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Frönsk fræði 2017–2018 

Mála- og menningardeild 
Hugvísindasvið 

 
 

Um frágang ritgerða, lokaritgerða (BA, MA) og notkun heimilda 
 
 
Letur, spássíur, línubil  
 
Nota skal Times New Roman 12 pt. í öllum fyrirsögnum og meginmáli.  
 
Spássíur skulu vera 3 cm á hvorn veg og línubil 1½. 
Ný efnisgrein er inndregin, þó ekki fyrsta efnisgrein í kafla/undirkafla. 
 
Skáletur skal einungis nota í:  
1) dæmaorðum/dæmasetningum/undirstrikun,  
2) heiti bóka, tímarita, vefsíðna,  
3) orðum á öðrum tungumálum sem sýnd eru innan sviga til skýringar. 
 
 
Tilvitnanir 
 
Styttri beinar tilvitnanir (þrjár línur eða minna) í meginmáli eru afmarkaðar með 
venjulegum frönskum gæsalöppum (« ... »). Annað hvort eru þær felldar inn í 
setningu, eða aðskildar með tvípunkti. Athugið að stilla tölvuna á „French“ til að fá 
sjálfkrafa bil innan gæsalappa og á undan tvípunkti, semíkommu, upphrópunarmerki 
og spurningarmerki. 
 
Lengri beinar tilvitnanir (fjórar línur) skal setja, án gæsalappa, í sérstakar efnisgreinar 
með 10 pt. letri, með auðri línu á undan og eftir og með inndrætti sem nemur 1 cm. 
 
Úrfellingu í tilvitnun skal auðkenna með þremur úrfellingarpunktum (sem finna má í 
‘symbols’) í hornklofa: [...]  
 
 
Tilvísanir 
 
Allar bókfræðilegar upplýsingar um þau verk sem vitnað er í eru gefnar í númeruðum 
neðanmálsgreinum þegar fyrst er minnst á verkið.  
 
Neðanmálsgrein skal ljúka með punkti.  
 
Þýða skal heiti útgáfustaðar, ef hægt er, t.d. London -> Londres.  
 
Ef ekki fylgir útgáfuár skal auðkenna það sem s.d. (sans date). 
 
Ef um er að ræða verk sem enn er verið að gefa út skal setja: « 1963–... » ou « en 
cours de publication dp. 1963 ».  
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Nota skal hástafi í upphafi orða í enskum bókatitlum og greinum. 
 
Gefa skal upp útgáfuár fyrstu útgáfu, ef um endurútgáfu er að ræða, t.d.:  
 
 William P. Ker, Epic and Romance : Essays on Medieval Literature, New 
 York : Dover, 1957 [1896], pp. 256–257. 
 
Ef vitnað er í rit (A) sem vísað er til í öðru riti (B) eru bókfræðilegar upplýsingar um 
rit A teknar eins og þær birtast í riti B og síðan gefnar bókfræðilegar upplýsingar um 
rit B, t.d.:  
 
 Etienne de la Boétie, De la Servitude Volontaire, 1892, pp. 15–17, dans 
 Michael Andrew Screech, Montaigne and Melancholy, The Wisdom of the 
 Essays, Harmondsworth : Penguin, 1983, pp. 111–112. 
 
 
– Þegar vitnað er til bókar í fyrsta sinn: 
 

Nafn, Bókartitill, Nafn þýðanda ef um þýðingu er að ræða, Útgáfustaður: 
Forlag, Útgáfuár, blaðsíða/ur sem vitnað er til. 
 
Dæmi: Jacques Derrida, Spectres de Marx : L’état de la dette, le travail du 
deuil et la nouvelle internationale, Paris : Galilée, 2003, p. 15. 
 
Dæmi: Jacques Bres, L’imparfait dit narratif, Paris : CNRS Éditions, 2005. 
 

 Dæmi: Le dictionnaire du littéraire, publié sous la direction Paul Aron, Denis 
 Saint-Jacques et Alain Viala, Paris : Presses Universitaires de France, 2002. 
 
– Þegar vitnað er til greinar í bók í fyrsta sinn: 
 

Nafn höfundar, « Greinartitill », dans Bókartitill, Ritstjóri, Útgáfustaður : 
Forlag, Útgáfuár, heildarblaðsíðutal greinar, blaðsíða/ur sem vitnað er til. 
 
Dæmi: Susanna Radstone, Bill Schwarz, « Introduction: Mapping Memory », 
dans Memory: Histories, Theories, Debates, édité par Susanna Radstone et 
Bill Schwarz, New York : Fordham University Press, 2010, pp. 1–9, ici p. 3. 
 
Dæmi:John E. Jackson, Lieven D’Hulst, « Traduction », dans Le dictionnaire 
du littéraire, publié sous la direction Paul Aron, Denis Saint-Jacques et Alain 
Viala, Paris : Presses Universitaires de France, 2002, pp. 601–603. 
 

– Þegar vitnað er til tímaritsgreinar í fyrsta sinn: 
 

Nafn höfundar, « Greinartitill », Heiti tímarits, Árgangur (hefti ef fleiri en eitt 
árlega)/Útgáfuár, heildarblaðsíðutal greinar, blaðsíða/ur sem vitnað er til. 
 
Dæmi: Louis de Saussure, Bertrand Sthioul, « Imparfait et enrichissement 
pragmatique », Nouveaux développement de l’imparfait, Textes réunis par 
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Emmanuelle Labeau et Pierre Larrivée, Cahier Chronos 14/2005, pp. 103–
120, p. 103. 
 

 Dæmi: Pierre Le Goffic, « La double incomplétude de l’imparfait », Modèles 
 linguistiques XVI(1)/1995, pp. 133–148. 
 
– Þegar vitnað er til doktorsritgerðar: 
 

Dæmi: M. Alvarez-Pereyre, Aspects de la construction du sens de l’impératif 
anglais, Thèse de doctorat en études anglophones, Université Paris Sorbonne 
(Paris IV), UFR d’études anglophones, 2010. 

 
– Þegar vísað er aftur í rit: 
 
Ef tilvísun í sama rit kemur í beinu framhaldi: 
 
 Ibid., blaðsíða/ur sem vitnað er til. 
 Dæmi: Ibid., p. 100.  
 
Ef tilvísun í sama rit kemur síðar í texta: 
 
 Nafn höfundar, Bókartitill [má stytta ef langur], blaðsíðutal.  
 Dæmi: Jacques Derrida, Spectres de Marx, p. 15. 
 
 Nafn höfundar, « Greinartitill [Má stytta ef langur] » blaðsíðutal.  
 Dæmi: Pierre Le Goffic, « La double incomplétude de l’imparfait», p. 135. 
 
 
Ef augljóst er af samhengi í hvaða rit er verið að vísa dugar blaðsíðutal innan sviga í 
meginmáli (p. 88).     
 
 
– Beinar tilvitnanir í erlend rit 
 
Beinar tilvitnanir í rit sem ekki eru á frönsku eru annað hvort hafðar á frönsku 
eingöngu eða á frönsku í meginmáli og á frummáli neðanmáls. Sé greinarhöfundur 
þýðandi tilvitnana skal þess getið í neðanmálsgrein/sviga strax á eftir tilvitnun. 
 
 
– Vefheimildir 
 
Þegar vísað er í vefsíðu skulu upplýsingar um hvenær viðkomandi vefsíða er  
sótt/skoðuð koma í hornklofa strax á eftir tengli á síðu. 
  
 Dæmi: Michel Charles, « Le plagiat sans fard. Recette d’une singulière 
 imposture », Fabula. La recherche en littérature, 
 http://www.fabula.org/atelier.php?Plagiat_sans_fard [site consulté le 10 
 janvier 2015]. 
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Farið skal með útgefið efni sem birtist á netinu eins og um útgefna heimild sé að 
ræða. 
 

 Dæmi: Pascal Noet, « Comment et pourquoi utiliser l’IRC en classe FLE ? », 
 Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, 21/2002, pp. 
 26-49. Adresse URL : http://apliut.revues.org/4060 [site consulté le 
 25/11/2013]. 

 
 
Gerð heimildaskrár (bibliographie) 
 
Við frágang heimildaskrár skal raða heimildum í stafrófsröð eftir nöfnum höfunda : 
ef um íslenskan höfund er að ræða skal miða við fornafn en eftirnafn þegar erlendur 
höfundur á í hlut. Þá er sett komma á eftir eftirnafni : 
 
 Dæmi: Noet, Pascal, « Comment et pourquoi utiliser l’IRC en classe FLE ? », 
 Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, 21/2002, p. 26-
 49. Adresse URL : http://apliut.revues.org/4060 (site consulté le 25/11/2013). 
 
 
Um ritun BA-ritgerða 
Almennar upplýsingar og leiðbeiningar um ritun BA-ritgerðar má finna á heimasíðu 
deildarinnar: 
 
http://www.hi.is/deild_erlendra_tungumala_bokmennta_og_malvisinda/ritgerdir 
 
http://www.hi.is/sites/default/files/bernhard/ba-‐‑ritgerdir-‐‑det.pdf	  
 


