (öll)“ og slá inn mannréttindi

2) Velja leitarsviðið „Ár“ og slá inn 2015

3) Haka við skilyrðið og 

4) Smella á Staðfesta

• Ef takmarka á leit við tiltekið árabil er sett bandstrik og ör á milli 

ártalanna, t.d. 2010->2015

• Einnig mætti gera 200? (ártal og spurningamerki) til að fá fram 

útgefið efni frá árabilinu 2000 til með 2009



Niðurstöðulisti leitar

Niðurstöðulistinn birtist í neðri glugga í leitinni: Leita > Finna

Hægt er að skoða allar 

fyrri leitir (nema 

flettileitir) tiltekinnar 

leitarlotu. Með því að 

smella á Vista sem í 

glugga flettilista er

hægt að bæta tilteknum 

niðurstöðum flettileitar á 

listann

Velja færslu og smella á Birta til að sjá leitarniðurstöðu



Birting leitarniðurstöðu

Fjöldi 

færslna

Velja 

mismunandi 

birtingarform 

færslunnar

Fletta milli 

færslna ef 

fleiri en ein



Full færsla — skoða eintök

1) Velja eintök fyrir einstök söfn eða 

öll söfn (All items)

2-a) Smella á 

hnappinn: Eintök

til að fá upplýsingar 

um eintökin, t.d. 

fjölda, raðtákn og 

hvort þau sé í 

útláni

2-b) Smella á 

hnappinn: Útlán 

til að fá nánari 

upplýsingar um 

eintökin, t.d. hverjir 

er með eintökin í 

útláni eða hverjir 

eru á biðlista



Eintak í útláni — lánþegi

3. Velja tiltekið eintak 

(í efri glugga)

Til þess að skoða hvaða lánþegi er með tiltekið eintak í útláni þarf að: 

1. Framkvæma leit í útlánaþætti og smella á Birta

2. Velja rétta færslu (í efri glugga) og smella á Útlán

Með því að smella á 

Lánþegi er hægt að 

skoða lánþegann í 

lánþegaflipanum

4. Ef eintak er í útláni 

birtist flipinn Útlán

(í neðri glugga). 

Þegar flipinn er 

valinn birtist nafn 

lánþegans



Full færsla — birta líkt efni

1) Línan 

„Efni“ er 

valin 

2) Smella á 

hnappinn 

Birta líkt. 

Þá birtist listi 

með færslum 

sem hafa 

sama efnisorð 

og var valið

Ef smellt er á hnappinn Vista sem (í efri glugga), bætist færslan 

á niðurstöðulista leitar þar sem vinna má frekar með hana

Vista sem



Leit — þrengja/víkka

Hvað ef ítarleitin er ekki nóg?

• Það eru bara þrjár línur í ítarleitinni 
– hvað gerir maður ef leitin er flóknari? 

Dæmi: 
Hljóðbækur á þýsku í Bókasafni Hafnarfjarðar, gefnar út eftir 2005:

Byrjum á að nota ítarleitina fyrir fyrstu þrjú atriðin:

1. Form færslu - hb

2. Tungumál - ger

3. Safn - hafaa
Sjá mynd > > > 



Leit — þrengja/víkka
Þá lítur leitin svona út:



Leit — þrengja/víkka
Þá er komið að því að þrengja með Þrengja/víkka glugganum hægra megin á skjánum:

• Veljið niðurstöðurnar sem á að þrengja (1).

• Veljið Svið undir Þrengja/víkka (2). Hafið hakað við OG (3)

• Setjið leitina í gluggann (4) og smellið á Þrengja/víkka hnappinn (5)

1

2

3

4

5



Leit — þrengja/víkka
Ný niðurstöðulína birtist:



Leit — tengja leitir

Hægt er að tengja saman mismunandi leitir sem gerðar hafa verið

3) Velja fyrst aðra leitina 

sem á að tengja við og 

síðan hina með því að 

halda niðri Ctrl-hnappi og 

smella á hana

1) Velja leitarsviðið „Efnisorð (öll)“, slá inn 

heilsugæsla og smella á Staðfesta

2) Velja leitarsviðið „Efnisorð (öll)“, slá inn 

gæðastjórnun og smella á Staðfesta

4) Velja skilyrði til 

tengingar og smella á: 

Tengja



Leit - tengja leitir (1)

Stundum þarf að tengja saman tvær flettileitir, eða flettileit og ítarleit

• „Mig vantar grein eftir Jón Jónsson sem hann skrifaði ásamt einhverjum 

Einari. Þessi Jón var fæddur í kringum 1910.“

Ítarleit ein og sér virkar ekki nógu vel, við fáum of margar niðurstöður:



Leit - tengja leitir (2)

Fyrst þarf að finna rétta Jóninn í flettileit og vista leitina:

Þá birtist leitin í niðurstöðulista. Nú þarf að gera nýja leit að nafninu Einar:



Leit - tengja leitir (3)

Nú skal velja báðar niðurstöðurnar, hafa hakað við „OG„ og smella á „Tengja“

(Til að velja tvær línur: Smella á aðra línuna, halda niðri CTRL hnappnum og smella á hina línuna)

1 - Velja:

4 - Niðurstaða

2

3



Skipanaleit

• Öflugt upplýsingatæki fyrir vana starfsmenn í 
upplýsingaþjónustu

– Getur veitt meira frelsi í samsetningu leitar

– Getur verið fljótlegra í notkun en hefðbundin leit

• Byggir á leitarforskeyti sem sett er fyrir framan 
leitarstrenginn

• Leiðbeiningar á þjónustuvef:
Leiðbeiningar → Gegnir → Skráning, eintök og leit → Skipanaleit

– Dæmi

– Leitarforskeyti 

– Skipanakóðar



Skipanaleit
Flipi 2. Skipanaleit (CCL-leit)

CCL = Common

command language



Boolean aðgerðir
• Hægt er að þrengja eða víkka leit með því að nota 

Boolean aðgerðirnar and, or, not

• And (og – bæði orðin þurfa að koma fyrir)

Or (eða – annað hvort orðið kemur fyrir)

Not (ekki – fyrra orðið en ekki síðara kemur fyrir)

• Hægt er að nota eftirfarandi tákn:

And =  + (plús) & (ampersand)

Or     =  | (pípa)

Not     =  ~ (tilda)



Skipanaleit — dæmi 

• Afmarka leit að titli við tiltekið safn:

wti=flugdrekahlauparinn and wlc=hafaa

• Afmarka leit að titli við tiltekin söfn:

wti=sjálfstætt fólk and (wlc=bbfaa or wlc=bbkaa)

• Búa til lista yfir færslur í safndeild hjá safni:
wlc=lbshl and wlc=gu

• Finna efni um xml en útiloka námsritgerðir:
wsu=xml not wim=ri

• Færslur sem innihalda rafræna staðsetningu: wur=http



Skipanaleit — dæmi
• Búa til lista yfir hljóðbækur í tilteknu safni á þýsku:

wfm=hb and wlc=kopaa and wln=ger

• Leita að efni eftir Lars von Trier á DVD mynddiskum 
eða myndbandi:
who=trier and (wlc=dvd or wlc=video)

• Leita að efni um Bandaríkin útgefnu á árinu 2001:
wsu=bandaríkin and wyr=2001

• Leita að bókinni Brekkukotsannáll eftir Halldór 
Laxness, á dönsku eða sænsku í Landsbókasafni:
wti=brekkukotsannáll and who=halldór laxness and 
(wln=dan or wln=swe) and wlc=lbshl



Skipanaleit — dæmi

• Leita að tímaritum um hestamennsku: wsu=hestamennska and 
wfm=se

• Leita að greinum um menntamál sem birtust á árabilinu 1999 til 
2003:
wsu=menntamál and wfm=gr and wyr=1999->2003

• Leita að þýskum bókmenntum sem þýddar hafa verið á íslensku:
wsu=þýskar bókmenntir and wln=ice

• Leita að námsritgerðum um markaðsfræði:
wsu=markaðsfræði and wim=ri



Samsett leit

Í samsettri leit er hægt að leita í 2 eða fleiri leitarsviðum í einu. 

Leitarsviðin sem hægt er að setja saman eru: Titill, nafn, 

höfundur, efni, færslunúmer, ISSN-númer og 001 færslunúmer



Hjálp

• Undir fellivalmyndinni Hjálp er að finna hjálpartexta um leitarþáttinn

• Með því að smella á spurningarmerkið í fellivalmyndinni og smella á 
glugga opnast hjálpargluggi með leiðbeiningum um tilteknar 
aðgerðir. Hjálparglugginn birtist einnig með því að ýta á F1

• Þjónustuvefur landskerfi.is

• Útbúa hjálparbeiðni á þjónustuvef eða senda á hjalp@landskerfi.is

mailto:hjalp@landskerfi.is

